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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Jednou mi do autobusu přistoupil cestující, u kterého bych podle 

svraštělé kůže a celkové vizáže odhadoval, že už viděl Šemíka 

vyjíždět z Vyšehradu. A ta jeho taška – ta musela pamatovat ještě 

pronásledování křesťanů. A tento pán, který, podle mě, poznal Žižku, 

ještě když měl obě oči, chtěl jízdenku na konečnou. Nebyl jsem si 

zrovna jistý, jak to myslí. Vyhlížel tak, jako by plánoval každou 

chvíli umřít. Naštěstí tento pan Metuzalém, jak jsem si ho biblickým 

jménem pracovně označil, žil ještě při vystupování na konečné 
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zastávce, navíc jsme si cestou docela pěkně popovídali a já zjistil 

nejen to, že je o dost mladší než lignit, ale i to, že do svých patnácti 

let, považte – já si toho také měl povážit, dokonce ministroval. 

Toto číslo Žárovky, třetí v roce, již tradičně vychází v období 

„dušiček“, kdy mnozí lidé přicházejí na hřbitov jako na konečnou. 

Smrt, hrob, možná ještě tak ta svíčka připomínající vyhaslý život. 

Ale dál nic, dál už nic nejede. (Často se mi vybaví, jak rozhlas 

v olomoucké tramvaji hlásil: „Zastávka Hřbitovy. Příští zastávka 

Krematorium. Konečná stanice. Prosíme cestující, aby vystoupili.“) 

Zatímco my křesťané věříme, že smrt je jen jakýsi přestupní uzel, ale 

že to rozhodně není konečná. Věříme, že o pár kroků dál svítí světlo 

věčné Žárovky, kterou je sám stvořitel Světla (srv. Zj 22,5). 

A k tomuto jasu můžeme svou modlitbou, bez ohledu na věk, duším 

vysvobozovaným z očistce ministrovat (správně česky tedy 

ministrantovat). 

Od posledního čísla Žárovky jsme v našich farnostech zažili 

mnohé krásné události a životní příběhy. Ty už sice také skončily, ale 

nejsou mrtvé, protože v našich vzpomínkách a zkušenostech žijí dál. 

A tato Žárovka o tom podává svědectví. Ale nejen o tom, co bylo. 

Ona jde dál. Najdeme v ní i jakousi předpověď událostí budoucích, 

které, dá-li Bůh, ostatní okolnosti (a já), pomohou naše zkušenosti 

a zážitky opět rozšířit, přivádět je k věčnosti. 

Ať je četba tohoto našeho časopisového dílka novým světlem 

našim smrtelným tělům a nesmrtelným duším, neboť tato Žárovka 

ráda chce naší čtenářské službě – považte – ministrovat. 

o. Pavel 
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V zaujetí i očekávání jsem se zúčastnil pěší poutě s farníky cestou ze 

Sulkovce do Bystrého na svátek P. Marie Monstreanské, krajem, 

který mi přirostl k srdci a stal se druhým domovem. Z předchozího 

rozhovoru s otcem Pavlem jsem věděl, že nás nebude mnoho, že 

účast je menší než dříve, kolem patnácti lidí. Ve skutečnosti nás bylo 

deset, však s omluvou, neboť v tento den panímámy pečou koláčky 

na slavnost a počest blízké události v Jimramově, na primici rodáka 

Laštovičky. 

První zastavení u kostela v Sulkovci před sochou svatého 

Jana z Nepomuku. Čtení z první Knihy Králů: Eliáš cestou na 

Choreb a Setkání s Bohem (1Král 19, 1–15). Pak stoupali jsme po 

cestě vzhůru, kolem dozrávajících třešní k druhému zastavení, křížku 

v polích, který tři statní jasany – pamětníci obepínaly, kdy v levém 

rohu již v náznacích se rozbujel ten čtvrtý, ještě mladičký proutek, 

který teprve nabírá poznání příchozích, modliteb a pokleknutí… však 

on časem doroste a naplní svůj vzhled, kdy koruna promění se ve 

společnou, jako čtvrtý člen rodiny. Čtení: Ohlášení pohromy, 

U potoka Keritu a v Sareptě – Zázrak s moukou a olejem (1Král 17, 

1–16).  

Moji spolupoutníci stoupali po cestě vzhůru a já viděl na 

obzoru ty homole bílých cukrových oblak, vysoké mraky jak z vaty, 

jako velehory tam někde vzadu. Však počkal jsem si, až budu moci 

vyfotit si ten malý, lidský rozměr v nebeském nekonečnu. Cesta do 

oblak. Neohlížeje se. Při stoupání na křížení polí a cest, jest 

v ječmenu další křížek, další zastavení. Naproti uschlý starý jasan, 

jako varovný prst, jenž obrůstá zelení – mládím, obrůstá 
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Milosrdenstvím. Jak rád potkávám tyto „strážce“, ač dávno mrtví, 

jsou v skrytu plni života, živá broukoviště. Mám radost, že nemizí 

v čistkách v krajině, že někdo neskácel ho doposud, však v zimě při 

mnoho sněhu jest rozcestníkem. Tam u něho ve skrytu pod sněhem je 

ten malý litinový křížek. Poctili jsme ho čtením: Vzkříšení vdovina 

syna (1Král 17, 17–24) s desetkráte Zdrávas, Maria… a s přáními 

kráčím za ostatními dále. Však všichni ostatní již vědí, jaké další 

zastavení nás čeká. Zlomený velikán – buk a na něm malinký 

oplechovaný obrázek svaté Rodiny, pod ním uschlá zavěšená růžička 

a kolem odkvetlé maliníky, kopřivy a vstup do černě lesa. Polovina 

cesty za námi. Další čtení ze Starého zákona: Setkání Eliáše 

a Obadjahua, Eliáše a Achaba, Oběť na Karmelu, Konec sucha. 

(1Král 18, 1–46). Úsměv po zpěvu písně Budiž vděčně velebena, kdy 

druhou sloku prý raději nedáme, než abychom jsme se hlasově úplně 

rozešli.  

 

 

Jedno z poutních zastavení (foto autor) 
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Na dalším lesním křížení chvilka na tatranku, kdy nezvolíme 

zkratku dál po zelené, ale jdeme, až na jednoho, s důvěrou oklikou. 

Však je čas a je i umění – cnost. Pravá míra přijíti načas, ani pozdě 

ani brzy. Však jsme v rukou Božích. Přicházíme k okraji lesa 

a vítáme opět mezi námi poutníka, co zkracoval si cestu a vytrvale na 

nás čekal. Jsem rád za tu delší cestu, viděl jsem statné jedle a později 

v čase docením i tu zkratku, ale nepředbíhejme. Vycházíme z lesa, 

kde nedávno se bojovalo, soudím podle dřevěných křížů – kůlů, ale 

místo pověšené helmice padlého bojovníka jen černé plastové 

květníky, které se ve větru musí pochechtávat přírodě. Mladé 

vysazené listnáče se v řadách pnou, smrkový les bude brzy ve 

vzrůstu promíšen barvami podzimních javorů. Přicházíme do 

nového, soudě podle černě asfaltu, odpočinkové lavičky se stolem 

z kůlů a novým stromořadím třešní, bříz, jeřábů. Přemýšlím, proč 

taková nesourodá pestrost, napadá mne pozitivně jen jedno: kvůli 

včelám a dostatku květů v jarním čase, aby to všechno nevykvetlo 

naráz. Jojo, v tom byli selští mudrcové – dávní sazeči alejí dobří. 

Když byla dlouhá lipová alej, sázelo se vždy několik druhů lip právě 

kvůli včelám, to aby kvetla postupně a bylo vždy dostatek potravy. 

Však uměli dříve přemýšlet lépe než my. Ale to již v dálce vidím 

věže bysterského kostela, cíl našeho putování. Věže si poklidně 

kvetou v horizontu jako modré stvoly vlčích bobů převyšujíce linku 

pšeničného pole. 

Poslední zastavení u křížku na rozcestí okraje městečka. Otec 

Pavel si vylézá ve stráni na pařezovou kazatelnu jedné ze dvou 

bývalých strážců a čte nám předposlední příběh: Povolání Elizea 

(1Král 19, 19–21). Pak již sestupujeme ulicí Sulkovskou mezi domy 

až ke kostelu. Vyvěráme na náměstí mezi farou a kostelem, poslední 

venkovní čtení z Bible: Eliáš je vzat a jeho nástupcem se stává 

Elizeus (2Král 2, 1–11); a pohlcuje nás příjemný chlad kostela. 
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Ztišení. Mše svatá. Navazující čtení a kázání našeho pana faráře. Zář. 

Zaujalo mne vyprávění příběhu o klucích indiánech, co toužili – 

chtěli vidět na druhou stranu z hory za vesnicí, zář v očích toho 

posledního, co si z hory nenesl nic, žádnou větvičku, ale viděl jako 

jediný z hory zář moře. Svatého Pavla: „Ať za vaším hněvem slunko 

nezapadá.“ Farářovo vyprávění ze Svaté země, kdy byl v jeskyni 

poutníka a kdy o. Pavel uviděl tu zář moře. Rozumím mu. Pamatuji 

si, jak jednou při mém tuláckém vánočním putování jsem se ocitl 

v Jičíně na Hod Boží, šel odpoledne dlouhou lipovou alejí k vrchu 

Zebínu s bílou kapličkou svaté Máří Magdalény, a poté jsem se na 

konci lipové aleje pocitově otočil a uviděl jsem na druhém konci 

přesně uprostřed aleje obrovské hořící slunce, co zapadá za mými 

kroky mezi stromy, velký obrovský pomeranč nořící se do země. 

Zůstal jsem stát nehnutě, byl jsem ohromen. Nikdy jsem nic 

takového neviděl, ale ten pocit Světla si nosím dodnes. Však to jsem 

netušil, co mne ještě potká dnes na cestě zpátky. 

Po mši jsme byli pozváni na štědré občerstvení, kdy bysterští 

farníci napekli a vytvořili pro nás všelijaké dobroty, chlebíčky, 

slivovička, pivo, víno, smích, sousedské hovory… Snažil jsem se 

neurazit a ochutnal téměř vše. Nafotil jsem tu přátelskou atmosféru, 

však o. Pavel věděl, že vezmu fotoaparát a stal jsem se tak 

„dvorním“ fotografem. Jako jediný jsem měl v plánu jít zpátky přes 

Sulkovec až do Jimramova, ač nabízeli mi mnozí ochotně odvoz, mé 

odhodlání nezlomili. Jsem povahou pěšák Prušák, jak často říkávám, 

když jsem v plné polní, popruhy kabelami přes hruď překřížen. Dnes 

jsem nevyvážen, mám netradičně jen kabelu jednu, tu na foťák a v ní 

láhev vody.  

Po pomoci s úklidem stolů Bysterským jsem vyrazil nach 

Ingritz a zpáteční cestou jsem si to střihl zkratkou po zelené a vyšel 

přesně tam na křížení tatrankové svačiny ostatních. Cesta mi 
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ukazovala na konci lesa světlezelenou zář ohnivě prosvíceného 

listí jarní zeleně. Pomodlil jsem se u obrázku a řekl si, že až budou 

červenat maliny, musím se sem jít občerstvit – jak duchovně, tak 

i z těch rostoucích darů. Vyšel jsem opět z lesa na polnosti. Začíná 

šrafůra rostoucí kukuřice po jedné straně, na druhé pestré louky. 

