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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Přišel mi na mail obrázek s tímto vzkazem: „Když se cítíte smutní, 

osamělí, frustrovaní, vždycky si uvědomte, že jedno z nejkrásnějších 

světel ve vašem životě je žárovka ve vaší lednici.“ A tak si říkám, že 

možná právě proto mají někteří ve zvyku otevřít ledničku a koukat 

do ní jak cukrovka do cukrárny. 

Lednička a člověk mají mnoho společné. Nezáleží ani tolik na 

tom, jak vypadají zvenku, ale co je uvnitř. Pokud v ledničce nesvítí 



 březen 2016 
 

   2  
  

žárovka, může být plná dobrot, ale ty nejsou vidět; je cítit pouze 

chlad. Možná proto občas říkáme, že se stejně tak v některých lidech 

nemůžeme vyznat. Mají v sobě mnoho dobrého, ale není to osvíceno 

Světlem. Až z toho někdy mrazí! Prožití postní doby v nás mělo 

způsobit pořádek: Zkažené „ekologicky“ zničit a dobré uchovat 

v nejoptimálnějších podmínkách, abychom měli co nabídnout. 

Světlu Vzkříšeného nemůže žádná žárovka konkurovat. My si 

i přesto dovolujeme nabídnout Žárovku, která nejen v případech, že 

se někdo cítí smutný či osamělý, pomůže osvítit a rozehřát síně 

a komory našich srdcí, abychom skrze dobro v nás nacházeli cestu ke 

skutečnému Světlu a ke všem, kteří byli Jeho zářícím milosrdenstvím 

vykoupeni. 

Otevřme tedy tuto Žárovku. Ale nesmíme do ní jen koukat, to 

nás nenasytí. Berme z ní plnými hrstmi, co (nejen) duše ráčí. 

o. Pavel 
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Kdo by neznal slova této koledy? Tradice Tříkrálové sbírky Každá 

koruna pomáhá, je aktivitou Charity ČR již se šestnáctiletou tradicí. 

O návštěvu tříkrálových koledníků letos poprvé projevili zájem lidé 

z obce Borovnice na Vysočině. 

U každého obydleného domu se koledníci zastavili 

a obyvatelům zazpívali známou koledu. Většina majitelů domů po 

dvou, či třech slokách písně otevřela dveře a vyšla jim vstříc. Někteří 

je již z dálky vyhlíželi a nedočkavě vyčkávali u svých dveří. Měli 

připravený finanční příspěvek, který vkládali 

do zapečetěné pokladničky. Koledníci 

v domácnostech rozdávali tříkrálový cukr, 

který symbolizuje přání blahobytu a psali 

nade dveře posvěcenou křídou nápis 

K + M + B + 2016 což znamená „Kristus žehnej tomuto domu“. Tím 

přinášeli všem tříkrálové poselství a přání šťastného a požehnaného 

nového roku 2016.  

Letošní leden nadělil koledníkům štiplavý mráz do tváří a led 

pod nohy, ne však lidským srdcím. Děkujeme Vám! 

/foto a text Renata Ondrůchová/
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Nejen na Štěpána se chodí na koledu, ale také začátkem ledna se 

chodí koledovat. To do ulic vycházejí (neřkuli vybíhají) dokonce tři 

králové. Ani letos neopomněli poctít svými kroky naše farnosti, 

poprvé dokonce zavítali i do Borovnice (více na str. 4). A jaké 

obnosy se potom z kasiček vysypaly? Posuďte sami.  

 

Obec: 

 Borovnice  6.444,- Kč 

 Dalečín  19.048,- Kč 

 Jimramov  25.334,- Kč 

 Jimramovské Pavlovice  6.236,- Kč 

 Míchov  4.799,- Kč 

 Nyklovice   5.630,- Kč 

 Polom  1.570,- Kč 

 Sedliště   4.320,- Kč 

 Sulkovec   8.735,- Kč 

 Trhonice   5.100,- Kč 

 Ubušínek   4.780,- Kč 

 Velké Janovice   8.180,- Kč 

 Věcov   11.894,- Kč 
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Celkem farnost: 

 Jimramov  64.127,- Kč 

 Dalečín  27.228,- Kč 

 Sulkovec  20.715,- Kč 

  

Celkem: 112.070,- Kč, 

což je rekordní suma za 11 ročníků, kdy v našich farnostech 

tříkrálová sbírka probíhá. Tři králové jimramovskou farnost 

obcházejí také na Koníkově, nicméně jsou to králové z Odrance, 

proto i vybraná částka v této obci zvyšuje vybranou sumu pro farnost 

Sněžné, pod kterou Odranec spadá. 

 

Všem, kteří přispěli, upřímné Pán Bůh zaplať! Poděkování patří 

také všem vedoucím skupinek a dětem, které se nejen jako 

králové celé sbírky zúčastnily. Ať radost z toho, že jsme mohli 

obdarovat (finančně i zapojením se do organizace), je 

spolehlivým motorem našeho života i v dalších dnech. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Počas mojej vyše ročnej skúsenosti vo farnej knižnici v Jimramove 

som, okrem každonedeľňajšieho čakania na čitateľov, zažila dve 

vianočné predajné akcie, ktoré sa tešia Vášmu vačšiemu záujmu, pri 
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ktorých sme okrem množstva kníh predaných do Vašich domovov, 

získali aj zaujímavé tituly do našej knižnice.  

Pre priaznivcov a fanúšikov súčasného pápeža Františka 

máme k dispozícii „Bergogliův seznam“ od Nella Scava. Pútavé 

čítanie plné faktov, spomienok a emócií odkryje prostredie, ktoré 

pápeža Františka formovalo a viedlo k celoživotným postojom 

a hodnotám. Druhá kniha od Lin Buttonová „Otec je důležitý“, 

hľadá paralely narušeného vzťahu k otcom v rodinách a premieta 

tento obraz na porušené vnímanie Boha a zároveň aj seba.   

Tieto Vianoce nám priniesli ďalšie dve knihy. Jedna je od 

Vojtecha Kodeta „Přežít nebo prožít mši svatou?“ a druhá od nie 

menej známej českej kresťanskej osobnosti Karla Satoria 

„Povoláním člověk“. Od Vojtecha Kodeta 

sa môžeme dozvediet všetko 

o najsvätejšiej sviatosti, o jej histórii, 

význame a dôležitosti vyplývajúce 

zo Sv. Písma a z historických zmien. 

Okrem toho, ako to už z názvu vyplýva, 

sa táto kniha snaží zasiahnuť aj  naše 

srdce. Karol Satoria v tomto zámere 

pokračuje. Vo svojej útlej knihe 

„Povoláním člověk“ zaujímavo, čtivo 

a zároveň veľmi trefne povzbudzuje ľudí 

k väčšej láske k Bohu, bližnému, k sebe 

a hlavne modlitbe, ktorá to všetko prepojuje. Tieto veľké 

a najdôležitejšie úlohy a povinnosti kresťana, môžu s Božou 

pomocou, vyformovať každého z nás človek s veľkým Č. 

Nakoniec by som ešte chcela zmieniť, že som si na 

vianočnom predaji kúpila pápežovu encykliku „Laudato si“. Myslím 
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si, že by táto kniha nemala sedieť doma, ale mala by zasiahnuť čo 

najviac ľudí a sŕdc, preto ju ponúkam do kolobehu v knižnici. K tejto 

encyklike na rádiu Proglas práve prebieha zaujímavý diskusný seriál 

v pondelok od 22. hod. a v repríze vo štvrtok od 16. hod., kde sa 

z tejto knihy číta a odborníci sa k jednotlivým článkom vyjadrujú. 

Pre tých, ktorí by sa chceli začítať hneď, existuje aj internetová 

verzia.    

Rovnako by som chcela poďakovať dárcom kníh, ktoré našli 

minulý rok miesto v našej knižnici. V súčasnej dobe máme 

k dispozícii vyše 500 titulov zo všetkých oblastí. Od beletrie, 

cestopisov, historických, psychologických a samozrejme duchovných 

a teologických. Pracujem na vytvorení úplného abecedného zoznamu 

kníh. V budúcnosti sa snáď o všetky informácie, novinky a dojmy 

z čítania, prípadne aj o zaujímavé knihy, budeme môcť podeliť na 

pripravovanej internetovej stránke. Veľmi rada vás v knižnici uvidím 

a budem sa snažiť pomôcť ako viem.  

Požehnaný čas Vám želá Alexandra Bobulová 

 

 

 

v původním presbytáři kostela sv. Jakuba 

Restaurování nástěnných maleb proběhlo v letech 2014 a 2015. 

Navázalo tak na jejich restaurování z let 1940–1941, kdy byly 

náhodně objeveny pod vápennými vrstvami při opravě kostela, 

započaté P. Janem Bednářem, který v Dalečíně působil až do roku 

1990, kdy zemřel. 
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 Zatímco kostel pochází z druhé pol. 13. století, malby jsou asi 

o sto let mladší, vytvořené kolem roku 1380. 

 Ani dalečínskému kostelu se nevyhnuly dějinné zvraty, které 

se odrazily na podobě interiéru kostela. Někdy, pravděpodobně 

v 16. století, za držení kostela protestanty, byly zřejmě malby 

zamalovány. Z protestantské výzdoby se dochovala malba oltářní 

archy s kalichy vlevo na východní straně současného presbytáře 

a dva dekorativní fragmenty v interiéru původního presbytáře. Na 

počátku 18. století došlo k barokní přestavbě kostela a původní 

presbytář byl přeměněn na sakristii. Tento stav trval až do roku 1940, 

kdy bylo rozhodnuto o vybudování nové sakristie na severní straně 

kostela tak, jak ji známe ze současnosti. Tehdy, při hledání otvorů 

pro proražení dveří do nové sakristie, odpadla omítka a objevila se 

postava sv. Kryštofa nesoucího na ramenou malého Ježíška. Je tedy 

zřejmé, a sondy v omítce to potvrdily, že i interiér lodi původního 

kostela byl figurálně vymalován a malby jsou dodnes pod touto 

omítkou ukryty. 

 Na klenbě původního presbytáře je v mandorle namalován 

motiv „Maestatis domini“. Je to Kristus posledního soudu, s mečem 

nad pravou rukou. V kruzích kolem něj jsou symboly čtyř 

evangelistů. Vlastní christologický cyklus začíná na severní straně 

scénou Zvěstování. Je to nejlépe dochovaná a také nejpůvabnější 

scéna z celého cyklu. Na pásku, který drží archanděl Gabriel, byl 

původně text, pravděpodobně – „Zdrávas Maria milosti plná“. 

Otevřená kniha uprostřed scény je Starý zákon s textem proroka 

Izaijáše – „Ejhle panna počne a porodí syna“. Následuje scéna 

Klanění pastýřů a na ni navazující centrální scéna Narození. 

Severní stěnu původního presbytáře pak uzavírá Příjezd tří králů. 

Východní stěna je uvedena scénou Bolestný Kristus s adorujícími 

anděly. V centrální části východní stěny je nevratný výpadek a její 
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pravou část uzavírá Obětování v chrámě. Jižní stěnu uvádí scéna 

Pokušení Krista na poušti. Následuje další nevratný výpadek a poté 

scéna s námětem Poslední večeře. Sled scén uzavírá malba Kristus 

na hoře olivetské. 

 Malby v době svého vzniku měly funkci především 

vzdělávací a názornou. Po více než 600 letech od svého vzniku jsou 

nejenom uměleckou památkou, ale též svědectvím křesťanské víry 

a jejího promýšlení na místě, které stejnému účelu slouží dodnes. 

/Jiří Štourač/ 

 

 

 

Každý měsíc v ohláškách slyšíme o tom, že bude probíhat návštěva 

nemocných. Každý měsíc ti, kteří touží po svátostném setkání 

s Pánem, ale nemohou na bohoslužby, mají možnost využít návštěvy 

kněze, který je navštíví přímo u nich doma a poslouží jim svátostmi 

a Božím i vlastním slovem. Kněz tak dojíždí do všech obcí, které 

spadají pod jeho správu. Návštěvy v jednotlivých obcích se mění 

podle toho, kde se nemocní, kteří o tuto službu žádají, nacházejí. 

