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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Nedávno jsem potkal jeden reklamní slogan, který hlásal: SVÍTÍM, 

TEDY JSEM. Toto upravené zjištění Reného Descarta „Cogito, ergo 

sum.“ bychom mohli použít i na naši Žárovku. ŽÁROVKA SVÍTÍ, 

TEDY JE. Ano, máme ji ve své ruce, která je objímkou zajišťující 

kontakt. Jsme taková lampa. A co si z ní přečteme – na co si s ní 

posvítíme, na Koho vrhneme zář, je na každém. A pokud ji 
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nezhasneme, bude svítit. A osvítí každého z nás, aby bylo vidět, že 

i JÁ jsem. Její světlo vylité z krásných, bohatých, duchovních, 

poučných i úsměvných příspěvků našich farníků se nám, ergo 

kladívko, může hodit i více než jen občas. 

 

ŽÁROVKA SVÍTÍ! 

o. Pavel 

 

  

Momentka z pěší pouti do Bystrého  

(foto Václav Frömmel)
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Třetí březnový víkend jsme navštívili s mladšími dětmi z náboženství 

otce Jakuba Holíka a prožili několik pěkných dní v Třebíči na faře. 

Březnové počasí nebylo ideální, ale dokázali jsme se pobavit 

i poučit. 

Přijeli jsme v pátek odpoledne a netušili jsme, jak je složité 

dostat se k bazilice sv. Prokopa. Za náměstím 100 m před bazilikou 

byl zbouraný most, a tak jsme museli celou Třebíč složitě objíždět, 

než jsme mohli zaparkovat u fary. Po ubytování jsme vyšli 

na krátkou procházku po městě. Historická část Třebíče není rozsáhlá 

a dá se za hodinu projít. Řeka Jihlava rozděluje historické město 

na dvě části. Na jedné straně je historické centrum dnešní Třebíče, 

staré město s velkým náměstím a kostelem sv. Martina. Na druhém 

břehu řeky Jihlavy ve stráni je areál bývalého kláštera s bazilikou 

sv. Prokopa a historická židovská čtvrť. Město se rozrostlo o moderní 

sídliště hlavně zásluhou výstavby jaderné elektrárny Dukovany. 

V sobotu dopoledne začínal sezónu u baziliky Klub českých 

turistů a otec Jakub zajišťoval prohlídku baziliky. V mezičase mezi 

turistickými výpravami nás také provedl bazilikou. Pro nás byla 

zajímavá židovská čtvrť, kterou jsme si v sobotu dopoledne 

podrobněji prohlédli. Je to část města, kde jsou dodnes obydleny 

malé historické domky. Navštívili jsme židovské muzeum, kde jsme 

se dozvěděli o životě v židovské komunitě, o zvycích, o košer jídlu 

a slaveni židovských svátků. Nad židovskou čtvrtí je historický 

židovský hřbitov, který jsme si také prohlédli. 

Po obědě přestalo poprchat a my jsme se mohli vydat 

na Pekelný kopec. Podle pověsti sem dopadl čert, se kterým praštil 
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sv. Prokop. Na naše poměry není vysoký (asi 550 m n. m.), ale 

z rozhledny na jeho vrcholu je pěkný výhled na celou Třebíč a okolí. 

Procházka se vydařila až na to, že nám na rozhledně silný vítr srážel 

čepice.  

Večer jsme podruhé navštívili baziliku sv. Prokopa a za 

minimálního osvětlení se svíčkami jsme se pomodlili křížovou cestu.  

V neděli ráno jsme se sbalili, protože v prostorách, které jsme 

obývali, po hlavní mši svaté byl naplánovaný program společenství 

třebíčské farnosti. Po mši svaté jsme se rozloučili s otcem Jakubem 

a vyrazili k domovu. 

Prožili jsme pěkné dny plné radostných zážitků a získali nové 

zajímavé informace.  

/Antonín Bradáč/ 

 

 

Bazilika sv. Prokopa (foto mesto-trebic.cz)
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Kdo do Žarošic putuje, potěší své srdéčko… 

Dne 20. května jsem se vydala společně s farníky 

z Jimramova a okolí na pouť do Žarošic, Archlebova, Dambořic 

a Hovoran. Jelo nás velkým autobusem celkem 61 lidí. Autobus řídil 

o. Pavel. 

V Žarošicích nás přivítal o. Jaroslav Laštovička a o. Josef 

Pohanka. Společně jsme se pomodlili růženec a slavili mši svatou. 

Prohlédli jsme si zahradu, kde se pravidelně konají mariánské poutě. 

Otec Pohanka nám vyprávěl o místním kostele. 

Následoval odjezd do 

Archlebova. Tam jsme si 

prohlédli kostel a po adoraci 

Nejsvětější Svátosti nás 

o. Jaroslav pozval na faru, kde 

bylo připravené pohoštění, 

a odjeli jsme zpět do Žarošic na 

oběd. 

Po obědě nás čekal 

„výšlap“ na židovský hřbitov 

v Dambořicích. O jeho historii 

nám vyprávěla evangelická 

farářka Gruberová. Doprovázel 

nás i místní, veselý a vtipný katolický p. farář Jaroslav Horák. Naučil 

nás v kostele písničku a popovídal o svém životě i o zdejším kostele.  
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A pak už následoval odjezd na poslední plánovanou zastávku, 

na návštěvu za o. Milanem Těžkým do Hovoran. Nejdříve nás vzal 

do vinného sklípku. Tam si všichni příjemně odpočinuli. Odtud jsme 

se autobusem přesunuli ke kostelu, kde nám otec Milan zazpíval 

a zahrál na kytaru několik svých skladeb. I když… vlastně říkal, že 

má „něco“ půjčené od kolegů z Beatles. 

 

 

 

Po rozloučení s otcem Milanem jsme se vydali zpět do našich 

domovů a příjemně unaveni z krásné pouti a dobře prožitého dne 

nabrali směr můj milovaný Jimramov. 

/Apolenka Štěrbová, foto Marie Havířová/ 



 červenec 2017 
 

   8  
  

 

 

Po dvou letech se v Jimramově konala pouť Nový Jeruzalém. Host, 

který 12. června stanul u našeho oltáře a na naší kazatelně, byl 

českobudějovický pomocný biskup Mons. Pavel Posád. Věřící, kteří 

naplnili kostel i prostranství 

kolem kostela, pan biskup 

uchvátil kázáním na téma 

Maria a Duch Svatý. 

Zatím jsem na tuto pouť 

zaslechl pouze kladné ohlasy. 

Atmosféra, kterou jsme 

vytvořili, byla prostoupena 

ještě něčím vyšším než jen 

dílem lidským. Bylo téměř 

hmatatelné, že se zde Bůh dotkl 

shromážděného společenství. 

Sbírka, která mezi 

věřícími proběhla, byla hlavním 

celebrantem určena pro Domov 

sv. Alžběty pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska. Po zaplacení 

autobusů, které přivezly poutníky, a po odečtení nutných režijních 

nákladů, bylo na tento účel odesláno 13.071,- Kč. Paní ředitelka 

tohoto Domova, Marie Sádlová, všem přispěvatelům vzkazuje 

upřímné Pán Bůh zaplať. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci pouti 

Nový Jeruzalém podíleli, všem, kteří se ve svých rodinách postupně 
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modlili u putovního obrazu, i všem, kteří po celý další měsíc denně 

vytvářeli malé růžencové společenství v jimramovském kostele.  

/o. Pavel, foto Václav Frömmel/ 

 

 

 

Předpokládám, že každý takovouto průpovídku od nějakého 

řemeslníka ve svém životě slyšel. Nejčastěji od zedníka nebo malíře. 

A každý, kdo o kostele něco ví, musí uznat, že to úsloví je 

pravdivé. 

A co teprve ti, kteří na opravě kostela skutečně pracovali. Ti 

si to vyzkoušeli tak říkajíc na vlastní kůži. Na takovou práci nestačí 

jen ruce a mysl, ale je nutně zapotřebí i Boží pomoc. 

„Bez Božího požehnání – marné lidské namáhání.“ 

Takže: je za co děkovat Bohu i lidem. 

Po roce práce, v neděli 18. června 2017 v 10:00 hod., se 

konala první mše svatá v opraveném sulkoveckém kostele. Všichni, 

kteří přišli, mohli být s krásně obnoveným vnitřním prostorem 

chrámu spokojeni. Věřím, že i byli. 

Velké poděkování patří všem, kteří se o to zasloužili. 

Za farnost patří velké poděkování o. Pavlovi. 

Za obec všem, kteří se svou prací, dary a modlitbami podíleli 

na tomto díle, v čele s panem starostou Tomáškem.  
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Proto obci a panu starostovi ještě jednou díky za vše – i za to, 

že po dobu opravy kostela jsme se mohli účastnit bohoslužeb 

v prostorách „bývalé školy“. 

 

Nyní se už tedy můžeme těšit z kostela. Kostela, který není 

ani muzeum ani koncertní síň, je to místo, kde věřící člověk chce 

prožívat intenzivně Boží přítomnost. 

Přítomnost Pána v tomto životě, aby mohl v pokoji přejít 

horizont smrti. 

To si mohli mnozí uvědomit při posledním rozloučení s paní 

Popelkovou v sobotu 24. června. Byl to důstojný pohřeb 

z důstojného místa. 