Zapadající slunce a na horizontu křížek se stromem, v louce vyjeté 

koleje od aut, která raději zvolila měkčí cestu než přes výmoly 

štěrkové cesty. Nabídl se mi 

krásný pohled do nebe. Nalevo 

v zeleni klikatá cesta ke kříži, 

napravo přímá k uschlému 

stromu. Kterou se má poutník 

dáti? Jít nekonvenčně nebo 

spořádaně? Však všechny cesty 

nakonec vedou do Říma. To, co 

se mi mezi oblaky nabídlo 

v zapadajícím slunci, mi 

zahořelo na srdci. Zář. Zář 

v moři obilí, sloupové mraky, 

potrhaná modř. Udělat stojku 

a dívat se obráceně. Já pluji si 

v bárce svého pozemského těla, chvíli nesu se proudy v obilí, 

v modři, vnímám světlo slunce, kotouč, Krista Pána. Zastavení. 

Ticho a dlouhá proměna nad Sulkovcem.  

Více a více se šeří, volím tedy cestu nejkratší po silnici do 

Jimramova, místo původně plánované po zelené na Dalečín. Kolem 

studánky, kde občerstvuji se z pramenité vody a jako poslední 

zastavení je Stříbrný Kristus v tmavém lese, jako vítací brána. Buď 

vítán doma. 

/Václav Frömmel/ 
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Letošní tábor se konal v Obůrce u Blanska v termínu 9.–16. 7. 2016. 

Celý týden nás provázely Pohádky. Děti se setkaly s Dlouhým, 

Širokým, Bystrozrakým; Perníkovou chaloupkou; Udatným princem; 

Červenou Karkulkou; Třemi zlatými vlasy děda Vševěda 

a Hrnečkem vař. 

Král Temnot ukradl a zničil královně Fantazii Knihu 

pohádek. Tím chtěl zajistit, že už nikdo nikdy nebude znát žádnou 

pohádku. Děti se však nezalekly a pomohly královně Fantazii 

vytvořit novou Knihu pohádek. 

Každé ráno děti shlédly scénku k dané pohádce, která byla ale 

popletená, protože všechny pohádky byly uvrženy v temnotě. 

V etapových hrách vítězné družstvo získalo zašifrovanou pohádku, 

kterou večer po vyluštění přečetly všem táborníkům. Všechna 

družstva se také připojila k tvorbě nové Knihy pohádek tím, že 

každou pohádku zilustrovala.  

Za ilustrace, bodování pořádku a aktivity získávaly děti pro 

svoje družstvo důležité hvězdičky. 

K pokladu vyrazily děti vyzbrojené nasbíranými hvězdičkami 

a s novou Knihou pohádek. Před královstvím Fantazie ale čekal král 

Temnot. Království Fantazie bylo zahaleno do temnoty. Děti pomocí 

nasbíraných hvězdiček rozsvěcovaly tmu. Po nalepení všech 

hvězdiček se jim otevřela brána a tím přemohly krále Temnot. 

V království Fantazie je čekal zasloužený poklad.  

Během tábora jsme vystoupaly na rozhlednu Podvrší, 

navštívily Kateřinskou a Punkevní jeskyni v Moravském krasu.  



 listopad 2016 
 

   10  
  

Příští tábor se bude konat 15.–22. 7. 2017 opět v Obůrce. 

A jelikož jsem byla na táboře se synem a nemohla se naplno 

věnovat přípravám a účasti na hrách, tak děkuji všem vedoucím, 

jmenovitě: Pavlovi, Danči, Jendovi, Verči, Markétě, Lucce a Mary za 

zdárný průběh tábora a také kuchařkám: Lidušce a Marušce za sycení 

našich hladových krků.   

/Magdaléna Milfaitová/ 

 

 

U Kateřinské jeskyně (foto archiv farnosti)
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V pátek 22. července odpoledne přijeli ke kostelu sv. Jakuba 

v Dalečíně poutníci z Francie. Farnost, ze které vyjížděli, se jmenuje 

Saint Antoine – Saint Serge a sídlí ve městě Angers na západě 

Francie. Ve městě je několik univerzit a podle toho také vypadalo 

složení skupiny: s otcem Matthieu jelo na pouť 18 studentů. Jejich 

cílem byly Světové dny mládeže v Krakově a Českou republikou se 

rozhodli přejet na kolech. 

Potřebovali někde v našem okolí přenocovat a tak oslovili 

otce Pavla a ten zase oslovil nás, abychom se jich ujali a také s nimi 

anglicky pohovořili.  

Přivítali jsme se tedy u kostela, a protože zrovna probíhal 

úklid před poutí, mohli jsme se podívat dovnitř. Řeklo by se snad, že 

na našem malém kostele nic není, avšak studenti si jej nadšeně 

prohlíželi a zaslechli jsme také pár francouzských výrazů obdivu.  

Francouzi se pomodlili a zazpívali hymnu Světového setkání 

ve francouzštině, dokonce v několika hlasech, což znělo velmi 

krásně. Občas se však někdo neudržel a vyprsknul smíchy, protože 

zatímco jsme se modlili, dva odvážní muži, pan Čech s panem 

Kamarádem, se při již zmíněném úklidu kostela pustili do vymetání 

pavučin u stropu, a to koštětem s nejméně sedmimetrovou násadou. 

To se skutečně nevidí každý den… 
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Potom jsme provedli poutníky kostelem a vyložili jim 

stručně jeho historii, samozřejmě se podívali také na opravené 

fresky do starého presbytáře. Kostel se jim opravdu líbil. 

Následoval přesun na faru, všichni se ubytovali a pustili do 

příprav večeře. I když původně chtěli spát na zahradě ve stanech, 

tak se nakonec rozhodli rozbalit spacáky uvnitř fary a vyspali se na 

zemi, kde se dalo.  

Jeden student nás poprosil o nářadí, aby si mohl spravit kolo, 

tak jsme nářadí přinesli z domu a společně kolo opravili. Otec 

Matthieu nás poprosil, zda by mohl nazítří ráno sloužit v kapli mši 

svatou, což jsme domluvili s o. Pavlem. A tak jsme se v sobotu mohli 

zúčastnit mše svaté ve francouzštině, po které nás milí poutníci 

pozvali i na snídani. Ta se konala na plácku před farou pěkně v kruhu 

na zemi. Všichni jsme se dobře bavili, otec Matthieu nám vyprávěl, 

jak to chodí u nich ve farnosti, také jsme vyzvěděli, že další nocleh 

mají domluvený v Brně u Salesiánů.  

 

 

V dalečínské kapli (foto archiv A. a H. Dufkových) 
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Po snídani jsme společně uklidili faru, s úsměvy a pozdravy 

„God bless – Bůh žehnej“ jsme se rozloučili a Francouzi se vypravili 

na cestu.  

V Krakově se jim prý moc líbilo, poslali nám několik fotek, 

které vyfotil o. Matthieu. My jsme získali obohacení tímto milým 

setkáním a byli jsme rádi, že se jim u nás líbilo.  

/Aleš a Hana Dufkovi/ 

 

 

 

 

Poslední červencový týden 

strávilo několik mladých lidí 

z našich farností v polském 

Krakově, kde se konal 

31. Světový den mládeže 

(SDM, CSM) s papežem. 

Česká skupina měla svoje zázemí u cisterciáckého kláštera Mogiła, 

kde se k dennímu programu scházelo 6 tisíc mladých z České 

republiky se svými kněžími. V závěru týdne, kdy celý program 

vrcholil slavnostní bohoslužbou s papežem Františkem na Campus 

Misericordiae (Pole milosrdenství), setkání čítalo 2,5 milionu lidí 

z celého světa. Mezi nimi byly i Zuzana, Alžběta, Magdaléna a Klára 

Bradáčovy z Jimramova, za farnost Dalečín se účastnili Filip a Jakub 

Čechovi a Markéta a Lucie Čechovy. Za jejich odvahu, odhodlanost 
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a zastoupení našich farností jim patří velké uznání a díky. Za 

všechny tři naše farnosti v jedné osobě přijel do Krakova náš pan 

farář, otec Pavel. Mnozí další v různém věkovém složení setkání 

prožívali u televizních obrazovek. Těm, kteří byli přímo na místě 

dění, jsme položili několik otázek. Odpovědi těch, kteří na otázky 

zareagovali, a čas jim dovolil odpovědět, přinášíme. 

 

Na co jste se do Krakova nejvíc těšili? 

Zuzana: Nejvíc jsem se těšila na to, že strávím několik dní 

s kamarády a budu moci zažít atmosféru světových dnů mládeže. 

Klára: Nejvíce jsem se těšila na setkání se spoustou mladých 

věřících lidí z různých zemí světa. 

Markéta: Na setkání s Bohem a na společenství mladých 

věřících lidí. 

Lucie: Nejvíc jsem se těšila na setkání s Bohem. A taky na 

SBMku (SBM = Schola brněnské mládeže, která celé setkání 

hudebně doprovázela – pozn. red.) a jejich písničky. 

o. Pavel: Na to, že budu moct zapřít sám sebe, vzít na sebe svůj 

kříž a ve světě mladých, který je zase jiný, než byl ten náš, 

následovat Krista. A na to, až budu v závěru moct říct, že to bylo 

super, stejně jako všechny akce, na které se mi zrovna dvakrát 

nechce, které jsou pro mě jakýmsi křížem nutnosti, jsou nakonec 

skvělým zážitkem, a jsem rád, že jsem při těch událostech mohl 

být. Jo, a ještě jsem se těšil na to, že budu v cizině, ve které se, 

kromě Slovenska, jakžtakž domluvím. 
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Jaký nejhezčí zážitek jste si ze setkání odvezli? 

Mohli byste se o nějaký zážitek s námi podělit?  

Zuzana: Nejhezčí pro mne asi bylo potkávat mladé nadšené lidi, 

kteří přijeli načerpat duchovní posilu a setkat se s ostatními 

věřícími z celého světa. Velmi intenzivní zážitek jsem měla ze 

dne, kdy se uskutečnilo oficiální zahájení, a my jsme se poprvé 

vydaly z Českého národního centra (ČNC) mezi poutníky 

z ostatních zemí. Když šel člověk po ulici, neměl šanci 

dohlédnout na konec davu, nad kterým vlál nespočet vlajek 

různých zemí. Nic takového jsem do té doby nezažila. 

Klára: Krásných zážitků mám spoustu a je těžké vybrat jeden 

jako největší. Kdybych ale jeden vybrat měla, tak je to zážitek 

z vítání papeže Františka. Když přijížděl, začali všichni zpívat 

hymnu CSM ve svých jazycích a tato atmosféra byla 

nepopsatelná. 

Lucie: Nejhezčí zážitek pro mě byla páteční křížová cesta 

v Českém národním centru. Byla netradičně zpracována a vybrána 

z básní Jana Zahradníčka. 

o. Pavel: Líbily se mi především večerní animované modlitby – 

růženec, korunka a křížová cesta. Ale nadevše vítězí prožitek z té 

modlitby křížové cesty. Doporučuji všem podívat se na to 

a připojit se k zážitku na youtube.com. Dalším zážitkem byly 

sv. zpovědi. Neměl jsem snad u zpovědi nikoho, kdo by přišel 

„jen vysypat hříchy“ a „vyčistit svůj trestní rejstřík“. Ta vyznání 

byla doopravdická, z nitra těch mladých duší. Lítost nebyla 

předstíraným divadlem nebo „automatem na kafe“: vložím hřích, 

vypadne rozhřešení; ale byla skutečným pohnutím. Nepopsatelná 

http://www.youtube.com/
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hloubka důvěry. Taky bych se někdy chtěl tak vyzpovídat, ale 

k tomu budu muset asi ještě nějaký ten čas duchovně zrát.  