Takže do obcí, do kterých jsem dříve dojížděl a ve kterých nyní 

nemám žádného nemocného žádajícího o duchovní službu, prozatím 

nejezdím, do jiných obcí, kam jsem zpočátku nejezdil, nyní zajíždím. 

Počet nemocných se také přirozeně obměňuje: ti, kteří dříve mohli 

přicházet na bohoslužby, nyní již nemohou. Některým je naopak nyní 

lépe a zase se mohou do bohoslužeb zapojovat přímo v kostele, 

jiným už je nejlépe a nic je nebolí, neboť již mají stálé patření na 

Boží přítomnost. Je také možné domluvit jednorázovou návštěvu, 
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případně návštěvy na dobu určitou, a to např. u farníků, kteří 

momentálně nemohou na bohoslužby přicházet, protože jsou doma 

po operačním zákroku, zotavují se z úrazu a podobně. 

K začátku roku 2016 byly počty pravidelně navštěvovaných 

v jednotlivých farnostech tyto: farnost Jimramov 14, farnost Dalečín 

6, farnost Sulkovec 7. 

Podle aktuálního návštěvního řádu jsou návštěvy nemocných 

konány zpravidla v týdnu před prvním pátkem, a to v tyto dny 

a v těchto obcích: úterý v Trhonicích a v Sulkovci, ve středu ve 

Velkých Janovicích a v Míchově, ve čtvrtek v Dalečíně, v pátek 

v Jimramově. 

Někteří z nemocných jsou navštěvování každou neděli, kdy 

jim na základě pověření panem biskupem přinášejí svaté přijímání 

touto službou zmocnění farníci. 

Návštěva pana faráře u farníků, kteří jsou hospitalizováni 

v nemocnici v Novém Městě na Moravě, probíhá zpravidla poslední 

čtvrtek v měsíci. Na požádání a po domluvě kdykoliv. Je-li někdo 

z farníků hospitalizovaný, je nutné, aby tuto skutečnost příbuzní 

pacienta ohlásili na faře. 
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  Návštěva hospitalizovaných na LDN v Poličce je 

příležitostná, na požádání a po vzájemné domluvě kdykoliv (na LDN 

Polička je pravidelně ve čtvrtek mše sv. a duchovní servis je zde 

jinak zajištěn místním knězem). 

Svátost pomazání nemocných se nemocným uděluje jedenkrát 

za rok, a to kolem 11. února, na který připadá Světový den 

nemocných. V případě vážného zhoršení zdravotního stavu, před 

závažnější operací (ne vrtání zubu) atp. je možné kněze přivolat 

kdykoliv k tzv. zaopatření. Není dobré toto odkládat až na stav 

kómatu. Svátost nemocných má vést především k posile v nesení 

kříže, kterým nemoc je, a k uzdravení, proto ji nelze striktně 

považovat za svátost umírajících. Pro umírající je určeno především 

viatikum, tedy svaté přijímání „na cestu“. Pokud tedy umírající, 

zvláště ten, který žil pravidelným svátostným životem, svátost 

nemocných a svátost smíření přijal nedlouho před časem umírání, 

obvykle se již pomazání nemocných neuděluje. Pokud je 

k nemocnému přivolán jiný kněz než vlastní farář, je třeba ho o dříve 

přijaté svátosti nemocných informovat (a ne to zapřít, „hlavně ať 

maže“ – to je projev nedůvěry v účinek svátosti a projev nedůvěry 

k Bohu). Pokud někteří z farníků, kteří svátost nemocných přijmou 

v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách a podobných 

zařízeních od jiného kněze než vlastního faráře, je vhodné tuto 

skutečnost nahlásit do farnosti, kde nemocný bydlí. Pokud pro 

hospitalizovaného žádáme duchovního, který mu má udělit svátosti, 

zjistěme si, zda je tento duchovní katolický kněz. Služba 

nemocničního kaplana je provozována v rámci ekumenismu 

a v mnohých nemocnicích tuto službu zastávají ti, kteří mohou 

nemocného velmi dobře v jeho nemoci doprovázet, nicméně svátosti 

mu udělit nemohou. 
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Pokud to bude možné, buďme raději zdraví, zdraví si važme 

a využívejme ho i k tomu, abychom přicházeli do Božího domu 

Bohu za tento dar děkovat. Velikost tohoto daru si člověk většinou 

uvědomí, až když o něj přijde. Zdravý člověk má mnoho přání, 

nemocný jen jedno. A těm, kteří jsou nemocní, neodpírejme Ježíšovu 

návštěvu. Lékař léčí, ale Pán Bůh uzdravuje. 

Nemocné i zdravé zdraví zdravý o. Pavel 

 

 

 

 

Představte si, že se Vás na tohle zeptá čtyřleté dítě. Nejprve se nad 

výrazem „šmudlit“ musíte usmát a vysvětlíte, že se nechodíme 

šmudlit, ale modlit, ale pak už Vám asi úsměv na rtech mírně zmrzne 

(nebo tedy aspoň mně se tak stalo). Následně přemýšlíte, jak vlastně 

dítěti, které s rodiči nikdy v kostele nebylo, o modlitbě, a asi ani 

o Bohu, nikdy nic neslyšelo, vysvětlíte, proč je modlitba v životě 

křesťana tak důležitá.  

Zkoušíte tedy začít nějak ve smyslu toho, že je dnes ve světě 

hodně špatného, lidé jsou na sebe zlí a že věříme, že když se budeme 

modlit za dobro a dobré věci, tak že bude na světě lépe. Dítě se na 

Vás podívá, možná se i trochu usměje, nebo nesouhlasně vrtí hlavou, 

ale za chvíli se zase ponoří do hry a už ani neví, že se na něco ptalo. 

Ovšem Vy máte stále tak trochu upocené čelo a nějak nedokážete 

přestat myslet na to, co jste řekli, a napadá Vás, co jste říkat neměli 

a co jste zase říci měli…  
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Nebylo to vůbec lehké, nedostávalo se mi slov – a to se mě 

zeptalo jen dítě. Jak by se asi tato diskuze vyvinula, kdyby šlo 

o konfrontaci s dospělým člověkem, asi by bylo potřeba více 

argumentů k tomu, aby si věřící svoji modlitbu obhájil, možná by ani 

argumenty nebyly nic platné.  Nějaké přesné definice asi nikoho moc 

nezajímají, lepší je možná uvést nějaký příklad nebo spíše jít 

příkladem a tím motivovat ostatní.  Ať už jde o modlitbu nebo 

o cokoli jiného spojeného s křesťanským životem.  

Každopádně jsem si jistá, že modlitba patří k základním 

kamenům naší víry, je to prostředek pro komunikaci s Bohem 

a dokáže být velmi účinná. Nikdo by se neměl bát modlit, protože 

Bůh nás zná lépe než my sebe samé, čeká na nás a přeje si, abychom 

ho hledali a nalézali. Miluje nás a můžeme se mu svěřit se vším, co 

nás v životě potká, rád vyslechne všechny naše radosti i starosti. 

Můžeme také mlčet a naslouchat a nezapomínat, že nejdůležitější při 

modlitbě je vždy víra.  

 

A každý ať už si zkusí sám za sebe odpovědět na otázku: 

„Proč se vlastně chodíme do kostela modlit?“ 
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Ježíš nás má tak nepochopitelně rád, že chce, abychom s ním měli 

účast na spáse duší. Nechce dělat nic bez nás. Stvořitel všeho čeká 

na modlitbu ubohé malé duše, aby spasil ostatní duše vykoupené jako 

ona za cenu jeho krve. Mé ubohé modlitby bezpochyby nestojí za 

mnoho, ale přesto doufám, že je Ježíš vyslyší a že nebude hledět na 

tu, která ho prosí, nýbrž že se jeho pohled zastaví na těch, kdo jsou 

předmětem jejích modliteb, a takto bude nucen splnit všechny mé 

prosby.  

(Sv. Terezie od Dítěte Ježíše) 

 

Všichni máme určitě své oblíbené modlitby, můžeme se modlit také 

žalmy, novény, litanie, křížové cesty, růžence, korunky, prosby, 

přímluvy, … a protože právě prožíváme rok Božího milosrdenství, 

můžeme se modlit i následující modlitbu…  

 /Marie Havířová/ 

 

 

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA  

PRO SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 

Pane Ježíši Kriste, 

učil jsi nás být milosrdnými, 

jako je milosrdný nebeský Otec, 

a řekl jsi nám, že kdo vidí Tebe, vidí Otce. 

Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 

Tvůj láskyplný pohled 
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osvobodil Zachea a Matouše 

z otročení penězům, 

cizoložnici a Marii Magdalénu 

od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, 

přiměl Petra plakat, když tě zradil, 

a zaručil kajícímu zločinci ráj. 

Dej, ať každý z nás 

slyší Tvá slova určená samařské ženě, 

jako bys je říkal nám: 

„Kdybys tak znala Boží dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 

Boha, který projevuje svou všemohoucnost 

nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: 

dej, ať je církev pro svět Tvou viditelnou tváří, 

tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. 

Tys chtěl, aby také Tvoji služebníci 

byli podrobeni slabosti, 

a tak mohli soucítit s těmi, 

kdo se potýkají s nevědomostí a omylem; 

dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 

zakusí, že ho Bůh očekává, 

miluje a odpouští mu. 
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Sešli svého Ducha 

a posvěť nás všechny jeho pomazáním, 

aby se Svatý rok milosrdenství 

stal rokem Hospodinovy milosti 

a aby Tvá církev s obnoveným nadšením 

mohla přinášet radostnou zvěst chudým, 

vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným 

a navrátit zrak slepým. 

Na přímluvu Panny Marie, 

Matky milosrdenství, 

o to prosíme Tebe, jenž žiješ a kraluješ 

s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. 

Amen. 

 

 

 

Jedna známá paní mně nad hrobem svého manžela řekla: „Vy věřící 

to máte jednoduché, ale my nevěřící se musíme se vším vyrovnat 

sami.“ Jindy zase v diskuzním pořadu jedné komerční rozhlasové 

stanice zazněla věta jednoho z diskutujících: „Křesťanství se mi 

nelíbí. Věřící mají svou víru jako berličku, kterou si pomáhají 

z problémů. To budhismus je filozofie, která staví na člověku.“ Další 
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diskutér se rozplýval nad reinkarnací, jaké je to úžasné moudro 

a spravedlnost. 

Když stojím nad prázdným hrobem našeho Pána, je jasné, že 

tyto poněkud zjednodušené úsudky mají daleko k pravdě. 

Víra není automat, který jednou provždy pracuje tak, jak byl 

nastaven. Každý věřící křesťan si projde cestou pochybností, pádů 

i bolestných životních údělů. V těchto chvílích zkoušek ale nehledá 

únik v zapomnění nebo jalovém chlácholení. Hledá pomoc, pravdu 

a řešení u Boha, svého Tvůrce. 

Žádný člověk, ať ateista – jestli někdo takový skutečně 

existuje – nebo hinduista či budhista, se neobejde bez pomoci. Pokud 

někdo tvrdí, že se musel se vším vyrovnat úplně sám, tak neříká 

pravdu. Minimálně zapomněl na rodiče, pěstouny, učitele… a další, 

kteří jej vybavili do života. 

Co mne překvapuje? To, že lidé historicky a kulturně spjatí 

s křesťanstvím se ho tak lehce vzdávají a hledají náhražky skutečné 

pravdy u jiných učitelů. Každé náboženství má své učitele – 

i ateismus. Důležité je, aby byl učitel věrohodný.   

My křesťané – katolíci máme takových učitelů mnoho. A to 

jak v minulosti, tak i v současnosti. Před námi jde nepřeberný zástup 

svatých. V dnešní době máme mnoho výborných laiků, kněží, 

biskupů. K výrazným osobnostem patří i papežové. U těch všech 

můžeme hledat pravdu, povzbuzení, útěchu. Protože ti všichni se 

učili u Krista, našeho největšího učitele. Následujme je! Nejbližší 

příležitost máme právě teď – při rozjímání nad prázdným hrobem 

našeho Pána. 