Tak by měl člověk přistupovat i k přijímání svátostí: křtů, 

biřmování, svateb… atd. 

Ale to už opravdu záleží na přístupu každého z nás. 

/Marián Škoviera/ 

 

 

 

 

V neděli 18. června 2017 jsme slavili v kostele sv. Jakuba St. 

v Dalečíně již 4. svatohubertskou mši v našich farnostech 

Jimramovska, tentokrát v provedení trubačů a pěveckého sboru 

Carmen ze Zábřehu. 
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Kromě farníků byli přítomni myslivci z Mysliveckého spolku 

Dalečín a také sousedních mysliveckých spolků a členové Řádu 

svatého Huberta, převážně z Komendy Morava. 

Kdo se zúčastnil, rozhodně nelitoval, protože brilantně 

provedená svatohubertská mše autorů Vacka a Selementa 

zkombinovaná s částmi staroslověnského chorálu, zanechala v nás 

všech hluboký umělecký a duchovní zážitek, který byl umocněn 

zdařilou květinovou výzdobou. 

 

 

Trubačky a trubač ze Zábřehu (foto Iveta Svobodová) 

 

Veškerá krása jak vnitřní, tak vnější pochází od Boha 

a předávaná lidmi od Boha obdařenými talentem může v nás 

ostatních navodit setkání se Stvořitelem. 

V této souvislosti si vzpomínám na obdobné setkání z doby 

dávno minulé, o které bych se s vámi rád podělil. Jako začínající 
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myslivec jsem vyrazil začátkem zimy na čekanou. Seděl jsem na 

posedu ve strmém svahu nad korytem Svratky a přes mýtinu, kde 

jsem vnadil černou zvěř, jsem měl výhled na velkou část jejího údolí. 

Byl začátek listopadu, na zem se snesl první poprašek sněhu, 

k večeru se vyjasňovalo a chystala se mrazivá noc. Bylo úplně klidno 

a ticho jen občas narušovaly dvě kuny, které si někde daleko v lese 

vyjasňovaly hranice svého teritoria. 

Nastalé přírodní okolnosti způsobily, že se nad relativně 

teplou vodou v řece začala tvořit mlha, která postupně zaplňovala 

celé údolí Svratky pode mnou. 

V té chvíli mi na mysli vytanuly první verše z knihy Genesis: 

… země byla pustá a prázdná… ale Duch Boží se vznášel nad 

vodami.  

Duch Boží jako dárce života nad přírodou uloženou 

k zimnímu odpočinku, nad přírodou jakoby dočasně bez života, Bůh 

jako naděje a příslib života nového… 

Tak silně na mne tenkrát působila ta přírodní scenérie, kdy 

jsem zcela hmatatelně vnímal přítomnost Stvořitele, a kdybych to 

uměl, určitě bych tento zážitek nějak vyjádřil… 

Jsem vděčný za to, že nám Bůh posílá lidi, kteří to umí a třeba 

formou hudby své obdobné zážitky a emoce vyjádří a nás méně 

talentované tímto krásnem poté obdaří. 

/Ladislav Čech/ 
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Někteří možná postřehli, že jsem 23. června oslavil deset let kněžské 

služby, za kterou jsem Bohu i Vám moc vděčný. Pokud máte rádi 

statistiky a tabulky jako já, pak na následujících stránkách nabízím 

jen pro zajímavost malý sumář své služby (tabulka 1), který jsem 

vypočítal na základě záznamů v intenčním deníku, který máme jako 

kněží povinnost vést, a na základě svých soukromých matrik, 

do kterých si píšu jména těch, které jsem pokřtil, biřmoval, sezdal 

a pohřbil. Tyto matriky pro mě ale nemají smysl pouze orientační, 

nýbrž mi také připomínají, za koho zvlášť se mám modlit, takže za 

všechny v mých matrikách občas sloužím mši svatou a někdy si je 

v modlitbě připomínám jmenovitě, když se např. modlím, jak 

pracovně říkám, „litanie ke všem pokřtěným“. Samozřejmě jsou to 

modlitby za všechny pokřtěné atp.  

 

V další tabulce (tabulka 2) nabízím údaje, které prozradí něco 

více o mém téměř sedmiletém působení v našich farnostech. Jsou to 

jen čísla, ale alespoň mě vedou k zamyšlení, a to především nad 

našimi farnostmi. 
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Tabulka 1 

počet 
(do 30. 6. 2017 vč.) 

jáhenská praxe 
(17. 6. 2006 – 22. 6. 2007) 

kněžská služba 
(23. 6. 2007 – 30. 6. 2017) 

celkem 

mše svaté 0 4949 4949 

pokřtění 1 115 116 

biřmovaní 0 2 2 

sezdaní 0 45 45 

pohřbení 6 142 148 

 

Tabulka 2 

obec mše. sv. křty biřmování svatby pohřby 

Borovnice 128 0 0 0 1 

Dalečín 743 31 1 12 23 

Jimramov 1212 42 1 13 57 

Jimram. Paseky 5 0 0 0 0 

Nyklovice 223 0 0 1 7 

Sedliště 7 0 0 0 0 

Sulkovec 621 11 0 3 10 

Velké Janovice 178 0 0 0 0 

celkem 3117 84 2 29 98 



červenec 2017  

 

  15  
  

 

Primiční obrázek 

Mezi mými primičními obrázky jeden vyjadřuje mé kněžské motto: 

„Dominius est.“ – „Pán je to.“ Toto zjištění pronesl apoštol Jan 

směrem k apoštolu Petrovi po zázračném rybolovu na břehu 

Genezaretského jezera (Jan 21, 7). Tato slova jsem si uvědomil na 

začátku roku 1995, když jsem byl jako ministrant jedním knězem 

požádán, abych mu pomohl otevřít svatostánek, jehož zámek kněz 

nemohl zdolat. Otevřel jsem 

a poznal jsem, že je to Pán. 

A od té doby vím, komu jsem 

uvěřil, a jsem si jist 

(srv. 2Tim 1, 12). Od té doby, 

i v době různých bouří, 

pochybností a zmatků ohledně 

mého kněžského vyvolení 

a služby, vím, že jsem na 

správné životní cestě. Vím, 

Kdo jde se mnou. 

Autorem obrázku je 

Jan Hejl, kterému jsem 

biřmovacím kmotrem (známé 

jsou obrázky jeho maminky, 

Jany Hejlové z Vranové). 

Obrázek přesně vystihuje to, co se snažím a učím celých deset let žít. 

Prosím o modlitbu, abych tento obraz nikdy neztratil z očí ani ze 

srdce, ale abych i Vám měl odvahu ukazovat na Všudypřítomného, 

který nás provází a který současně čeká na břehu.  

/o. Pavel/ 
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V neděli 25. června jsme při mši svaté v Dalečíně uvítali pana Pavla 

Čecha, který stanul u oltáře poprvé v roli jáhna. Jáhenské svěcení 

přijal o den dříve v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho. 

Na začátku mše svaté jej jménem farníků přivítala paní Zítková, poté 

mu zástupci dětí, které vyučuje náboženství, vinšovali vše dobré 

a společně s paní Korábkovou předali kytici, dort a pěkný dar. 

Následně ministranti přinesli jáhenské štoly, které o. Pavel požehnal. 

Zelenou štolu si nový jáhen hned vložil na rameno a mše svatá 

pokračovala se službou nového jáhna. 

Do této nové služby ve svém rodišti mu všichni farníci 

vyprošují mnoho přijatých Božích milostí a radost ze služby, která je 

požehnáním nejen pro tuto farnost.  

 

 

Uvítání nového jáhna (foto Iveta Svobodová) 
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3. část 

 

Růžencové pobožnosti 

V říjnu bývaly růžencové pobožnosti, nebyly tak slavné jako májové. 

Modlíval se růženec, bylo požehnání a zpívaly se písně k Panně 

Marii, spíše ty „růžencové“. 

 

Posvícení 

Na sv. Havla se drželo posvícení. Říkalo se mu císařské. To už byla 

k obědu pečená husa. Končily se polní práce a blížily se dušičky 

a konec církevního roku. 

 

Svatba 

Když skončily práce na poli, začal čas k bavení a slavení. V ten čas 

bývalo hodně svateb. Dříve prý bývaly svatby v úterý a táhly se 

skoro celý týden, ale to už já nepamatuji. Snoubenci chodili tak jako 

dnes na katechismus. O svatbě se svatebčané sešli v domě nevěsty. 

Snoubenci poděkovali za vychování svým rodičům a poprosili 

o požehnání. Rodiče jim požehnali a odcházelo se do kostela na 

oddavky. Nevěstě a ženichovi položila družička s mládencem na 

hlavu dva myrtové věnečky, spojené bílou stužkou. Když skončily 

sliby manželů, tehdy měla za úkol družička věnečky sundat. Byl-li 
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rychlejší mládenec, družička si musela o hostině věnečky vykoupit. 

Děti ze vsi chodily na „čumandu“. Házely se jim tzv. vincetle, což 

zřejmě byla nějaká cukrovinka. O hostině se zpívaly různé písně. 

Před podáváním večeře se chodilo po vsi připíjet. Svědkové 

a mládenci, někdy i družičky, navštěvovali sousedy, kamarády svoje, 

nebo snoubenců s lahvičkou likéru nebo slivovičky a říkali: „Připijte 

na zdraví ženicha a nevěsty.“ Někdy obešli víc než polovinu dědiny. 