 

Bylo tam opravdu hodně lidí, jak byste popsali 

atmosféru? Jak na Vás působila např. společná 

modlitba nebo zpěv?  

Zuzana: Atmosféra setkání působila na každého individuálně. 

Já bych zvolila například slova: pozitivní, povzbuzující, 

naplňující, … Zážitek například byl, když se začala společně 

zpívat hymna SDM. Ze všech stran bylo možné slyšet jednu píseň 

v mnoha jazycích. 

Klára: Ano, lidí tam bylo opravdu hodně, více než dva milióny. 

Při dopravování na hlavní programy, kam chodily všechny 

národy, jsme byli součástí nekonečného průvodu. Byly to davy 

veselých lidí, kteří zpívali nebo jinak dávali najevo svoji radost. 

Lucie a Markéta: Ano, lidí bylo všude opravdu hodně, ale 

jelikož toto nebyla naše první účast na Světových dnech mládeže, 

tak jsme měly představu, do čeho jdeme. Například cestování 

přeplněnou tramvají bylo často náročné, v době, kdy se většina 

lidí přesouvala na společný program nebo z programu s papežem, 

bylo cestování téměř nemožné. A mrzelo nás, že jsme si 

neprohlédly památky na pouti k sv. Janu Pavlu II. a k Božímu 

milosrdenství. Pro velké množství lidí jsme to v tom horku, 

unavené nakonec vzdaly. Atmosféra byla úžasná jak v Mogile, tak 

zvláště i na Campuse Misericordiae. Když se 2,5 milionu mladých 

lidí spojilo se zapálenými svícemi do tiché modlitby. 
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o. Pavel: Obvykle tyto masové akce nevyhledávám, necítím se 

v davu dobře. Ale tady, především v Českém centru, se člověk po 

dvou dnech začne cítit doma. Je to právě ta přátelská atmosféra, 

kterou umí mladí věřící vytvořit. A to především právě díky zpěvu 

a modlitbě. 

 

Přihodilo se Vám před setkáním, během setkání, 

nebo po setkání něco neobvyklého? Něco, co 

nebyla úplná náhoda, co Vás utvrdilo v tom, že jet 

na setkání byla ta správná volba?  

Klára: V Krakově, v našem českém centru jsem potkala spoustu 

přátel, o kterých jsem ani nevěděla, že tam budou, a mile mě to 

překvapilo. Když jsem ale potkala své kamarády při vítání papeže 

Františka, kde byla obrovská spousta lidí, a mohla s nimi sdílet 

atmosféru celého setkání, ujistila jsem se v tom, že být v tu chvíli 

na jiném místě, nebylo by mi tak krásně. 

 

Splnilo setkání Vaše očekávání, nebo Vás něco 

zklamalo?  

Zuzana: Setkání mne určitě nezklamalo, zažila jsem týden plný 

zážitků a duchovního povzbuzení do dalších „všedních“ dnů. 

Klára: Většinou raději od ničeho příliš moc neočekávám, abych 

nebyla zklamaná. Neměla jsem tedy o setkání žádné představy. 

Teď po prožití týdne v Krakově můžu říci, že je to pro mě zážitek 

na celý život, ze kterého jsem nadšená, nikoli zklamaná. 
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Lucie a Markéta: Určitě splnilo. A co se týče organizace, tak 

setkání v Krakově rozhodně předčilo naše očekávání, protože 

jsme měly negativní zkušenosti s mnohem slabší organizací na 

závěrečném programu v Madridu, kde se konalo SDM v roce 

2011. 

o. Pavel: Protože do organizace mládežnických akcí trošku vidím 

(už více než před půl rokem jsem byl osloven, abych v Krakově 

v Českém centru organizoval liturgii, ale zavčas jsem se toho 

dobrovolně zřekl – tedy vykroutil se z toho), věděl jsem, co mohu 

čekat. A v tomto směru se mé očekávání nejen naplnilo, ale 

dokonce bylo předčeno. 

 

Jak na Vás působila přítomnost papeže Františka, 

mohli jste se s ním osobně setkat?  

Zuzana: Papeže Františka jsme viděli a sledovali hlavně díky 

velikým obrazovkám, které byly rozmístěny po sektorech, protože 

byl od nás většinou hodně daleko. 

Klára: Přítomnost Papeže Františka byla velmi obohacující. Ve 

svých promluvách nás povzbuzoval a mluvil k nám velmi vlídně. 

Osobně jsem se s ním nesetkala, ale jednou jsme se s naší 

skupinkou přátel náhodou objevili na ulici obestavěné zábradlím 

a pečlivě střežené policií. Říkali jsme si, že tam chvíli počkáme 

a třeba uvidíme papeže Františka. Za chvíli se ulice zaplnila 

mladými jásajícími lidmi a František tudy projížděl ve svém 

papamobilu. Byli jsme od něj vzdáleni jen několik metrů. 
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Markéta a Lucie: S papežem Františkem (papírovým) jsme se 

dokonce vyfotili v Českém centru. Ten opravdový na nás působil 

povzbudivě svými slovy. 

o. Pavel: Se Svatým otcem jsem se osobně setkával v Českém 

centru. Papež se i na mě stále usmíval, ale ruku mi nikdy nepodal. 

Asi proto, že to byla jen figurína. Ale byla tak dobře udělaná, že 

ještě na několik kroků vypadal papež jako živý. Při závěrečné 

bohoslužbě jsem koncelebroval v druhé řadě pod pódiem. Ale to 

taky nebyl papež na dosah ruky. Nicméně jednou: nebyl jsem 

přeci jen papeži zas tak vzdálen – aspoň na vteřinku. To bylo ve 

čtvrtek, kdy se mládež sjela, tedy měla sjet, do parku Błonia. 

Když jsem se ještě s několika novými známými z řad mladých 

v dešti prodíral davem hučícím všemi jazyky, policisté těsně před 

námi zatarasili cestu a do parku už nikoho nevpouštěli. Zůstal 

jsem stát na okraji poměrně široké ulice. Přede mnou byla 

zábrana, za ní tramvajový pás a pak široká silnice. Policisté se po 

chvíli prořekli, že papež nejspíš pojede právě tudy. Spustil se 

davový jásot. Za chvíli začal projíždět konvoj policejních 

automobilů a vozidel ochranky. Měli jsme oči na šťopkách, 

abychom nepřehlédli Svatého otce, pokud pojede v nějakém jiném 

autě než v papamobilu. „Škoda, že jsou tady ty šalinové koleje. 

Kdyby zde nebyly, mohlo jet auto s papežem třeba i těsně kolem 

nás.“, mudroval jsem. Jenže náhle se začala otřásat zem. 

Z mírného klesání na nás padala tramvaj. Přefrčela mi kousek 

před obličejem. Stačil jsem jen postřehnout bílou skvrnu 

v tramvaji. A to byl papež František. Byl jsem mu tedy asi vteřinu 

poměrně blízko, ale osobního setkání jako s papežem Benediktem 

XVI. v roce 2005 mi dopřáno nebylo. Nevadí, „vždyť je to jen 

náměstek“. Setkání přímo s Bohem mám jednou jistý. 
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Papírový papež František a skuteční my  

(foto archiv M. a L. Čechových) 

 

Chtěli byste se zúčastnit dalšího setkání mládeže 

s papežem? Proč by měli mladí na SDM přijet?  

Klára: Kdybych měla možnost zúčastnit se příštího setkání 

s papežem a jeli by i nějací známí, určitě bych nad tím 

uvažovala… Na SDM by měli mladí jet, protože je to místo 

setkání, porozumění, obohacení a posílení ve víře. Potkají tam 

spoustu věřících z celého světa, se kterými mohou sdílet stejný 

zájem, a to víru. 

Markéta a Lucie: Pokud bude možnost zase někde poblíž 

v Evropě, tak ano. Myslím, že je to obrovská příležitost pro 
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mladé, zažít na vlastní kůži, co je to církev. Setkat se s lidmi 

z celého světa, kteří jsou na „stejné vlně“, získat povzbuzení ve 

víře, pocítit, že v tom nejsme sami. Také je zde výborná 

příležitost, jak se učit trpělivosti a skromnosti (ve frontách na 

sprchu, záchod, jídlo, …). 

o. Pavel: Do Panamy se zatím určitě nechystám. I když na 

druhou stranu nikdy neříkám „hop“, dokud nepřeskočím (znám 

člověka, který tak dlouho říkal „hop“, až mu přeskočilo). A co 

bude v dalších letech? … Ale setkání mládeže mladým 

doporučuji, protože se musí zažít, že na světě je tolik dobrých lidí, 

o kterých se v žádných zprávách nedočteme, ani o nich 

neuslyšíme. Ty musíme potkat. A musím, bohužel, konstatovat, že 

ačkoliv jsou ti lidé třeba jen v polovině mého věku a neprošli 

žádnou velkou speciální formací, jsou v lidství mnohem dál než 

já.  

 

Jak se Vám líbila hymna SDM? Zpívali jste českou 

verzi?  

Zuzana: Hymnu SDM jsem znala už před setkáním, protože 

jsem ji poslouchala už doma, je to krásná a chytlavá píseň, kterou 

si občas pro zlepšení nálady pouštím i dnes. Českou verzi jsme 

několikrát zpívali společně se Scholou brněnské mládeže, která 

nás provázela zpěvem v ČNC. 

Klára: Hymna se mi líbila moc, ale byla tak chytlavá, že mi hrála 

v hlavě celé dny i po příjezdu z Krakova… Ano, v českém centru 

jsme zpívali českou verzi, kterou jsme měli i v tištěné podobě ve 

svých zpěvníčcích. 
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Lucie: Tato hymna se mi líbí. Stáhla jsem si polskou verzi do 

mobilu dříve, než setkání proběhlo. A na místě jsme zpívali 

hlavně českou verzi. 

Markéta: Hymna se mi líbí jak v české, tak i v polské verzi. 

o. Pavel: Čím častěji zněla, tím mi připadala plnější. A nejlepší 

bylo, když slova hymny zněla ve stejné melodii v několika 

jazycích současně, neboť každý zpíval ve svém jazyce, a přitom 

všichni zpívali spolu totéž; ať už v přeplněné tramvaji, při 

přechodu odněkud někam, nebo na vrcholném Campus 

Misericordiae. 

 

Přivezli jste si ze setkání něco „na památku“?  

Zuzana: Na památku jsem si přivezla několik drobných věcí 

a darů, které jsme si na setkání pořídili či dostali. Největší 

památkou jsou zážitky a vzpomínky na prožité chvíle v Krakově. 

Klára: Zážitek na celý život. 

Lucie a Markéta: Nejlepší dárek, který jsme si ze setkání 

odvezly, byla kapesní Bible.  A taky jsme všichni dostali super 

pláštěnky, které jsme mnohokrát na setkání využili ať už jako 

sedátko, lehátko, stínítko nebo proti dešti. 

o. Pavel: Maximální spokojenost. 
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Líbil se Vám Krakov? Stihli jste poznat nějaké 

místní zajímavosti? Vrylo se Vám něco do paměti?  

Zuzana: Krakov je krásné město, které má určitě spoustu 

zajímavostí. V rámci našeho nabitého programu jsme však neměli 

moc času a možností k nějaké bližší prohlídce. Já si při vzpomínce 

na Krakov vždy vybavím plné ulice lidí.  

