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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky, 

byl to záblesk, jako když v malé místnosti praskne žárovka. Jako 

blesk z čistého nebe, který nás překvapil, protože jsme jej nečekali. 

Ale tento blesk, jehož hrom burácející informaci o mém přeložení 

byl slyšet i za hranicemi našich farností, rozrazil skálu, za kterou se 

objevují dvě nové cesty. Jedna cesta je pro Vás a je velmi podobná 

té, po které jsme dosud šli společně a na které nám svítila Žárovka. 
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Po té druhé cestě se mám vydat já. Důležité je, že Vy nezůstanete bez 

pastýře a že já nezůstanu bez nového stádce. Na ty nové cesty bude 

potřeba si řádně svítit. 

A proto nám chci nabídnout tuto, mohu říct halogenovou 

Žárovku. Tato Žárovka je takový sumář duchovních článků, 

úvodníků, rozhovorů s vlastním farářem a nejčtenější rubriky, 

rubriky hlodavých hodů. 

Přijměte ji jako malé poděkování za téměř osm let společného 

svícení i jako povzbuzení k zápalu a nadšení, které dají vzniknout 

a rozžehnout zase novým sourozencům této Žárovky. Tak ať i nadále 

svítí a hlavně ať má pro koho svítit. 

Žárovko, sviť! 

o. Pavel 

 

 

Slib věrnosti, Marián Škoviera 
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Jistě mne velice dobře znáte. Často s Vámi ponocuji dlouho do noci 

a provázím Vás temnými, nočními ulicemi. Už se Vám rozsvítilo? 

Ano, jmenuji se Žárovka. Jistě si myslíte, že taková Žárovka Vám 

toho o sobě moc nepoví. Určitě vede nudný život. Nemůžete být dál 

od pravdy! Vedu bohatý, společenský život! My žárovky jsme totiž 

jako sovy. Víme o všem, co se v noci kde šustne – a hned si to taky 

povíme. Přes elektrický proud můžu drbat s ostatními žárovkami až 

do rána. Nebo dokud nevypadne proud. Vy lidi se možná bouřek 

bojíte, ale co mám říkat já, chuděra? Víte, jak bolí takové náhlé 

kóma? Někdy při tom můžeme dokonce prasknout! Já naštěstí ještě 

jaktěživa nepraskla, mám tuhé sklo i vlákno. Ale slyšela jsem, že 

jedna moje známá praskla jen tak, úplně bez varování! Zkrátka 

kýchla a bylo po ní! To už pak nikdo nemůže vědět, na čem je! 

 Kolikrát s kamarádkami diskutujeme a debatujeme o tom, zda 

existuje život po prasknutí. Čeká nás pak světlo, tma, anebo 

smetiště? Já osobně věřím v recyklarnaci. Že mě někdo po prasknutí 

přetaví, dá lepší sklo, zbrusu nové vlákno a já budu zářit dál. Třeba 

jako žárovka nad nějakou zářící filmovou hvězdou… Ale to jsem se 

trochu zasnila. Zkrátka, dokud svítím, užívám si života ve světle. 

 Ale nemyslete si, že se s ostatními žárovkami bavím jen 

o takhle vážných tématech, to ne! My si dokonce vyprávíme vtipy! 

Třeba: Kolik žárovek je zapotřebí v učebně místního gymnázia? 

Všechny. Jen potom se zkoušenému konečně rozsvítí! A nebo – a ta 

je moje nejoblíbenější, jak se říká žárovkám, které se dávají 

do lednic? Mrázovky! Ale copak? Vy se nesmějete? Já vím, jsou to 
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spíš vtipy pro anglické žárovky, ale mně se i tak líbí! Alespoň 

zapomínáme na naše chmurné a teskné chvíle trávené po nocích. 

 Ono se to totiž o žárovkách neví a leckdy i tají, ale my se 

strašlivě bojíme tmy… Ve dne, když odpočíváme, to se dá vydržet. 

Ale když nás někdo v noci zhasne, to se pak bojíme, že už nikdy 

nezazáříme. To už je pak skoro lepší prasknout, to aspoň žárovka ví, 

na čem je. Znám žárovky, které se ze strachu samy rozsvěcují 

uprostřed noci, jen tak! Věřili byste tomu? Jak ty musejí vyděsit své 

majitele! Ti chudáci si museli myslet, že v domě měli lupiče, nebo že 

už stárnou a zapomínají zhasínat. Tohle pan Edison nedomyslel. 

 Teď se taky rozmáhá nový trend. Hodně žárovek se rozhodlo 

žít úsporněji. Ale povím Vám, já jednu takovou už viděla. Ona vůbec 

nebyla tak hezky baňatá, jako já. Zkroucená byla, celá vyzáblá, ani ji 

člověk nemohl pořádně za co vzít! Prej úspornej život, ale za cenu 

takové vychrtlosti a strádání, no… To se nikdy neujme! 

 Hodně lidí se mne často ptá, co se mi líbí na životě žárovky 

nejvíc. Tedy to, že mohu šířit světlo. Ať už zatuchlou místností, nebo 

do přimhouřených očí, kdy se naše záře odráží od Vašich malebných 

zornic. Takto ušlechtile se nechová leckterý člověk, to je výsada čistě 

nás žárovek. Přestože nás z toho někdy až bolí vlákna. Hlavně tehdy, 

když nás necháváte zářit za dne, kdy se tmy nebojíme. To jsme pak 

celé unavené a náchylné k prasknutí. Tak na to pamatujte. A do 

doby, než Vám opět rozzáříme oči, přeji nám oběma poklidnou 

temnou noc. 

/Václav Paclík, Žárovka č. 28, 2.11.2014/ 
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Žárovka č. 17, 28.11.2010 

Drazí farníci a další čtenáři Žárovky.  

Dnes mohu poprvé společně s Vámi sdílet stránky našeho farního 

občasníku. Vždyť už se na to téměř tři měsíce těším. 

Možná máte doma vypínač, kterým pomocí otočného 

knoflíku, kolečka, případně jen dotykem ruky můžete regulovat 

intenzitu záření, které bude vydávat žárovka uvnitř Vašeho svítidla. 

Podobný princip nahlížím i v naší Žárovce. Postupně budeme otáčet 

stránky a Žárovka nám tak bude přinášet více světla do našeho 

společného života. 

A teď, prosím, NEPŘEHLÉDNĚTE! Společně vstupujeme do 

doby adventní. Ta je také takovým stmívačem, který by souběžně 

s přibývajícími plamínky na svících adventního věnce měl propouštět 

stále více energie k rozsvícení vánočního světla, respektive toho 

pravého Světla. Ovšem někdy se může projevit porucha tohoto 

stmívacího zařízení a ono nepřidává světlo, energii pohltí jiné 

zařízení vypínače, projeví se chybný odpor, relé nebo reostat 

nepracují správně. Tyto chyby se, přeneseno do života, projevují 

nezájmem o toto Světlo, zastíněním např. „meziregálovou 

turistikou“, vnucenými koledami, kterým dá ve skutečnosti vyznít 

až plná síla Světla … Potom může svítit sebevýkonnější halogen, ale 

člověk přesto dobře nevidí. Snadno přehlédneme podstatu. Jak se 

říká: Vylijeme vaničku i s dítětem – pro nás s Dítětem. 
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Přeji nám všem, aby nám otáčení stránek Žárovky přinášelo stále 

větší světlo a abychom se pomocí tohoto světla s ubývajícími listy 

kalendáře jasněji poznávali v přibližujícím se Světle. BLIK! 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 18, 17.4.2011 

Drazí farníci a další čtenáři Žárovky. 

Pomalu se blížíme ke světlu Zmrtvýchvstalého. V myšlenkách se 

v následujících dnech budeme ubírat do Jeruzaléma. Ze své nedávné 

pouti po Svaté zemi se pro mě nejkrásnějším zážitkem stala modlitba 

breviáře v Jeruzalémě, kde jsem trávil posledních 5 dní své pouti. Už 

jsem toto místo jen nečetl, nemodlil, ale i žil. Přeji nám všem, aby se 

nám podobným způsobem podařilo prožít letošní Velikonoce. Ne je 

při obřadech jen pomodlit, ale také žít. A toto vydání Žárovky nám 

může být pomocným světlem na cestě k Ukřižovanému 

a Vzkříšenému. 

Do Svatého týdne, velikonočního tridua a celé velikonoční 

doby všem žehná 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 19, 23.10.2011 

Milí farníci a všichni, kteří využíváte světla Žárovky.  

Představte si, co se mi tento týden stalo: V pozdější večerní hodinu 

rozsvítím v koupelně – ale rána, modrý záblesk, jako když někdo 
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fotí, a všude tma. Potřeboval jsem nahodit proud a vsadit novou 

obyčejnou žárovku.  

Pomineme-li vynálezce H. Davyho či H. Göbela, vděčíme 

patentu T. A. Edisona, který roku 1879 pomocí vlákna a elektřiny 

využil oheň k umělému světlu a teplu. Vymyslel žárovku. Stejně tak 

vděčíme farníkům, kteří před několika lety vymysleli Žárovku. 

Rozžhaveným vláknem jsou následující listy; proudem pisatelé 

a všichni, kteří k její výrobě přispěli; oheň (ne-umělý) – kdo jiný než 

Duch; odběratel, který jejího světla a tepla využívá – to jsme my 

čtenáři. 

Přeji nám všem, abychom pod světlem Ducha nepřehlédli 

mnoho důležitých momentů, na které toto nové, obyčejné vydání 

vrhá světlo. Jinými slovy: Hlídejme si pojistky. 

Pozor! BLIK! 

Svítí. 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 20, 11.3.2012 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Také jste si při zjištění, že se nám do rukou dostává jubilejní, dvacáté 

číslo našeho časopisu, představili narozeninový dort? A na tom dortu 

místo dvaceti svíček dvacet žárovek? Pokud ne, můžeme si teď 

představit, že tento dort právě držíme v ruce, obracením stránek jej 

krájíme a četbou přímo hltáme. 

A jaké dobroty skrývá? Želé, oříšky, krémy a další v podobě 

sladké mikulášské soutěže, vánočního koncertu, plesu, reportáže 
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z Francie, rozhovoru s P. Piťhou, postního „časového“ zamyšlení … 

a mnohých dalších dobrůtek. Až se dostaneme do samé objímky 

dortové Žárovky v podobě ohlédnutí za její historií. 