Znovu se sešli u prostřeného stolu a svatební veselí pokračovalo ještě 

dlouho do noci. V neděli býval ještě přátelský oběd a po něm se 

hosté pomalu rozcházeli.  

 

Pohřeb 

Když někdo zemřel, zvonilo se umíráčkem, večer se lidé chodili do 

domu zemřelého za něj modlit. Sešli se příbuzní, sousedé a ostatní, 

kteří se chtěli též za nebožtíka pomodlit. U rakve hořela stále 

hromnička (svíce). Přicházející požehnali třemi křížky svěcenou 

vodou zemřelého a položili na hruď svatý obrázek, potom se všichni 

začali modlit bolestný růženec a modlitby za zemřelé. Takto se 

modlívalo až do pohřbu, který býval za tři dny. Ještě dnes se lidé 

scházejí k modlení, ale zemřelého odveze pohřební služba, takže na 

stole je vystavena aspoň jeho fotografie. Dříve pohřeb začínal 

u domu. Zvonila se hrana. 

Před příchodem kněze se rakev vynášela před dům. Na prahu 

domu ji nosiči třikrát spouštěli na práh a naznačovali s ní znamení 

kříže. Před nimi šla blízká příbuzná osoba zemřelého (dcera, vnučka, 

syn apod.) a kropila cestu svěcenou vodou až k márám, na které 

rakev položili. Začaly modlitby u domu a potom se pohřební průvod 

odebral (někdy s muzikanty) do kostela. Pokud zemřel člen 

hasičského sboru, doprovázeli jej hasiči ve stejnokrojích. O pohřbu 



červenec 2017  

 

  19  
  

se chodívalo kolem oltáře na ofěru. Obřady v kostele byly stejné jako 

dnes. 

 

Toto je napsáno z přílohy farní kroniky, podle vyprávění paní 

Anny Krčilové ze Sulkovce č. 6. 

/Jaroslav Šubrt/ 

 

 

 

Každý rok se těším na prázdniny, protože na několik dní pojedu 

s babičkou a s dědečkem do Jimramova. Na faře tam bydlí můj 

strejda. Hned jak přijedeme, musím se s dědečkem podívat na dětské 

hřiště, kde mě to moc baví. Nejraději 

tam chodím na tobogán a na 

lanovku. A taky se ráda čachtám 

v řece za farou. Jsem skoro jako 

rybička, co má strejda v akváriu. 

Akvárium jsem namalovala. Když 

jdeme nakupovat, vždycky se musím 

posadit u sochy Broučka na náměstí. 

Minulý rok nás strejda vzal do skal 

na Štarkově. Jenom škoda, že už 

nemůžeme na hranolky do restaurace 

vedle fary. Ale i přesto se do 

Jimramova zase moc těším. 

/Pavlínka Knídlová/ 
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Setkání ministrantů v Olomouci 

Na druhý prodloužený květnový víkend bylo naplánováno mnoho 

akcí, mezi kterými bylo i sobotní setkání ministrantů v Olomouci. 

Zatímco někteří z ministrantů se účastnili hasičských klání, 

včelařských soutěží, generálky na divadlo, školního výletu nebo 

pracovali na zdokonalování „nechtíče někam vyrazit“, sedm 

služebníků oltáře s otcem Pavlem navštívilo hanáckou metropoli 

v den svátku sv. Jana Sarkandra, který je s Olomoucí velmi spjatý. 

Ministrantský den s bohoslovci tak prožili ministranti z Dalečína: 

Pavel, Jakub a Filip Čechovi, Jára Plocek, Luďa Kubík a Julinka 

Havlíčková. Sulkovecké ministranty svou přítomností zastoupil Kuba 

Janíček. Po dni plném zážitků a her jsme se cestou zpět zastavili také 

v Protivanově, abychom na farní zahradě pozdravili nejen ovečky, 

ale také klokaní rodinku. Nejhezčí byl malý klokánek, který si nás 

prohlížel z maminčiny kapsy. 
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Foto a koláž o. Pavel



 červenec 2017 
 

   22  
  

 

Představení biřmovanců 

V neděli 28. května při mši svaté v Jimramově, Dalečíně 

a Nyklovicích byli farníkům představeni biřmovanci, kteří svou 

odpovědí „ano“ na položené otázky prohlásili, že jsou zcela svobodní 

k tomu, aby v říjnu přijali svátost křesťanské dospělosti. Na znamení 

toho jim byla ohněm velikonoční svíce přepálena pouta na rukou 

a dostali dva malé dárky v podobě brožurek. Ostatní farníci byli 

vyzváni k časté modlitbě za tyto biřmovance (modlitba je na našem 

webu a je zveřejněna v minulém čísle Žárovky). Na tomto místě je 

třeba také upozornit na změnu termínu biřmování z důvodu 

zahraniční cesty otce biskupa: udělování svátosti biřmování bylo ze 

7. října přesunuto na sobotu 28. října. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní den 

Letošní farní klání v pétanque proběhlo za krásného nedělního 

odpoledne 28. května. První cenu si tentokrát odneslo tříčlenné 

družstvo s názvem Sorryjako, ve složení Jirka Konvalinka, Ester 

Plecháčková a Honza Homolka. 
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Vítězství je skvělá věc… (foto Pavel Šikula) 

 

První svaté přijímání 

Letos se slavnost prvního svatého přijímání konala v Jimramově pro 

4 děti: Filípka, Nikolku, Magdalénku a její nevidomé dvojče 

Verunku. Pro děti z Nyklovic, Márinku a Martínka, bylo první svaté 

přijímání o týden později v Bystrém, kam chodí do školy a kde se na 

tuto slavnost připravovaly. Přejeme jim, aby neutuchala jejich touha 

po přijímání Pána Ježíše ve svatém přijímání, a nezapomínejme se 

stále nejen za tyto děti, jejich rodiče, sourozence a kmotry modlit.  
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Pěší pouť do Bystrého 

Po návratu z jáhenského svěcení v sobotu 24. 6. se někteří účastnili 

tradiční pěší poutě ze Sulkovce do Bystrého. Začali jsme společnou 

modlitbou v opraveném sulkoveckém kostele a cesta pokračovala už 

po námi léty vyšlapané trase. Putování vyvrcholilo mší svatou 

v bysterském kostele sv. Jana Křtitele a agapem, které pro nás měli 

bohatě připravené bysterští farníci.  

 

 

Kostel sv. Jana Křtitele v Bystrém 

(foto Václav Frömmel) 
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Návštěva sv. Dominika Savia 

V neděli 2. července nás osobně navštívil svatý Dominik Savio. 

Během kázání se setkal s Donem Boskem a před závěrečným 

požehnáním odměnil všechny děti, které s ním během školního roku 

soutěžily. Dětem, které splnily květnový úkol a napsaly dopis Panně 

Marii, byla prostřednictvím sv. Dominika každému předána odpověď 

samotné Matky Boží. Děkujeme sv. Dominikovi, že na nás po celý 

školní rok pamatoval svou přímluvou u Boha a že za námi na začátku 

prázdnin přišel. A prosíme ho, aby nás a naše rodiče ochraňoval 

i v dalším čase. 

 

 

Sv. Dominik Savio (foto o. Pavel) 
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Opravy kostela v Sulkovci 

Během května a června byla dokončena podstatná část opravy 

kostela v Sulkovci. Na započatou loňskou opravu navázala oprava 

oken, výmalba, vyčištění hlavního oltáře, odborná restaurace bočního 

oltáře sv. Izidora a montáž nového osvětlení. Všem, kteří se na 

opravě i úklidu a stěhování inventáře podíleli, patří velké 

poděkování. Následně nás ještě čekají drobné „kosmetické“ úpravy, 

pořízení topení do lavic a odborná oprava červotočem 

„vytunelovaných“ obrazů křížové cesty. Farnost je i přes příspěvek 

Kraje Vysočina a Obce Sulkovec zadlužena, proto budeme vděčni 

i za finanční pomoc (č. účtu: 190 550 862 / 0300). Z rozpočtu obce 

byla uhrazena oprava a nátěr zdi kolem kostela a hřbitova a nátěr 

skulptury sv. Jana Nepomuckého. Na zeď byla instalována opravená 

poklona svatého Václava. Na sulkovecké faře je třeba stále bojovat 

s vlhkostí a nově také s houbou. Zatím byla provedena výměna 

podlahových krytin v místnostech v severozápadní části fary.  

 

Opravy v Dalečíně a ve Velkých Janovicích 

Na druhou polovinu léta je v plánu oprava dosud 

nezrekonstruovaného úseku topení na faře v Dalečíně. Část starého 

topného systému byla nahrazena novým v roce 2013 při rekonstrukci 

nejvíce využívané části fary. Protože starý i nový systém je spojen do 

jednoho okruhu a starý letos na jaře dosloužil, bude i zbývající 

teplovod renovován. 

 19. července začala oprava interiéru kaple ve Velkých 

Janovicích. 
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Opravená poklona v Sulkovci (foto o. Pavel) 

 

Přípravy na křest dospělých 

V říjnu skončí přípravy na biřmování a na advent je naplánováno 

zahájení katechumenátu, tedy začátek přípravy na křest dospělých od 

14 let (předpokládané přijetí svátosti křtu je o Velikonocích 2019). 