Klára: Krakov jako město bych chtěla ještě někdy navštívit, 

protože jsem si ho vůbec nestihla prohlédnout. 

Lucie: Na Krakov jsem se těšila, protože jsem slyšela, že je to 

krásné město. Při jedné z cest do centra jsem navštívila kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, který má nádherně zdobený interiér. 

Řekla bych, že to je vůbec nejhezčí kostel, jaký jsem kdy 

navštívila. 

o. Pavel: Krakov je větší, než jsem si myslel. Když už jsem 

někam cestoval, bylo to obvykle v přeplněné tramvaji, takže 

pokud jsem zrovna nebyl připlácnutý obličejem na okýnku, moc 

jsem toho neviděl. Prodírat se přeplněnými ulicemi není moje 

hobby. Něco málo jsem sice prochodil, ale raději se do Krakova 

podívám, když tam zrovna nebude celosvětové setkání mládeže. 

 

Poznali jste na setkání nějaké nové přátele, kteří 

Vám nějak obohatili nebo i nadále obohacují 

dosavadní život?  

Klára: Ano, i takové přátelské vazby jsem tam vytvořila. 
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o. Pavel: Určitě to byla rodina, ve které jsem byl ubytovaný. Lidí, 

se kterými jsme se pouze neminuli při chůzi, bylo také dost. Ale 

především jsem tam potkal mnoho „starých“ známých. 

 

Stala se Vám nějaká vtipná nebo veselá příhoda 

během setkání?  

Klára: Jednou večer jsem se opozdila a přišla jsem na ubytování 

o půl hodiny déle, než bylo povolené. Měla jsem strach, zda mě 

vůbec pustí dovnitř, a pokud ano, jaký trest mě bude čekat. Na 

vrátnici byli dva kluci, kteří mě pustili, zapsali mě na listinu 

a určili mi trest. Říkali, že mám štěstí, protože na další den se 

neurčují tresty v uklízení, jako tomu bylo do teď. Dali mi tedy na 

výběr, že buď mohu jít hned vytírat pánské umývárny, nebo 

musím sníst párek. Protože jsem byla lehce hladová a poměrně 

unavená, vybrala jsem si párek. Měla jsem vskutku štěstí, protože 

ti, co přišli po mně, museli sníst paštiku a neměli k tomu ani 

pečivo, ani lžičku. 

o. Pavel: Myslím, že ano. 

 

Měli jste obavy, že by se mohl během setkání 

odehrát nějaký teroristický útok? Věřili jste, že 

vše proběhne v klidu?  

Zuzana: Obavy z nějakého útoku jsem asi měla, ale snažila jsem 

se na to nemyslet a nepřipouštět si je. Kdybych nevěřila, že vše 

proběhne v klidu, tak bych se na setkání nejspíš nevypravila. Jsem 

moc ráda, že setkání v Krakově proběhlo v klidu a bez větších 

problémů. 
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Klára: Obavy z teroristického útoku jsem měla a jsem ráda, že se 

nevyplnily. 

Markéta a Lucie: Nějaké menší obavy jsme měly. Mnohá 

bezpečnostní opatření nám dodala klid. Například do našeho 

centra nemohl vstoupit nikdo bez speciální průkazky. Na ulicích 

hlídkovali vojáci i policisté, ti byli přítomní i na všech poutních 

místech a pomáhali s organizací. Před vstupem do některých 

památek probíhala kontrola obsahu batohů. A namátkové kontroly 

byly i po cestě na Campus Misericordiae. 

o. Pavel: Člověk normálně nesmí mít strach, ale počítat se musí 

se vším. Ano, obavy jsem měl. V tom čase ty teroristické útoky 

docela frčely a tady by byla skvělá příležitost odrovnat, když ne 

přímo ochrankou střeženého papeže, tak alespoň velkou část 

zdravé buňky budoucnosti katolické církve. Odjížděl jsem tam 

s vědomím, že už se možná nevrátím. Ale když se nad tím člověk 

zamyslí, tak s tímto vědomím by měl každé ráno vstávat z postele 

a být připraven. 

 

Jak vypadalo stravování? Museli jste si něco 

„ulovit“ nebo bylo vše organizované?  

Zuzana: Stravování vypadalo podle toho, kde byl člověk 

ubytovaný a jaký byl denní program. Naše skupinka bydlela ve 

škole, kde jsme se stravovali v místní jídelně. Na některá jídla 

jsme pak obdrželi kupóny, které se daly využít na několika 

místech v Krakově. My jsme tyto kupóny většinou využili 

v různých občerstveních, podle toho, na co jsme měli chuť. 
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Klára: Jídlo jsme měli zajištěné ve svých ubytovnách, anebo 

jsme dostali balíčky. 

Markéta: Stravování a celkově všechno bylo velice dobře 

zorganizované. Nemuseli jsme stát nekonečné fronty na každé 

jídlo, jelikož jsme měli zajištěnou snídani i oběd v místě 

ubytování. Na večeře jsme pak jezdili tramvají do restaurací 

v centru.  

Lucie: Za sebe můžu říct, že mi polská jídla chutnala. 

o. Pavel: Snídani jsem měl zajištěnou v rodině, ve které jsem byl 

ubytovaný. To byl servis! Na oběd jsem chodil z Českého centra 

asi dva kilometry do jakési haly. První den jsem na poledním 

slunci musel vystát více než hodinovou frontu, ale v dalších dnech 

se frontový had zkracoval, takže to bylo stále lepší. Na večeři 

jsme dostali stravenku do vybraných restaurací. Většinou jsem šel 

s nějakou partou mládežníků, obvykle do KFC. Do tohoto 

podniku typu Fast Food jsem šel poprvé v životě. Dobré, ale 

stravovat se tak pravidelně každý večer, nevím, jak dlouho bych 

byl živ. 

/rozhovor připravila a jménem čtenářů Žárovky děkuje  

Marie Havířová/  
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Jako v předchozích letech, tak i letos se naše farnost vydala na 

druhou jednodenní pouť. Letos se autobus s poutníky vydal 6. srpna 

na Havlíčkobrodsko. Celá pouť začínala mší svatou celebrovanou 

o. Pavlem v našem jimramovském kostele Narození Panny Marie. 

Dále jsme se vydali do Havlíčkovy Borové, kde jsme 

navštívili rodný dům Karla Havlíčka Borovského. Po poutavém 

výkladu paní průvodkyně jsme se ubírali do Havlíčkova Brodu. Zde 

byla domluvena prohlídka tamějšího pivovaru Rebel, kde jsme si 

prohlédli výrobu piva, ochutnali zlatavý mok a nakoupili jsme si 

výrobky zdejšího pivovaru. Po prohlídce následoval velice chutný 

oběd v pivovarské restauraci. Cesta do dalšího stanoviště ubíhala 

vesele, jelikož jsme měli namířeno na Veselý Kopec. Tento skanzen 

je tvořen souborem staveb typických pro Horácko. Zde jsme si 

prohlédli, jak žili naši předkové, jaké stroje používali, a připomněli 

jsme si tak atmosféru starých časů. 

Dále jsme pokračovali na pietní místo Ležáky. Tato vesnice 

byla vypálena nacisty za druhé světové války. Historii i atmosféru 

nám přiblížil také filmový dokument. 

Posledním zastavením této pouti byl poutní kostel Panny 

Marie Pomocné na Chlumku. Zde jsme prošli Svatou branou 

a zhlédli jsme film o historii a rekonstrukci tohoto poutního místa. Po 

pobožnosti už následovala cesta domů. 

Po celou pouť nám přálo krásné počasí a pod ochranou 

svatého Kryštofa jsme se bezpečně vrátili do našich domovů. 

/Vít Vrátný/ 
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Rok se s rokem sešel a na stránkách kalendáře na nás pomrkával 

měsíc září, kdy už po několik roků odjíždíme na třídenní pouť po 

krásách a památkách naší vlasti. Letos jsme navštívili část Jižních, 

ale především Západních Čech. 

Odjezd byl naplánován na čtvrtek 15. září 2016. Opět se sešlo 

97 poutníků, kteří se těšili na krásné tři dny prožité se svými 

známými a kamarády. Cesta před námi byla dlouhá, asi 190 km. 

Pomodlili jsme se za zdárný průběh pouti, ochranu a pomoc Panny 

Marie a vyprosili si Boží požehnání. 

První naší zastávkou byl zámek Hluboká nad Vltavou, jeden 

z nejhezčích a nejnavštěvovanějších českých zámků, který znáte 

z pohádky ,,Pyšná princezna“, a jako v pohádce jsme si připadali při 

prohlídce zámku a procházce v přilehlém parku. Odpoledne jsme se 

vydali do Bavorova, kde byla sloužena mše svatá a potom jsme si 

prohlédli kostel.  

Dále nás čekala cesta do ubytovacího střediska s názvem 

,,Rybník“, umístěného v krásném prostředí Českého lesa. Zde jsme si 

mohli dle libosti odpočinout a občerstvit se výborným jídlem a pitím. 

Večer proběhl v družných rozhovorech a veselé atmosféře. 

 Ráno nás probudilo sluníčko a po vydatné snídani jsme 

vyrazili v plném počtu do města Domažlice, které je významným 

centrem Chodska a patří k turisticky nejatraktivnějším místům 

Západních Čech. Naše první kroky vedly do kostela Narození Panny 

Marie, kde o. Pavel sloužil mši svatou pro všechny poutníky. Po mši 

svaté jsme si mohli v klidu prohlédnout toto krásné město, jehož 
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chloubou je náměstí s loubím, a také dominantu Domažlic – věž 

válcovitého tvaru, která je vychýlená o celých 60 cm od svislé osy. 

Na ochoz věže mnozí z nás vystoupali po zdolání 194 schodů 

a potom se kochali nádherným pohledem z výšky 56 metrů na město 

a jeho okolí, včetně pohraničních pásem Českého lesa a Šumavy. Byl 

to nezapomenutelný zážitek. Kdo nechtěl na vyhlídku, mohl se 

občerstvit a posedět v restaurační zahrádce pod podloubím 

a obdivovat krásné domy na náměstí.  

 

 

Momentka z poutního večera (foto archiv farnosti) 

 

Po načerpání nových sil jsme odjeli do Horšovského Týna, 

kde nás čekala prohlídka krásné Lorety, která se opravuje od r. 1992, 

a už velká část stavby se skví v plné kráse. Provázeni pěkným 

počasím jsme odjeli do Poběžovic, kde byla naplánovaná prohlídka 

zámku a kostela Nanebevzetí Panny Marie. K významným 

památkám zde patří také socha sv. Jana Nepomuckého od Jana 
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Brokoffa z roku 1682. Zámek po r. 1945 využívala pohraniční stráž, 

později byl pustnoucí objekt ponechán osudu a od 80-tých let určen 

k demolici. V r. 1989 bylo započato s nákladnou rekonstrukcí. 

Pomalu se blížil večer a my se vraceli do místa našeho 

ubytování. Po večeři pokračovala volná zábava, která se protáhla do 

pozdních hodin. Navzájem jsme si sdělovali své zážitky a postřehy 

a těšili se na poslední společně prožitý den. 