Přeji všem čtenářům i redaktorům dobrou chuť. A dortu 

Žárovka – ať se po něm jen zapráší (jako se např. při rekonstrukci 

fary zaprášilo po koupelně). 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 21, 1.7.2012 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky, 

tentokrát začnu otázkou: Který den Pán Bůh stvořil Vysočinu? 

Správná odpověď je: V sobotu. Proč v sobotu? Aby měl v neděli kam 

jít na procházku. 

I když teď se nám v přicházejícím létě a dovolených nabídne 

více „nedělí“ a naskytne mnoho příležitostí vyrazit na rekreaci, do 

přírody, k moři, na zahrádky … prostě jít se projít tam, kde je krásně, 

dopřál přesto Stvořitel vzniknout tomuto číslu Žárovky. Abychom 

měli kam jít na procházku. Procházka stránkami Žárovky je totiž jiná 

a zase jinak obohacující. 

V těchto dnech zažíváme nejkratší noci a žárovky moc 

nepoužíváme. V rukou však držíte Žárovku, kterou určitě 

neodkládejte na dobu, až se setmí. Tato je i pro denní svícení. 

Příjemnou procházku a stálé světlé chvíle Vám společně 

s redakční radou a všemi přispěvateli přeje 

o. Pavel 
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Žárovka č. 22, 28.10.2012 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky.  

Novinkou, která se na faře během rekonstrukce objevila, jsou světla 

na schodišti a na toaletě. Tato světla nepotřebují vypínač. Jejich 

fotobuňky totiž reagují na pohyb. Nevím, kde kdo udělal chybu, ale 

stává se, že se občas rozsvěcují i v případě, když se v jejich okolí 

pohybuje pouze vzduch. Někdy dokonce nabývám dojmu, že nám tu 

svítí světlo věčné. 

Nyní se do našich rukou dostává „dušičkové“ vydání farního 

občasníku. Žárovka, která už nějakou řádku let v naší farnosti svítí. 

Budou-li se stále nacházet ochotní redaktoři, možná se z ní také stane 

světlo věčné. To naší Žárovce přeji a věřím, že nejsem sám. V tomto 

období vůbec často přejeme, aby světlo věčné svítilo, a to našim 

zemřelým. Máme právo se domnívat, že i v nebeském království 

mohou být světla na fotobuňku. Aby svítila, je třeba pohybu. A to 

pohybu našich modliteb. Toto číslo Žárovky nás upozorní na několik 

příležitostí, kdy je především vhodné se modlit. A to nejen za 

zemřelé, aby jim svítilo světlo věčné, ale za všechny, o nichž budeme 

třeba jen číst. Např. za nové dospělé křesťany našich farností, aby je 

stále osvěcoval Duch Svatý. Za misionáře. A tak dále. 

Už nebudu víc psát, protože mám ten Úvodník zase moc 

dlouhý a redaktoři by si pak na mě museli posvítit. Přeji 

nezhasínající světlo při čtení Žárovky! 

o. Pavel 

P. S.: A ještě přeci něco. Kdysi jsem kdesi ve večerních hodinách 

procházel Ječnou ulicí. Pouliční světla nesvítila, byla tma jako 

v pytli. Už tehdy jsem si toužebně přál „světlo v Ječné ať mi svítí.“ 
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Žárovka č. 23, 17.3.2013 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky.  

Opět se nám dostává do rukou nové číslo našeho farního občasníku. 

A to je příležitost, zvláště v této postní době, si opět něco odepřít 

a naplnit uvolněný čas něčím smysluplným, jako je například četba 

farního periodika. V tomto čísle se budeme snažit vrhnout dobré 

světlo, na něco si posvítit, něco si vyjasnit, něčemu dát zazářit. 

A třeba se nechat i osvítit. 

V posledním období se mi někdy stmívá nad těmi, které jsem 

v kostele alespoň občas mohl vídávat, ale už je nevidívám. Nebo 

přicházejí na mši sv. „už“ před evangeliem a odcházejí „až“ po 

přijímání. Na druhou stranu mám velikou radost z několika farníků, 

které jsem v kostele nevídával, ale teď je na bohoslužbách vidím 

každý týden. Hned je v mé duši více světla! 

Přeji všem toto světlo, abychom se dokázali postit od 

zbytečností i domnělých nezbytností a uvolněný čas vyplnili 

vědomou přítomností s Bohem. A v tom může být pochopení 

pravého postu, který není úmorný, ale přináší radost a pokoj. 

Dovolím si ještě uvést malou parafrázi anglického básníka 17. století 

Roberta Herricka: „Zmoř postem hřích a ne břich.“ 

A vo tom to celý je. 

o. Pavel 
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Žárovka č. 24, 30.6.2013 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Před několika dny jsem se účastnil setkání v jednom malém 

nepravidelně pravidelném společenství. Pan domácí, u kterého jsme 

se sešli tentokrát, hned na uvítanou přinesl žárovku. Uvnitř skleněné 

baňky ovšem nebylo vlákno, které by se žhavilo, ale voda ohnivá, 

která dokáže také pěkně nažhavit. Hostitel odšrouboval vodivý závit 

žárovky a po troškách nám každému nalil vnitřní dezinfekci 

s příchutí švestek. 

I my nyní máme v rukou Žárovku a můžeme začít pomalu 

šroubovat: stránku po stránce. Lze hltat plnými doušky až do dna 

a nehrozí při tom předávkování. Jedná se totiž o pomocnou 

dezinfekci duše, při níž je příčinou žhavení Duch svatý. 

Spolu s redakční radou a všemi přispěvateli Vás zvu na 

ochutnávku s příchutí plodů z našich farností. 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 25, 3.11.2013 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Jaromír Nohavica ve své Večerní zpívá: „Každý večer stejně znova 

žasneme, kam se schová světlo vždy, když zhasneme.“ Inu, kam by? 

Schová se v žárovce a čeká, až ho zase někdo vytáhne do tmy. Je 

připraveno vydat sebe samo. I v této Žárovce je schováno mnoho 

světla. Uvnitř je přichystáno světlo nastřádané v dlouhých 

prázdninových dnech, světlo vycházející z tábora i putování mládeže, 
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světlo získané na našich poutích, po jednom světelném paprsku 

zamíříme až do Irska, po jiném do Indie, po dalším na Velehrad, 

svatý Václav nám pomůže najít pravé světlo víry, posvítíme si nejen 

do Bible, ale i na našeho nového akolytu, zjistíme, že sestra Viktorie 

ještě užívá světla života, osvětlíme si, že i pan Smrt má osvícené 

pohnutky ke své práci, cestou připravovaných bohoslužeb půjdeme 

od malých dušičkových plamínků přes přibývající světlo adventu 

až k rozbřesku Světla narozeného v Betlémě. Jak je vidět (a bez 

světla by nebylo vidět nic), je i tato Žárovka naditá světlem. Jen je 

tam pěkně schováno. Proto rozsviťte tuto Žárovku a nenechte ji 

zhasnout, nevzdávejte četbu, dokud na poslední stránce nevybleskne 

mat radosti nad přijatým světlem z 25. čísla Žárovky. 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 26, 2.3.2014 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Letošní první číslo Žárovky zaznamenává větší světelnou intenzitu. 

Doposud světlo Žárovky ozařovalo farnost Jimramov, i když tu a tam 

některý paprsek pronikl i do jiných farností. Od nynějška nebude 

naše periodikum světlem farnosti Jimramov, ale farností 

Jimramovska, tedy společné dílo farností, od kterých jsem v roce 

2010 obdržel tři klíče na jednom kroužku. 

Nedávno jsme vyslechli evangelium, ve kterém zaznělo: 

„Když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, 

takže svítí všem v domě.“ (Mt 5,15). Nová Žárovka je již rozsvícena 

a postavena na vyšší stojan, takže svítí dál, v celém DalJimSulu. 

Ovšem vidět daleko a dojít tam, není totéž. Proto vezměte a čtěte z ní 
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všichni, aby nově ozářená cesta ke společným bohoslužbám, 

zážitkům, radostem, ale i křížům, byla osvětlena především naším 

společenstvím, které se tak stane opravdovým světlem i pro Boží 

Žárovku. A to si teprve budeme moci s L. da Vincim říci: „Dívej se 

na světlo a pozoruj jeho krásu.“ 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 27, 29.6.2014 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Od vydání posledního čísla Žárovky jsme měli jedinečnou příležitost 

prožít dobu postní a dobu velikonoční. Podařilo se nám tyto dvě 

stěžejní doby liturgického roku prožít ve světle kříže i ve světle 

vzkříšení? A ve světle Žárovky? Svatý otec František v exhortaci 

Evangelii gaudium (Radost evangelia) s povzdechem konstatuje, 

že jsou křesťané, jejichž životní styl vypadá jako postní doba bez 

Velikonoc. Nebo na jiném místě zase papež říká, že existují křesťané 

tvářící se jako feferonky v octu. 

Pokud už myslíme jen na to, že máme před sebou čas 

prázdnin, ale zapomněli jsme, že jsme prošli Velikonocemi, je tato 

Žárovka tím pravým zdrojem, který nám chce připomenout, 

že i o prázdninách žijeme Kristovo vzkříšení – radost dobré zprávy, 

které říkáme Evangelium. 

Přeji každému, ať světlo 27. čísla Žárovky, plné dobrých 

zpráv, svítí, kde jsi Ty, a ve spojení s Evangeliem křísí každý mrtvý 

okamžik nadcházejících měsíců. 

o. Pavel 
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Žárovka č. 28, 2.11.2014 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Poslední letošní vydání našeho farního časopisu vychází opět 

na „dušičky“. Děti si pod pojmem „dušičky“ obvykle představí 

vodníka, který v ponurých hlubinách chytá nebohé dušičky a zavírá 

je pod pokličku do svých hrnečků. Nedávné sčítání lidu kostelního 

nás mohlo nabudit k myšlence, že faráři počítají dušičky v kostele, 

protože se sílícím trendem volné křesťanské a morální disciplíny je 

každá duše dobrá. A konečně je tu také doba „dušiček“, kdy na chvíli 

vcházíme do tmavého záhrobí, abychom dušičky uctili modlitbou, 

vzpomínkou a rozžatou svíčkou. Každá duše má tedy nesmírnou 

cenu. 