/Marián Škoviera/ 
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Ještě myšlenka jako inspirace pro všední dny: 

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu 

starý. Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti 

a ke každému tématu něco říct. Zbav mne velké náruživosti chtít 

dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mne, abych byl uvážlivý 

a ochotný pomáhat, ale abych při tom nevrtal a neporučníkoval… 

(začátek modlitby sv. Františka Saleského – XVI. stol.) 

 

 

/Velikonoční pohlednice, Marián Škoviera/
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Snad nikomu neuniklo, že prožíváme Svatý rok milosrdenství. Už na 

jeho začátku jsme si řekli, že ho vyhlásil papež František bulou 

Misericordiae vultus (= Tvář milosrdenství) a že potrvá až do 

20. listopadu. Centrálním biblickým textem je podobenství 

o milosrdném otci (známé jako podobenství o marnotratném synu) 

z 15. kapitoly Lukášova evangelia. Rok milosrdenství není amnestií 

všech hříchů, není to generální pardon a nový začátek opětovného 

hřešení, ale je to příležitost skrze milosrdenství nastolit znovu 

nepokřivený vztah s Bohem a lidmi. Bůh totiž čeká, až mu upřímně 

dovolíme, aby nám mohl odpustit. Bůh chce odpouštět, ale 

nevnucuje nám svou lásku proti naší 

svobodě. Kající návrat k Otci je 

symbolizován také logem tohoto 

roku.   

Rovněž jsme už slyšeli, že 

papež František vyslal do světa 

téměř tisícovku zpovědníků, 

takzvaných misionářů milosrdenství, 

kteří jsou v tomto roce zmocněni 

k tomu, aby snímali i hříchy, jejíchž 

rozhřešení je jinak vyhrazeno pouze 

Svatému otci (jedná se většinou 

o hříchy kněží jako např. přímé 

vyzrazení zpovědního tajemství, ale patří sem i hříchy jako 

znesvěcení Nejsvětější Svátosti oltářní či fyzické napadení Svatého 

otce). V České republice je k této službě vysláno 16 kněží. 
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U příležitosti Svatého roku milosrdenství byly na některých 

místech otevřeny Svaté brány. V naší diecézi je Svatá brána 

v brněnské katedrále, v bazilice ve Žďáře nad Sázavou, v kostele 

sv. Kříže ve Znojmě, v Kostelním Vydří a na poutním místě 

Žarošice. Našim farnostem je hned po Žďáru nejblíže také Svatá 

brána v Chlumku u Luže. Vykonat pouť ke Svaté bráně a projít jí 

nemá být výletem za senzací, ale projevem vnitřní touhy po 

skutečném obrácení. Získání plnomocného odpustku při průchodu 

Svatou branou je možné za splnění obvyklých podmínek (vykonat 

v brzké době svatou zpověď, přistoupit ke sv. přijímání v ten den, 

pomodlit se na úmysl Svatého otce a nemít zalíbení ani v lehkém 

hříchu), přičemž je třeba zamyslet se na téma Božího milosrdenství 

a vyznat víru modlitbou Věřím v Boha. Plnomocný odpustek lze 

získat pro sebe, nebo pro zemřelé. Nemocní, kterým zdravotní stav 

nedovolí projít Svatou bránou, mohou obdržet odpustky účastí na 

bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků a prožíváním 

svého utrpení jako účasti na utrpení Kristově. 

 Pro nás je ještě velkou výhodou kostel ve Slavkovicích, který 

je zasvěcen sv. Faustyně a Božímu milosrdenství. Není zde sice 

Svatá brána, ale příležitostí k zažití Božího láskyplného objetí je zde 

díky mnohým bohoslužbám a aktivitám plná náruč. 

 Společně jsme také hovořili o skutcích milosrdenství, které se 

rozdělují na tělesné a duchovní. Mezi tělesné patří sytit hladové, 

dávat pít žíznivým, oblékat nahé, ujímat se lidí bez domova, 

navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné a pohřbívat zemřelé. 

A skutky duchovního milosrdenství jsou tyto: radit pochybujícím, 

poučovat neznalé, napomínat hříšníky, těšit zarmoucené, odpouštět 

urážky, trpělivě snášet obtížné lidi a modlit se za živé i zemřelé. 
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 A na závěr tohoto příspěvku bych se s Vámi rád podělil 

o jednu čerstvou zkušenost. Ta je spojena s modlitbou nazvanou 

„24 hodin pro Pána“ a papež František v ní vybízí, aby z pátku na 

sobotu před 4. nedělí postní alespoň na některých místech probíhala 

celodenní modlitba. V našich farnostech jsem si, aniž bych chtěl 

někoho podceňovat, netroufl do této aktivity jít. Nicméně jsem zajel 

do Žďáru, kde tato čtyřiadvacetihodinová modlitba probíhala. 

O půlnoci byla krátká společná adorace, následovalo takové malé 

„Urbi et orbi“ před bazilikou a procházelo se Svatou branou. A když 

jsem si zde, před Nejsvětější Svátostí oltářní, v tichosti připravoval 

kázání na sobotní ranní mši svatou, na které byl čten text proroka 

Ozeáše (později připomínaný samotným Kristem): „Milosrdenství 

chci a ne oběť“, mohl jsem si uvědomit, že to není oběť, že jsem do 

toho Žďáru jel, že jsem se obětoval a místo horizontální polohy při 

mé oblíbené spací činnosti jsem klečel před eucharistickým Kristem, 

ale že je to milost, která mi byla dopřána. Bylo milostí být v tu chvíli 

na tom místě. A při té ranní mši v Jimramově, na kterou se mi pak 

nevstávalo úplně lehce, jsem mohl říct, že se pro farníky obětuji 

a vstanu, aby „měli mši“, ale uvědomil jsem si, že je to tatáž milost, 

že jsem na tu mši svatou směl vstát, jít a dokonce ji sloužit. Ne oběť, 

ale milosrdenství. 

Ježíši, důvěřuji Ti! 

/o. Pavel/ 
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Již šestnáct generací nově vysvěcených jáhnů může trávit část letních 

prázdnin mezi českými krajany v Texasu. Pozvání do Spojených 

států adresuje vždy třem novým jáhnům moravské církevní provincie 

kněz s českými kořeny R. D. Stephen Nesrsta. Letos jsem se mohl 

účastnit tohoto pobytu i já. Se mnou tam jel ještě pan jáhen David 

Tyleček z ostravsko-opavské diecése a pan jáhen Jiří Luňák 

z olomoucké arcidiecése.  

 

 

/Společná fotka nás jáhnů a R. D. Stephen Nesrsta/ 
 

Smyslem cest jáhnů do Ameriky je setkání s českými krajany, 

kteří tam přišli na přelomu 18. a 19. století, a seznámení se s jejich 

životem. Je to již třetí a čtvrtá generace, která žije v USA.  



březen 2016  

 

  25  
  

R. D. Stephen Nesrsta pošle během školního roku rektoru 

semináře dopis s nabídkou pětitýdenního pobytu mezi českými 

krajany. Většinou je vybraný z každé diecése jeden bohoslovec, který 

tam během července odletí. Samotný R. D. Stephen pravidelně od 

roku 1999 zajíždí do České republiky. Snaží se být na kněžském 

svěcení v některé diecési a jezdí na primice některých novokněží, 

kteří u něho byli v Texasu. Před mým odletem do USA navštívil loni 

také otce Pavla v Jimramově, neboť otec Pavel pobýval v Texasu šest 

týdnů jako novokněz. 

Navštívili jsme hlavní město Texasu Austin, také Dalas, 

vesmírné muzeum v Houstonu, San Antonio, ostrov Galveston 

a přístav Corpus Christi. Mimo tato velká města jsme navštívili 

mnoho menších městeček a osad, jako třeba Prahu, Hostýn, Dubinu, 

také české město West. Dostali jsme se také do sousedního státu 

Louisiana a jejího hlavního města New Orleans, kde jsme navštívili 

kněžské přátele R. D. Stephena a podívali se i do tradičního 

jazzového klubu. Ve městě bylo také vidět ještě i poničené čtvrti po 

hurikánu Katrina, do nichž se už lidé nevrátili. Během celého pobytu 

jsme se setkávali s mnoha krajany a jejich rodinami. Nejvíce třeba 

vzpomínám na rodinu Němcových a na Kořenkovi. Ti si udržují po 

generace velmi dobrou znalost češtiny včetně výslovnosti.  

Během pobytu jsme poznávali také život ve farnostech. 

Zúčastnili jsme se farních setkání, slavností a také třeba křtin 

a pohřbů. Život ve farnosti tam byl jiný než u nás. Lidé tam drží více 

pospolu. Je to dáno tím, že se musí sami o všechno postarat. Funguje 

tam samofinancování farností, proto se musí spolupracovat. Zaujali 

mě farní domy, tzv. Parish Hall. Jsou to farní centra, kde může 

probíhat setkání 50 až 60 lidí, součástí je kuchyně i tělocvična a na 

zahradě obrovské grily, na nichž lze připravit jídlo snad až pro tisíc 

lidí. V těchto domech si mohou farníci zdarma uspořádat rodinné 
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setkání nebo zázemí využít pro pohřební hostinu, kterou navíc 

pozůstalým připravují ostatní farníci. 

Další zajímavostí, kterou jsme měli možnost zažít, byl 

každoroční piknik farnosti spojený s tombolou. Jednou za rok se 

farníci sejdou ve farním domě, přivezou s sebou jídlo na společný 

piknik. Současně s sebou vezmou nějakou věc do aukce, která se 

během programu draží. Získané peníze jsou příjmem pro farnost. 

Hlavní náplní programu bylo společně se najíst, setkat se a pobavit se 

při dražbě, tombole i dechovce, která hraje i české písničky.  

Po celou dobu nás překvapovala srdečnost, s níž návštěvu 

z České republiky krajané přijímali. Vítali nás s otevřenou náručí, 

s velkým srdcem a byli velmi pohostinní. Překvapilo mě, jak si vážili 

duchovních. Měli velkou úctu ke svěcenému člověku. To tady 

v Evropě v takové míře neznáme.  

Celý pobyt v USA byl naplněn mnoha setkáními s milými 

lidmi, se zajímavou kulturou a mohli jsme trochu poznat situaci 

tamější místní církve. 

V Kristu váš jáhen Jaroslav Laštovička 

 

/Foto archiv farnosti/
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15.–17. září 2016 

 

Milí farníci, 

rád bych Vám představil návrh programu farní pouti, letos do jižních 

a západních Čech, kterou začínáme připravovat a je v plánu od 

čtvrtku 15. září do soboty 17. září 2016.  

 

V průběhu pouti bychom chtěli navštívit následující místa: 

   Hluboká nad Vltavou – zámek 

   Nepomuk – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 

   Domažlice – kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí                      

   Horšovský Týn – zámek 

   Tachov – chrám Nanebevzetí Panny Marie 

   Bor u Tachova – Loreta 

   Klatovy – katakomby, Jezuitský kostel 

   Chudenice – Americká zahrada 

   Bavorov – poutní místo 

 

  Ubytování je zajištěno v Rekreačním středisku Rybník 

(www.rybnik-ceskyles.cz). 

 

http://www.rybnik-ceskyles.cz/
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Přesný program bude stanoven po zjištění počtu poutníků, 

zajištění ubytování a dohodnutí prohlídek na jednotlivých místech. 

Zájemci se budou moci zapsat na pouť v kostele 

v Jimramově, Dalečíně i v Sulkovci v druhé polovině dubna 2016. 