Ráno jsme se probouzeli do zamračeného dne a z oblohy se 

řinuly proudy vody. Náladu nám to ale nezkazilo. Po snídani 

a předání pokojů jsme odjeli do Klenčí pod Čerchovem. Zde na nás 

čekala prohlídka muzea J. Š. Baara a kostela sv. Martina, kde se 

nachází pod hlavním oltářem krypta Lamingenů – zde je pohřben 

Wolfgang Maxmilián Lamingen, Jiráskův Lomikar. Venku lilo jako 

z konve, a tak kdo se nestihl umýt, měl to zcela zadarmo, neboť tak 

vydatný déšť jsme dlouho nezažili.  

V Baarově domě je muzeum, které bylo ustaveno poslední 

vůlí Jindřicha Šimona Baara. Ten odkázal celý svůj majetek svému 

rodnému městečku Klenčí a ve své závěti vyslovil přání, aby dům 

sloužil místní kultuře a osvětě.  

Další naše putování směřovalo do Klatov, které založil 

r. 1260 český král Přemysl Otakar II. na důležité obchodní stezce 

vedoucí z Čech do bavorského Podunají. Po prohlídce jezuitského 

kostela Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce, který je 

označován jako klenot barokního umění Jihozápadních Čech, jsme se 

odebrali do katakomb, které vznikly úpravou sklepních prostor pod 

jezuitským kostelem. Tyto krypty sloužily k pohřbívání členů řádu 

a byly vybaveny průduchy, které mumifikovaly těla zemřelých 

přirozenou cestou. Současná expozice popisuje dějiny a působení 

Jezuitského řádu. 
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Naše pouť se pomalu chýlila ke svému závěru a nás čekala 

poslední zastávka, a to v Nepomuku, kde jsme si prohlédli 

Svatojánské muzeum a poté se odebrali do poutního kostela sv. Jana 

Nepomuckého.  

Naši pouť jsme zakončili mší svatou a poděkováním za 

krásné tři dny, které jsme prožili. Venku přestalo pršet a my si mohli 

pořídit na památku společné foto. Teď už nás čekala zpáteční cesta 

domů. 

Velký dík patří p. Pavlu Šikulovi za perfektní organizaci 

a program pouti a o. Pavlu Vybíhalovi za duchovní vedení našeho 

společenství. Všichni se těšíme, dá-li Pán Bůh, na příští rok 

a necháme se překvapit, kam budou směřovat naše kroky. 

/Blažena Leitnerová/ 

 

  

Společná fotografie většiny poutníků (foto Petr Jiříček)
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Sk 1,8a – „Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí.“ 

Právě tento citát, ale i mnoho dalších úryvků z Bible, nás biřmovance 

provázel jedním z říjnových víkendů (14.–16. 10. 2016). Bible 

celkově hrála prim na našem společném setkání na faře ve Sněžném, 

příznačně nazvaném Biblovíkend. Jak každý student i pracující ví, 

víkend začíná v pátek. Proto 

jsme náš Biblovíkend zahájili 

v páteční podvečer mší 

svatou v Jimramově. Po mši 

svaté jsme se auty přesunuli 

do Sněžného na faru. Zde 

jsme se posilnili večeří 

a vyběhli na Biblozávod. 

Vlastně jsme se ani 

nezadýchali, ale zpoceni nad 

kvízem jsme byli dost. Pan farář totiž kladl i záludné otázky 

a chytáky. Po večerní modlitbě a animovaném Večerníčku ze života 

proroka Daniela jsme se zařídili podle úryvku z první knihy 

Samuelovy 26,12 – „Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se 

neprobudil, všichni spali.“ 

Žl 5,4 – „Zrána slyšíš můj hlas, zrána ti předkládám své 

modlitby a čekám.“ Také my jsme začali sobotní den modlitbou 

a slovem na den. Po snídani následoval program, jehož první část by 

vystihoval 10. verš 66. žalmu – „Ano, zkoušel jsi nás.“ Psali jsme 

test z otázek vztahujících se k Lukášovu, nebo Matoušovu evangeliu. 

Číst právě Lukášovo nebo Matoušovo evangelium bylo naším 

úkolem přes letní prázdniny, kdy se přípravy na biřmování nekonaly.  
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Další částí dopoledního programu byla prezentace – Písmo 

svaté. Prezentaci a vůbec všechen program připravoval a nám skvěle 

prezentoval otec Pavel. My jsme si zopakovali některé informace, ale 

hlavně jsme se dozvěděli mnoho nového. Prozkoušeli jsme si svůj 

přehled a orientaci v Bibli. 

Odpoledne jsme se řídili slovy z Markova evangelia 6,31 – 

„Pojďte i vy na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Tichým 

a opuštěným místem pro nás byla zřícenina hradu Štarkov. Zde jsme 

strávili sobotní odpoledne, odpočívali jsme. A v duchu Mt 7,7 – což 

je stejné jako Lk 11,9 – jsme hledali a v jedné skalní štěrbině nalezli 

vzkaz, který nám byl určen. Po chvíli jsme o kousek dál našli ještě 

jiný vzkaz, který byl ale určen někomu jinému. Pak už jsme se pustili 

od hradu dolů z kopce po turistické značce a došli jsme do 

Jimramovských Pasek. Tam nás na 

mlýně mile přivítali manželé 

Krejčovi a v kapli Narození Krista 

jsme slavili mši svatou. Celou naši 

návštěvu mlýna obrazně vystihují 

slova z Matoušova evangelia 

11,28 – „Pojďte ke mně všichni, 

kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já 

vás občerstvím.“ Nechyběla totiž, 

kromě zmíněné mše svaté, ani 

„mlýnská“ večeře. Večer jsme se vrátili na faru do Sněžného. Zde se 

nám dostalo nové zkušenosti, a to výkladu Písma svatého metodou 

Lectio divina.  

Nedělní ráno jsme zahájili modlitbou. Otec Pavel sloužil 

ranní mši svatou na Fryšavě a my biřmovanci jsme se na faře 

pokoušeli rozluštit zašifrovanou epištolu, kterou nám připravil pan 

farář. Potom o půl jedenácté jsme se zaradovali právě tak jako se 



 listopad 2016 
 

   34  
  

praví v žalmu 122,1 – „Zaradoval jsem, když mi řekli: ‚Do domu 

Hospodinova půjdeme.‘“ Po mši svaté jsme nedělně poobědvali. 

Sk 21,15 – „Potom jsme se připravili na cestu.“ Návratem domů 

skončilo naše setkání a nyní už zbývá jediné, poděkovat otci Pavlovi 

za organizaci celého Biblovíkendu. 

/Daniela Ondrůchová/ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Primiční mše svatá 

V sobotu 2. července slavil v kostele v Jimramově primiční mši 

svatou otec Jaroslav Laštovička. Jeho první kněžské působiště 

zahrnuje farnosti Žarošice, Archlebov a Želetice u Kyjova. 

 

Smuteční oznámení 

V neděli 26. června zemřela sestra Marie Viktorie Havlová 

(nar. 12. 12. 1919) z řádu Školských sester de Notre Dame, která ve 

čtyřicátých letech minulého století šest let žila v jimramovském 

klášteře a působila ve zdejší školce. Po válce zde založila oddíl 
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skautek. Při obsazení kláštera tehdejším režimem v roce 1950 byla 

odvlečena do soustřeďovacího kláštera, poté čtyřicet let pracovala 

v charitním domově na nedalekém Moravci. Od roku 1991 působila 

jako představená a novicmistrová v Českých Budějovicích. Byla 

známá svým humorem, rázností a odvahou. Ve stáří zůstávala stále 

mladá duchem. Někteří z naší farnosti ji jezdili navštěvovat 

a v několika starších číslech Žárovky jí byly věnovány články. Věčné 

odpočinutí dej jí, ó Pane. 

 

Dětské mše svaté 

Letošním školním rokem nás bude při bohoslužbách pro děti 

provázet svatý Dominik Savio. Spolu s ním se budeme také modlit 

a soutěžit. Aktuální informace se budou každý měsíc objevovat na 

našem farním webu. 

 

Opravy v kostele v Jimramově 

Z oprav v kostele v Jimramově zbývá ještě dořešit vodu v sakristii 

a nějaké části osvětlení v kostele. Oprava (více info v minulém čísle 

Žárovky) se bez výše uvedených záležitostí vyšplhala na 693.000,- 

Kč. Díky zvláštním sbírkám na opravu, díky darům mnohých 

farníků, díky příspěvku Městyse Jimramov (64.000,- Kč) se opravu 

podařilo zafinancovat a po přijetí dotací, které jsou přislíbeny, bude 

splacena částka 250.000,- Kč, kterou je farnost bezúročně zadlužena. 

Na konci roku bychom měli skončit v kladné finanční položce. 
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Opravy v Sulkovci 

V Sulkovci se vzhledem k důkladnému vysychání zdiva nepodařilo 

dokončit předpokládané práce. Dosud byly otlučeny omítky 

v předepsaném rozsahu, byl vybudován vzduchový odvětrávací 

kanál, zhotoven projekt na novou elektroinstalaci a natažena 

elektrická kabeláž. V době uzávěrky tohoto čísla Žárovky probíhá 

dokončení zednických prací a budování přípojky vody a kanalizace. 

Vzhledem k této situaci a k jarní plánované výmalbě bylo na 

zasedání farní rady rozhodnuto, že farnost využije nabídky Obce 

Sulkovec a nadále bude k bohoslužbám využívat zasedací místnost 

Obecního úřadu, která je k tomuto účelu dočasně upravena (v případě 

zájmu bude v zimním období zřízena doprava od kostela k Obecnímu 

úřadu a zpět). Za všechny dary, podpory ve sbírkách, stotisícový 

příspěvek obce, modlitby za zdar díla a pomoc při brigádách rovněž 

velké Pán Bůh zaplať. 

 

Rok Božího milosrdenství 

O slavnosti Ježíše Krista Krále, 20. listopadu, bude ukončen Rok 

Božího milosrdenství. 

 

Výročí narození 

21. prosince si připomeneme 240 let od narození P. Matěje Josefa 

Sychry, obrozeneckého spisovatele, který jako farář působil 

v Jimramově v letech 1808–1824. Doba, kterou prožil v Jimramově, 

byla jeho nejplodnějším spisovatelským obdobím. 
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Řešení Řetězovky z minulého čísla 

1
 K O N Z B U 2

 L A D I

B N Í 7 K U L I Č K S

Y I A 12 K V Ě T E 8 A L
6 R R Á B O 16 R Á 13 N N A

E Y 15 T 18 I G N D O N 3 V

T 11 C R T 19 C Á I S 9 A Y

Š E A A R P 17 O I U O

Á V H N I 14 L E T T R

L O K L U 10 S U B O Á
5 K E R O K Á R 4 K E L  

 

Řešení sudoku ze str. 62 

8 4 3 2 1 7 9 6 5

7 1 2 6 5 9 3 8 4

5 6 9 4 3 8 7 1 2

4 3 6 7 8 1 2 5 9

1 2 5 9 6 4 8 3 7

9 7 8 3 2 5 6 4 1

2 5 1 8 9 3 4 7 6

3 9 4 5 7 6 1 2 8

6 8 7 1 4 2 5 9 3  

Slova tajenky: „…, co stvořil.“ (Řím 1,20) 

 

Říjnové růžencové eSeMeS 

Tajenka, která byla skryta v odlišených písmenech v říjnových 

růžencových sms, zní: „Naše srdce může do desátku růžence vkládat 

události, z nichž se skládá život. Jan Pavel druhý.“ 

/o. Pavel/ 
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6. 11.: Dušičkové pobožnosti na všech našich hřbitovech, 

v Jimramově otevřená hrobka Belcredi a věž kostela k vyhlídce na 

hřbitovy 

19. 11.: Děkanátní setkání mládeže v Novém Městě na Moravě 

20. 11.: Svatocecilské setkání – v 16:00 Nešpory v kostele 

v Jimramově a následné setkání na faře 

26. 11.: v 16:00 ekumenické setkání u zvoničky v Míchově 

a požehnání zvonění, které je obnoveno po několika desítkách let; 

rovněž budou žehnány adventní věnce 

27. 11.: Žehnání adventních věnců (při všech bohoslužbách) 

27. 11.: v 15:00 Ekumenická bohoslužba ve Veselí 

4. 12.: Příchod sv. Mikuláše (při všech bohoslužbách) 

4. 12.: v 18:00 Večer chval v Jimramově 

10. 12.: v 16:00 Adventní setkání na návsi v Sulkovci, vykročení 

k Betlému 

24. 12.: v 11:00 „předpouťová“ mše svatá v kapli Narození Krista 

v Jimramovských Pasekách 

24. 12.: v 17:00 troubení z věže a zpívání u sochy svatého Jana 

v Jimramově 
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24. 12.: sbírka na adopci na dálku – při půlnoční mši sv. 