V poslední době jsem i já zažíval jakýsi „hon na dušičky“, 

neboť každá duše redaktora dobrá. A teď mohu každé takové duši 

z duše poděkovat, neboť jejich ochota přispět do dušičkového čísla 

Žárovky byla velká a bez výmluv. Nikoho nebylo třeba 

přesvědčovat; ať už to byli redaktoři stávající, ale také mnoho 

přispěvatelů nových. A díky tomu držíme v rukou toto doposud 

nejobsáhlejší číslo Žárovky. 

Říká se, že víkend pochází z Číny, protože dlouho nevydrží. 

Tato naše Žárovka o 68 wattáži (stránkách) vydrží dlouho, protože je 

naše. Je dílem farníků našich tří farností, případně velmi ochotných 

přispěvatelů, kteří s některou z našich farností mají něco společného. 

Možná ji stihneme přečíst (nikoli jen prolistovat) za víkend, někteří 

třeba za večer. I přesto vydrží dlouho, protože, jak věřím, její světlo 

bude pohlazením pro duši každého čtenáře minimálně do dalšího,
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jarního vydání Žárovky. A tak její „úlovek“, měřený v osvícených 

duších, bude skutečně bohatý. 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 29, 29.3.2015 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Je středa 18. března večer a já se vracím ze čtyřdenní duchovní 

obnovy farnosti, kterou jsem měl tu čest vést v Jámách 

a Slavkovicích. Ještě není 23 hodin. Do uzávěrky Žárovky z mé 

strany zbývá stále více než hodina. Jedu autem, zvláště obezřetně 

sleduji srnky a zajíce při okrajích polí, chvílemi se modlím, ale 

hlavně přemýšlím, co všechno musím (tedy chci) do Žárovky ještě 

napsat a co bude v Úvodníku. Už vím! I přesto, že jsem během 

obnovy spal jen pár hodin, cítím se plný energie a radosti. Cítím, jak 

obnova obohatila také mě, že jsem z ní i jako exercitátor mohl hodně 

načerpat. Je to jasné! Popřeji čtenářům, aby tak načerpali z této 

Žárovky. 

Kilometricky se blížím k Jimramovu, časově k slavnosti 

sv. Josefa, ochránce lidí na cestách a patrona umírajících. Je 23:09. 

Zvoní mi mobil. Teď? V tuto hodinu? Jsem povolán k panu 

Mašíkovi. Protože už sjíždím do Jimramova, za necelé dvě minuty 

jsem tam. Farník, téměř do poslední chvíle věrný návštěvě nedělních 

bohoslužeb, zemřel. Naštěstí ještě stihl přijmout svátosti. Odchází 

čistý jako lilie svatého Josefa. Když odjíždím od zesnulého k faře, je 

už po půlnoci, svatý Josef už má svůj den. A já chci všem popřát, aby 

čerpali především ze svátostí. 
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Jsou 2 hodiny a 44 minut, když píšu tento řádek. Už je 

po uzávěrce Žárovky. Já mám naštěstí tu výhodu, že to ještě mohu 

dohnat. Kdyby se ovšem nejednalo o uzávěrku, ale o svátost, už bych 

to štěstí k časovému dotažení mít nemusel. 

Přeji nám všem, aby nám i toto číslo Žárovky o prostém 

životě našich farností bylo zřídlem povzbuzení a odvahy k přijetí 

svátostí, především svátosti smíření a svátosti Eucharistie, neboť ty, 

ačkoli bychom je měli přijímat dle možností co nejčastěji, jsme 

povinni přijmout nejméně jednou za rok, a to v čas velikonoční. 

Drazí přátelé, tankujme velikonoční radost! 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 30, 12.7.2015 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Navzdory té nesmyslné pověře o svatbách v květnu jsem se 

v letošním pátém měsíci účastnil vzniku čtyř manželství (bohužel ani 

jedno v našich farnostech). 9. května jsem byl na dvou svatbách: 

dopoledne v Novém Městě na Moravě a odpoledne v Nových 

Hradech. Večer jsem pak psal do ohlášek, že Nový Jeruzalém bude 

v Novém Veselí. Všechno nové v novém. „Hle, všechno tvořím 

nové.“, čteme v závěru Písma svatého (Zj 21,5). A tak se s Boží 

pomocí podařilo vytvořit a sestavit novou Žárovku, ve které kromě 

informací, reportáží atp. najdeme také skutečně hluboké duchovní 

příspěvky, ke kterým se bude dobré vracet, abychom je dokázali 

správně vstřebat a načerpat z nich co největší užitek. Tato nová 

a kulatá (třicátá) Žárovka proto nezestárne a může i nás, budeme-li 
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chtít, svým světlem regenerovat, čímž z každého z nás pomůže 

vytvořit Nového člověka. 

Přeji nám všem potkávat stále více nových a (nejen) 

duchovně neopotřebovaných lidí. 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 31, 15.11.2015 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Jaká bude letošní zima? Už od letních měsíců si lidé pokládají tuto 

otázku. Je zajímavé, že odpovědi jsou mnohdy zcela protichůdné. 

Několikrát se mi stalo, že někdo, s kým jsem na téma „zimy“ hovořil, 

se opíral o tvrzení, že nadcházející zima bude krutá, sněhu bude od 

podzimu až do jara. V téže půlhodině další člověk opakoval výpověď 

jiné předpovědi, že zima bude mírná, sněhu jen tak, aby se neřeklo.  

Jaká bude letošní zima? Nevím, neumím tak dobře posoudit 

úkazy na obloze jako farizeové v evangeliu (Lk 12, 54–57), neumím 

předpovědět počasí podle cibule ani podle ušetřených peněz na uhlí 

(mimochodem: pokaždé, když otevřu cibuli nebo peněženku, chce se 

mi brečet). Ale umím posoudit nadcházející dobu: Budeme číst 

Žárovku. 

Jaká bude letošní zima? Ať už bude ladovská přímo za 

oknem, nebo pouze ze starých malovaných obrázků, o světlo 

a o teplo se v ní bát nemusíme. Svítit a hřát totiž tato Žárovka, kterou 

držíte v ruce, dovede. Stačí ji správně vložit do „objímky“ svého 

srdce. 
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Jaká bude letošní zima? S Žárovkou krásná a bohatá za 

každého počasí. 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 32, 20.3.2016 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

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

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

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

možná právě proto mají někteří ve zvyku otevřít ledničku a koukat 

do ní jak cukrovka do cukrárny. 

Lednička a člověk mají mnoho společné. Nezáleží ani tolik na 

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

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

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

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

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

způsobit pořádek: Zkažené „ekologicky“ zničit a dobré uchovat 

v nejoptimálnějších podmínkách, abychom měli co nabídnout. 

Světlu Vzkříšeného nemůže žádná žárovka konkurovat. My si 

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

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

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

skutečnému Světlu a ke všem, kteří byli Jeho zářícím milosrdenstvím 

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

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

o. Pavel 

 

Žárovka č. 33, 2.7.2016 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Už je tomu nějaký ten pátek, co jsem potkal jednoho známého, který 

venčil svého psa. Byl to takový ten pes, co zepředu vypadá podobně 

jako trabant pana Korbičky, když mu selhaly brzdy. Zatímco já a ten 

známý jsme se chytli za jazyk, zvíře dávalo najevo, že se našimi 

řečmi o opravě fary nudí. Pes se posadil a po chvíli nezaujatě zívl. 

Když zíval, všiml jsem si, že má náhle tlamu jak vchod do metra. Až 

jsem na chvíli ztratil řeč. Než jsem pak večer usnul, ono psí zívnutí 

se mi znovu vybavilo. A pomohlo mi to si uvědomit, že nějak takto 

může vypadat i obluda zvaná časožrout. 

Čas je pro všechny stejný, času máme všichni dost. Záleží jen 

na tom, kolik povinností, úkolů a aktivit do toho času musíme, nebo 

chceme vměstnat. Asi nejsem sám, kdo má zkušenosti s následujícím 

paradoxem: Když mám mnoho práce, zvládnu v daném časovém 

úseku mnoho věcí. Když však mám před sebou volnější den, obvykle 

večer zjistím, že jsem ve stejném časovém úseku nezvládl ani 

to základní. 

Začínáme dobu prázdnin a dovolených. Mnozí z nás budou 

mít náhle móóóře času. Je zde nebezpečí, že se v tom moři utopí naše 

modlitba, naše běžné a radostné starosti, že ve chřtánu tohoto 

leviatana zmizí i náš Bůh. Tedy přesněji řečeno: Bůh tam zmizet 

nemůže, zmizíme tam my. Ale efekt ztráty je v podstatě stejný. 



květen 2018  

 

  23  
  

Prázdninové číslo Žárovky si přeje vyprodukovat tolik světla, 

abychom mohli stále vidět své křesťanské hodnoty. A pokud se snad 

někomu přihodí skluz do nějakého nekřesťanského a neznabožského 

úskalí, bude tato Žárovka zářit ze všech svých sil, aby nešťastníka 

opět vyvedla na světlo Boží. 

Zvláštní upozornění: Tato Žárovka je všem vodám a různým 

poryvům odolná a lze ji používat v celém našem časoprostoru 

(pozor: na papír se záruka nevztahuje). 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 34, 6.11.2016 

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 

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 
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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 

 

Žárovka č. 35, 12.3.2017 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Když tak „šroubuji“ tuto Žárovku a několikrát pročítám všechny 

články a příspěvky, říkám si, kolik je v tom času. A teď nemyslím 

jen to, kolik času zabere nějaký příspěvek vymyslet a napsat a vložit 

do Žárovky, ale kolik času člověk věnoval tomu, aby mohl přečíst 

nějakou knihu a napsat zde o ní, kolik času bylo věnováno 
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návštěvám poutních míst, kolik času bylo „obětováno“ při rozjímání 

na Makové hoře, kolik času zabralo běhání kolem zvonění 

v Míchově, podobně při organizaci poutí, tříkrálové sbírky, natáčení 

CD a jiných akcích. Kolik času nám Bůh dává, když se připravujeme 

na svátosti a přijímáme je. A když v příspěvku pana Šubrta čtu 

o tom, kolik času naši předkové věnovali setkání s Bohem v různých 

tradicích, a vůbec jim to nepřišlo divné nebo přehnané – a všechno 

stihli, tak se mi vynořuje spousta otázek. 