       /Pavel Šikula/ 

 

 

 

 

Při výběru čistého trička moje ruka zajíždí poněkud hlouběji do 

skříně. Šmátrá, uchopuje a vytahuje triko tmavé modři. Dívám se, co 

je to za triko, než ho vezmu na sebe. Na přední straně žlutě svítí 

nápis „Jubileum mládeže, Řím 2000“. A stále se ještě leskne logo 

tohoto setkání se Svatým otcem. „Týjo, to už jsem na sobě neměl, ani 

nepamatuju.“, říkám si. „Obleču ho ještě vůbec?“ Nevím, zda si 

vůbec mohu vzít „na triko“ vzít si tohle triko. Aby se nerozpáralo ve 

švech, nebo i mimo švy. Abych ho pak případně zase sundal – znáte 

to, ne?, tam to jde, zpátky je to horší. Za pokus to ale stojí. Nestačím 

se divit: žádné namáhavé soukání, žádné praskání, ani velké břicho 

toto prádlo nemá. To tričko snad roste se mnou! Asi jako zážitky ze 

samotného setkání v roce 2000. 

 A v roce 2016 se především Vám, mládeži, otvírá podobná 

příležitost. Čeká nás totiž setkání se Svatým otcem, a to ještě 

v sousedním Polsku. Kdy zase bude taková příležitost? Světové 

setkání mládeže s papežem se uskuteční v Krakově od 25. do 31. 
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července. Pro ty, kteří chtějí svoje dobrodružství prodloužit, mohou 

přijmout nabídku diecéze Tarnov, která bude připravena přijmout 

mládežníky ve dnech 20.–25. července. A pro ty, kteří by se chtěli 

zapojit jako dobrovolníci a pomáhat s organizací v českém centru, je 

také připraveno mnoho prospěšných aktivit. 

 Cena za dopravu a setkání bude 5.400,- Kč (pro přihlášené do 

30. 4. 2016, pro později přihlášené bude 5.800,- Kč), cena za setkání 

včetně předprogramu je 5.800,- Kč (pro přihlášené po 30. dubnu 

6.200,- Kč). Pokud z jedné rodiny pojede více mládežníků, je možné 

na Diecézním centru mládeže požádat až o 50% slevu. Setkání 

mládeže můžete někomu věnovat jako dárek, a to tak, že mu 

zakoupíte Dárkový poukaz. 

 Já vím, tričko se dá zakoupit i levněji a nepraskne na to tolik 

času. A také možná poroste s Vámi. Ale ty zážitky, které s Vámi 

porostou a které si jednou vyberete i s úroky, nikde jinde neseženete. 

Tak nezapomeňme! Buďme i k sobě milosrdní a dopřejme si něco, 

do čeho budeme moci oblékat nejen tělo, ale především duši ještě po 

celá další desetiletí. 

 

 Všechny aktuální informace o setkání je možné získávat na 

webu https://krakov2016.signaly.cz/, nebo přímo na stránkách 

našeho Diecézního centra mládeže www.brno.signaly.cz. 

/o. Pavel/ 

https://krakov2016.signaly.cz/
http://www.brno.signaly.cz/
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Starý kostel sv. Havla v Sulkovci 

Od které doby starý kostel v Sulkovci stával, není známo. Není ani 

uváděn při vypálení Sulkovce Švédy v roce 1645. Jisté ale je, že 

v roce 1653 měl tento kostel pod správou kunštátský farář Bernard 

Voscínius. Visitační zpráva z r. 1670 říká, že byl malý, zasvěcený 

sv. Havlu, opatu. Měl dva oltáře, ten boční byl zasvěcen Matce Boží. 

Do kostela patřil také jeden pozlacený kalich, dva ornáty a dva 

zvony. Ke kostelu jsou také uvedeny tři činžovní (železné) krávy, 

z kterých byl příjem 1 zl. a 15 krejcarů (železná kráva nebylo 

v tehdejší době označení pro současný automat na mléko, ale 

pronájem krav bohatších sedláků /nebo farností/ těm chudším, navíc 

pachtovné se často platilo právě v den svátku sv. Havla – pozn. red.). 

Každou třetí neděli byly bohoslužby. P. Grmela píše, že podle jeho 

částečného průzkumu kostel stával v místě dnešního presbytáře a byl 

pravděpodobně zděný, podle velkého množství nalezené omítkové 

suti v těchto místech. Tomu také napovídá zápis z r. 1725, kde je 

uvedeno (farní kronika), že byl od zedníků bílen za 8 zlatých 

a 15 krejcarů. Toto odpovídá práci dvou zedníků za dva dny. Kolem 

kostela byl hřbitov, obklopený zdí, za jejíž opravu bylo v r. 1727 

zaplaceno 7 zl. a 3 kr. a maltařovi 3 zl. Následující rok byla pokryta 

šindelem 7 zl. 56 kr. Spotřebováno bylo 1500 šindelů za 5 zl. 

Ale jak je psáno: ,,Tento kostel všecek na spadnutí byl, proto 

biskupský úřad dovolil, aby starý kostel byl SNESENÝ a nový 

vystavěný.“ 
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Historie slavení pouti o Jménu Panny Marie sahá až do doby 

tohoto starého kostela s obrazem P. Marie Častochovské 

(Čenstochovské?), který byl po r. 1736 odložen na faře na půdě a do 

nového kostela byl namalován obraz Zvěstování Panny Marie. 

V kronice jsou zmiňovány průvody a také Bratrstvo P. Marie, což 

svědčí o velké mariánské úctě.  

 

Nový kostel sv. Havla v Sulkovci 

Nový kostel v Sulkovci nechal vystavět v barokním stylu v letech 

1735–1736 zbožný pán na Kunštátě Jan Theodor z Imbsenu, který se 

velmi aktivně angažoval na rekatolizaci svého panství. Jméno 

stavitele není známo, ale vzorem stavby je pravděpodobně kostel 

sv. Mikuláše v Olešnici. Kostel je jednolodní, na východní straně 

navazuje sakristie, na západní předsíň. Její průčelí je spojeno 

s ohradní zdí hřbitova. V západní části lodi je vsazeno jedno 

centrální elipsovité okno, severní a jižní část je opatřena třemi okny. 

Členění fasády tvoří pilastry. Střecha je valbová. Z jejího středu 

vyrůstá šestiboká věžka s třemi hodinovými ciferníky. Vnitřní 

prostor člení pilastry. Presbytář od lodi odděluje zesílený pas, který 

představuje vítězný oblouk. Strop tvoří valená klenba s lunetami 

mezi klenebními pasy. Závěr je zaklenut oblamovou konchou, 

sakristie křížovou klenbou, předsíň má strop plochý. Kostel byl 

původně dlážděn pálenými cihlami 27 x 15 cm na vápennou maltu 

z písku, který po bouřkách na cestách nasbírali. Roku 1776 byla 

dlažba vyměněna za dlažbu opukovou z Vítějevse a v r. 1947 za 

dlažbu teracovou. První varhany byly dovezeny z Králíků v Čechách, 

nebyly to varhany nové. Nějaký čas byly postaveny v presbytáři 

a později na kůru. V roce 1847 proběhla první velká oprava kostela, 

včetně nové šindelové střechy. O rok později při bouřce pukl zvon, 
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ale ještě téhož roku byl přelit a znovu zavěšen. V posledním 

desetiletí 19. století prošel interiér kostela několika úpravami. Byl 

namalován nový oltářní obraz sv. Havla (1893), pořízen nový 

svatostánek, místo starého dřevěného patrového kůru, byl postaven 

kůr klenutý cihlami, který je podpírán dvěma ozdobnými kovovými 

sloupy. Rovněž byly pořízeny nové varhany od firmy z Poličky, za 

840 zl. Během 1. světové války byl zrekvírován velký zvon pro 

válečné účely. Se zvonem bylo také odebráno několik píšťal 

z varhan. Na podnět patrona kostela barona Fr. Coudenhof  byla 

v r. 1905 pokryta novou, cementovou krytinou střecha kostela. 

V r. 1927 byly opraveny a doplněny varhany o 17 píšťal. Nynější 

varhany jsou z r. 1964 a tehdy stály 40.000 Kčs. Roku 2002 byly za 

96.000 korun opraveny. V roce 1930 dal pan Fr. Mareček, sluha 

C. M. záložny, opravit a pozlatit křtitelnici, oltáře, kazatelnu a mříže 

v presbytáři (15.500 korun). Po Květné neděli r. 1941 byl z nařízení 

velký zvon opět svěšen a za velkého smutku věřících odevzdán pro 

válečné účely. Roku 1947 byl odlit a zavěšen zvon nový. Za 

P. Pekárka byl v r. 1956 postaven komín a na kostele dána nová 

fasáda. R. 1959 byla v kostele rozvedena nová elektroinstalace. 

V roce 1961 byly do kostela pořízeny nové, dvoukřídlové, dubové 

dveře a postupně zlacen oltář. 1967 byla položena nová dlažba 

v presbytáři, která nahradila dlažbu z r. 1893. V roce 1969 byla 

opravena a pokryta mědí střecha na kostele a r. 1978 nainstalovány 

na věž hodiny. R. 1987 byla opravena a pokryta mědí síňka. R. 1990 

byl kostel staticky zajištěn (stažen lany) a následující rok nově 

omítnut. Také byla pokryta mědí střecha sakristie. R. 1995 byla 

oplechována mědí kostelní věž (50.000 Kč). Mimo jmenované akce 

bylo vykonáno mnoho méně viditelných prací, na kterých se většinou 

podílely ruce ochotných farníků a jejich finanční či věcné dary. 
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Ve stejné stavební úpravě jako kostel v Sulkovci stojí také 

kostel sv. Markéty v nedalekém Prosetíně a hřbitovní kostel Svatého 

Ducha v Kunštátě. Podobný kostel stával rovněž v Nedvězí, tedy za 

kopcem od Sulkovce. Ten byl ale roku 1903 zbourán a místo něj byla 

vystavěna současná kaple sv. Prokopa. 

 

 

/foto o. Pavel/ 

 

Farnost 

V roce 1765–1766 nechala baronka Anna Antonie, dcera Jana 

Theodora z Imbsenu, vystavět v Sulkovci, na místě první školy, 

budovu fary ve stylu venkovského baroka. 1. května 1766 byla 

vysvěcena a byly přifařeny obce: Hluboké, Chlum, Korouhvice, 
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Nyklovice, Polom, Ubušínek, Veselí a také Nedvězíčko. Fara byla 

jako expozitura fary olešnické a v r. 1785 povýšena na farnost 

samostatnou. Od 12. října 1766 se prvním farářem stává P. Jan 

Linhart, rodák z Radiměře u Letovic. Za jeho 27letého působení 

v Sulkovci bylo provedeno mnoho úprav a oprav na kostele i faře. 

V r. 1769 přišel do Sulkovce nový, mladý učitel Tomáš Juren 

z Prosetína, který měl nekatolické vzdělání. Protože toto nijak netajil, 

dostával se do stále větších konfliktů jak s farářem, tak se samotnými 

občany. Zde se ještě oženil s Terezií Summovou z Nedvězíčka 

a nakonec musel ze Sulkovce odejít. Útočiště našel v Ubušínku, ale 

i tam měl konflikty a byl donucen odejít do Veselí, kde kázal a v roce 

1782 založil evangelický kostel. Nemohl zůstat ani tam a proto na 

stáří nachází domov v katolickém Vítochově v nuzné místnosti bez 

oken, jak sám, ve svých pamětech, píše. Nejsmutnější období pro 

farnost nastalo po vyhlášení Tolerančního patentu 16. října 1781. 