Prosím ty, kteří hledají a nacházejí Boha, ale dosud ještě nejsou 

v Jeho Církvi, do které by byli rádi přijati, aby se nezdráhali přijít si 

na faru nebo do kostela pro radu, pomoc či povzbuzení. Rovněž 

prosím křesťany, pokud vědí o někom, kdo touží po Bohu, ale je 

zdráhavý, opatrný nebo neodvážný, aby mě na tohoto spoluobčana 

upozornili, abych jej mohl s nabídkou evangelia oslovit. 
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Poklady brněnské diecéze 

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje 

Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské 

diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez 

rozdílu věku. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017. Cílem hry 

je poznat „poklady“ brněnské diecéze – poutní místa, kostely, místa 

spojená s významnými osobnostmi a další zajímavosti. V diecézi je 

pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po třech v každém 

z dvaceti děkanství plus brněnská katedrála). Účastníci hry, kteří 

navštíví minimálně devět „pokladů“ a splní další podmínky, budou 

zařazeni do slosování. Začátkem listopadu bude ze všech účastníků 

hry vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. 12. 2017 na Petrov 

a obdrží ceny. Informace, pravidla hry a podrobné podklady budou 

k dispozici na stránkách http://biskupstvi.cz/poklady2017. 

 

Stolní kalendáře 

K dispozici jsou již stolní kalendáře na rok 2018, ve kterých letos 

najdeme obrázky z Jimramova, Dalečína, Jimramovských Pasek 

a Velkých Janovic. 

 

Žárovka č. 37 

Další číslo Žárovky je v plánu vydat v polovině listopadu. Uzávěrka 

bude koncem října. Prosíme ochotné farníky, aby se nebáli zapojit 

se také do tohoto požehnaného díla. 

/o. Pavel/ 

http://biskupstvi.cz/poklady2017
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Nedávno jsme viděla jeden kreslený vtip – byly to dva obrázky. Na 

prvním z nich byla maminka, asi tak před třiceti lety, která táhla za 

ruku řvoucí dítě z venku do domu, a na druhém byla také maminka, 

ale v dnešní době, která táhla řvoucí dítě z domu od počítače ven. 

Tak jsem se sice pousmála, ale kdo ví, jestli to není spíše k pláči, že 

nás ta technika dnes natolik ovládá.  

Nicméně i starší syn si v poslední době velmi oblíbil můj 

mobilní telefon, na kterém si rád hraje hry. Jednou si telefon půjčil 

a „zašil“ se s ním do pokojíčku, kde si pustil svoji oblíbenou hru 

Angry Birds (v překladu Rozzlobení Ptáci). Po delší době klidu jsem 

šla „vymáhat“ telefon zpět 

a odcházela jsem s tím, že: „Už jen 

pět minut!“ Jenže za pět minut to 

bylo dalších pět minut a z pěti 

minut tak byla další půlhodinka. To 

už jsem začala pociťovat 

rodičovské selhání a tak trochu 

vztek (co z něho bude, když pořád 

čučí do toho mobilu!) a nalítla jsem 

do pokoje v podobném rozpoložení 

jako ti „Rozzlobení Ptáci“, a když 

dobrovolně mobil nedal, vytrhla 

jsem mu ho z ruky a za doprovodu 

jeho žalostného kvílení jsem s mobilem utekla do vedlejší místnosti. 

Jelikož můj mobil patří do skupiny tzv. outdoorových čili odolných 

telefonů, dostala jsem šílenou chuť tu jeho odolnost vyzkoušet 
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a opravdu rozzlobeně a vší silou jsem s ním práskla o zem. Mobil 

odletěl kdoví kam a mně se najednou tak trochu „ulevilo“, vztek byl 

pryč…, což ovšem netrvalo dlouho, a přidal se pocit znechucení nad 

tím, že zase mé slabší cholerické JÁ zvítězilo nad sebevládou – 

nehledě na to, že děti se učí nápodobou a přebírají naše vzorce 

chování, takže pokud by si tohle chování měl synáček osvojit, tak 

potěš koště!  

Po chvíli jsme oba se synem „pocitově vychladli“, v klidu si 

vše vyříkali a zkusili jsme se znovu a lépe domluvit na pravidlech 

pro půjčování mobilu. Sice jsme se k tomuto cíli dobrali na základě 

mého hněvu, který možná zdánlivě přinesl i nějaké to ovoce, ale 

pocit znechucení nad svým chováním mě neopouštěl. O to víc byl 

umocněn, když jsem nakonec mobil vylovila pod skříňkou. Zjistila 

jsem, že opravdu nemá ani škrábanec a ve zkoušce odolnosti obstál, 

ale z jeho displeje na mě výsměšně a škodolibě blikala dvě anglická 

slovíčka „YOU DIED“ (ZEMŘELA JSI). I když těmito slovy dnes 

končí většina her, já jsem se v tu chvíli opravdu zarazila a pocítila 

jakýsi hlubší význam těchto slov. Hned se mi vybavilo, že i ve 

zpytování svědomí se u přikázání Nezabiješ píše, že proti životu hřeší 

nejen vrah, ale každý, kdo se hněvá, hádá, ubližuje. Možná svým 

občasným cholerictvím tak trochu zabíjím svůj vztah k Bohu a navíc 

znepříjemňuji život ostatním. Možná to byl takový trochu vzkaz 

Shora, že je načase zkusit s tím něco udělat.  

Nedlouho na to jsem četla zajímavou knihu. Jmenuje se Na 

horách balzámových a napsala ji Hannah Hurnardová. Autorka zde 

pomocí alegorického příběhu moc hezky ukazuje, že právě ty 

vlastnosti a povahové slabosti, s nimiž jsme se narodili a které nám 

často připadají jako největší překážka v našem křesťanském životě, 

mohou být proměněny ve svůj pravý opak a můžou se stát 

nádhernými dary a probudit v nás ty nejkrásnější vlastnosti. Stačí je 
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předložit našemu Spasiteli a den co den se otvírat Boží lásce a učení. 

Láska bere naše vady a nedostatky a přetváří je, aby z nás byly 

královské děti Boží. Pán dokáže působením své milosti proměnit 

každého, kdo o to s důvěrou požádá. Nebojme se tedy žádat 

a žádejme mnoho! Sebelítost se pak může změnit na Vytrvalost, 

Bezmocnost na Trpělivost, Hořkost na Sílu, Reptání na Spokojenost, 

Zášť na Štědrost, Urážlivost na Odpuštění, Pýcha na Tichost, 

Nadutost na Pokoru a věřím, že i z mého Vzteku jednou vykvete 

něco moc krásného.  

/Marie Havířová/ 

 

 

 

Dočetl jsem. Ticho. Vše ze mne spadlo. Veškerá pozemská tíha dvou 

metrů nad zemí. Jen zavrzají schůdky z kazatelny… a Mše svatá 

může pokračovat. 

V sobotu zazvonil telefon. Pan Ondrůch se mne ptá, jestli 

bych nemohl zítra číst. Jak rád! Je neděle, vstávám dřívěji než hlad 

našeho půlročního miminka Johanky. Pro mne je dnes svátečnější 

den. Velká odpovědnost, moje malá primice. Musím být v kostele 

dříve než krásný zbytek rodiny. Oblékám se do kabátu. Boty 

naleštěny. Jeníček zbystří. Kam jdeš? Dnes jsi nevyhrál v oblékání. 

Počkej, já jdu taky! Ještě nejsi obléknutý a dohoníš mne 

s maminkou… Ale můj malý kluk se na mne zavěsí. Marná snaha 

slov. Jeníček je jako můj stín, ochránce a nezastavitelná pusa plná 

otázek. Neboj, půjdeme spolu. Zželelo se mi ho. Tříletý synek je jako 



 červenec 2017 
 

   32  
  

dospělý, všechno chce dělat sám a nikdo nesmí pomoci. Než trefí 

jezdec na zipu u bundy, než oblékne správně čepici, než si vezme do 

kostela dle svého výběru „sváteční“ gumové holínky s krokodýly… 

však mám trpělivost a je ještě čas na úsměv. Podivil jsem se, že dnes 

na bohoslužbu nepůjdou s námi dinosauři, ale vyhrál to malý 

přívěšek na klíče, kterému říká „Ovládání“.  

Společně jako staří kosové. Jeden za osmnáct a druhý bez 

dvou za dvacet. Vycházíme. Je krásný Boží den. Slunce je cítit ve 

vzduchu. Za rohem v Kostelní uličce se Jeník zastaví, chce si dát do 

kapsy to své důležité „Ovládání“. Počkej. Čekám. Chci pomoci, ale 

jsem odmítnut. Pozoruji, jak pečlivě rozepíná zip u kapsy v bundě, 

ale s přívěškem v dlani to jde hůřeji. Počkej! Neboj, odpovídám 

a napůl okem koukám na věžní hodiny. Ještě že se předcházejí, 

chlácholím se. Přehodí tedy přívěšek do druhé dlaně a konečně je 

pokladna otevřena. Ale chyba lávky. Je tu příliš plno. Tak zase 

pomalu zavřít na čtyři západy a otevřít tu druhou. Očima si říkám: 

Sláva, sem se už snad vejde, a usmívám se, páč si vybavuji sebe 

a Trnkovy kluky ze Zahrady. Jojo správnej kluk má po kapsách 

poklady, aby mohl nakrmit třeba takové hladové rezavé polykadlo, 

respektive zámek branky do tajuplné zahrady, za… Povedlo se! 