Nyní je čas na Žárovku. Přeji nám všem, abychom četbou 

následujících stránek čas neztráceli, ale naopak získávali. Proto se 

na chvíli zastavme, udělejme si pár chvil času. Nehoňme čas, protože 

nejhorší je, _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _. (Dokončení věty získáte, když 

písmenka níže seřadíte podle velikosti od nejmenšího po největší 

a zapíšete na vodorovné linky na konci nedopsané věty.) 

o. Pavel 

V tomto souhrnu Úvodníků rovnou prozradím tajenku:  

„Když čas utíká.“ 

 

Žárovka č. 36, 30.7.2017 

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 

nezhasneme, bude svítit. A osvítí každého z nás, aby bylo vidět, že 
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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 

 

Žárovka č. 37, 12.11.2017 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Asi všichni známe slavný výrok dědy Lebedy „Mně rychlé vstávání 

nedělá dobře.“ A musím přiznat, že moje tělo je velmi citlivé na silné 

gravitační působení mé postele. Přesto jsem vděčný za dny, 

ve kterých mám „příležitost“ vstávat ještě před kuropěním a někam 

odjíždět. Nejkrásnější rána jsou pro mě totiž za volantem při úsvitu. 

Jako rostoucí úsměv oblohy jsem si uměl užívat letní rozbřesky před 

čtvrtou hodinou ranní – to když jsem měl tu čest jezdit linku 

s autobusem (jinak bych kvůli samotnému svítání přitažlivost lože 

určitě nepřekonal) a pelášil jsem si to tak brzy z Letovic do Jevíčka. 

Nebo před několika týdny, když jsem se vracel od brzké návštěvy 

své zubní lékařky ze Strážku do Jimramova. Je krásné sledovat, jak 

se ze tmy všude kolem začne na východní obloze vyloupávat světlo, 

a při tom se pohupovat po silnici a po doznívající noci. To je 

pokocháníčko! To si to užívám. Navíc den je pak mnohem delší a už 

během dopoledne je za mnou mnoho hotové práce. 

Nyní ale žijeme uprostřed podzimního času, prožíváme 

období dušiček a ranní svítání ztratilo svůj glanc. Přesto existuje 

něco, co pochmurnému a pomalému rozednívání může dodat nový 

lesk. A tím něčím je pro nás toto „dušičkové“ vydání naší Žárovky. 
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Z mnoha příspěvků se jako krásná živá dušička klube světlo příjemně 

se vlévající do našich očí, myslí i srdcí. 

Ten moment rozednívání se, zvláště ve své nejkrásnější 

podobě mezi ústupem tmy a ostrým světlem vstávajícího Slunce, 

ovšem nebývá dlouhý. Proto než nastane soumrak úsvitu, ať už je 

každý náš den prozářen. A to nyní především díky těm, kteří se na 

příjemném světelném toku tryskajícímu z této Žárovky podíleli. 

Nechť nám každou cestou nyní i v hodinu smrti naší neustále 

svítá. 

o. Pavel 

 

Žárovka č. 38, 25.3.2018 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky, 

zima a jaro spolu v těchto dnech laškují, sluneční paprsky se perou se 

sněhovými vločkami, ale přece jen už se vše schyluje k jaru, příroda 

ve startovních blocích čeká na výstřel, pod kterým definitivně padne 

letošní zima, a život všeho možného (i nemožného) stvoření vyběhne 

po své dráze na závodiště, které Stvořitel pečlivě připravil. První 

jarní rostlinky už vykoukly, aby se staly předzvěstí této nádhery, 

a medvěd, který si v říjnu natáhl budík na tři čtvrtě na duben, už také 

pomalu vstává z brlohu. 

Přichází jaro, nastává nové zrození, nové tvorstvo přichází na 

světlo světa, na světlo Boží. A tak jsem si vzpomněl na někdejší 

oblíbený Večerníček, na pohádky o včelích medvídcích. V jednom 

vyprávění jsou Brumda a Čmelda překvapeni, že kousek od nich 

něco svítí, přijdou blíž a vidí svítícího broučka, který ohromeným 
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čmeláčkům vysokým hláskem zvěstuje: „Já jsem světluška a právě 

jsem se narodila.“  

Pokud Vám nyní připadá, že pod Vašima rukama něco svítí, 

pak se, prosím, ztište, abyste slyšeli ten světelnými paprsky zvonivý 

hlásek: „Já jsem Žárovka a právě jsem se narodila.“ Ať nám světlo 

tohoto čísla Žárovky přináší radost i poučení, podobně jako samo 

jaro a každý život, který se narodil, aby obohatil náš svět – ten 

fyzický, duševní i duchovní. 

o. Pavel 

 

 

 

 

(výňatek z příspěvku) 

V této souvislosti si vzpomínám na obdobné setkání z doby dávno 

minulé, o které bych se s vámi rád podělil. Jako začínající 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. 



květen 2018  

 

  29  
  

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, Žárovka č. 36, 30.7.2017/ 

 

 

 

Nedávno jsme slavili misijní neděli, kdy si vždy říkáme něco 

o misiích. A já jsem si začátkem října mohl vyzkoušet na vlastní kůži 

roli misionáře, při lidových misiích. Bratři pallotini konali žehnání 

všech domů ve svých farnostech, protože tam měla misie začít. 

K žehnání přizvali posily. Brali jsme to tedy šmahem dům od domu. 

Krásná zkušenost, jak Bůh působí skrze slovo a žehnání. Viděl jsem 

mnoho radostných tváří, na kterých spočinul Boží pokoj, ale také 
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několik zatvrzelých, které málem vraždily pohledem. Většinou ti, 

u kterých byla víra slabá a do kostela už nechodili, byli mile 

překvapeni z tohoto Božího doteku. A já také. 

Já například z toho, že jsem mohl požehnat dům svému 

jmenovci, Pavlu Čechovi, kterého jsem v životě potkal poprvé. Když 

jsem zazvonil u vrat, přišel otevřít starší pán a na otázku, jestli chce 

požehnat dům, odpověděl, že ne, že nemá zájem. Už jsem to chtěl 

zabalit, ale všiml jsem si, že u zvonku je napsáno Čechovi, a tak mu 

povídám, že se jmenuji taky Čech, Pavel. A on: No já jsem taky 

Pavel Čech, a tak pojďte dál. A tak jsme se dali do hovoru a zjistili 

jsme, že máme oba svoji manželku z Velkých Janovic, ale že jeho 

manželka je v nemocnici a on je doma sám. Tak jsem mu požehnal 

dům, a když jsem odcházel, bylo vidět v jeho očích slzy. Pro mě 

velice silný zážitek. 

Proto, jak píše svatý Pavel Soluňanům a jak jsme slyšeli 

o misijní neděli: „Když jsme k vám přinesli evangelium, nebyla to 

jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností 

Ducha Svatého a hlubokým přesvědčením.“ 

/jáhen Pavel Čech, Žárovka č. 37, 12.11.2017/ 

 

 

 

Chtěla bych se podělit o okamžik, který se stane možná jen jednou 

za život. 

Stalo se to v Římě v poslední den našeho odjezdu ze Svatého 

města. Tento výlet jsem nadělila manželovi jako povzbuzení 
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k dalšímu dlouhému boji s těžkou nemocí. Prošli jsme spoustu 

kostelů, katedrál, včetně baziliky Sv. Petra, všude jsme se modlili za 

uzdravení, za zázrak. Měli jsme poslední den, kufry už byly uloženy 

v úschovně na nádraží a my měli ještě trochu času. Procházeli jsme 

ulicemi, kam nás nohy vedly. A najednou před námi bazilika Santa 

Maria Maggiore. Řekli jsme si, že půjdeme dovnitř, že sem se chodí 

papež modlit před každou delší cestou do zahraničí. No ale já už 

měla na sobě kraťasy na cestu – bylo tam úmorné vedro. Do bazilik 

se však musí chodit se zahalenými rameny a koleny, jinak tam 

nepustí. Takže jsem viděla zádrhel, ale přesto jsme se šli podívat ke 

vchodu. Jako jediný kostel z těch mnoha, které jsme tu prošli, měl 

u vchodu milého pána, který půjčoval jednorázové šátky na zakrytí. 

No tedy další „náhoda“ k tomu, abychom mohli vstoupit. 

Uvnitř nás čekala neskutečná nádhera, procházeli jsme celou 

chrámovou lodí, po stranách byli jednotlivé menší kaple, většinou 

zamluvené k soukromým obřadům, v jedné byl např. černošský 

duchovní, který zde provázel své krajany. Podél obou stran chrámu 

stálo nespočet zpovědnic. Většina jich svítila na znamení, že je zde 

přítomen kněz, a zároveň na tabulce byly napsány světové jazyky, 

v kterých je možno se vyzpovídat. Opravdu nepřeberné množství – 

španělsky, italsky, anglicky, německy, portugalsky. Už jsme pomalu 

odcházeli, když jsem zahlédla jedinou zpovědnici, kde byla tabulka 

kromě jmenovaných jazyků, navíc slovenština a čeština. A pozor, 

svítilo v ní světýlko… 

Říkám manželovi: „Vidíš, to je znamení, Pán Bůh chce 

s námi hovořit, chce nás vyslyšet, chce, abychom mu svěřili svoje 

prosby, starosti a bolesti. Pojď, čeká tu na tebe.“ František se 

zpočátku zdráhal, moc se mu nechtělo. Ale já cítila takový zvláštní 

vnitřní pocit – musíš jít, Bůh je tu pro tebe, právě teď. Máš možnost, 

nabízí ti svoji ruku, nepromarni tuto nabídku Boží lásky. 
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Abych manžela přesvědčila, řekla jsem mu. „Když půjdeš ty, 

tak já taky. Vidíš to světýlko?“ 

Šel za panem farářem, vrátil se i s modlitbou a obrázkem 

řeholnice, ke které se modlily řádové sestřičky za uzdravení tohoto 

duchovního – a v jeho případě se stal skutečný zázrak. 

Já nakonec sbírala taky odvahu jít k panu faráři, měla jsem 

v sobě spoustu nahromaděné bolesti z manželova utrpení, přiznávám, 

že jsem se nejprve rozbrečela. Působila na mě ta atmosféra a vnitřní 

bolest, stažené hrdlo – no co vlastně tomu panu faráři řeknu? 