26. 12.: Svatoštěpánské představení dětí (ve 12:00 v Nyklovicích, 

v 15:00 v Jimramově) 

Konání vánočního divadelního představení v Sulkovci bude ještě 

upřesněno. 

31. 12.: v 16:00 Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele 

v Jimramově 

31. 12.: ve 20:00 Bohoslužba a Te Deum na závěr roku 2016 

v Jimramově 

 

Rorátní mše svaté v Jimramově: adventní pondělí a soboty v 6:45, 

po mši sv. modlitba Ranních chval (začátek bohoslužby navazuje na 

pondělní příjezdy autobusů, děti posléze stíhají začátek vyučování) 

 

Předvánoční svátost smíření:  

 Jimramov:  18. 12. od 16:00 

 Dalečín:  11. 12. od 17:00 

 Sulkovec:  11. 12. od 16:00 

 Borovnice:  10. 12. od 17:30 

 Velké Janovice:  21. 12. od 9:30 

 Nyklovice:  11. 12. od 15:00 

Vyjma Borovnice a Vel. Janovic budou kromě otce Pavla zpovídat 

i hostující zpovědníci. Doba zpovídání bude závislá na počtu 

kajícníků. 



 listopad 2016 
 

   40  
  

 

Adorační dny: 21. 12. Sulkovec, 24. 12. Jimramov, 27. 12. Dalečín. 

V tyto dny jsou naše farnosti pověřeny společnou i soukromou 

modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. Adorační 

hodiny budou upřesněny v ohláškách a na webu. 

 

Půlnoční mše svatá: Jimramov: 24. 12. ve 21:30 

 Dalečín: 24. 12. ve 24:00 

 

1. a 2. svátek vánoční: nedělní pořad bohoslužeb 

 

 

 

Tříkrálová sbírka: 6. a 7. 1. 

Farní ples: 13. 1. v Jimramově 

Ekumenická bohoslužba v katolickém kostele v Jimramově: 22. 1. 

Společné slavení svátosti nemocných a předcházející svátosti 

smíření: ve všech kostelech a kaplích kolem 11. 2. 

 

 

O dalších bohoslužbách a akcích budou aktuální informace 

podávány prostřednictvím ohlášek a farního webu.  

Změna vyhrazena. 
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Vyjdu si tak jednou se synáčkem na houby a krásně si to užíváme. 

Zanedlouho máme také společnost babičky a mého malého bratra, 

takže se všichni dobře bavíme a nic nám nechybí. 

Nechybí… Jen do chvíle, kdy si uvědomím, že mám hlad. 

A hádejte, svačinu jsem nám s sebou nevzala! Když mám hlad já, 

najednou jsou hladoví všichni a nezbývá nám nic jiného, než jít 

domů. Babička přijela na kole a tak vezme kluky a uhání, aby se 

mohli najíst dříve. 

Jenže já mám kočárek a musím jít pěšky ještě víc než půl 

hodiny. Hladová. Těhotná. To už je problém, protože mi začíná být 

nevolno. Nedá se však nic dělat, musím to zvládnout a tak si po 

chvíli začnu představovat, jak by to bylo krásné najít takhle na konci 

léta po cestě pár ostružin… Říkám si, 

to by ale musely být velké ostružiny, 

aby mě trošku zasytily. Takové tady 

nerostou, a kdybych přece jen nějaké 

našla, byla by jen jedna, maličká 

a kyselá. To známe.  

A tak jdu dál smířená se svým 

žaludkem a v tom se musím zastavit, 

abych se podívala pořádně, zdali mě 

nešálí zrak. Zrovna tady, hned vedle 

cesty se na mě smějí maliny a nejsou malinké, jsou sladké 

a výborné – a kde se vzaly v lese maliny takhle pozdě?! Sbírám je 

a chválím Hospodina za Jeho štědrost, a On mě nezklamal. 
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Zanedlouho jsem potkala další maliny i ostružiny, takové 

jsem v životě na svých procházkách nenašla. A tak to šlo celou cestu 

lesem. 

Když jsem přišla za ostatními, byla jsem svěží a duševně 

obnovená, šťastná, že mě Bůh takto obdaroval. 

Stačí se zkrátka jen dívat kolem sebe, a když to potřebujeme, 

Bůh nám pomůže. 

/Hana Dufková/ 

  

 

4. prosince – sv. Barbory, Marián Škoviera
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Barbora:  

Když mě loni 1. července Petr požádal o ruku (kromě toho, že jsem 

věděla, že mu řeknu ano ), věděla jsem bez rozmýšlení, kdo nás 

bude oddávat. 

Člověk, který je mi blízký, je „od nás“, kterého znám od 

svého dětství, naučil mě na varhany hrát písničku Kočka leze dírou 

(kterou jsem v pozdějším věku využila jako učitelka v mateřské 

škole) a člověk, který nikdy neztrácí humor – o. Pavel!!  

Vlastně jsem mu krásně oplatila to, že si mě před devíti lety 

vybral, abych byla jeho hlavní družička při jeho primiční mši svaté. 

 

Když jsem mu tehdy volala, jestli mě a mého snoubence 

připraví na svátost manželství, souhlasil. (Bohu díky.) 

Domluvili jsme se na prvním termínu. 

Sešli jsme se v sobotu 13. 2. 2016 odpoledne na faře 

v Jimramově. Byla jsem mile překvapena, když se spolu s námi 

připravovalo dalších šest snoubeneckých párů z blízka i z dálky. 

O. Pavel nás vždy mile přivítal, pohostil a na každém ze šesti 

setkání vládla pohodová atmosféra. 

Na začátku jsme se seznámili a nebylo na škodu, že jsme byli 

docela velká skupina, protože každý mohl vyjádřit svůj názor 
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v příštích minidiskusích. Vlastně jsme ani moc nediskutovali – 

„hltali“ jsme všemi smysly promluvy o. Pavla.  

Přípravy byly pokaždé na jiné téma a pojaté tak, že zaujaly 

i část přítomných, kteří neměli k Pánu Bohu úplně blízko (mezi nimi 

i můj manžel). O. Pavel používal nejmodernější techniku, aby nás 

s její pomocí poučil, naučil, prověřil, a abychom si vždy s sebou 

„odnesli“ nějakou myšlenku. Ale stejně, to, co o. Pavel řekl ze sebe, 

bylo vždy nej a s odlehčeným humorem jemu vlastním (kam se na 

něj hrabe technika).  

Přípravy byly báječné také proto, že jsme se mohli na chvíli 

zastavit v tom týdenním koloběhu. Zastavit se, ztišit se a přemýšlet. 

Mě osobně tato setkání hodně obohatila a můj manžel se do větší 

hloubky dozvěděl, jaký je můj vztah k Bohu. Bylo super, že jsme do 

Jimramova dojížděli, protože jsme si mohli s Petrem celou cestu 

vykládat (teda když jsem řídila auto já, protože ženy, jak známo, 

zvládnou víc věcí najednou ) a probírané téma na faře dál probírat. 

Takhle jsme se na faře v Jimramově setkávali od února do 

června a bylo to moc fajn! (Pro nás dva to bylo úžasné!) 

V červenci jsme se sešli „naposled“ při opékaní špekáčků. 

Někteří ze skupinky už byli manželé, ostatní na svůj den teprve 

čekali. Všichni jsme si dobře popovídali a mrkli jsme na perfektní 

film v letním kině farní stodoly. 

Každý snoubenecký pár absolvoval během té doby ještě jedno 

setkání v Písečném u pana Čecha. O. Pavel chtěl, abychom se setkali 

s někým, kdo nám může o manželství spojeném s Bohem říci něco 

z vlastních zkušeností. Pan Čech byl hodně inspirativní svým 

životem i tím, co nám řekl a o čem jsme si povídali. Touto cestou mu 

ještě jednou MOC děkujeme. 
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VELIKÁNSKÉ DÍKY patří člověku, který nás velice dobře 

připravil na svátost manželství, a my jsme se s jeho pomocí mohli 

stát o kus lepšími, aby z nás měl Pán Bůh radost. 

DĚKUJEME, O. PAVLE  

 

Petr: 

Příprava na manželství byla pro mě před prvním setkáním hodně 

v obavách, protože jsem netušil, kolik párů na setkání bude chodit, 

co budu muset před cizími lidmi říkat nebo odpovídat, ale po 

skončení již zmiňovaného setkaní jsem byl mile překvapen. Odjížděl 

jsem dobře naladěn, s dobrým pocitem, že setkání bylo záživné 

a zajímavé a že jsem se dozvěděl spoustu věcí. Na další setkání jsem 

jel vždy rád, protože jsem věděl, že bude perfektně připraveno 

formou zábavy pro všechny. Tímto bych chtěl znovu poděkovat 

o. Pavlovi za to, že nás tak dobře připravoval. 

 

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč žádá tvé srdce. 

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 

(Žl 37,4–5) 

/novomanželé Brožkovi z Letovic/ 
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V minulém čísle Žárovky jsme se mohli seznámit se svatým 

Cyriakem. V tomto čísle si přiblížíme dalšího světce vyobrazeného 

na oltáři Čtrnácti pomocníků v nouzi. A tím bude svatý Erasmus. Je 

to ten biskup s navijákem, vlevo od Kryštofa, nad již zmíněným 

svatým Cyriakem. 

Jeho život je zasazen do 3. století. Narodil se v Antiochii 

v Sýrii. Zvolil si duchovní dráhu a v rodném městě se stal 

i biskupem. V začátcích pronásledování křesťanů za císaře 

Diokleciána vzal nohy na ramena a uprchl do Libanonu, kde žil na 

vysoké hoře. Nikoli však na vysoké noze. Podle legend, které nám 

doplňují strohé podložené informace o jeho životě, mu na tuto horu 

nosil potravu havran. Jako poustevník takto strávil sedm let a nebýt 

anděla, který se mu zjevil a vyzval ho k návratu do diecéze, ještě by 

tam nejspíš zůstal. Na příkaz anděla se tedy vrací zpět do Antiochie, 

nicméně je cestou zajat císařskými žoldáky. Následně je ale v noci 

vysvobozen andělem a může se vrátit do svého úřadu. Sotva však 

dorazí na biskupství, je zajat Diokleciánovými pochopy, uvržen do 

vězení a krutě mučen. Způsob jeho mučení je skutečně nechutný. 