Kapsa zavřena. Na dětském semaforu se rozsvítí zelená. Můžeme 

dál. Vzal jsem ho tedy u kostelního schodiště za obě ruce, rozhoupal 

a skákal po dvou, třech schodech. Odměnou byl dětský smích 

a praktická úspora několika minut. Máme to sice nejblížeji do 

kostela, ale ty dramata v dětských očích… ještě že nevylezli 

mravenci, pomyslím si. Smekám u Kříže za brankou a věřím, že za 

oknem sakristie má vysoká procházející silueta dodala výdech všem 

přítomným. Přišel! 

Pozdrav Pánbů. Chvála Kristu. Omlouvám se. Jsem tu 

později, ale v přesile! Otec Pavel se ptá, jestli bude číst Jeníček. Snad 
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ne, leda tak o dinosaurech, nejistě namítám a mám v hlavě nedávnou 

představu, jak tuhle důležitě a plynule „četl“ s prstem v knížce: Před 

milióny lety na planetě Zemi v zoologické zahradě žili dinosauři… 

Snažím se přítomné uklidnit, že text už znám, že jsem si ho včera ze 

zvědavosti dohledal na internetu a přečetl. Sám jsem se ale raději 

ještě pro klid krve podíval do lekcionáře, abych tam pak „nahoře“ 

nekoukal jak ten vůl na nová vrata, až to bude začínat jinak.  

Je čas. Jdeme do kostela a usedáme pod Ježíšem na lavice pro 

děti. Sem tam se poohlédnu, jestli už nejde manželka a uklidní mne 

svou přítomností – nikoliv pro čtení, ale tím, že Jeníček se se mnou 

nevypraví číst na kazatelnu. Opatrně mu říkám: Jeníčku, tatínek 

půjde támhle nahoru na chvilku číst lidem a ty tady na mne počkáš. 

Já půjdu s tebou! To se dalo čekat… Rozezvoní se, varhany se 

rozezvučí a lidé vstávají. Po chvilce přichází ministranti s křížem, 

pan jáhen ze Žďáru nad Sázavou a o. Pavel ve fialovém. Manželka 

nikde. Pochopil jsem skutečnost. Už k nám dopředu nestihne přijít. 

Mše začala. Říkám si: Ještě že mám až druhé čtení. Jeníčku, vidíš, 

paní jde taky číst nahoru a až skončí, já půjdu, přečtu taky něco 

lidem a zas přijdu… a uvidíš pěkně na mne. Já tě budu hledat, 

povídá. Má nervozita stoupá, už barvitě vidím, jak Jeník jde s pláčem 

za mnou, jak si ho beru s sebou a tep v mé krvi bude opravdu na 

čtení ideální – olympijský, a v tu chvíli bude to krásné ticho svátosti 

obřadu pryč, faux pas, kostel se promění v cirkusové šapitó, a kdo ví, 

kdy zas budu moci čísti. 

Poslední pokus: Jeníčku, všichni děti čekají a nahoru 

nemůžou s maminkou ani s tatínkem, podívej, malá Verunka taky 

sedí. Když tady na mne pěkně počkáš, dám ti vééélikou čokoládu. Po 

chvilce se ozve: Tak jóó, a vzápětí zpěvně jeho znějící propustka: 

Čááau. Ryba zabrala! Jdu pomalu, pokloním se a stoupám vzhůru. 

Jeník sedí. Těch pár schodů do kazatelny mne ale vůbec neuklidní. 
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Četl jsem vždy rád a vůbec nemívám trému před lidmi, ale vždy jsem 

četl u ambonu, v hladině pozemské. Schody jak do nebe, úzké, 

a vrzajíc s každým mým hříchem, ač sebevíc se držím madla… Snad 

právě proto je staletími tak vyhlazené! Jsem tu, prvně v kruhovém 

prostoru – ringu, nade mnou pomyslná holubice, podívám se rychle 

dolů, nezvyklý pohled. Taková ohromující výška! Cítím na sobě 

stovky očí, všichni se dívají. Na mne. Na nováčka. Na troufalce. 

Očima mne špendlí, mají v nich otázky… radost ze změny či obavy? 

Znovu se v setině dívám. Dobrý, Jeník stále sedí! Chvála Bohu. 

Osmý div světa je přece čokoláda! Bohu díky. 

Nadechnu se a z výšin mé poprvé: „Bratři!“ 

/Václav Frömmel/ 

 

 

 

V Žárovce, která přidala světlo světu přesně před rokem, jsem 

u příležitosti primice otce Jaroslava Laštovičky uváděl seznam 

novokněží, kteří vyšli z našich farností. Letos na jaře mě otec 

Jaroslav upozornil na diplomovou práci otce Tomáše Žižkovského, 

ve které se, také loňský novokněz, zabývá životem a postními 

kázáními kněze Roberta Neuschla, který patří mezi naše rodáky. 

Dosud jsem jméno tohoto kněze nezaslechl, v žádném seznamu kněží 

pocházejících od nás jsem ho nenalezl. Mohlo by se zdát, že otec 

Neuschl vlastně uschl. Proto se souhlasem otce Tomáše Žižkovského 

se pokusím na těchto řádcích Žárovky předat několik informací, 

které zachytil ve své diplomové práci o otci Robertovi. 
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Robert Neuschl se 

narodil 20. ledna 1856 a je 

rodákem z (místo narození viz 

v testu na str. 51). Zprávy o jeho 

rodičích jsou jen poloviční: 

o matce nejsou dochované 

záznamy, o otci víme, že 

pracoval jako hraběcí lesník 

u hraběte Egberta Belcrediho. 

Robert Neuschl měl minimálně 

tři bratry, o kterých víme ze 

zápisů. Bratr František byl 

sekretářem zemského výboru 

v Brně a bratr Jaroslav 

zahradníkem ve Vyškově. 

Robertův o deset let mladší bratr 

Rudolf byl rovněž knězem, 

který se však narodil v Krásném, 

kam byl jejich otec přeložen. 

Krásné již spadá do vedlejší farnosti Sněžné, proto tohoto kněze 

neuvádíme mezi naše rodáky. Měl-li další sourozence, tak o nich 

nejsou žádné záznamy, pouze na jejich rodinném náhrobku jsou ještě 

jména Marie a Albína.  

Malý Robert získal základní vzdělání na obecné škole 

v Krásném. Poté navštěvoval na škole u piaristů v Moravské Třebové 

3. a 4. třídu v Hauptschule a 1. třídu na gymnáziu. Druhou 

gymnazijní třídu navštěvoval opět na jiném místě, a to v Brně na 

c. a k. vyšším gymnáziu. Tehdy už byl současně chovancem 

chlapeckého semináře. V roce 1875 se mohl pochlubit maturitou 

s vyznamenáním. Po maturitě absolvoval čtyřleté studium teologie 
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v Brně, kde byl poté v roce 1879 ve svých třiadvaceti letech 

vysvěcen na kněze biskupem Karlem Nöttigem. 

Jediným řádným kaplanským místem Roberta Neuschla byla 

Nová Ves u Hodonína, kde kaplanoval jeden rok. Po roce praxe, 

v roce 1880, byl poslán na vyšší ústav Frintaneum do Vídně na další 

studia teologie. Ve Vídni v roce 1885 devětadvacetiletý kněz získal 

doktorát. Poté se vrátil do Brna, kde mimo pastorační služby 

nastupuje jako vyučující bohoslovců. Začíná jako docent 

fundamentální teologie, později vyučuje navíc dogmatickou teologii. 

V roce 1888 se mu podaří získat uvolněné místo profesora morální 

teologie. K výuce morálky mu časem přibude také výuka křesťanské 

sociologie a sedm let přednáší i církevní právo. Vyučoval také 

náboženství na gymnáziích. O Robertu Neuschlovi jako o morálním 

teologovi se výstižně zmiňuje také známý Dominik Pecka ve své 

knize „Světla na moři“. Robert Neuschl získával také různá ocenění, 

stal se papežským prelátem a byl i čestným kanovníkem v Brně. 

Během svého života vykonal mnoho cest a poutí. 

Poslední roky jeho života byly poznamenány chatrným 

zdravím. Tento čas trávil víceméně v Nedvědici, na faře u svého 

bratra Rudolfa, kde také svou životní pouť dokonal pár dní po 

vypuknutí první světové války. Zemřel 5. srpna 1914, ve věku 58 let. 

Pohřeb byl vypraven z kostela sv. Tomáše v Brně, kde Robert 

Neuschl také pronášel svá kázání. Pochován je v rodinném hrobě na 

brněnském ústředním hřbitově. 

A na závěr bych rád odpověděl na otázku, která je položena 

v názvu tohoto článku. A ta odpověď zní: Neuschl neuschl. 

/o. Pavel/ 
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„Jsem zde! 

A nebudu to dřevo držet dlouho! 

Tu máš na své rameno, ty po spasení touho! 

Ty kterýs chtěl dát napít a přitom neměl vědra, 

tak nezdržuj a nalož si ten kříž na svá bedra! 

Vezmi si kříž tento, s ním kříž můj a všech, kdo říkají, žes Spasitel. 