Ubulená jsem poklekla, poděkovala a s ohromnou radostí v srdci 

odcházela z tohoto krásného svatostánku. Krásnější rozloučení 

s městem Řím bych si ani nemohla přát. 

/Hana Doležalová, Žárovka č. 38, 25.3.2018/ 

 

 

 

Šumění řeky valící se přes kameny, jarní vánek vonící po mokré 

hlíně, nesmrtelné sedmikrásky. 

Slanost mořské vody a jedinečnost horského pramene, osvěžující 

vůně citronové kůry a lehkost vznášející se vážky. 

Dětský smích i dětský pláč. Hrubost kůry stromů. 

Zpěv ptáků při rozbřesku a růži v poupěti. Šum lesů a mihotání 

osikového listí. 

Májový večer. Rozkvetlé jívy. Plachost lesní zvěře. 
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Historii každé skály a každého kamene z ní. Nestálost písečných dun 

i rozpadlé staré ploty. 

Třpyt vodní hladiny, teplo z rozpálených kamen a ranní mlhy v údolí. 

Sladkou chuť medu a nezaměnitelný hlas zvonů. 

Hebkost vlasů i teplé letní noci plné hvězd. Měkký mech 

a lišejníkem porostlé skály, sluncem rozehřátou zem a vůni 

mateřídoušky. 

Chuť zralých švestek. Pomíjivost duhy a ojíněné stromy. 

Zrození dítěte a smějící se zářící oči, cvrlikání skřivánka nad zrajícím 

polem, bzukot včel a pilnost mravenců. 

Staré zapadlé uličky, půdy plné opotřebovaných zaprášených 

předmětů, paprsky slunce prodírající se skrz husté křoví. Kapky rosy 

na mladé trávě i uklidňující píseň cvrčků. 

Dokonalost sněhové vločky. Nekonečnost modrého nebe a zatmění 

slunce. 

Chvění kytarových strun, velká hejna letících ptáků. Barevnost světa 

a nerovné cesty. 

A tajuplnost velikonoční vigilie… 

 

To všechno totiž On stvořil, aby naše duše nehladověla. 

 

/Hana Dufková, Žárovka č. 29, 29.3.2015/ 
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Dobrořeč, má duše, Hospodinu, 

nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!  

(Ž 103,2) 

Bůh Tě miluje. Neumíš si ani představit, jak moc. 

Když se ráno probudíš, slyšíš, jak venku zpívají ptáci, a co 

víc, dýcháš! Myslíš si, že je to jen tak? Můžeš udělat kříž a pomodlit 

se – kolik v tom Boží lásky! Vždyť kdyby Hospodin chtěl, myšlenky 

by se Ti v hlavě pomotaly a nedokázal bys vůbec přemýšlet. 

Přijdeš do kuchyně a Bůh Ti předkládá snídani, z kohoutku 

teče voda a Ty ji můžeš pít. Tak jako včera. 

 

 

Skrze kříž svět jsi vykoupil,  

Marián Škoviera 
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Jdeš do práce nebo do školy – Tvé tělo Tě poslouchá a nohy 

Tě vedou, kam potřebuješ. Kolem Tebe je krásný velký svět 

na planetě Zemi, kterou Ti dal Hospodin. Požehná Ti tak, že se 

můžeš dosyta naobědvat a po všech povinnostech Ti daruje volný čas 

na Tvé oblíbené aktivity. 

Díky Bohu se můžeš potkat se svými blízkými, kteří jsou živí 

a zdraví, můžeš s nimi hovořit a obdarovávat je svou láskou, kterou 

máš od Boha. On Ti pak dá příležitost slavit mši svatou a očistit své 

srdce od všech hříchů. 

Večer se můžeš umýt teplou vodou. Před usnutím Ti ještě 

Hospodin dá možnost přečíst si pár stránek z Bible nebo jiné knihy 

a potom Ti dopřeje nerušený spánek v teplé posteli pod střechou. 

Ty mu za jeho obrovské dary vůbec nepoděkuješ a představ 

si, co on udělá: potkáš životního partnera a On vám k tomu dá dítě 

a druhé a další! 

Bůh Tě tolik miluje, že Ty můžeš milovat Jeho. 

/Hana Dufková, Žárovka č. 30, 12.7.2015/ 

 

 

 

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, 
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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. 

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, Žárovka č. 34, 6.11.2016/ 
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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, Žárovka č. 36, 30.7.2017/ 
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Půjdu dál 

až přijde čas. 

 

Dál do Jeho dveří. 

 

Přijde den, 

Pán zavolá 

 

jména těch, co věří. 

 

Budu prosit, 

odpusť jen, 

a déšť v srdci 

ustane. 

 

S pokorou 

radovat se smím, 

spojím se 

s velkým Tajemstvím. 

/Hana Dufková,  

Žárovka č. 37, 12.11.2017/ 
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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.  

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 
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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. 

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 
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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 

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, 
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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, Žárovka č. 34, 6.11.2016/ 

 

 

 

Maková hora, maková panenka, Panna Maria v louce sněhobílé. 

Hora máčku, dávno vysypán, vyklován až na drobky, až na pár 

modrošedých semínek, v trávě. Naděje, čeká v tichu jako poušť 

na déšť,… na nás, na poutníky v čase. Třeba zas jednou za padesát 

let zaprší, vzejdou ty tři sestry, v zeleň, v slunce, do plnosti, v palice 

plné. Poušť v louku rozprostře se, zašelestí barvy v dechu, jako 

zvony, zachvějou se, zvonice – paličky makové. Zachvějou srdcem, 

nám, tam dole v trávě, mravencům, do polí, kde jde o život. O život 

Věčný. 

Rozhoupávám zvon Makový hory, tělo z bronzu, jako rytíře 

koňmo, v klus, do cvalu… Svatý Václave, já Václav nejmenší 

z nejmenších, bosý a nahý, nehoden, udeřím svým srdcem srdce, 

v Hlas, ve volání. Do spící bílé pouště, rozpíjí se, linouc se v kruhy 

pod, pod horou Makovou: „Nejsvětější Srdce Ježíšovo, kopím pro 

nás probodnuté, my prosíme o Tvou lásku.“ 
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Snad doběhne přes kopce v Jimramov, před nedělí, 

vyzváněním… máček zaseje. 

/Václav Frömmel, Žárovka č. 35, 12.3.2017/ 

 

 

 

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 

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“.  
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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 

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 
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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. 

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 
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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, Žárovka č. 36, 30.7.2017/ 

 

 

 

„Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť 

žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy 

žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus 

umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými.“ 

Řím 14,7-9 

Byly to moje první moravské dožínky. Netušil jsem, co mne 

bude čekat, jak to tu probíhá, byl jsem v plném očekávání a opět mile 

překvapen. Usmíval jsem se na Boží svět, na barvy slunce z polí. 

Můj koráb, co plul si širým světem, zakotvil dobře. Kotva již obrůstá 

korály a stala se součástí krajiny, do které jsem s nadějí vstoupil… na 

ostroh kostela. Nebeský ostrov, kterému zas na čas dali rorýsi, 

vlaštovky i jiřičky sbohem, aby bílou zimu v teplých dálavách 

přežili. Jen člověk zůstává. Sklidil obilí do stodol… Zrna co 

odumřela. 
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V tichosti posvátných útrob Boží stodoly – lodi kostela, 

v zastaveních ověšena věnečky s chmelovými šiškami, kruhovými 

směrovníky vede má klikatá polní cesta, vede přímo k obětnímu 

oltáři. K jeho stolu, obklopen plody úsilí člověka, dary země. Jako 

slunce svítí věnec z obilí, ze zrn s ránem proměněno je v zářivý 

pecen chleba, položen v ošatku z modrých paprsků levandule. 

Můžeme hodovat, můžeme se veselit, vše je z polí pod střechou. 

Jdu k oltáři s otázkami v mysli. Kterépak ruce věnec čtyř 

obilnin s díky asi vázaly? Kolik lidí s trpělivostí umu nachystalo ty 

desítky snopečků v upomínku do domovů, ke Kříži. Však pověsil 

jsem si požehnaný snopeček k nohám Ježíše na zdi domova, kruh 

roku uzavřel. Navrchu věneček z Božího těla, uprostřed dva zkřížené 

proutky kočiček z Květné neděle.  

Kterépak ruce? Urodila se úroda. Nečekaně z jednoho pole, 

z jedněch rukou. Chtěl bych proto poděkovat naší Hance Štěrbové za 

tu práci, pečlivost, umírněnost očí a mnoho hodin práce. Kdy za nás 

šla na pole, s láskou k nám jimramovským sklízela, pro naši radost 

obnovila původní tradici. Kdy zasela do nás naději zrn 

v mnohonásobný užitek. Věřím, že mnozí z nás jsou úrodnou půdou, 

že v příštím roce bude více rukou sklízet a vázat společně, že 

Hančino úsilí podpoříme, že zrno odumře, že nezůstane osamoceno.  

Promítl jsem si slova otce Pavla při jeho propojeném kázání, 

kdy s dovětkem najednou vnímám slova znovu, avšak trochu jinak. 

Stačí jeden člověk, jeho vůle, ač třeba osamocen… „Dnešní druhé 

čtení otvírá krásná věta, že nikdo nežije ani neumírá sám sobě, 

protože ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Když už se dnes 

bavíme o té úrodě a životě i smrti, které nejsou ledabylé či jinak 

nahodilé, můžeme si vzpomenout na jeden krásný Kristův výklad 

zaznamenaný evangelistou Janem, výklad o pšeničném zrnu, které 
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pokud neodumře, zůstane samo, pokud však odumře, přinese 

mnohonásobný užitek. I člověk, který žije pro sebe, zůstane sám – bez 

přátel, bez Boha, kterého nechce přijmout. Užitečný může být jen 

člověk, který není osamocen. A když je snad osamocen od lidí, tak ví, 

že je dítětem Božím. A přináší užitek alespoň například modlitbou.“ 

/Václav Frömmel, Žárovka č. 37, 12.11.2017/ 

 

 

 

V poledním čase, po odeznění zvonů, jdu si Kostelní uličkou k tiché 

modlitbě před mříž, do kostela v tropických časech. Vítr, sucho, 

žízeň má žene mne, i žízeň malé zahrádky, „mých“ dvou metrů, 

hrobu. 