Kromě toho, že mu z počátku vráželi šídla pod nehty, ho položili pod 

rumpál, rozřízli břicho a na tento naviják namotávali jeho střevo 

a vytrhávali vnitřnosti. Rozum zůstává stát nad tím, jaké krutosti 

dokáže člověk vymyslet. I to, že Erasmus toto mučení přežil, jde 

proti vší logice. Nicméně byl prý po této tortuře archandělem 

Michaelem odveden do italské Formie. Jeho cestu do Itálie opřádá 

legenda, podle níž loď, na které se plavil, byla zmítána bouří. 

Všichni přítomní na lodi už ani nedoufali, že nepřišla jejich poslední 

hodinka. Erasmus však rozepjal ruce a modlil se. Jakmile svoji 
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modlitbu dokončil, bouře se utišila a všichni byli zachráněni. Hovoří 

se i o tom, že během plavby se na vrcholu stěžně lodi objevily 

modravé elektrické výboje, které představují světcovu ochranu. 

Dodnes jim někde námořníci říkají Erasmův oheň, nebo jinde také 

Eliášův oheň. Ve Formii Erasmus působil ještě dlouhá léta jako 

duchovní správce a zemřel asi roku 303 ve vysokém věku. 

I když některé úpravy legend nám kladou jeho výše popsané 

mučení až do Itálie, kde ho císařův hněv přece jen dostihl, podávají 

stejnou zprávu, že Erasmus toto martýrium přežil a zemřel až na 

zmíněném počátku čtvrtého století. 

Erasmus, jehož svátek se slaví 2. června, je jako pomocník 

v nouzi vzýván především při bolestech břicha, křečích, kolikách, 

onemocnění žaludku, při porodu, pomáhá při dobytčím moru. Je 

patronem námořníků, provazníků, soustružníků, tkalců a domácích 

zvířat. Takže se můžeme ke sv. Erasmovi obracet nejen při běhavce, 

kdy často bývá nouze nejvyšší. 

/z katecheze o. Pavla/ 

 

 

 

Mesiac október je mesiac rúženca, modlitby k Panne Marii. 

Maxmilián Kolbe sa k Panne Marii tak často modlil, tak veľmi chcel 

byť s ňou, všetko, čo robil, robil pre ňu. Stal sa Rytierom 

Nepoškvrnenej, evanjelium dokázal rozširovať vo veľkých 

rozmeroch, pre veľké množstvo ľudí, do veľkej časti sveta. Stálo ho 

to zdravie, dokonca ho to priviedlo do koncentračného tábora, ale 
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jeho povolanie rozširovať dobré slovo, modliť sa a pomáhať 

všetkým, bolo pre neho viac ako život. Všetci, ktorí sa s týmto 

človekom stretli, vedeli, že majú pred sebou svetca. Obohatil život 

v každodennosti, stal pri zrode veľkých projektov a pomáhal 

každému až do krajnosti. A Panna Maria stála stále pri ňom.  

Prajem Vám aj sebe, aby sme mali dosť sily chovať sa 

v každej životnej situácii, aj tej najmenšej, tak ako máme napísané 

v Písme. Aby nás modlitba vždy priviedla na Božiu cestu a aby sme 

vždy konali, tak ako máme. Čítajme a žime. Milujme blížneho 

a k tomu nech nám pomáha tento svetec Maxmilián Kolbe. 

Kto by sa o ňom chcel dozvedieť viac, v knižnici sa táto malá 

knižka o tomto veľkom človeku nachádza. Rovnako ako veľa iných 

inšpiratívnych kníh o svetcoch. Kto hľadá, ten nájde. Len nebuďme 

pasívni, život plynie. 

 

 

Elaine Murrayová Stoneová: Maxmilián Kolbe, Světec z Osvětimi. 

Karmelitánské nakladatelství, 114s. 
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Nakoniec, aj keď by to malo byť na začiatku, (bez toho by 

nebola ani táto úvaha), by som chcela poďakovať darcom za ďalšie 

staro – nové knihy, ktoré budú mať určite čo povedať ďalším 

čitateľom. Pán Boh zaplať. 

/Vaša knihovnica Alexandra Bobulová/ 

 

 

 

 

1. část 
 

Advent: Začínaly roráty. Denně se chodilo brzy ráno, ještě za tmy 

do kostela. Před mší se zpívala píseň ,,Ejhle, Hospodin přijde“. 

V domácnostech se modlil radostný růženec. Lidé se zdržovali 

v době adventu hlučných zábav a veselí. 4. prosince se trhala 

třešňová větvička – „barborka“. V předvečer sv. Mikuláše chodil za 

dětmi do domů Mikuláš, anděl a čerti. Kolem 8. prosince chodila po 

domech žena v bílém a podělovala děti jablíčky – říkalo se jí 

„matička“.  

 

Vánoce: Na Štědrý den se držel přísný půst. Krátce po válce byly 

večeře skromné, nikdy ale nechyběla vánočka a tradiční pro vánoce 

byl i čaj s rumem. Na Štědrý den děti s panem farářem připravovaly 

v kostele jesličky, zdobily stromečky a připravovalo se vše na 

půlnoční mši. Při půlnoční mši se přicházelo do neosvětleného 
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kostela. Přesně o půlnoci na kůru jeden ze zpěváků ,,odbil“ (patrně 

na něco kovového) dvanáctou. V ten moment se celý kostel rozsvítil 

všemi světly, vyšel pan farář před oltář a zazpíval: ,,Kristus narodil 

se nám, pojďme a klaňme se Jemu“. Varhany začaly hrát: ,,Narodil 

se Kristus Pán“. Všichni radostně zpívali a začala mše. Zpěváci 

zpívali jenom části z českých vánočních mší, protože v lidech byla 

vánoční radost a tak ji chtěli také vyzpívat. 

 

Boží hod vánoční: Začal slavnostní mší svatou, při které opět 

zpěváci zpívali pouze části vánočních mší a lidé zpívali koledy, které 

se dnes už moc neslyší (Zaťukal mi andělíček, Bratři a sestřičky, 

Ježíška přivítejme, Slyšte, slyšte pastuškové, Co to znamená asi 

nového? …). Odpoledne bylo ještě požehnání a po něm besídka dětí 

u jesliček, kde zpívaly koledy a přednášely básničky s vánoční 

tematikou. Domů si děti odnášely malou nadílku, na kterou přispívali 

i lidé z farnosti. 

 

Na sv. Štěpána: Ráno byla sloužena mše za sulkoveckou 

mládež. Při ní chodila mládež se svící na ,,ofěru“ kolem oltáře. Za 

oltářem byla kasička, do které se finančně přispělo, a po pravé straně 

oltáře podal pan farář k políbení křížek. Tento zvyk ,,ofěry“ se 

konával také na různých poutních místech. V tento den se chodívalo 

na návštěvy k příbuzným nebo přátelům. 

 

Silvestr: Odpoledne poděkování za celý rok a prosba o požehnání 

do dalšího roku. 

 

Nový rok: Probíhal podobně jako Boží hod vánoční. 
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Svátek Tří králů: Slavil se podobně jako dnes. 

 

Toto je napsáno z přílohy farní kroniky, podle vyprávění paní 

Anny Krčilové ze Sulkovce č. 6. V jarním čísle Žárovky si přiblížíme 

zvyky jarních měsíců. 

/Jaroslav Šubrt/ 

 

 

 

Přepis kázání otce Pavla, které pronesl při půlnoční 

bohoslužbě v roce 2015. 

Drazí přátelé, bratři a sestry.  

Ke svým poměrně nedávným narozeninám jsem od jedné z Vás 

dostal knihu s názvem „Kniha Pastýřova“. Je to nadčasový příběh 

s mnoha poučeními, který se odehrává v dávných dobách. Je to 

příběh lidské touhy po lepším životě, který začíná nálezem starého 

rukopisu, psaného neznámou řečí. Ve story je zachyceno 

dobrodružné putování hlavního hrdiny Pastýře jménem Jošua a jeho 

přátel, které cestou potkává: Alžbětu a malého hocha Davida. Tito tři 

lidé putují podle nalezené mapy do jeskyně, ve které má být ukrytý 

poklad. Cestou potkávají mnoho lidí, kteří jim všelijak pomáhají 

a dávají jim dobré rady. Jednoho dne skutečně stanou před jeskyní, 

ale jít dovnitř je riskantní, protože podle svědectví, která cestou 

získali, se z těch, kteří do jeskyně kdy vstoupili, ještě nikdo nikdy 
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nevrátil. A dosud se neví proč. Nikdo nemohl vyprávět o tom, proč 

všechny lidi, kteří tam vstoupili, černá chodba pohltila. 

Z četby příběhu lze vytušit, že tentokrát to dobře dopadne, 

přesto je vyprávění napínavé jak malé gaťky. Pastýř, uvázaný za lano 

vytvořené z dlouhé popínavé rostliny, vstupuje do jeskyně. 

Přeskočím teď vyprávění o cestě jeskyní a hned prozradím, že Pastýř 

se skutečně dostává až na konec jeskyně, kde ve skále nachází otvor, 

ve kterém by měl být podle mapy ukrytý onen poklad. Ale Pastýřova 

ruka je krátká, než aby dosáhla až na konec otvoru, a sám se úžinou 

ve skále dál nedostane. David! Jedině David! Vrací se z jeskyně zpět 

na denní světlo. Už není moc času, výlet ptáků naznačuje, že ve sluji 

se za chvíli zvedne podzemní voda a zatopí ji. Risk je ale zisk a oba 

se vydávají do útrob skály, vždyť Jošua už má terén zmáknutý. 

Davidovi se skutečně podaří vměstnat se do dutiny, ve které nachází 

zapečetěný džbán s neznámým obsahem. Bere džbán a oba se 

vydávají zpět, ale tma, voda, hadi a další nástrahy jeskyně 

znemožňují bezproblémové opuštění kamenného koridoru, napětím 

dokonce ani čtenář, který vyprávění čte, nedýchá. Jak ale jistě 

tušíme, všechno dobře dopadne. Pečeť v hrdle nádoby má na sobě 

symbol ryby. O tom se Alžběta, když ještě bydlela na královském 

dvoře, dověděla, že je to symbol starých mnichů. Co asi mohli mniši 

ukrýt v tomto baňatém hliněném džbánu s úzkým hrdlem? Rozbíjejí 

pečeť a z nádoby vytahují jakýsi svitek. Jaký poklad v tom svitku 

může být? Opatrně rozmotávají dokument. A na pergamenu 

s roztřepenými okraji čtou: „Učiň mě nástrojem svého pokoje. Kde je 

nenávist, ať rozsévám lásku. Kde je křivda, ať rozsévám odpuštění. 

Kde je pochybnost, ať rozsévám víru. Kde je zoufalství, ať rozsévám 

naději. Kde je smutek, ať rozsévám radost. Kde je temnota, ať 

rozsévám světlo. Protože kdo dává, ten dostává. Když odpouštíme, je 
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i nám odpuštěno. A když umíráme, jsme zrozeni k životu věčnému. 

Neboť tak zní Zákon Proměny.“ 

Bratři a sestry, vydali jsme se na půlnoční, vydali jsme se do 

kostela, do jakési pomyslné jeskyně, ve které je ukrytý poklad. 