To ti přikazuji já. Já vojska velitel.“ 

Slova z II. zastavení Sulkovecké živé Křížové cesty, kterou 

zinscenovali sulkovští farníci – ochotníci v Boží premiéře na 

Velikonoce. Tento čin považuji za krásný, překrásný obraz, který 

jsem si očima pověsil hluboko do duše. Jak málo stačí a…  

Otec Pavel dostal od Boha rám a čisté bílé plátno. Vypnul ho 

v krásném dni, to sněhobílé plátno bez viny, bez čáry, bez barev. Měl 

obavy, měl pochybnosti, měl myšlenku a svůj hrubě otesaný kámen – 

tři básně ze čtrnácti Zastavení. Zalekl se té plochy, posvátnosti, 

velikosti Velkého pátku, krátkosti času i velké zodpovědnosti své 

služby k věřícím. Vzdá se s nedělí malování barev na plátno, vždyť 

to není reálné, snad někdy, příště? Ale mladí ochotníci vyslechli 

jedno Zastavení, jednu z básní, v prozíravosti dodali sílu 

k dokončení, že oni půjdou spolu s ním, že nebude sám, kdo na 

Golgotu ponese kříž. Bůh hlasem věřících předal barvy, štětce 

i vodu, ruce jeho si našel již dávno. Nadechnout se znovu, dát tvary, 

barevnou kompozici i sílu světla slovům… uposlechnout a dokončit 
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obraz ve zbývajících dvou dnech s jedinou zkouškou. Jak málo by 

stačilo, a rám by zůstal prázdný. 

Mám rád malbu „alla prima“, jde z jedné krve, je čistou 

pravdou, bez kalkulací, bez šance hodnotit, vylepšovat, bez trhání. 

Prostě najednou je. Proto bych chtěl tímto poděkovat a vzdát poctu 

našemu panu faráři za zbásnění a vložení všech svých citů i sil, za tu 

prožitou tvář se sklonit a nésti ten těžký kříž spolu s Ježíšem za nás. 

Jsem divákem, rád chodím tímto krajem, domovem, ale co by byl 

bez lidí! Bůh hledá člověka a člověk přichází.  

Přišel jsem. S manželkou i dětmi. Uviděl jsem v zrcadle 

kaluže zarostlou tvář Ježíše, spatřil jsem kousíček světla, na srdci 

teplo, polit tím vědrem až na kost. Kdo žíznil a přišel, byl 

občerstven. Bohu díky. 

Díky vám, Sulkovští, že pověsili jste ten obraz vysoko 

s vyznáním psané nám nadějí… 

„Jsem zde. 

Zabezpečen v kříže kotci. 

A odevzdám svou duši Otci, 

v oběť jako v klasu zralém 

nesu sulkovecký Jeruzalém. 

Život Tobě, kdo mi věříš, 

dávám nyní – Bůh, já Ježíš.“ 

(XII. Zastavení) 

/Václav Frömmel/ 
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Hraná křížová cesta v Sulkovci (foto Václav Frömmel)



 červenec 2017 
 

   40  
  

 

 

Sedím a koukám se. Konečně se zase jednou opravdu dívám a ta 

chvíle se stává nezapomenutelnou. 

Jaká to krása! Sleduji vodní hladinu s její hrou třpytu a říkám 

si, jaké mám štěstí, že něco takového mohu vidět právě já. Bylo by to 

zde přece i beze mne. Pro všechny, kohokoliv. Pro nikoho. K potěše 

ducha a ke chvále Hospodina, našeho Boha. 

On je ten pravý Stvořitel. 

Díky Němu vnímám skutečnou, vznešenou krásu, která 

nepomíjí. 

Nikdy se mi neomrzí pozorovat třpytící se hladinu. 

Neznechutí se mi pohled na třepetající se listí v korunách stromů 

a vlnící se lány obilí. Nepřestanu žasnout nad dokonalým plamenem 

svící… 

Tu vznešenou Krásu budu vždy opěvovat. A na věky chválit 

Hospodinovo jméno, s Jeho stvořením se klanět. 

/Hana Dufková/ 

 

Rozjímání nad stvořením – puťák mládeže, Vísky 2013 (foto o. Pavel)
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Slepičí polévka pro duši 

O andělech mezi námi 

101 pravdivých příběhů ze života – o podivuhodných 

setkáních, zázracích a vyslyšených modlitbách 

 

Když jsem poslouchala jedno z kázání arcibiskupa Mons. Jana 

Graubnera, zaujal mě krásný příběh o andělech. Pan arcibiskup řekl, 

že je to z knihy Slepičí polévka pro duši. Tak jsem pátrala, až jsem 

knížku našla a přečetla. 

Chtěla bych se s Vámi podělit o tyto příběhy. 

Knihu napsali Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Anny 

Newmarková. 

Nyní úvod z knížky O andělech mezi námi: Andělé k nám 

přicházejí v přestrojení. Kdo z Vás by nechtěl potkat svého anděla? 

Kdo by se nechtěl v životě spolehnout jen na toho svého anděla 

strážného? Vždyť každý z nás by za svého anděla dal všechno na 

světě. A nejde jen o nás. Jde o naše blízké, kterým někdy přes 

veškerou snahu neumíme poskytnout tu pravou pomoc. Naštěstí, jako 

by tu bylo ještě něco, něco dobrého, co se nachází mimo naše 

schopnosti i moc. 

Tato kniha obsahuje 101 překrásných a dojemných příběhů. 

Některé až nahánějí strach, jiné budí údiv a většina z nich se 

odehrává na zcela běžných místech, uprostřed reálného života. 
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Setkání s anděly mohou mít různé podoby, jako ostatně 

i andělé samotní. Tyto malé velké zázraky, které mohou potkat 

každého z nás a které si často ani neuvědomujeme, přinášejí 

především poznání a naději. Dávejme proto na svého anděla pozor, 

aby si nezlomil křídla… 

 

 
 

Posílám jednu z povídek: 

Ruce na mých ramenou 

Má pravdu ten, kdo říká, že kroky jsou stopy andělů. 

Henry Wadsworth Longfellow 

Když se tento příběh stal, byl jsem obyčejný devítiletý kluk a užíval 

jsem si letních prázdnin doma s rodinou v městečku Lakewood. 

Vydal jsem se ke kamarádovi, jak jsem to často dělával, který bydlel 
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dva bloky od nás a myslel jsem na babičku, která před pár lety 

umřela. 

Moje babička byla drobná šedovlasá dáma s brýlemi 

a vlídným úsměvem. Byla velmi laskavá a její hlas zněl vždy klidně 

a přívětivě. U ní jsem se vždycky cítil v bezpečí a milován. Když 

babička umřela, viděl jsem svoji maminku poprvé plakat. 

Jak jsem tak šel, začal jsem si náhle ostřeji uvědomovat 

všechny zvuky z okolí – hlasy lidí, projíždějící auta, štěbetání ptáků. 

Zahnul jsem ke kamarádovu domu. 

 Když jsem se k němu blížil, ucítil jsem zvláštní závan větru. 

Ne ze strany, ale jako by mě ofoukl od hlavy k patě. Zastavil jsem se 

před příjezdovou cestou ke kamarádovu domu. Cítil jsem klid a mír 

a současně nezvyklou bdělost. Náhle jsem nemohl udělat ani krok 

a všude kolem se rozhostilo ticho. Vnímal jsem jen zrakem. Bylo to, 

jako by mně někdo položil ruce na rameno a lehce mě zatlačil asi 

o tři kroky zpátky.  

V následujícím okamžiku vycouvalo z příjezdové cesty 

poměrně rychle auto. Stál jsem těsně vedle místa, kudy auto projelo. 

Došlo mi, že kdybych šel dál, řidič by mě neviděl a auta ještě při 

couvání nepískala.  

Když auto vjelo na silnici a otočilo se, cítil jsem, jak se ruce 

z mých ramenou zvedají a opět jsem pocítil ten nezvyklý závan, 

tentokrát odspodu nahoru. Otočil jsem se, ale nikoho jsem neviděl. 

Utíkal jsem domů říct mamince, co se mi stalo. Když jsem jí 

to všechno vylíčil, byla šťastná, že se mi nic nestalo. A řekla mi, že 

to Bůh poslal anděla, aby mi zachránil život. Objala mě, políbila 

a plakala radostí. 
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Celý život cítím Boží přítomnost. Věřím, že ten anděl, který 

mi tenkrát přišel na pomoc, byla babička, kterou za mnou poslal Bůh. 

Nikdy nezapomenu na ten klid, mír a lásku, kterou jsem cítil v srdci. 

Reverend Anthony D. Powell 

/připravila Anežka Pítrová/ 

 

 

 

Už mnohokrát jsme jistě slyšeli, že máme vzít rozum do hrsti. A tak 

se v této žárovkové rubrice o pomocnících v nouzi podíváme na 

světce, který nám v tom může jít přímo názorně příkladem. Nedivme 

se tedy, že na obraze v jimramovském kostele ho poznáme jako 

svatého s hlavou ve vlastním náručí.  

Tento bezhlavý světec se jmenuje Dionýsios, jeho jméno je 

často slyšet ve formě Denis, česky se obvykle překládá jako Diviš. 

Svatých Dionýsiů máme více, v martyrologiu jich je jako apoštolů, 

tedy dvanáct. V některých dokumentech bychom jich našli i více. 

Pomocník v nouzi tohoto jména je odlišen přízviskem Pařížský, 

podle místa svého působení. 

Narodil se nejspíš na přelomu druhého a třetího století. 