Juren svolal na 23. říjen 1781 velké shromáždění svých 

příznivců ke katolické kapli (r. 1832 byla zbourána) do Hlubokého 

(několik info o kapli v Žárovce č. 29, str. 4 – pozn. red.), kde mimo 

jiné žádali vydání kostela v Sulkovci k jejich bohoslužbám. Toto se 

však neobešlo bez menších potyček (jak píše Josef Krušina). V době, 

než byl ve Veselí založen hřbitov, Juren pohřbíval své zemřelé věřící 

na různých místech v obcích. Takto 23. prosince 1781 pohřbil 

v Sulkovci selskou vdovu Kateřinu Kožnovu v zahradě jejího domu 

(č. p. 1). Od 15. května do 25. června 1782 probíhalo přihlašování 

evangelíků na kunštátském panství, ke kterým se přihlásili téměř 

všichni obyvatelé přifařených obcí. Z 1201 farníků zůstalo sotva 

320 katolíků, převážně v Sulkovci. Toto se bohužel odrazilo na 

morálce a zbylí katolíci se v těchto obcích mnohdy stali terčem 

posměchu, což v některých případech je patrné i dnes. Protože tato 

farnost byla velmi chudá, kněží o ni neměli zájem. Svědčí o tom 
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několik prosebných žádostí na konsistoř o kněze. Ale kněží, kteří 

sem přišli, si stěžovali na nedostatek finančních prostředků, potravin, 

které se zde nedali koupit, nedostatek dobrých řemeslníků 

a v některých případech i na samotné patrony kostela. Přesto ale 

měla farnost štěstí na téměř všechny dobré kněze zde působící. Byli 

zde ale také farníci, kteří měli velkou lásku ke kostelu. O tom svědčí 

několik stran ve farní kronice o finančních či věcných darech na 

opravy nebo na výbavu kostela. Farníci měli založených několik 

společenství. Už při starém kostele je jmenováno Bratrstvo Panny 

Marie, růžencové společenství, modlitební spolek C. a M. a jiné 

aktivity, jako poutě do Bystrého, Křtin, Sloupu, dětské besídky, ale 

i soudobá divadélka o Vánocích a Velikonocích, nebo ty 

nezapomenutelné poutní zájezdy. 

 

Z farnosti bylo vysvěceno 6 kněží: 

P. Jílek v r. 1891, P. Synek v r. 1894, P. Heger v r. 1904 (rodák 

z Nyklovic), P. Karásek v r. 1937 (rodák z Polomi, salesián), 

P. Mareček v r. 1950 (nyní žije na Moravci), P. Jandl v r. 1969. 
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1834 
počet 

č. p. 
rodin katolíků protestantů židů 

počet 

obyvatel 

Sulkovec 39 56 234 65 – 299 

Chlum 16 28 21 100 – 121 

Hluboké 26 36 – 182 – 182 

Korouhvice 18 24 12 104 – 126 

Nyklovice 33 57 124 166 – 290 

Polom 25 32 22 188 – 210 

Ubušínek 23 32 8 168 – 176 

Veselí 23 40 2 188 – 190 

Celkem 203 305 423 1191 – 1624 

 

V roce 1880 v Sulkovci žily na č. 25 dvě osoby židovského vyznání. 

 

1890 domů katolíků protestantů židů celkem 

Sulkovec 42 305 59 – 364 

Chlum 17 18 91 – 109 

Hluboké – 10 180 – 190 

Korouhvice 19 15 109 – 124 

Nyklovice 45 178 131 – 309 

Polom 30 13 178 – 192 

Ubušínek – – 163 – 163 

Veselí – 8 207 – 215 

Celkem 153 547 1117 – 1664 
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V roce 1959 se účastnilo nedělní mše sv. průměrně 150–240 

věřících, ve všední dny ráno 15–30, večer 50–90, na bohoslužbě 

v neděli odpoledne 90–135 věřících.  

V roce 1969 bylo v Sulkovci 120 katolíků, v Nyklovicích 70, 

v Polomi 5, v Ubušínku 3. 

/Jaroslav Šubrt/ 

 

/Zdroje: Farní kronika Sulkovec, Diplomová práce – Štěpán Radim, 

Zámek Kunštát, Moravská Vlastivěda, ústní podání P. Vítězslava 

Grmely/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni známe z naší Žárovky jméno Marián Škoviera. Sulkovečtí 

vědí, kdo se pod tímto jménem skrývá, ale čtenáři z jiných obcí 

našich farností netuší. Zatímco paní Škovierová patří v Sulkovci i do 

řady lektorů, pan Škoviera patří mezi pravidelné přispěvatele do naší 
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Žárovky, kde se pravidelně setkáváme s jeho obrázky a nechybí ani 

jeho textové příspěvky vedoucí k zamyšlení. Škovierovi přijíždějí do 

Sulkovce jako chalupáři z Brna – Řečkovic. Snad většinu víkendů 

tráví právě v Sulkovci a, soudě dle jejich účasti na mši svaté i ve 

všední den, mohli bychom vést diskuzi o tom, zda jezdí na chalupu 

do Sulkovce, nebo do Brna. 

V následujícím rozhovoru bychom chtěli manžele Škovierovy 

více představit všem čtenářům. 

 

Pane Škoviera a paní Škovierová. Jak jste se octli v Sulkovci? 

Jezdívali jsme pravidelně na Vysočinu k Novému Městu na 

Moravě. Jednou jsme projížděli jinou trasu a objevili vesnici 

jménem Sulkovec. Věděli jsme, že je zde chalupa na prodej. Když 

jsme uviděli malebný kostelík, tak jsme si řekli, že to je to správné 

místo. Jako bonus jsme se tehdy dozvěděli, že je zdejším farářem 

o. Jakub Holík, který pochází z Brna – Řečkovic. A bylo 

rozhodnuto. 

 

Splnil Sulkovec vaše představy? 

Ano, splnil. 

 

V čem tyto představy spočívaly? 

No, ve vztahu lidí k sobě navzájem. Když jsme tam přišli, tak bylo 

setkání sulkoveckých rodáků a to nás velice oslovilo, protože jsme 

cítili, že Sulkovec žije jako velká rodina. 
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Jak se k vám lidé ve vesnici chovali a chovají? 

Máme pocit, že nás přijali. 

Když jsme přišli na setkání rodáků, tak nás rodina Marečkova 

představovala: „To jsou ti naši“, a my se cítili velice dobře. Hlavně 

jsme byli rádi, že nás mezi sebe přijali. 

Hodně lidí nám pomáhalo s opravami chalupy, a to jak radou, 

tak i aktivně. A nejen lidé „od kostela“, takže jim vlastně tímto 

můžeme i trochu poděkovat. 

 

Vy, pane Škoviera, jste z východního Slovenska. Vysočina 

a východní Slovensko – je v tom velký rozdíl? 

V tom je podstatný rozdíl: tradice a mentální rozdíl v lidech. 

Nicméně nám Sulkovec svou polohou připomíná jedno z míst ve 

Slovenském ráji, který leží v Nízkých Tatrách na východním 

Slovensku. 

 

Máte nějaké koníčky a záliby? Svěříte se čtenářům jaké? 

To máme, ale i tak jsou až na druhém místě. Radost nám dělá 

údržba chalupy, zahrada, náš třínohý pes (psovi musela být 

v důsledku onemocnění amputována jedna zadní noha – pozn. red.) 

a hlavně vnoučata, když jsou v Sulkovci s námi. 

 

Pane Škoviera, vy malujete, píšete články… Povězte o tom něco. 

Rád maluji, ale není to profesionální malování, je to můj velký 

koníček, do kterého se snažím vkládat duchovní podtext. To, co 
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oslovuje člověka. Dívám se kolem na svět, který stvořil Bůh, 

a snažím se co nejvíc zachytit jeho krásu. 

 

A co články, kdy jste s nimi začínal? 

Články jsem začal psát do řečkovického farního časopisu Rožeň, 

který vychází v řečkovické farnosti od devadesátých let. 

Inspiraci beru v životě, na svých cestách, ve věcech kolem 

sebe a v tom, jak se lidé k těmto věcem chovají. A nad tím má 

dohled má milovaná žena. 

 

A vy, paní Škovierová, co váš volný čas? 

Pletu, vyšívám, plstím, vyrábím toho dost, ale hlavně se musím 

starat o manžela. 

  

Na závěr se vás zeptám, jaké jsou Vaše plány do budoucna? 

Ty už moc neděláme. Na plánování je „hlavní šéf“ (ten nahoře). 

  

/rozhovor vedl Vojtěch Matal/ 

 

 

 

Mezi další světce  předních míst na našem oltáři Čtrnácti pomocníků 

v nouzi patří svatý Jiří. A protože bude mít také v brzké době svátek, 

budeme se v tomto čísle Žárovky zabývat právě jím. Než se však 
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podíváme na známou legendu, seznámíme se trochu s historií tohoto 

světce. 

Narodil se kolem roku 270 v Kapadokii, na území dnešního 

Turecka. Někteří se dohadují, zda se nenarodil v Gruzii, která se 

v některých jazycích řekne Georgia a má tak spojitost s řeckou verzí 

jeho jména: Georgios. Toto jméno se často také překládá jako 

zemědělec, rolník, a to podle řeckých slov „Ge“ – země a „ergos“ – 

práce. O původu jeho urozených rodičů se vedou dohady. 

Pravděpodobně však maminka pocházela z palestinské Lyddy – 

v dnešním Izraeli, a otec z Kapadokie (podle jiných matka 

z Kapadokie, otec z Persie; matka se potom měla s Jiřím přestěhovat 

do Palestiny), kde sloužil jak 

důstojník římského vojska. 

Otec poměrně brzy zemřel, 

asi v důsledku výkonu 

povolání, a matka se se 

synem přestěhovala do svého 

rodiště. Tam Jiřímu bylo 

poskytnuto vzdělání.  

Brzy po dosažení 

dospělosti mladý muž Jiří 

nastoupil dráhu svého 

zesnulého otce. V armádě se 

osvědčil, proto brzy po svých 

dvacetinách dostal titul 

tribuna a následně byl 

povýšen na rytíře. Tou dobou byl umístěn v Nikomédii, což je dnešní 

Izmit v Turecku, kde se stal členem osobní stráže římského císaře 

Diokleciána a dosáhl hodnosti plukovníka. V roce 303 vydal císař 

pokyn k pronásledování křesťanů a Jiří se jako voják měl účastnit 
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perzekuce. Místo toho se však přiznal ke křesťanství, rozdal svůj 

majetek chudým a vystoupil jako neohrožený obránce křesťanů, 

které chtěl sežehnout drak v podobě Diokleciánova vojska. 

O konci jeho života bývá uváděno, že císař ho chtěl mučením 

přimět k modloslužbě, a proto ho nejprve bili železnými holemi, pak 

mu ve vězení dali nohy do klády a ležícímu na zádech položili na 

prsa těžký kámen. Když pro pevnost jeho víry místodržící Dacián 

viděl, že nic nepořídí, pozval kouzelníka, aby smíchal víno se silným 

jedem, nechal nápoj zaříkávat a dal ho Jiřímu vypít. Jiří nad pohárem 

udělal znamení kříže a vypil nápoj, aniž by se mu přitížilo. 

Kouzelník připravil nápoj znovu, tentokrát ještě silnější, a když to 

Jiřímu opět neuškodilo, vrhl se mu k nohám a prosil ho, aby z něj 

udělal také křesťana. Místodržící Dacián za to kouzelníka zabil 

jedním úderem do hlavy. Jiřímu pak na krk zavěsili těžký kámen 

a jeho tělo drásali velkým kolem, na němž byly připevněny hřeby, 

které otáčením kola draly jeho tělo. Pak ho přikázali uvrhnout do 

vany plné rozpáleného vápna a nato byl bičován. To vše přivedlo prý 

k víře Diokleciánovu manželku Alexandru. Jiřímu byla nakonec před 

Nikomédijskou obrannou zdí 23. dubna 303, někde se udává až 305, 

useknuta hlava. Pohřben byl v Lyddě, před jejímiž branami byl zase 

dle jiných zdrojů také umučen. Zároveň byla sťata i Alexandra, 

i když některé prameny tvrdí, že již o den dříve Dioklecián svou 

manželku ubil k smrti.  

Svatý Jiří je uctíván jako patron kavalérie (jízdních vojáků), 

lukostřelců, obrněných jednotek, průzkumníků, rytířů, vojáků, zvědů, 

agronomů, hospodářů, řezníků, rolníků, sedláků, sedlářů, zemědělců; 

je vzýván při obraně proti kožním nemocem, proti moru 

a epidemiím, proti lepře, proti oparu, proti syfilisu; přimlouvá se také 

za koně a jezdce. 
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Stejně jako pomocníci Kryštof a Eustach, o kterých jsme 

mohli číst v předchozích číslech Žárovky, byl i Jiří v roce 1969 pro 

nedostatek historičnosti vyřazen z katolického Všeobecného 

kalendáře. Ale na rozdíl od jiných se na něj opět usmálo štěstí 

a v roce 1975 byl navrácen, a tak v některých zemích 23. dubna, 

u nás 24. dubna můžeme slavit nezávaznou památku sv. Jiří. 