Přicházíme společně s pastýři, abychom objevili poklad v malém 

dítěti, které pochází z rodu Davidova a které se jmenuje Jošua. To je 

Dítě, na které čekal celý svět. V tom Dítěti je poklad ve formě 

pokoje, lásky, odpuštění, víry, naděje, radosti, světla a na konec 

drahokam věčného života. Narodil se člověk, který přišel, aby 

proměnil svět. Sestoupil Bůh, který se stal člověkem, aby nám 

oznámil tento Zákon Proměny. 

Často lidé přicházejí s napětím, jaký poklad Bůh a jeho církev 

má připravený. A odcházejí zklamáni: „Jé, děcko.“ Žádné šperky, 

žádné milióny, žádné „pohoda, klídek, tabáček“, ale polonahé dítě ve 

studené stáji. Odcházejí znepokojeni, s nenávistí, ukřivděni, na 

rozpacích, zoufalí, smutní. Jako by vyšli z tmavé jeskyně, kde bylo 

jen vlhko, tma, zima a krysy. Nerozpoznali, že zcela v závěru této 

prostory jsou jesle – svatostánek s živým Kristem v Eucharistii. 

Jenže ten poklad z této oltářní nádoby mohou vytáhnout a okusit jen 

ti, kteří pokorně přicházejí s vírou, se svátostným odpuštěním 

a s touhou prožívat třeba denní Vánoce v hradu svého nitra. 

Farníci, úmyslně jsem Vám v poslední době tajil 

a ani v posledních ohláškách neprozradil velmi důležitou pravdu. 

A tak mi teď dovolte půlnoční překvapení. V poslední době jedna 

z Vás objevila starou mapu a vydala se na pouť, aby našla poklad. Už 

ví, že v jeslích svatostánku je Jošua – Ježíš, proroky předpověděný, 

v Betlémě narozený a i v našem kostele eucharistický Mesiáš. Dnes 

rozlomí pečeť a poprvé se napije ze džbánu živé vody, dnes půjde 

k prvnímu svatému přijímání těla a krve Páně. Dnes si spolu s ní 
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můžeme i my uvědomit, že tato Prostá modlitba pokoje svatého 

Františka zákonitě proměňuje i nás, kteří jsme odhodláni něco udělat 

a obětovat pro to, abychom objevili poklad a do našich domovů 

přinesli pokoj, lásku, odpuštění, víru, naději, radost, světlo a třeba 

i jen jedno jediné zrnko písku věčného života. Abychom přinesli 

živého Boha. Neboť tak zní Zákon Proměny. 

Tak co, půjdem spolu do Betléma? 

 

 

 

aneb  

Jak se chovat u svaté zpovědi, abychom ji 

nemuseli přežít, ale prožít 

 po příchodu do zpovědního prostoru patří ke slušnosti 

pozdrav, pokud možno křesťanský, se zpovědníkem 

 zaujetí svého místa 

 modlitba znamením kříže (křížem začíná ten, který se 

zpovídá, poté, co je připraven ke slavení /POZOR: modlíme 

se znamením kříže, nikoli znamením čarovného klikyháku/) 

 pokud zpovědník penitenta nezná, může se penitent krátce 

představit (věk, rodinný stav, počet a věk dětí, zaměstnání, 

křestní jméno /zvláště děti/, případně další skutečnosti, které 

mohou hrát roli ve spáchaných hříších) 
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 informovat kněze, kdy byla vykonána poslední svatá zpověď 

(alespoň přibližně /před měsícem, před Vánocemi, před 

30 lety …/) 

 krátce vlastními slovy uvést vyznání 

 vyznání hříchů podle zpytování svědomí 

o zpytování svědomí, provázené prosbou k Duchu 

Svatému, se provádí již před svatou zpovědí, nikoli až 

ve frontě ke zpovědi nebo ve zpovědnici 

o je velmi doporučeníhodné mít písemnou přípravu! 

o při vyznání buďme pravdiví a konkrétní 

 provinění proti přikázání může zahrnovat 

prohřešky od nedokonalosti až po smrtelné 

hříchy – je tedy nutné poklesky specifikovat 

(nikoli jen „Hřešil jsem proti 6. přikázání.“ 

Nebo „Choval jsem se neslušně.“, což může 

znamenat mlaskání u jídla, dloubání se v nose 

na veřejnosti, vulgaritu či mimomanželskou 

soulož a další) 

o je vhodné hovořit věcně a bez zbytečných řečnických 

průtahů (netřeba dopodrobna líčit, že Vás rozčílili 

ceny v obchodě a že dřív to stálo tolik a jinde tentýž 

předmět stojí tolik; netřeba rozebírat počasí, politiku, 

rande Vašich vnoučat, a zda Vás včela bodla do levé 

nebo pravé ruky atp.) – na Boží odpuštění netrpělivě 

čekají další bratři a sestry 

o při vyznání hříchů veďte rozhovor se zpovědníkem 

 dobře vyslovujte 
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 nekřičte (to se týká především 

nedoslýchavých) 

 nešeptejte tak, že z Vašich úst vychází pouze 

teplý vzduch (naše zpovědní místnosti zaručují 

určitou diskrétnost, v kostele navíc atmosféru 

podmalovává hudba, která současně brání 

případnému porozumění ze zpovědního místa 

vytvořeného v otevřeném prostoru) 

o k odpuštění předkládejme své nedostatky a provinění, 

nikoli zlozvyky rodinných příslušníků, svých 

nadřízených či sousedů 

 vlastními slovy ukončit vyznání (aby zpovědník poznal, že už 

nevzpomínáte, na co jste ještě zapomněli /u některých 

kajícníků totiž vyznání připomíná noty na buben – samá 

pomlka/) 

 slovy (někdy se objevují i slzy) ujistit zpovědníka o lítosti nad 

hříchy a ubezpečit ho o snaze vedoucí k nápravě 

 promluva kněze 

o případně dotazy zpovědníka pro upřesnění některého 

z vyjmenovaných hříchů nebo okolnosti jeho spáchání 

o eventuálně společné hledání kořene některého 

z řečených hříchů a hledání cesty k nápravě 

(např. pravidelné pozdní příchody na nedělní 

bohoslužbu, krádež, užívání omamných látek atp.) 

 možnost požádat zpovědníka o radu v některé z konkrétních 

životních situací nebo potíži (je-li předpokládaná potřeba 

delšího časového úseku k řešení těchto situací, je vhodné 
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domluvit se na jiném termínu duchovního vedení – mimo 

hlavní zpovídací čas, aby se během „velkých“ zpovědí mohli 

kněží věnovat i ostatním kajícníkům) 

 uložení pokání a způsob nápravy křivd (např. při pomluvě či 

při nepoctivosti) 

o pokání je vhodné vykonat při první možné příležitosti 

po ukončení svátosti smíření 

o pokud jsme dobře neporozuměli, nebát se požádat 

zpovědníka o zopakování nebo vysvětlení 

 udělení rozhřešení tzv. rozhřešovací formulí, která je 

zakončena gestem požehnání, během něhož se zpovídající 

přežehná znamením kříže 

o pokud nemůže být rozhřešení uděleno (chybí materie, 

lítost, dobré předsevzetí atp.), je uděleno alespoň 

požehnání 
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 povzbuzení knězem a propuštění světce v Kristově pokoji 

 křesťanský pozdrav na rozloučenou a opuštění zpovědní 

místnosti či zpovědnice 

 radostný návrat do života s Bohem a snaha o uchování vlastní 

svatosti 

 byl-li zpovídající se na přijetí této uzdravující svátosti 

připraven písemně, lístek s již neexistujícími hříchy co 

nejdříve zlikviduje (nikoli si uschová pro použití v další 

zpovědi) 

 

Dobře prožitou nejen předvánoční svatou zpověď a bohaté zakoušení 

Božího milosrdenství vyprošuje 

o. Pavel 

 

 

 

Nedávno se mi dostalo titulu, že jsem tak „trochu“ konzervativní.  

Člověk, který mě takto specifikoval, se ovšem považoval v té chvíli 

za člověka otevřeného, tak zvaně za člověka „progresivního“. 

Tušíte správně, že naše diskuze se dotýkala věcí víry, potažmo 

morálky. 

 

Slovo konzervativní ve mně vyvolalo reakci, naježení všech chlupů 

na zádech. 
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A následně zamyšlení nad těmito dvěma pojmy.  

Konzervativní a progresivní. 

Konzervativní – konzervativní křídlo, jako ti, jako ten, kteří brání 

vývoji, pokroku, lepšímu a příjemnějšímu životu – prostě brzda 

v rozletu.  

V lepším případě je člověku podsouváno, že je tak trochu primitivní. 

Dnešním jazykem řečeno předpotopní. 

Čas od času v tomto duchu mluví i některé sdělovací prostředky. 

Ve společnosti, která se chlubí svobodou názorů, je na čase vyjádřit 

svůj postoj!! 

Mám právo být konzervativní, a to bez toho, aby tomu byl 

podsouván jiný význam. Mám právo na svůj názor! 

S věkem přibývají i určité zkušenosti. Ta doba, kdy ve jménu 

pokroku byla deformována lidskost, mě nabádá k opatrnosti. 

Ve smyslu obezřetnosti jsem skutečně konzervativní. 

Bezhlavá progresivita a akčnost je cesta do problémů, do problému 

lidských vztahů. 

Konzervativní tedy není nadávka!  

Konzervativní – to je postoj ke křesťanské tradici a hodnotám. 

/Marián Škoviera/ 
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13. prosince – sv. Lucie, Marián Škoviera 
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aneb  

 

 Rozpis mešních úmyslů na příští pololetí máte k nahlédnutí 

ve vývěsce u kostela, na webu a v kanceláři kostelníka 

(bohoslužby jsou během opravy kostela vysluhovány v sále 

Obecního úřadu a kancelář starosty funguje jako provizorní 

sakristie – pozn. red.). 

 Není ti rozumět, vypláchni si. 

 Pozor, padá! A je to na zemi. Díky Bohu za to, že vymyslel 

gravitaci. Nedokážu si představit to teď sbírat ze stropu. 

 Než jsem přilil do kalicha vodu, musel jsem vytáhnout 

tu podnapilou mušku, která se ještě snažila šlapat víno. 

 Na té faře byla taková malá kuchyňka vymalovaná takovou 

světle červenou až růžovou barvou. Připadal jsem si v ní jako 

ponořený do jahodovýho pudinku. 

 Řidičák mi nedávej, potřebuji občanku, abych Ti tam po 

svatbě mohl ustřihnout ten rožek s písmenem B. Kdybych Ti 

ustřihl Béčko v řidičáku, tak bys pak mohl jezdit maximálně 

tak na motorce. 
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Boží věčná moc a jeho božské bytí je možné poznat světlem 

rozumu z toho,… (viz tajenka) 

 

8 1 6

1 5 9 3 4

9 4 3 7 1

3 7 8 5

4 8 3 7

9 8 3 5 6

2 5 8 4

9 4 6 2

7 1 3
 

Řešení naleznete v InfoPointu na straně 37. 
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Pravidla hry: 

Doplňte tabulku o zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice 

v žádném sloupci, řádku, a ani jednom z devíti vyznačených čtverců 

o hraně 3 čtverečky neopakovala. To znamená, že v každém řádku, 

sloupci, a tučně ohraničeném čtverci musí být právě číslice 1–9 (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Tajenku získáte, když šedě označeným čtverečkům s číslem 

přidělíte správné písmenko a přečtete písmenka vodorovně po 

řádcích odshora dolů. 

/připravila Marie Havířová/ 

 

1 = i 

2 = c 

3 = mezera 

4 = t 

5 = l 

6 = v 

7 = o 

8 = s 

9 = ř 
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