Nemáme o něm příliš mnoho přesných informací, ale za 

nejvýznamnější životopisné údaje o prvním pařížském biskupovi lze 

brát ty, které pocházejí od svatého Řehoře z Tours. Podle nich se 

Dionýsius narodil v Itálii. Byl vysvěcen papežem Fabiánem na 

biskupa krátce před jeho mučednickou smrtí, která nastala v lednu 
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250, a spolu s pěti dalšími biskupy byl z Říma poslán na misie do 

Galie. 

Byl prvním biskupem sídlícím v Lutetia, což bylo město na 

území dnešní Paříže, ve kterém Diviš kázal s velkým úspěchem. 

Založil křesťanské centrum na 

ostrově v Seine a větší počet 

kostelů, připomínány jsou 

zvláště v Paříži a Chartres.  

Úspěchy v evangelizaci 

vystřídalo pronásledování 

a Diviš byl spolu s knězem 

Rustikem a jáhnem Eleuteriem, 

z nařízení římského guvernéra 

Fescennina Sissinnuse, zatčen 

a uvězněn. Nakonec na 

pařížském vrchu s dnešním 

názvem Montmartre – Hora 

mučedníků došlo k jejich 

popravě. V údajích, které 

nejsou zcela jisté, se vyskytuje 

rok 258, nebo 285. 

Legenda vypráví, že 

k podivení pochopů, kteří 

prováděli „hon na křesťany“, popravený hned po stětí vzal svou 

hlavu do rukou a s přitisknutou k srdci ušel asi dvě míle, až do místa 

svého pohřbení. Zde, severně od Paříže, byl postaven kostel, který 

nese jeho jméno, Saint-Denis. Se stavbou chrámu údajně začala 

sv. Jenovéfa v 5. století. Dnes na tomto místě stojí katedrála, která se 

stala místem posledního odpočinku pro mnohé francouzské krále. 
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Diviš se těší velké oblibě pochopitelně ve Francii, zvláště za 

dob králů byl pomocníkem v boji. Heslo královských vojsk bylo: 

„S radostí vzhůru se svatým Denisem!“ Je patronem střelců, 

přímluvcem při bolestech hlavy, proti psímu kousnutí a proti 

vzteklině. Jinde je ještě označován za pomocníka při nesprávném 

myšlení a neklidu ve svědomí. Divišova pomoc, týkající se bolestí 

hlavy, může vést k jejich odstranění, ale také jen k poznání, jak 

máme s těmito bolestmi zacházet. 

Známý současný spisovatel Anselm Grün poukazuje na smysl 

legendy, v níž světec jde s hlavou pevně v rukou. Podle něj také my 

máme „vzít svou hlavu do rukou, získat odstup od všeho, co ji tíží. 

Přitisknout ji k srdci, rozum protříbit láskou a předložit jej Bohu, 

ke zbavení vnitřního tlaku.“ 

Kéž nás svatý Diviš, který slaví svátek 9. října, dovede 

ke správnému souznění našeho rozumu a víry. 

/z katecheze o. Pavla/ 
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V loňském roce zahájil svou činnost fond PULS – Fond na podporu 

kněží a pastorace brněnské diecéze. Jeho správci R. D. Mgr. Pavlu 

Kafkovi jsme položili několik otázek.  

 

 

 

Mohl byste nám Fond na podporu kněží a pastorace 

brněnské diecéze, v jehož čele stojíte, stručně 

představit? 

Fond byl zřízen 1. srpna 2016 jako organizační složka brněnského 

biskupství. Řídí ho správní rada podle biskupem schválených stanov 

a je kontrolován ekonomickou radou diecéze. Jeho úkolem je 
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shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace 

naší diecéze.  

Výdaje fondu směřují do tří oblastí: kněžím – jedná se 

o prioritní oblast, která pokrývá náklady na mzdy a výdaje spojené 

s formací a vzděláváním kněží, farnostem – náklady na zajištění 

technické a ekonomické agendy farností, tj. vedení účetnictví, 

administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. 

a diecézi – každý rok je podpořen jeden vybraný projekt, který 

odpovídá na aktuální potřeby a výzvy v diecézi.  

Vznik fondu souvisí se změnou stávajícího způsobu 

přispívání věřících na potřeby diecéze. Do loňského roku přispívala 

každá farnost na potřeby diecéze deseti procenty ze svých příjmů, 

této praxi se říkalo „desátek“. Nový způsob je postaven na vizi velké 

rodiny malých dárců. Právě k realizaci tohoto záměru byl zřízen 

fond, do kterého mohou dobrovolně podle svých možností přispívat 

i jednotliví dárci. Tyto dary jsou projevem spoluodpovědnosti za 

život brněnské diecéze. 

 

Z jakých zdrojů pochází finanční prostředky, 

kterými fond disponuje? 

Cílem je, aby většina finančních prostředků pocházela od 

dobrovolných dárců, kteří se registrují jako donátoři a svým 

pravidelným darem chtějí podporovat kněze a pastoraci v naší 

diecézi. Dalším příjmem fondu je účelová sbírka, která proběhne ve 

všech kostelích v neděli 24. září 2017. Poslední zdroj příjmů tvoří 

roční příspěvky farností. Ty jsou stanoveny částkou 280 korun za 

každou dospělou osobu ve farnosti a procenty z hospodaření s farním 

majetkem. 
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Od ročního příspěvku farnosti je odečtena výše zářiové sbírky 

ve farnosti a všechny dary donátorů, kteří si při registraci přáli, aby 

jejich dar byl započten do zvolené farnosti. Smyslem tohoto na první 

pohled složitého způsobu započítávání darů donátorů je, aby každý 

donátor svým darem podpořil nejenom život v diecézi, ale i svou 

vlastní farnost. 

 

Pro mnohé z nás je slovíčko „donátor“ zcela novým 

pojmem. Mohl byste nám ho přiblížit? 

Slovo donátor pochází z latiny (donum = dar, donator = dárce) 

a církevní tradice takto označovala dárce odedávna.  

Donátorem brněnské diecéze se může stát každý, kdo se 

zaregistruje jako dárce a svým darem chce podpořit život církve. Ve 

mně osobně navíc slovo donátor evokuje pocit hrdosti na to, co 

podporuji a pod co jsem ochoten se podepsat. Poprvé jsem se s tímto 

slovem setkal během studií v Římě, kdy jsme se každý den modlili za 

donátory naší české koleje Nepomucenum. Díky tomu mám 

donátorství spojeno s projevy duchovní vděčnosti. Proto je za 

všechny donátory fondu obětována mše svatá a jsou provázeni 

každodenní prosbou o Boží požehnání. 

 

Přiznám se, že mne velmi zaujalo slovní spojení 

„velká rodina malých dárců“ 

Velká rodina malých dárců je nosnou myšlenkou fondu. Stále jsou 

aktuální slova sv. Jana od Kříže, že dárce je víc než dar. Lidé ochotní 

se zapojit do života diecéze, a to třeba i prostřednictvím finanční 

podpory, jsou cennější než dary samotné. Ochota stát se donátorem 
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je především gestem, kterým dávám najevo, že mi záleží na 

budoucnosti církve. 

 

Jakou formou se do podpory fondu mohou zapojit 

jednotlivci nebo rodiny? 

Nejdříve bych zmínil podporu duchovní. Stále platí, že bez Božího 

požehnání marné lidské namáhání. Důležitá je rovněž podpora 

v podobě zpětné vazby na činnost fondu, šíření jeho dobrého jména, 

propagace fondu ve farnosti nebo nabídka profesní pomoci. Neméně 

důležitá je pomoc finanční. Každý je zván k donátorství a jeho 

prostřednictvím přispět k tomu, aby brněnská diecéze pulzovala 

životem. Konkrétním krokem je výběr jednoho z dárcovských 

programů uveřejněných na webu nebo na letácích fondu, a následná 

donátorská registrace. 

  

Kam je možno se obrátit pro více informací o fondu, 

jeho aktivitách a také o možnostech zapojení se do 

jeho činnosti? 

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách 

fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují 

do farností. 

 

Děkujeme za rozhovor 

/Text a foto: Biskupství brněnské/ 

http://fond.biskupstvi.cz/
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Písmenka, pod kterými se v jednotlivých otázkách ukrývá správná 

odpověď, na závěr vytvoří tajenku a doplní tak chybějící slova 

v příspěvku „Neuschl uschl?“. U každé otázky je vždy správná jedna 

odpověď. Její písmenko si můžete zaznamenat do připravené tabulky 

na konci testu. 

 

1.) Při přípravě podkladů k bohoslužbám pro děti 

je otci Pavlovi pravou rukou:  

N) Magdaléna Milfaitová  

A) Pavla Tomášková  

Š) Antonín Bradáč  

E) Marie Šikulová  

M)  Daniela Ondrůchová  

U) biřmovanci  

   

2.) Kdo je hlavním organizátorem 

svatohubertských mší?  

R)  Petr Tomášek  

O) Ladislav Čech  

D) Vladimír Ocásek  

Á) Vlastimil Dudek  

K)  Zdeněk Svoboda  

U) manželé Hubertovi  
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3.) Opravené fresky v kostele v Dalečíně 

znázorňují:  

Z) cyklus kněží působících v Dalečíně od roku 1380 

  do roku 1942  

N) mariánský cyklus  

O) svatojakubský cyklus  

V) christologický cyklus  

U) cyklus Čtvero ročních dob  

 

4.) Kdo z níže jmenovaných nezastává službu 

kostelníka?  