A na závěr připomenu to nejznámější, co opřádá život sv. Jiří: 

Boj Jiřího s drakem. Toto známé vyprávění nám přinesla Legenda 

aurea – Zlatá legenda. Ta je středověkou sbírkou životopisů svatých 

a traktátů k církevním svátkům. Sestavil ji v roce 1260 italský 

dominikánský mnich, kronikář, spisovatel a pozdější janovský 

arcibiskup v jedné osobě Jakub de Voragine. Svým charakterem tyto 

legendy navazují na tradici řeckého dobrodružného románu. 

Jednajícími hrdiny jsou však evropští světci a první křesťanští 

mučedníci. Ačkoli nám tato legenda může připomínat spíše 

pohádkové vyprávění s happyendem, bylo by škoda ji k výše 

zmíněnému životopisu nepřipojit. 

Podle legendy Jiří jednoho dne přijel do města Kyréne 

v Lybii. Některé prameny udávají, že místo, do kterého zamířil, bylo 

rodiště jeho matky Lydda. Ať to bylo kdekoliv, nacházel se zde 

velký močál nebo jezero. U něj se usadil velký drak, který tak 

zabránil tomu, aby prameny vytékající z tohoto jezera napájely 

přilehlé oblasti. Všichni obyvatelé města se shromáždili, aby draka 

zabili, ale když jej zblízka uviděli, prchali. Jednou za čas přicházel 

drak k městu, a když na lidi dýchnul, otráveni zemřeli. V některých 

přepisech se uvádí, že chtěli-li se lidé dostat k pramenům, museli 

draka vylákat z hnízda. Proto mu začali dávat každý den dvě ovce, 

aby více neškodil. Když už ovcí ubývalo, dávali mu jednoho muže 

a jednu ovci. Nakonec král vyhlásil nařízení, že se pro draka losem 

určí někdo z dětí a mládeže, bez ohledu na to, zda je chudý, nebo 
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urozený. Tak byly náhodně vybírány oběti, dokud los nepadl na 

královskou dceru. Král sliboval lidem zlato a stříbro, když nechají 

jeho dceru naživu, ale obyvatelé se rozhořčili: „Vy jste vyhlásil toto 

nařízení, a naše děti jsou teď mrtvé. Vaše dcera musí být také 

obětována, jinak podpálíme váš palác a vás s ním.“ Král se rozplakal 

a řekl dceři: „Nikdy neuvidím tvou svatbu.“ Poprosil obyvatele 

o 8 dní odkladu a ty mu byly přislíbeny. Pak král ustrojil svou dceru 

jako nevěstu a dal jí své požehnání, jakoby se vdávala. Odvedl ji 

k místu, kde drak žil, a odešel. 

Právě projížděl kolem voják Jiří na koni, a když uviděl dámu, 

ptal se jí, co zde sama dělá. Princezna odpověděla: „Jděte rychle 

pryč, mladý člověče, jinak také zahynete.“ A vypověděla mu 

všechno o tom, jak musí být dodána za potravu drakovi. Jiří jí na to 

řekl: „Nic se nebojte, já vám ve jménu Ježíše Krista pomohu.“ Ona 

však nesouhlasila a prosila ho: „Pro lásku Boží, jděte svou cestou 

a nechte mne tu mému osudu.“ Tak tam spolu mluvili, když vtom se 

objevil drak. Jiří vytáhl meč, udělal na něm znamení kříže a směle 

vyrazil proti drakovi. Udeřil ho mečem (podle jiné verze oštěpem) 

a drak padl zraněný k zemi. Jiří zavolal služku, aby mu přinesla 

opasek (někde se říká, že to měl být opasek, který měla princezna 

kolem beder) a ten drakovi uvázal kolem krku. Drak se najednou 

choval mírně a nechal se odvést do města. Když ho lidé viděli, 

prchali do hor a volali: „Běda! Běda! Nyní všichni zemřeme!“ Jiří 

došel až k nim a pravil: „Ničeho se nebojte, věřte v Boha, Ježíše 

Krista a nechte se pokřtít, já pak zabiji draka.“ Král i všichni ostatní 

se dali pokřtít. Jiří draka zabil úderem do hlavy a pak poručil, aby 

připravili čtyři dvojkolové kočáry s voly a odvezli draka z města ven. 

Ve městě bylo pokřtěno patnáct tisíc mužů, kromě žen a dětí. 

Král nechal postavit kostel, zasvěcený Panně Marii (a prý i svatému 

Jiří, ale to za života Jiřího není zcela logické), u nějž vytryskl pramen 
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živé vody. Nemocní sem přicházeli, a když se napili, uzdravili se. 

Král také nabídl Jiřímu velké množství peněz, ale Jiří to odmítl, 

a věnoval to chudým. Králi pak přikázal čtyři věci: udržovat kostely, 

ctít kněze, poslouchat pilně bohoslužby a mít soucit s chudými 

a ubohými. Nato políbil krále a odešel. 

A my nyní můžeme přemýšlet o čtyřech příkazech, které dal 

Jiří králi. Ony totiž třeba nepatří pouze do legendy. 

/z katecheze o. Pavla/ 

 

 

 

 

(dopis pro Marii Monishu) 

Milá Maria, 

moc ti děkujeme za tvé dopisy. My jsme katolická farnost z malého 

městečka Jimramov v České republice. Tady asi dvě stovky lidí 

z naší farnosti na tebe myslí a modlí se za tebe. Máme se dobře 

a doufáme, že ty i tvá rodina se máte také dobře. Máme radost 

z tvých studijních výsledků. 

Já jsem Daniela, je mi sedmnáct let. Bydlím v Jimramově 

a chodím zde do kostela. A ráda bych ti za naši farnost napsala 

o některých aktivitách, které se budou v roce 2016 v naší farnosti 

odehrávat. 
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Na jaře od čtvrtka do pondělí (24.–28. 3.) budeme slavit 

Velikonoce. Přijde jaro a s ním i lepší počasí. Mám ráda, když 

zpívají ptáci a rozkvetou květiny.   

V létě se chystá kolem třiceti dětí z naší farnosti na letní 

tábor. Zde stráví jeden týden a budou hrát hry a sportovat. 

Velké setkání pro mladé katolíky se chystá letos v Krakově. 

Krakov je město v Polsku, což je země sousedící s Českou 

republikou. Tam se mládež setká s papežem Františkem. 

Ty budeš mít 3. října narozeniny. Proto ti přejeme hodně 

zdraví a štěstí. 

A v prosinci oslavíme Vánoce. Máme tady hodně tradic ve 

farnosti. Malé děti hrají divadlo a starší zpívají. 

Byla jsi někdy na letním táboře? 

Mnoho pozdravů z Jimramova od Daniely a celé farnosti. 

Všichni na tebe myslíme a modlíme se za tebe. 
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Přesně těmito slovy jsem se podepsala pod e-mail, kterým jsem 

chtěla o. Pavlovi – někdy ke konci února – připomenout, že pozvání, 

kterého se mu ode mě dostalo v neděli 7. února, po skončení 

přednesu z Popelky nazaretské, stále platí. Ale teprve až dnes, více 

než o měsíc později a několik dní po akci, k níž se toto pozvání 

vztahovalo a které se pan farář mimochodem zúčastnil, mi došlo, že 

jsem si tato Renčova slova nevypůjčila jen tak pro nic za nic, že jsem 

jimi chtěla možná sdělit i více než to, kdo že to panu faráři píše. 

Uvědomila jsem si totiž jedno. A to, že vyslovením souhlasu s tím, 

že se zhostím role jedné z popelek přednášejících z Popelky 

nazaretské, jsem vyjádřila i pomyslné fiat, které mě k tomuto 

nelehkému úkolu (následně také) uschopnilo a umožnilo mi tak 

uvědomit si několik důležitých skutečností. Jednak to, jak je dobré 

a potřebné si toto Renčovo dílo připomínat. Je totiž stejně tak krásné 

a neuvěřitelné svým rozsahem, jako nesmírně cenné pro to, za jakých 

okolností vzniklo. Dále to, že tím, že jsme se nestyděly z této skladby 

zapsané do paměti, jak se Renčově Popelce také říká, přednášet, jsme 

daly světu najevo, že si vážíme hodnot, jako jsou demokracie 

a svoboda. Tak jako byl totiž neoprávněně vězněn Renč, byli vězněni 

i mnozí další. Přesto to z mocných světa mnozí, řekneme-li to 

Renčovými slovy, nepovažují za nutné uznat. Naštěstí se ale najdou 

i tací, kterým to problém nečiní. Paní Alena Ježková, autorka knih 

Tichá srdce, nad kterými jsme se v Bystrém sešli k výše zmíněné 

besedě, je toho příkladem. Byť je nevěřící člověk, dokázala napsat 

dvě báječné knihy pojednávající o klášterech a církevních řádech 

působících v České republice a na rovinu říci, že si je vědoma 

neospravedlnitelnosti zločinů, které byly na řeholních řádech 
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v průběhu 20. století páchány. Kromě toho jsem si také uvědomila, 

jaké máme štěstí, že máme ve farnosti takového farníka jako je pan 

Unčovský. Nebýt jeho, žádný přednes by se nekonal a já bych teď 

neměla o čem psát. I když pravdou je, že o přednesu jako takovém 

jsem toho příliš nenapsala. Každopádně bych vám ráda, jménem 

svým i jmény zbylých dvou Popelek a pana Unčovského, poděkovala 

za vlídné přijetí a milé setkání. Třeba se setkáme i na přes rok.  

Zdislava Klodnerová, Popelka z Bystrého 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Zlatá jeřabina 

Opravené malby starého presbytáře v Dalečíně (více v článku 

Restaurování nástěnných maleb... na str. 9) byly vybrány mezi 

počiny roku 2015 a zařazeny do soutěže „Zlatá jeřabina Kraje 

Vysočina“. Ještě do 31. 3. je možné hlasovat pro farnost Dalečín 

a přispět tak nejen ke kulturní prestiži tohoto místa. Hlasování 

probíhá skrze vyplnění elektronického formuláře na internetových 

stránkách http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, případně 

na http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp. Ne-elektronicky lze 

http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/
http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp
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hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku v únorovém vydání 

novin Kraje Vysočina. 

 

Opravy kostela v Jimramově 

V kostele v Jimramově je na letošní jaro naplánováno stahování 

kostela, neboť kostelní budova zaznamenává praskání na klenbě 

a v okenních lunetách. Stažení kostela je smluvně vyčísleno na 

450.000,- Kč. Je v plánu také drobné rozšíření elektroinstalace, 

příprava na nové ozvučení, částečná renovace osvětlení a odvlhčení 

vstupní prostory. Tyto práce by měly být završeny kompletním 

vymalováním interiéru. Cena výmalby je necelých 175.000,- Kč. 

Další práce a náklady nejsou v ceně zahrnuty. Vše se bude odvíjet od 

toho, zda farnost získá dotace, o které bylo zažádáno. Pokud se 

opravy uskuteční, bude potřeba také velkého nasazení farníků při 

brigádách, které bude nutné během oprav i po jejich skončení (úklid) 

organizovat. 

 

Opravy kostela v Sulkovci 

V Sulkovci v loňském roce proběhla částečná rekonstrukce fary za 

téměř 70.000,- Kč. Tato částka byla uhrazena na základě nájemní 

smlouvy s nájemci. Pro letošní rok jsou naplánovány opravy 

v kostele, a to osekání zdiva do výše vlhkosti (cca 2–2,5 m), 

odvlhčení stavby a s tím spojená výstavba odvlhčovacího kanálu, 

oprava oken, kompletní obnova elektroinstalace, která je většinou 

ještě v „hadrových drátech“, obměna osvětlení a závěrečná výmalba 

interiéru. Rozpočet na většinu naplánovaných zásahů je 750.000,- 

Kč. I zde je podmínkou získání dotace a zapojení brigádnických sil. 
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 (Po uzávěrce do tohoto čísla Žárovky jsme se dověděli verdikt 

o dotacích, tak ještě mezi řádky přináším tuto informaci: Pro opravu 

jimramovského kostela byly dotace schváleny v požadované výši 

a čeká se už jen na poslední potvrzení, které snad celou situaci 

nezvrátí. Pro kostel v Sulkovci bylo přidělení dotací vyjádřeno 

zamítavým rozhodnutím. Ještě budeme s panem starostou usilovat 

o jeden příspěvek a uvidíme. V každém případě je již teď jasné, že 

opravy v Sulkovci se nepodaří provést dle plánů a budeme je muset 

rozdělit na etapy. Příští rok se bude muset znovu požádat o dotaci 

a uvidíme. Ale věřme, že i vše zlé je k něčemu dobré). 