Před kostelním schodištěm mne zastaví tři malá dítka, dvě 

usměvavé holčičky s košíčkem a chlapec mne osloví s nabídkou pro 

dnešní usměvavý den. Než se podívám, říkám si, to bude asi nějaká 

sbírka Květinového dne, nebo pro 

pejsky … tak jak to znám z ulic 

větších měst. Uvidím v košíčku 

s mašlí po levé straně pečlivě 

vyrovnaný černý rybíz, po pravé 

čerstvě natrhané červené maliny 

a uprostřed ve svazečkách svázané 

kytičky… Nejdříve nechápu. Mohu 

si prý vzít, co chci. Jen tak, peníze vůbec na nic nechtějí. Ochutnám 

oboje a přičichnu k levanduli, přec vytáhnu svatováclavský groš 

a předám ho anděli s kudrnatými vlásky v barvě zlatavé slámy 
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s úsměvem a se slovy: Na zmrzlinu. Oči její poděkovaly. Rozloučím 

se, s úsměvem jdu dál s okamžitou myšlenkou, jestli nespím 

a nesním. Omylem nejdu svou přímkou po schodišti, ale obcházím 

kostel pod obloukem můstku Za. Říkám mu tak. Z kostela přes 

oblouk Za, za svými, na ostrov křížů.  

Je tohle ještě dnes možné? A zároveň s otázkami k sobě: Jak 

jsem se to myšlenkově zachoval?! Jak jsem nacvičený, naučený, že 

mnohé je za něco. Jak jsem už světsky zkažený. Že v tom hledám 

obchod, ač by byl Bohulibý – charitativní. Pomodlil jsem se v kostele 

před mříží, teplý vzduch proudí kostelem, ochlazuje se, obohacuje se 

jako má duše, je příjemně omytá. Až tam si vzpomenu, jak putuje 

dnešním dnem dobro… jak jsem měl 20 minut do odjezdu busu 

z Poličky a mával deset vteřin na auta, stopoval, jak pro mne zpětně 

zacouvala usměvavá paní Andrea z Korouhve, ač spěchala, ač mají 

dnes rodinnou oslavu… Jak jsem vlastně jen předal „lístek“, ten 

Svatováclavský groš dál v dobrém.  

Vezmu konev a napumpuji vodu se skřehotající písní z hlubin 

země…, jak rád mám vrzající hlasy, drnčící zvuky, od dveří… však 

každý je charakteristický – rozpoznatelný, i tento hlas pumpní. 

V hlavě myšlenka, že mají-li hroby uši, jistě zpozorní… Někdo má 

návštěvu, někdo bude zalit!  

Zaleji vzrůstající pomník – svou skleněnou báseň Za – ty 

dveře se zvonkem jménem Frömmel. Snad se na mne nezlobí bývalý 

nájemce a třeba taky rád hrává šachy, jako můj tatínek i bratr, co mne 

předešli… Však dozvím se to, až… 

Krásný den, vždyť potkal jsem dnes tři anděly! 

/Václav Frömmel, Žárovka č. 37, 12.11.2017/ 
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Dětská zbožnost, Marián Škoviera
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„Co by bylo na tomto místě bez kostela?“ Ta chvíle byla kouzelná. 

Po řečnické otázce při kázání o. Pavla vypadla elektřina, ohluchl 

mikrofon. V kostele se zešeřilo, ztišilo se ticho, ale příjemně. Lidé po 

zasmání, po hbitě vyřčeném slově „Tma“ viseli na rtu pana faráře, 

aby jim neuteklo ani slůvko. 

Ta chvíle mi připomněla, jak rád jsem léta jezdíval svátečně 

na mši do románského kostelíka pod královským hradem Bezděz. 

Malý kostelík s gotickou tzv. krásnou madonou, po které během 

bohoslužby putovalo slunce, kdy světlo se z modré bordury okenního 

skla proměnilo na pozlacené madoně v barvu violet – purpurově 

fialovou. Kostelík bez elektřiny, bez mikrofonu, varhany na šlapací 

pohon, lustry na svíce. Ticho. Těch pár míst v lavicích bylo 

zaplněno, bez pocitu prázdnoty promodleného prostoru. Boží 

přítomnost. Zpěvy radostných hlasů duší. 

Ta chvíle svátosti byla najednou jiná, jinačejší, usebranější, 

krásnější pro citlivost staré duše mladíka. 

Mám rád naplněný kostel lidmi. Je to radost. Pro mnohé z vás 

samozřejmostí. Jsem původem ze Sudet, ze zraněného kraje, kde 

kostely zejí prázdnotou, kde často na bohoslužbě nejsou ke službě 

farářů ministranti, děti v kostele spočítáte na prstech jedné ruky. Kde 

ticho je jiné, kde ve velikých kostelech cítíte osamělou prázdnotu 

„muzea“, často přebohatě vyzdobeného prostoru s věčným „s díky“ 

donátorských rodin předků. Přec, ač mám radost z nedělní naplněné 

bohoslužby, pokud můžu, rád jdu na pondělní ranní mši svatou, do 

jimramovského plného – teplého ticha, je nás do deseti, kdy se úplně 

usoustředím do sebe v modlitbě. 
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Prostor kostela bez světel halogenů je jiný. Malby i fresky 

byly kdysi malovány na přirozenou chudost denního světla 

duchovního prostoru, na žlutá světla svící, na přítmí pro duši člověka 

a pod umělým bílým přesvícením se často jakoby rozpadají, podobně 

jako lidé na přesvícené fotografii, potřebuje tak duše více času, 

přivřít oči, zatemnit okenice.  

Pravá míra. Ctnost, kterou s věkem vyzdvihuji. Nalito vždy 

tak akorát. Hladina, co mění se s prostředím, se situací, se světlem. 

Mám vnitřně radost, když pohlcen jsem přirozeně prostorem, kdy 

vyčnívá prosba mé duše a stíny opadávají po kusech jako uschlé 

bláto z bot. Jsou rychle pryč, tytam. Mám radost, když vnímám 

tichou sílu modlitby znásobenou plným kostelem, kdy stoupá zemská 

tíž… Ta síla bez ozvěn mikrofonu, bez elektřiny.  

Tahle mše svatá byla jiná, pro mou duši krásnější. Však na 

Onom světě nebudou kabely ani zásuvky. Bohu díky. 

/Václav Frömmel, Žárovka č. 38, 25.3.2018/ 

 

 

 

Jdu. Bílý mokrý sníh mi máčí boty. Lidské stopy do neposkvrněnosti 

krajiny. Bílo. Jako duše omytá, jdu si zlehka ze mše svaté, 

z románského kostelíka, kolem zbytků slávy hradu pánů z Dalečína, 

proti proudu řeky Svratky, tam… domů. Ticho spící krajiny se odvíjí 

k polednímu slunci, jak po šňůře draka výše, vzkazy posílám, své 

ženě v myšlenkách. My. Jak rád bývám sám, jak rád pak vyprahnu 

po setkání, svlažení prachu cest života, kdy čekají mne modré oči 
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a teplé dlaně. Mám rád tuhle klikatou cestu domů, co vyplaví mne 

v Benátkách, kdy na Moravu je to jen co žabkou hodit přes…, přes 

most. 

Sestupuji do Unčína. Unčín, voňavý pojem. Chléb tady 

kváskový pečou. Když dobrá je mouka, pravý kvásek, dobrý chléb 

s tmavou kůrkou zavoní. Pekárna. Vždy vzpomenu si, jak jako malý 

jsem chodil čtyři kilometry k pekaři soukromníkovi pro čerstvý 

sobotní pecen chleba, jak teple voněla vesnická pekárna! Jak měl 

jsem radost z prasklého pecnu, nebť cestou domů jsem okusoval do 

ztracena vypečené „ucho“. Fronta lidí byla přirozená, jako na vše v té 

nesvobodné době. A pak mžik, jak má babička po sametové revoluci 

vyškolila jednoho pekaře. Nově otevřená soukromá pekárna, kdy 

babička ve frontě trpělivě čekala, aby si nechala zavolat pekaře, 

podala mu koupený bochník, podala nůž a požádala, aby jí ukrojil 

krajíc. Pekař se prý zapotil s drobícím chlebem. Poté vytáhla máslo 

a požádala ho, aby jí ho namazal… to aby věděl, co peče pod názvem 

„poctivý domácí chléb“. Usměju se a říkám si, babi neboj, však tady 

páni pekaři dobře pečou! 

Oči mne zastaví. Přímo u cesty před plotem na bílém sněhu 

rozbitý, na prach rozpadlý starodávný kolovrat, jak na bílém papíru 

rozházené smetí. Červotoč za léta udělal své. Nechápu, kde se tu 

„babička“ vzala, že by děti ji vyhnaly? Přemýšlím a nakonec 

usoudím, že asi vypadla z vozíku auta při vyklízení harampádí, 

a vezmu zbídačeného stopaře – kolo, které jediné je celé, s sebou. 

Jdu si, usmívám se a přemýšlím nad umem starých mistrů, nad 

rukama, co roztáčely čas, že tohle kruhové slunce s dírkami od 

červotoče si pověsím na skobičku ve forhauzu, než aby ho někdo 

dolámal a spálil. Jen co zahnu uličkou, slyším z balkónu jako 

ozvěnou: „Pane, ten kolovrat je náš! Pane, ten kolovrat je náš! Pane, 

ten kolovrat je náš!“ Podívám se a vidím paní, jak věší nedělní 
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prádlo. Odnesu ho tedy opět k plotu. „Nevěděl jsem,“ podotýkám… 

a popřál v duchu „babičce“ vlídné zacházení a ať to s nimi ještě 

zkusí.  

Jdu si dál a přemýšlím, jak mění se slova. Ode dneška už to 

slovo má jiný význam. Vždyť kolo-vrať! 

/Václav Frömmel, Žárovka č. 38, 25.3.2018/ 

 

 

 

Při kázání otce Pavla v Křižanově, kam byl jako hlavní celebrant 

pouti Nový Jeruzalém pozván, jsem se usmál. Svaté harampádí. 