P) Jiří Jiříček  

R) Zdenek Kamarád  

A) Vladimír Šimon  

V) Jana Korábková  

É) Karel Břenek  

H) Jiří Jílek  

O) Jiří Ocásek  
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5.) Ve které obci našich farností stojí poklonková 

kaplička z obrázku č. 1?  

F) v Koníkově  

A) v Hlubokém  

R) v Jimramovských Pavlovicích  

N) v Jimramovských Pasekách  

Í) v Roženeckých Pasekách  

H) ve Věcově  

O) v Javorku  

  

 

Obrázek č. 1 
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6.) Jaké číslo popisné má fara v Jimramově?  

Z) 1  

R) 16  

O) 24  

D) 42  

U) 54  

 

7.) Vedle paní Jitky Čechové hraje v Dalečíně 

na varhany:  

,)  Marie Čechová  

 )  Marie Pučanová  

-) Marie Pučechová  

!) ani jedna z uvedených  

   

8.) Kdo je na obrázku č. 2 v ministrantském 

oděvu?  

Z) Jakub Čech  

J) Pavel Vybíhal  

A) Jan Hubert  

S) Jan Homolka  

N) Ondřej Svoboda  

Í) ministrant z časopisu Tarsicius, který u žádného z našich  

  oltářů nikdy nestál  
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Obrázek č. 2 

 

 

9.) Který z uvedených chlapců se v příštích 

čtyřech letech nemůže stát ministrantem?  

H) Milan Dufek  

B) Jindřich Dufek  

I) Matyáš Dufek  

T) Mikuláš Dufek  

Á) Vavřinec Dufek  
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10.) Kdo je autorem loga „Farnosti Jimramovska“? 

(obr. č. 3)  

V) Jiří Štourač z Bystrého  

Z) Rudolf Chrištof z Jimramova  

P) Lucie Čechová z Písečného  

O) Marián Škoviera ze Sulkovce  

M) Vlastimil Stehlík z Unčína  

Í) Václav Frömmel z Jimramova  

N) František Samek z Velkých Janovic  

K) Vojtěch Laštovička z Míchova  

A) Divadelníci Sulkovec 

  

 

Obrázek č. 3 



červenec 2017  

 

  57  
  

 

11.) Ve které obci našich farností jsou v oltáři 

umístěny ostatky sv. Zdislavy?  

N) Jimramov  

A Velké Janovice  

V) Borovnice  

R) Jimramovské Paseky  

Á) Nyklovice  

T) Sedliště  

Í) ani v jedné z našich obcí, nejbližší ostatky sv. Zdislavy  

  jsou v Křižanově  

 

 
 

12.) Které z uvedených jmen patří ministrantovi, 

který dokáže plně zastoupit pana kostelníka? 

K) Tomáš Jiříček  

R) Jakub Janíček  

A) Jiří Tomášek  

J) Jan Jakubíček  

I) Luděk Kubík    
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13.) Jak se jmenuje naše farní knihovnice, která by 

byla ráda, kdyby knihovnu navštěvovalo více 

čtenářů?  

R) Božena Brychtová  

O) Blažena Leitnerová  

D) Marie Pečínková  

N) Marie Havířová  

É) Svatava Svobodová  

M) Alexandra Bobulová  

U) Anežka Pítrová  

   

14.) Kdo s otcem Pavlem vytváří závěrečnou 

podobu Žárovky?  

D) Josef Homolka ml.  

O) Pavel Šikula ml.  

M) Milan Prosecký ml.  

Ů) Aleš Tulis ml.  

   

15.) Která z našich schol natočila už dvě CD?  

S) Sluníčka  

L) dětský sbor v Jimramově  

Á) Klíče  

V) Jakoby  

U) Magdagrupe  
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16.) Který z uvedených výroků není pravdivý?  

N) Otec Pavel působí v Jimramově sedm let.  

E) Vedoucí scholy Sluníčka je Anežka Klodnerová.  

U) V kostele sv. Havla v Sulkovci působil farář 

  Havel Kubeš.  

S) Hlavním vedoucím farního tábora je jáhen Pavel Čech. 

CH) Pověření k výpomoci při podávání sv. přijímání má pan 

  Josef Procházka. 

L) V našich farnostech kněžsky působili také knižní autoři  

  Matěj Josef Sychra a Alois Pekárek.  

A) Poslední elektrifikovaný zvon mají naše farnosti  

  ve Velkých Janovicích.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

              
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                  

 

Řešení testu bude zveřejněno a případné dotazy zodpovězeny 

v příštím čísle Žárovky. 

/připravil o. Pavel/ 
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aneb  

Předběžný kalendář na srpen–říjen 2017 

 

Srpen 

15.–20. 8.: Celostátní setkání mládeže v Olomouci 

21.–26. 8.: pěší pouť z Vítochova na Velehrad 

27. 8.: 9:45 slavnost Výročí posvěcení kostela v Dalečíně 

27. 8.: 15:00 ekumenické setkání u kapličky Sv. Rodiny ve Věcově 

31. 8. – 2. 9.: třídenní farní pouť (více info v minulém čísle 

Žárovky) 

 

Září 

2. 9.: pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou 

3. 9.: při všech bohoslužbách žehnání školních aktovek a jejich 

uživatelům 

8. 9.: první poprázdninové setkání biřmovanců 

9. 9.: pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka 

10. 9.: uzávěrka přihlášek do výuky náboženství 

10. 9.: 8:15 poutní mše svatá ke cti Narození Panny Marie 

v Jimramově 
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10. 9.: 10:00 hodová mše svatá ke cti Jména Panny Marie 

v Sulkovci; v 15 hodin uvítání poutníků z Bystrého, společná 

adorace, představení o sv. Anežce České v podání Divadelníků 

Sulkovec, agape pod pergolou 

17. 9.: 10:00 poutní mše svatá ke cti Povýšení svatého kříže 

v Nyklovicích 

17. 9.: 11:30 poutní mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné 

ve Velkých Janovicích 

24. 9.: 11:30 poutní mše svatá ke cti sv. Václava v Sedlištích 

24. 9.: sbírka do diecézního fondu PULS (více na str. 47) 

28. 9.: slavnost sv. Václava – mše sv. dle nedělního pořadu 

bohoslužeb; v Sulkovci po mši sv. požehnání opravené výklenkové 

kapličky – poklona sv. Václava 

 

Říjen 

15. 10.: 11:15 poutní mše svatá ke cti sv. Havla v Sulkovci 

22. 10.: sbírka na misie 

28. 10.: 10:00 biřmování v Jimramově 

29. 10.: slavnost Výročí posvěcení kostela v Jimramově, Sulkovci 

a Nyklovicích 

Po celý měsíc říjen modlitba sv. růžence s knězem ve všech 

farnostech; možnost odebírání „sms desátků“. 

 

Liturgie ze slavnosti Všech svatých a z památky Všech 

věrných zemřelých budou slouženy ve všech farnostech. 
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Dušičkové pobožnosti ve všech farnostech budou v neděli 

5. 11. (pouze v Nyklovicích ve středu 1. 11.) 

Návštěvy novokněží jsou v jednání. 

Změna vyhrazena! 

 

 

 

 
aneb  

 

 Na farní radě jsme mimo jiné řešili i návrh na pachtovní 

smlouvy s Agromeranem. A od té doby mi v hlavě neustále 

zní „Agromeran je můj pachtýř, nebudu míti nedostatku.“ 

No kéž by. 

 To nevadí, že chraptíte. Tak budete zpívat jak Dalibor Janda. 

 Když už jsem u toho železničního přejezdu stál na červenou 

skoro deset minut, tak jsem si chtěl začít myslet, že je nějaká 

porucha na signalizačním zařízení. Když vtom najednou 

prohlemýždil jakýsi lokotraktor. 

 Tam nezpívali pomalu. Tam zpívali super pomalu. Tam za tu 

dobu, než odzpívají vstupní zpěv, tak při bohoslužbě u nás už 

máme první čtení. 



červenec 2017  

 

  63  
  

 Jakou písničku budeme dneska zpívat? … Včera byla 

památka svatého Antonína, pomocníka při hledání ztracených 

věcí, tak bychom si mohli zazpívat třeba písničku 708: 

„Ježíši, tebe hledám.“ A budeme zpívat trošku v tempu, 

abychom Ho nehledali ještě zítra ráno. 

 Ta vlaštovka, co vlítla do kostela během zpovídání, už je zase 

venku? … A co chtěla? Nechtěla pokřtít, nebo tak něco? 

 Protože bylo více intencí, než je v plánu mší sv., některé 

opakující se mešní úmysly od jednoho zadavatele jsem shrnul 

do jedné mše svaté. Například když měla být jedna mše 

za rodinu Párkovu a Štanglovu, druhá za rodinu Štanglovu 

a Salámovu a třetí za rodinu Párkovu, Štanglovu, strýčka 

Gustu Saláma a vnuka Božetěcha Slaninu. 
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Pro vnitřní potřebu „občasně“ vydávají římskokatolické farnosti Jimramovska 

(Dalečín, Jimramov, Sulkovec). 

Adresa vydavatele: náměstí Jana Karafiáta 24, Jimramov, 592 42. 

Kontakt na redakci: redakcezarovky@email.cz, www.zarovka.wz.cz. 
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