 

Opravy fary v Dalečíně 

V Dalečíně se po dvouleté práci na obnově kostela plánujeme opět 

vrátit k zatím nedokončené rekonstrukci fary. V letošním roce by 

mohla být provedena oprava dosud nerenovované části topného 

systému, oprava komína a další úpravy spojené především 

s vytápěním objektu. 

Na plánované opravy je možné přispět také finančním darem, 

na který je možné vystavit doklad nebo uzavřít darovací smlouvu. 

Dary je možné zasílat i na účet. Do Jimramova na účet 

č. 190 552 235/0300; do Dalečína 190 554 521/0300; do Sulkovce 

190 550 862/0300. 

 

Yesuraj A. Harry 

Náš na dálku adoptovaný indický chlapec Dyanesh Sadashiv Gadavir 

se s rodinou přestěhoval do oblasti, kam nezasahuje projekt adopce 

na dálku, proto byl z naší podpory Charitou Hradec Králové vyřazen. 
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Místo něho jsme, dle rozhodnutí farní rady, dne 

8. 3. adoptovali dvanáctiletého Yesuraje 

A. Harryho, kterému již byla zaslána částka 

5.000,- Kč, která byla původně určena pro 

Dyaneshe. Tatínek Yesuraje pracuje jako 

natěrač, maminka je v domácnosti. Yesuraj 

chodí do 7. třídy, rád sportuje, maluje a zpívá. 

Chtěl by se stát právníkem. Korespondenci 

(v angličtině) s adoptovanými dětmi si vzala na bedra Daniela 

Ondrůchová (jeden z dopisů /v češtině/ přinášíme na str. 45).  

 

Vezmi a jez celou Bibli 

Po ukončení projektu Vezmi a čti celou Bibli proběhlo v prosinci 

závěrečné setkání čtenářů Bible, které se změnilo na Vezmi a jez 

celou Bibli. Účastníci dostali ke svému překvapení velkou sladkou 

knihu, kterou stránku po stránce doslova hltali. Více o knize napoví 

obrázek. 

/o. Pavel/ 
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Pozvánka do Sulkovce 

Farnost Sulkovec si přesně 1. května připomene 250 let od svého 

založení a 280 let od postavení kostela (více info na str. 30). 

Poděkovat za tento dar a oslavit kulaté narozeniny jste zváni všichni. 

Ve 14 hodin budeme slavit v kostele mši svatou, kterou bude 

celebrovat P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat kláštera v Nové 

Říši. Při mši svaté bude zpívat místní mládežnická schola Sluníčka 

a na varhany doprovodí MUDr. Hana Kratochvílová, koncertní 

varhanice a varhanice v klášterním kostele sv. Václava v Letovicích 

(sulkovecké varhany jsou pro paní Kratochvílovu první, na které kdy 

hrála, když do Sulkovce jezdívala na prázdniny). V závěru 

bohoslužby zazpíváme slavnostní Te Deum. Po skončení mše svaté 

bude program pokračovat v sále obecního úřadu, kde bude, kromě 

občerstvení, prezentována historie farnosti i kostela a místní 

divadelní spolek hrou o Panně Marii představí život ochránkyně 

farnosti. Přijměte tedy pozvání na toto první květnové odpoledne. 

 

 

 

 

Bůh mocně působí ve svátostech a skrze svátostiny také zaslibuje 

zvláštní ochranu. V této rubrice jsou jména těch, kteří v roce 2015 

některé ze svátostí a svátostin přijali. Tento sloupek nemá pro nás 

mít jen informační charakter, ale především má povzbudit k modlitbě 
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za ty, kteří jsou – ať už v kterékoli části této rubriky – jmenováni, 

a za jejich rodiny. 

o. Pavel 

 

Křty: 

1. Diana Anna Horáčková z Dalečína – pokřtěna 4. 1. 

v Dalečíně 

2. Daniel Leitner z Jimramovských Pavlovic – pokřtěn 11. 1. 

v Jimramově 

3. Eliška Novotná z Jedlové – pokřtěna 1. 2. v Sulkovci 

4. Václav Karabec z Vilémovic – pokřtěn 1. 2. v Sulkovci 

5. Kristýna Ježová z Dalečína – pokřtěna 1. 3. v Dalečíně 

6. Alexandra Bobulová (katechumenka) z Koníkova – pokřtěna 

4. 4. v Jimramově 

7. Antonie Marie Borovská z Jimramova – pokřtěna 5. 4. 

v Jimramově 

8. Adéla Barbora Prosecká z Věcova – pokřtěna 5. 4. 

v Jimramově 

9. Barbora Macháčková z Odrance – pokřtěna 5. 4. v Jimramově 

10. David František Milfait z Písečného – pokřtěn 19. 4. 

v Dalečíně 

11. Mikuláš Dufek z Dalečína – pokřtěn 19. 4. v Dalečíně 

12. Karolína Anežka Sedláčková z Ubušína – pokřtěna 26. 4. 

v Jimramově 
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13. Tobias Josef Nerad z Prahy – pokřtěn 26. 4. v Dalečíně 

14. Ela Františka Čadová z Prahy – pokřtěna 26. 4. v Dalečíně 

15. Anděla Procházková z Dalečína – pokřtěna 26. 4. v Dalečíně 

16. Natálie Dvořáková z Dalečína – pokřtěna 3. 5. v Dalečíně 

17. Lukáš Tulis z Věcova – pokřtěn 3. 5. v Jimramově 

18. Štěpán Jež z Dalečína – pokřtěn 21. 6. v Dalečíně 

19. Markéta Bártová z Dalečína – pokřtěna 23. 8. v Dalečíně 

20. Adam Sklenář z Velkých Janovic – pokřtěn 4. 10. v Dalečíně 

21. Karel Jiří Zelený z Brtnice – pokřtěn 10. 10. v Jimramově 

22. Kryštof Petr Dvořák ze Žďáru nad Sázavou – pokřtěn 13. 12. 

v Sulkovci 

 

První svaté přijímání 

V roce 2015 se neuskutečnila slavnost prvního 

sv. přijímání dětí, ale přípravu na tuto slavnost 

absolvovali a Tělo a krev Páně poprvé přijali tito dospělí: 

1. Ing. František Burša – přijal 14. 2. v Nyklovicích 

2. Mgr. Alexandra Bobulová – přijala 4. 4. v Jimramově 

3. Josef Tichý – přijal 25. 10. v Nyklovicích 

4. Bc. Jana Novotná – přijala 24. 12. v Jimramově 
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Biřmování: 

Alexandra Bobulová z Koníkova – biřmována 4. 4. 

v Jimramově 

 

Svatby: 

1. František Burša a Marcela Buršová z Nyklovic – konvalidace 

civilního sňatku 14. 2. v Nyklovicích 

2. Josef Tobiáš a Irena Tobiášová - Justová z Ubušínka – sanace 

civilního sňatku 17. 2. 

3. Boris Nedorost z Trebatic (SK) a Kristýna Bradáčová 

z Unčína – oddáni 5. 9. v Dalečíně 

4. Pavel Peňáz ze Slavkovic a Maria Kašová z Jimramova – 

oddáni 26. 9. v Jimramově 

5. Jiří Pučan z Bystřice nad Pernštejnem a Marie Čechová 

z Písečného – oddáni 24. 10. v Dalečíně 

 

Pohřby: 

1. Ludmila Ondrová z Jimramova – rozloučení ke kremaci 6. 2. 

v Jimramově 

2. Josef Šutera z Unčína – pohřben 13. 2. v Dalečíně 

3. Karel Mašík z Jimramova – pohřben 21. 3. v Jimramově 

4. Jaroslav Uhlíř z Břežan – pohřben 26. 3. v Dalečíně 
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5. Emílie Grossová z Jimramovských Pavlovic – pohřbena 

25. 4. v Jimramově 

6. Miloslav Andrle z Jimramova – rozloučení ke kremaci 13. 6. 

v Jimramově 

7. Karel Hrdlička z Jimramova – rozloučení ke kremaci 26. 6. 

v Jimramově 

8. Antonín Bradáč z Jimramova – pohřben 30. 6. v Jimramově 

9. Marie Jílková ze Sulkovce (č. p. 3) – pohřbena 4. 7. 

v Sulkovci 

10. Miloslav Tieff z Jimramova – pohřben 6. 7. v Jimramově 

11. Karel Antes z České Lípy – pohřben 19. 9. v Jimramově 

12. Zdeněk Horníček z Rodkova – rozloučení ke kremaci 28. 10. 

v Dalečíně 

13. Marie Horníčková z Nyklovic – pohřbena 27. 11. 

v Nyklovicích 

14. Antonín Mareček ze Sulkovce – pohřben 3. 12. v Sulkovci 

 

Svátost pomazání nemocných: 

Farnost Jimramov: 16 při individuálním slavení, 14 při společném 

slavení 

Farnost Dalečín: 6 při individuálním slavení, 22 při společném 

slavení (14 Dalečín, 8 V. Janovice) 

Farnost Sulkovec: 10 při individuálním slavení, 17 při společném 

slavení (11 Sulkovec, 6 Nyklovice) 
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Kněží – hosté, kteří u našich oltářů sloužili 

mši svatou (vyjma kněží sloužících v kapli 

Narození Krista a v poustevně): 

P. Karel Cikrle z Brna, P. Jan David z Radešínské Svratky, P. Pavel 

Habrovec z Radostína nad Oslavou, P. Václav Hejč z Brna, P. Jakub 

Holík z Třebíče, P. Martin Hönig ze Znojma, P. Karel Janů 

ze Slavonic, P. Sylwester Jurczak z Boskovic, P. Pavel Kaška 

z Milotic u Kyjova, P. Tomasz Kazański z Jám, P. Karel Krumpolc 

z Rohatce, P. Jan Liška z Vracova, P. Josef Mareček z Moravce, 

P. Josef Matras z Bystrého, P. Karel Rozehnal z Bystřice nad 

Pernštejnem, P. Karel Skočovský z Kroměříže, P. Tomáš Strogan 

z Němčic nad Hanou, P. Tomáš Šíma z Letovic, P. Wojciech 

Zubkowicz z Jám 

 

Novokněžské požehnání: 

P. Martin Hönig, farní vikář ve Znojmě – 12. 4. 

P. Tomáš Šíma, farní vikář v Letovicích – 10. 5. 

P. Václav Hejč, farní vikář v Brně na Petrově – 14. 6. 

P. Karel Skočovský, farní vikář v Kroměříži – 15. 6. (pouze 

v Jimramově) 

P. Sylwester Jurczak, farní vikář v Boskovicích – 22. 11. 
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/Veselé Velikonoce, Marián Škoviera/
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aneb  

Předběžný kalendář na jaro a léto 2016 

 

Duben 

2. 4.: 15:00 První setkání biřmovanců 

10. 4.: Novokněžské požehnání (P. Lukáš Hrabánek z Jablonce nad 

Nisou) 

17. 4.: Novokněžské požehnání (P. Zdeněk Drštka z Měřína) 

23. 4.: Jednodenní pouť do Znojma, Hostěradic, Rybníků 

a Tavíkovic 

 

Květen 

1. 5.: 14:00 Oslava 250 let od založení farnosti Sulkovec 

8. 5.: Novokněžské požehnání (P. Tomáš Fránek ze Žďáru nad 

Sázavou) 

15. 5.: Ekumenická bohoslužba ve Veselí 

22. 5.: 15:00 Sborování v Jimramově 

29. 5.: Novokněžské požehnání (P. Jaroslav Rašovský z Hodonína) 

29. 5.: Farní den, turnaj v pétanque 
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Červen 

5. 6.: První sv. přijímání v Dalečíně 

18. 6.: 15:00 Pěší pouť ze Sulkovce do Bystrého 

19. 6. (3. 7.): Vyhodnocení návštěvy dětí v „Boží kanceláři“ 

25. 6. kněžské svěcení jáhna Jaroslava Laštovičky 

 

Červenec 

2. 7.: Primiční mše svatá novokněze Jaroslava Laštovičky 

(odpoledne v Jimramově) 

9.–16. 7.: Farní tábor v Obůrce u Blanska 

25.–31. 7.: Setkání mládeže se Sv. otcem v Krakově (info 

v příspěvku „Není tričko jako tričko“, str. 28) 

 

Další poutě 

Havlíčkobrodsko a Chlumek u Luže – 6. nebo 13. srpna 

Třídenní farní pouť – 15.–17. 9. (více info na str. 27) 

 

Poutní bohoslužby (patrocinium) 

Jimramov: 11. 9. 