Když můj strýc boural starý roubený domek, pomáhal jsem brigádně 

jako náctiletý s lopatou spolu se svým mladším bratrem u sjezdu 

dřevěné lávky na suť z patra, která ve vteřinových dávkách 

přijížděla. Prach, suť, hluk a najednou smích… přijela zubní protéza, 

znamenající pro nás puberťáky nepředstavitelný věk, konec života, 

brzkou smrt. Skončila se sutí na smetišti dějin. Po nějaké době přijela 

další informace, po zklidnění přijel zasklený tištěný obraz na tvrdém 

kartónu. Byl jsem zvědavý, přerušil jsem rytmus lopaty a vzal ho do 

ruky, otřel prach a uviděl ukřižovaného Krista na Golgotě s lebkou 

Adama – pokoření smrti třetího dne Zmrtvýchvstáním. Dal jsem 

obrázek stranou a při monotónní prašné práci jsem přemýšlel o jeho 

příběhu v roubeném domečku. Kde asi visel a kdy skončil na půdě? 

Kolik proseb vyslyšel? Ač visel na kříži, lehce se usmíval, vznášel se 

nad bolestí jako tichý vítěz. Vyhodit ho? To bych (ač v té době 

nepokřtěný) nedokázal.  
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Po příchodu domů s poklady, spolu ještě s jedním tištěným 

obrazem ve stejném rámečku s námětem Strážného anděla, kterak 

převádí blonďatou holčičku přes rokli, maminka zas hubovala nad 

bezcenným harampádím – haraburdím, ale já nedbal očí a rozumu 

dospělých a pověsil si je oba po důkladném vyčištění v pokojíčku, na 

prostou bílou zeď. A vlastně je mám dodnes, jen jsou spolu s dalšími 

věcmi v papírových krabicích na půdě, kdy chci je pověsit až do 

nového pokojíčku dětem. Jsou stále v úžasném původním starém 

vlnitém – živém skle s bublinkami a šlírami, v tmavém rámečku 

s podtrženou zlatou linkou. 

Otec Pavel vyprávěl při kázání v Křižanově úžasný příběh 

„Svatého harampádí“, který se proměnil v zázrak, v objetí, v potlesk 

všech přítomných, kterým vítězný úsměv visel na rtech. Jak rád jsem 

právě teď – teděk (podle vzoru dnešek, jak říkávali V+W) byl na 

tomto místě v tomto čase Nového Jeruzaléma. Jaká veliká škoda, že 

tu nebyli v hojném počtu ostatní Jimramováci, aby slyšeli, viděli 

a byli hrdi na našeho pana faráře… prostředníka Boha, že směli jsme 

ho zažít, vidět ho dorůst do plné „krásy“. 

Ač směli jsme ho zažít s manželkou oproti jiným jen krátce, 

po dva roky, troufám si říci, že o. Pavel je pro mne spolubratrem, 

který mne v mnohém slovu inspiruje a dodává sílu s humorem jeho 

vlastním překonávat sebe a mnohé nesnáze na cestě s vlastním 

křížem za Světlem. Děkuji Bohu za Jimramov pod jeho službou, za 

přímluvy, vroucí modlitby, pomoc i prosté lidské vyslyšení.  

Bůh ho nadále provázej, naplňuj a chraň v novém působišti, 

v nelehkém úkolu – Kříži. Amen. 

/Václav Frömmel, Žárovka č. 39, 27.5.2018/ 
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Jsem na pevné zemi. V náruči držím Krista Léta Páně 1858. 

Zhluboka dýchám. Je to zvláštní pocit, držet Ho v objetí a přát si 

jediné, aby On držel pevně mne. 

Je sluncem provoněný den. V kotlíku slepého okapového 

svodu lodi kostela hladově štěbetají malí vrabčáci, v rozcuchaném 

hnízdě s výhledem do Kostelní se narodili. Usměju se – vrabčí 

hnízdo – jak trefné přirovnání od dětství po ránu, když spatřím své 

kadeře v zrcadle.  

Přinesl jsem si lano, žebřík, srdce na dlani s prosbou na rtu, 

aby se nám oběma nic nestalo při snímání. Plátno nemám, jako kdysi 

před dvěma tisíci léty po něm – jako po skluzavce – „lehce“ sesunuli 

bezvládné Ježíšovo tělo. Povolil jsem zrezivělé matice a povysunul 

korpus Krista, můj odhad se naplnil, váhově je na jednoho člověka 

opravdu těžký.  

Uvazuji měkké lano kolem paží s respektem, kdy snažím se 

Mu nepřivodit větší utrpení. Lano má jistit mou bezpečnost 

při sestupu k zemi… což záhy ocením. První šprušle hliníkového 

žebříku, svaly vypjaty, lano jak struna na kontrabasu, dech zaťatý, 

gravitace stále funguje… chvilková úleva při opření Jeho chodidel 

v polštář mého stehna. První schod z osmy zdolán, usměju se, jištění 

lana mou ženou je v dobrých rukách. Po oražení těla i plic zdolávám 

druhý, pak třetí, než zhluboka vydechnu v měkké půdě záhonku se 

slovy: „Ten mi teda dal zabrat!“ V odpovědi ozvěnou úst mé ženy: 

„Ty jemu víc! Ty jemu víc!“ 
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Má pravdu, zasmál jsem se. Mlčeti zlato! Svaly povolily 

a šťasten, že sám jsem mohl prožít jeho „odkřižování“… však dobře 

vím, že znovu křižovat ho budeme ve více rukou, brzy, s odchodem 

o. Pavla, tak aby nám i jemu světlo z nové lucerny věčně svítilo na 

cestu, tak aby opět shlížel na nás příchozí po schodišti z Kostelní 

uličky, jako doposud po staletí, aby před vstupem do kostela jsme 

měli na mysli: Já jsem pravda a láska i vykoupení. Bohu díky. 

/Václav Frömmel, Žárovka č. 39, 27.5.2018/ 

 

 

 

Už jako malá holka jsem s babičkou a ostatními jimramovskými 

farníky vždy v září jezdila na pouť k Panně Marii na Vranov u Brna, 

do Křtin a do Sloupu a nedávno jsem kostel Jména Panny Marie 

ve Křtinách opět navštívila.  

Do ruky se mi tam dostala brožurka Já a Bůh, což je malý 

sborníček vydaný k příležitosti Roku víry, do kterého přispěli věřící 

blanenského děkanátu svými zkušenostmi víry (vyslyšené prosby, 

zážitky a příběhy Božího vedení, …). Napadlo mě, že by bylo 

příjemné, kdyby se i v naší farnosti lidé o své zážitky podělili 

a kdyby někdo napsal svůj příběh například do Žárovky. I já jsem si 

uvědomila, že mě v životě potkalo několik takových „náhod“. Řekla 

jsem si, že zkusím vypustit svou „první vlaštovku“ a podělím se 

s Vámi o jeden svůj pěkný zážitek, který má souvislost právě se 

Křtinami.  
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V roce 2010 jsem ukončila pedagogickou školu a hledala 

práci ve školství. V té době jsem začala bydlet v Brně a dlouho jsem 

nemohla nic najít. Také jsem měla obavy, jak to v Brně zvládnu. 

Město jsem příliš neznala a připadala jsem si v něm cizí a ztracená. 

Občas jsem zašla do kostela v Židenicích a v té době se modlila 

hlavně za svou budoucí práci, abych nějakou našla a brzy se 

vyrovnala se všemi změnami, které mě v životě potkaly. Po čtyřech 

měsících hledání už jsem pomalu ztrácela naději, že místo ve školství 

seženu. Navíc byl už začátek září a smlouvy měli všichni učitelé 

dávno podepsané. Ovšem jak se říká, naděje umírá poslední.  

Jednoho dne mi zavolala paní ředitelka z mateřské školy, kam 

jsem posílala žádost o místo. Řekla mi, že ona pro mě práci nemá, 

ale že v mateřské škole v Bukovince shání učitelku na zástup 

za mateřskou dovolenou, a dala mi telefonní kontakt, abych se mohla 

s paní ředitelkou domluvit. Nedělala jsem si však příliš velké naděje, 

protože jsem vystudovala učitelství pro 2. stupeň základní školy 

a pro mateřskou školu nemám kvalifikaci. Proto jsem byla velmi 

překvapená, že jsem místo nakonec získala.  

Ani jsem netušila, že Bukovinka leží jen 5 km od Křtin. Když 

jsem se v Bukovince trochu rozkoukala, zjistila jsem, že se tu v roce 

1210 zjevila křtinská Panna Maria. Zajímavé pak je, že ten rok, 

co jsem tam nastoupila, od té události uplynulo přesně 800 let. A tak 

jsem se dostala do míst, která pro mě cizí rozhodně nebyla.  

Za ten čas, co jsem tam strávila, jsem několikrát jela do Křtin, 

abych Panně Marii poděkovala za to, že si mě tam vzala pod svou 

ochranu, vyslyšela mé modlitby a obavy, pomohla mi vypořádat se 

s mými životními změnami a nevrhla mě hned do víru velkoměsta. 

Křtiny a okolí jsou moje srdeční záležitost a doufám, že budu 

mít možnost se tam i nadále vracet.  
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Krásná Boží Máti, 

perlo křtinských strání, 

ten, kdo srdce dá ti, 

dojde požehnání! 

/Marie Havířová, Žárovka č. 26, 2.3.2014/ 

 

 

 

Po svatebním obřadu jsme s manželem dostali od pana faráře darem 

krásný křížek a obrázek Panny Marie s věnováním a datem naší 

svatby. Pan farář se vyjádřil, že by bylo hezké, kdybychom jim našli 

nějaké pěkné místečko v kuchyni, ale protože můj manžel není 

věřící, rozhodla jsem se, že si radši obrázky pověsím v místnosti, kde 

trávím nejvíce času já sama a manžel tam příliš nechodí. Myslím si, 

že by je asi nedokázal jako nevěřící příliš ocenit a možná má i tak 

trochu jinou představu o kuchyňské „dekoraci“. Ale kdo ví, možná 

mu křivdím. Každopádně jsem tyto křesťanské symboly do kuchyně 

neumístila. To jsem ovšem netušila, že i Panna Maria dokáže být 

velmi vytrvalá, a že si nakonec místo v kuchyni přece jen najde.  

Moje babička před nějakým časem dostala od svého syna 

obrázek Panny Marie, který jí přivezl z Lurd, a protože babička už 

nemá svoji domácnost a neměla obrázek kam umístit, zeptala se mě, 

jestli bych si ho nechtěla vzít, a já jsem si ho vzala, protože se mi 

moc líbil. V té době jsem taky ještě svou domácnost neměla, a tak 
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jsem obrázek prozatím uložila na poličku s knihami a říkala jsem si, 

že se snad časem najde nějaké pěkné místečko, kam bych si obrázek 

mohla pověsit. Čas plynul, svoji domácnost už jsem sice měla, ale 

na obrázek jsem poněkud pozapomněla.  