Dalečín: 31. 7. (pokud se nepodaří sehnat kněze na tento termín 

/o. Pavel bude v Krakově/, bude pouť již 24. 7.) 

Sulkovec: 11. 9. 
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Borovnice: 23. 7. 

Sedliště:  25. 9. 

Velké Janovice: 18. 9. 

Nyklovice: 18. 9. 

Změna vyhrazena! 

 

 

 

 

aneb  

 

 K tomu, co jsem teď říkal, se ještě při nějaké příležitosti 

vrátím. V kázání už jsem toto téma nechtěl načínat, protože 

bych se mohl rozohnit a Vy byste nabyli dojmu, že slova 

o konci světa z dnešních čtení se už naplňují. 

 Ne, chyba není na Vaší straně. Vy jste mi ten ornát oblékal 

dobře, ale já jsem stál o sto osmdesát stupňů jinak. 

 Slovo salám se v pátek neříká. 

 Abych se vyvaroval hříchu nadávání a zlořečení, sedl jsem do 

auta a jel jsem si provětrat hlavu. Dojel jsem na Slovensko. 
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 Je znát, že teď mluvil biskup. Když kážu já, všichni na kůru 

sedí zařezaní, že je ani nevidím. Ale teď, když mluvil svatý 

Mikuláš, jste z kůru přes to zábradlí doslova přetíkali. 

 V pátek si maso normálně nedávám, ale to pro mě není zas až 

takový půst. Takže se spíš postím tak, že nejím čokoládu 

a oplatky, nevařím si kapučíno, nečtu vtipy a neluštím 

křížovku v Katolickém týdeníku. 

 Jestli nemůžeš najít moji jmenovku na dveře zpovědní 

místnosti, tak napiš, že tady zpovídá Páter Felix Kulpa. (felix 

culpa je slovní spojení z Velikonočního chvalozpěvu 

a znamená „šťastná vina“ – pozn. red.) 

 Taky doufám, že mi to betlémské světlo nezhasne. Ale raději 

jsem se pro tento případ pojistil: při pouti do Svaté země jsem 

si v Betlémě koupil sirky. 

 Případný pohřeb na příští sobotu domlouvejte až na 

odpoledne. To bude po plese a dopoledne bychom na tom 

pohřbu byli všichni mrtví. 

 Takže pokud tomu dobře rozumím, voláš proto, abych Ti 

odpověděl na otázku, proč rybičky v Tvém akváriu začaly 

plavat u hladiny. Abych se mohl pokusit odpovědět co 

nejlépe, potřebuji ještě jednu upřesňující informaci: Plavou 

bříškem dolů, nebo nahoru? 

 Omlouvám se, že se prvně vítám s Vaším psem a teprve 

potom podávám ruku Vám. Ale Vy na mě tak neštěkáte 

a neskáčete. 
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 Kam tak pospícháš? … Tak to jo, jestli Ti volá sám ministr 

úlevy, tak to utíkej. Taky bych od něj nechtěl mít zmeškaný 

hovor. 

 

 

 

„Práce jak na kostele.“, říkají mnozí, ale nemají ponětí o tom, co 

všechno na kostele, potažmo ve farnosti, musí být zařízeno, hotovo či 

ještě rozpracováno, aby farnost mohla žít a fungovat. 

Práce ve farnosti je vesměs dobrovolnická. Tak jako pro svůj 

klub pracují a obětují svůj čas i energii fotbalisté, pro svou činnost 

hasiči, rybáři, zahrádkáři či včelaři, musí se i život ve farnosti 

udržovat a zajistit tak její chod, jinak by ani její služba nemohla být 

službou. Možná se můžeme těšit slovy, že to děláme pro sebe. Ale to 

není celá pravda. My musíme jít ještě dál: Naši službu konáme ve 

jménu celé Církve. O to je tato služba honosnější a měla by být 

i radostnější. 

Na následujících řádcích zmíním několik jmen ve službách, 

které jsou patrné především při vysluhování svátostí, při liturgii. 

 

Ministranti:  

Jimramov – Jana Bradáčová, Josef Homolka ml., Anna 

Homolková, Jan Hubert ml., Blanka Hubertová, Vojtěch 

Laštovička 
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Dalečín – Filip Čech, Jakub Čech, Pavel Čech, Petr Čech, 

Lucie Čechová, Markéta Čechová, Jůlie Havlíčková, Luděk 

Kubík, Anežka Svobodová, Marie Svobodová 

Sulkovec – Jiří Ocásek ml., David Stránský, Veronika 

Stránská, Jiří Tomášek; při pobytu u prarodičů v Sulkovci 

ministrují také Josef, Ondřej a Tereza Pavelkovi a Jakub 

Janíček 

Nyklovice – Jan Burša, Daniel Drašar, Tomáš Drašar, Jiří 

Ocásek ml.; pravá ruka ministrantů i kostelníka je Marika 

Ocásková 

Pozn.: Ministrantů by mohlo být více, ale většina kluků místo 

u oltáře tráví bohoslužby v lavici, nebo na kůru. Blíž k oltáři jim to 

ani po oslovení jaksi nejde. Není to škoda? Potom musejí suplovat 

děvčata, kterým to, pravda, v albách sluší, nicméně méně borců 

v lavicích a více u oltáře by našim bohoslužbám prospělo. 

 

Kostelníci:  

Jimramov – Jiří Jiříček 

Dalečín – Zdenek Kamarád, Vladimír Šimon 

Sulkovec – Jiří Jílek (při jeho předvídané nepřítomnosti 

zastupuje Josef Bárta) 

Dalečín (kaple) – Jana Korábková 

Nyklovice – Jiří Ocásek 
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Otvírání kaple:  

Borovnice – manželé Bartošovi, Jaroslava Jelínková, 

Miroslav Kratochvíl 

Velké Janovice – Marie Zítková, Tomáš Zítka, Marie 

Zavadilová 

Sedliště – Josef Lidmila 

Jimramovské Paseky – manželé Krejčovi 

                     

Varhaníci:  

Jimramov – Antonín Bradáč, Marie Šikulová, Jan Hubert  

Dalečín – Jitka Čechová, Marie Pučanová 

Sulkovec – Antonín Bradáč 

Borovnice – Antonín Bradáč, Marie Šikulová 

 

Sbory:  

Jimramov – Chrámový sbor a Ekumenický sbor (vede 

Antonín Bradáč) 

Dětský sbor (vede Antonín Bradáč) 

 

Scholy mládeže: 

Jimramov – Klíče (7 členek, vede Martina Zítková) 

Dalečín – Schola sv. Jakuba (10 členek, vede Magdaléna 

Milfaitová) 

Sulkovec – Sluníčka (5 členek, vede Anežka Smolíková) 
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Do této oblasti by patřili i další, kteří přispívají ke kráse liturgie, ať 

už jsou to lektoři, ti, kteří přinášejí obětní dary, ti, kteří radostně 

v lavicích zpívají z kancionálu a mše svaté se účastní aktivně, ti kteří 

pomáhají s rozdílením Eucharistie, podílejí se na přípravách 

bohoslužeb pro děti, atp. Nelze opomenout také službu pana jáhna 

Ladislava Kince, který je ke službě oficiálně ustanoven ve farnosti 

Sulkovec, ale je ochoten, při svých mnoha dalších ustanoveních, 

vypomoci i v našich ostatních farnostech.  

Pak je možné jmenovat ty, jejichž práce není na první pohled 

vidět, ale kdyby ji nevykonávali, hned bychom to poznali. Zde si 

netroufám na jmenný seznam, neboť bych mohl na někoho 

zapomenout (podobně jako jsem v minulém čísle Žárovky opomněl 

při vyjmenovávání proviantu do AKS uvést mnoho beden jablek, 

která z 90 % pocházela z farní zahrady), navíc se zde zapojuje 

i několik farníků, kteří sice na bohoslužby nepřicházejí, ale ochotně 

přiloží ruku k dílu, když je požádám o pomoc, většinou v oblasti 

technické. A tak mohu alespoň hromadně zmínit úklidové čety, 

květináře, údržbáře zvonů, osvětlení, ozvučení, topení a dalších 

technických vymožeností, zahradníky a lesáky, údržbáře travního 

porostu, odklízeče sněhu, členy farních a ekonomických rad, 

účastníky brigád, organizátory společných akcí (farní den, farní ples, 

farní poutě, ekumenická setkání, divadla, koncerty, akce pro děti, ...), 

knihovnici, kavárníky, přispěvatele do Žárovky, členy živého 

růžence, členky společenství Modlitby matek, katechety a mnohé 

další, kteří utvářejí aktivní život ve farnosti na rovině přirozené 

i nadpřirozené. A pak bych také neměl zapomenout na ty, kteří se za 

naše farnosti modlí, případně občas i postí (to se týká zvláště 

nemocných, kteří už jinak přispět nemohou). Je třeba připomenout 

i ty, kteří zbytečně nemluví o chybách a nezdarech jednotlivých 
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farníků i celých společenství a nehaní snahy, práci a služebný elán 

druhých. Ti všichni se podílejí na růstu a rozkvětu našich farností. 

I služba v malé farnosti je služba celé Církvi. Měli bychom 

tedy táhnout za jeden provaz, kopat na jednu branku s celou Církví. 

Při jedné promluvě na začátku roku jsem citoval krásné přirovnání, 

které jsem přepsal z youtube.com. Bylo to přirovnání od herce 

a režiséra Jiřího Stracha. Jsem přesvědčen, že i na toto místo patří, 

proto ho v závěru tohoto příspěvku ještě jednou přikládám. 

 

„Každý fanda je hrdý na svůj fotbalový klub: Slávisté, 

Sparťani… A já musím říct, že jsem hrdý na ten náš manšaft, 

kterému říkáme římskokatolická církev. My máme už docela slušnou 

tradici, hrajeme to nějakých dva tisíce let a nastupujou za nás 

poměrně slušní hráči tady z toho českýho nároďáku. Kupříkladu 

svatý Václav, Karel IV., Antonín Dvořák. Dokonce i Jan Hus taky, 

… ale tak on se občas hádal s trenéry, že? Někdy dáme báječný góly, 

někdy si taky dáme vlastňáka. Některý sezóny jsou úžasný a daří se, 

někdy tak jako by málem propadáme do druhý ligy, ale vždycky 

usilujeme o to hrát fair play. Máme celkem hezký stadiony: stavěli 

nám je nějakej Parléř, Eisenhofer, Santini… A my nehrajeme vlastně 

o medaile, ani o poháry zlatý. My hrajeme o lidskost, lásku 

a věčnost. A ten náš klub má jednu fantastickou věc: Má Božího 

majitele. A u něj je jistota, že nás nikdy neprodá. Takže zkrátka 

a dobře: tenhle ten manšaft římskokatolická církev Stracha baví a je 

rád, že k němu patří.“ 

/o. Pavel/ 



 březen 2016 
 

   68  
  

Pro vnitřní potřebu „občasně“ vydávají římskokatolické farnosti Jimramovska 
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