V kuchyni u kuchyňské linky máme takové pěkné místečko, 

akorát tak na závěsnou váhu, aby byla pěkně po ruce. Váhu už jsem 

měla nějaký čas koupenou a tak jsme ji na vybrané místo pověsili 

a spokojeně jsem ji začala využívat při běžném každodenním vaření 

a vážení. Za čas se stalo, že váha najednou přestala vážit, nepomohla 

ani výměna baterií a ani následná reklamace, proto jsme se s váhou 

rozloučili a rozhodli se, že pořídíme novou závěsnou váhu. Po delším 

hledání se nám podařilo najít váhu, která splňovala naše požadavky. 

Vyvrtali jsme díry na další hmoždinky (protože do původních 

samozřejmě nepasovala) a váhu zavěsili. Sloužila dobře, ale bohužel 

jen chvíli. Jednoho dne už nešla spustit, a proto jsme ji opět vypravili 

na reklamaci, při které nám vrátili peníze, a my zůstali zase bez váhy. 

S manželem jsme se rozhodli, že i do třetice koupíme zase váhu 

závěsnou, ale jednou při vaření jsem se tak podívala na ty díry, které 

zbyly ve zdi, a řekla jsem si, že by bylo možná lepší, kdyby se na to 

místo pověsil nějaký obrázek a místo váhy závěsné se pořídila váha 

obyčejná, která by nás svou přítomností možná poctila i poněkud 

delší časový úsek než váha závěsná. Přemýšlela jsem, co by tam šlo 

pověsit, a nakonec jsem si vzpomněla, že mám vlastně ještě 

„odložený“ jeden obrázek od babičky. Zašla jsem pro něj a zkusila 

jsem ho přiložit ke zdi, jestli by třeba právě s ním nešly zakrýt ty 

nehezké díry od hmoždinek. Byla jsem velmi mile překvapena, 

jelikož obrázek sedl na hmoždinky úplně přesně a Panně Marii to 

tam slušelo, jak kdyby tam měla být odjakživa. Moc dlouho jsem 

nečekala a vydala jsem se hledat hřebíček na pověšení – což byl 

docela velký oříšek, ale nakonec jsem přece jeden objevila a obrázek 
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úspěšně pověsila. Manželovi se to sice ze začátku moc 

nezamlouvalo, přece jen by si tam asi představil radši tu váhu, ale 

nakonec to tak nějak „vyšumělo“ a obrázek Panny Marie mi i nadále 

zpříjemňuje chvíle strávené v kuchyni – a že jich opravdu není málo! 

Tak si tak říkám, že asi opravdu do té kuchyně chtěla . 

/Marie Havířová, Žárovka č. 27, 29.6.2014/ 

 

 

 

Je to něco málo přes dva roky, co jsem čekala našeho syna a byla 

jsem tenkrát s rodiči na návštěvě u známých. Během návštěvy 

obdrželi naši telefonát, že se u nich stavil náš bývalý pan farář Milan 

Těžký. Jel ten den zrovna kolem a asi si vzpomněl, že tam bydlí 

někdo, koho zná, tak zkusil, jestli budou doma. Naštěstí se potkal 

s bratrem, který našim zavolal, a protože pan farář měl ještě chvíli 

čas, tak se rozhodl, že na nás počká. My jsme na nic nečekali, na 

návštěvě se rozloučili a vyrazili na cestu, abychom se s ním mohli co 

nejdřív potkat, protože to pro nás byla velmi milá a nečekaná 

návštěva.  

A tak jsme prožili s otcem Milanem pěkných pár chvil, 

během kterých jsme zavzpomínali a pěkně si popovídali. Při odchodu 

padla řeč (možná spíš oči) i na moje těhotenství a pan farář se tak 

zamyslel a říká, že by pro mě možná něco měl. Začal hledat ve svých 

věcech a našel mezi nimi i obrázek Panny Marie v očekávání Pána 

Ježíše, který mi dal. Na druhé straně tohoto obrázku byla velmi 

pěkná modlitba právě pro ženu v požehnaném stavu, a tak jsem měla 
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radost, že jsem ji od něho dostala a mohla se tuto modlitbu začít také 

modlit.  

V té době jsem neměla vůbec žádné problémy, byla jsem na 

začátku šestého měsíce a vše probíhalo tak, jak mělo. Nebyl ani 

žádný náznak toho, že by to snad mohlo být jinak. Jenže uplynulo 

pár dní, možná týdnů, už si nejsem zcela jistá, a na jedné z dalších 

běžných kontrol v těhotenské poradně najednou bylo všechno jinak. 

Musela jsem být hospitalizovaná a nikdo netušil, zda se těhotenství 

podaří udržet. Tím pro mě začaly nekonečné minuty, dny a nakonec 

i měsíce, které jsem musela strávit v nemocnici, a musím říct, že ne 

jednou jsem byla na pokraji malomyslnosti a bylo pro mě hodně 

těžké udržet si čistou mysl.  

Naštěstí jsem měla velkou podporu rodiny a přátel a u sebe 

modlitbu, která mě opravdu držela „nad vodou“, ta slova, která tam 

byla psaná, mi přišla jak šitá na míru přímo pro mě. A tak si tak 

říkám, jestli to byla opravdu jen náhoda, že se tu tenkrát otec Milan 

objevil a že měl u sebe právě tuhle modlitbu, kterou jsem 

v následujících měsících tolik potřebovala. Každopádně jsem mu za 

to velmi vděčná! 

/Marie Havířová, Žárovka č. 28, 2.11.2014/ 
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MODLITBA ŽENY V POŽEHNANÉM STAVU 

Všemohoucí Bože, Tys připravil tělo a duši Panny Marie za důstojný 

příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je 

nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčnosti dávám se zcela do Tvé 

služby. Také dítě, které jsi mi dal, Ti cele zasvěcuji. Ochraňuj 

a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě šťastně narodí 

a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. Chraň mé dítě v celém jeho 

dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne 

věčného života v nebesích. 

Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi svěřil mé ochraně a mé 

zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla a duše, dej mi 

dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné 

náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové 

vlastnosti. 

Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém 

srdci hodně čisté radosti, a abych směla tuto radost šířit kolem sebe. 

Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout 

malomyslnosti, i kdyby snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu 

se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž mi v této době, Matko 

Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a na utrpení Tvého Syna. 

Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mne, 

manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle 

Boží, a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu. 

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého 

ať sestoupí na mé dítě, na mého manžela i na mne. 

Amen! 

Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás! 
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Když jsem před pár roky získávala v Bukovince u Křtin svoji první 

pracovní zkušenost, byla jsem tam nakonec velmi spokojená a ráda 

na toto období vzpomínám. Byla bych tam zůstala i na delší dobu, 

ale protože toto místo bylo jen jako zástup za mateřskou dovolenou, 

tak se tenkrát pomalu ale jistě blížil konec mého zdejšího působení. 

Byl poslední týden prázdnin, začínaly přípravy na nový školní rok, 

a já jsem se musela chtě nechtě začít loučit. 

To, že budu k poslednímu srpnu končit, jsem samozřejmě 

věděla, proto jsem intenzivně hledala nové zaměstnání, ale bohužel 

se nějak nedařilo. Hledání jsem podporovala také častými 

modlitbami a prosbami za nové pracovní místo. Ovšem čas byl 

neúprosný a práce stále žádná. Snažila jsem se sice nepřestávat 

doufat a věřit tomu, že Pán určitě o mně ví, a pokud se má nějaké 

místo objevit, tak se objeví, jenomže… Bylo už třicátého srpna večer 

a já jsem před sebou měla poslední den ve školce. Nezbylo mi nic 

jiného, než se sbalit na cestu na Vysočinu a po posledním 

odpracovaném dni sednout na autobus a odjet směr UP (tentokrát to 

ale už nebyla Univerzita Palackého v Olomouci, kterou jsem měla tu 

čest čtyři roky navštěvovat, nýbrž Úřad práce v Novém Městě na 

Moravě). A když jsem se smířila s faktem, že jsem opravdu žádnou 

práci nenašla, přestala jsem asi i doufat a aspoň pro „tuto chvíli“ 

důvěřovat Božímu vedení.  

Poslední den ve školce byl pro mě tak trochu nostalgický, čas 

celkem utíkal a já jsem přemýšlela nad tím, co vše jsem tu zažila a že 

za chvíli už se budu muset opravdu rozloučit a sednout do autobusu 

a jet. Zdá se mi, že bylo něco málo po desáté hodině dopoledne 
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a najednou zazvonil telefon. Už si nepamatuju, jestli jsem ho zvedla 

já, nebo někdo jiný, ale vím, že na druhé straně byla nějaká slečna 

a přála si mluvit se mnou a to, co mi řekla, jsem opravdu nečekala. 

Představila se a říká, že slyšela od nějaké paní, že prý sháním práci 

ve školce a že ona měla od zítra nastoupit v Brně v Židenicích, ale že 

z nějakého důvodu nemůže a že mi dá číslo na paní ředitelku, ať jí 

zavolám, že se s ní určitě nějak domluvím a že mě snad vezme místo 

ní… a možná říkala ještě něco dalšího… ale já vnímala jediné – 

uvolnilo se prý místo! Poděkovala jsem a hovor ukončila. Byla jsem 

jak u vytržení a neváhala ani vteřinu, vytočila jsem číslo paní 

ředitelky a domluvily jsme se, že mám dojet a že se uvidí.  

O pár hodin později se opravdu vidělo – nejenom to, že ve 

školce měli skoro úplně stejnou výzdobu, jakou jsem dělala před 

svým odchodem já v Bukovince, a tak jsem si tam připadala skoro 

jako doma. A školka se nacházela pět minut od bytu, kde jsem 

v Židenicích bydlela. Ale hlavně jsem právě stála (na koberečku) 

u paní ředitelky a podepisovala pracovní smlouvu a stále nevěřila, že 

práci od zítřka mám. Byla jsem neskutečně šťastná, i když práce byla 

taky jen na zástup – tentokrát za nemoc, a když jsem za sebou 

zavřela dveře a odcházela narychlo zařizovat spoustu věcí (výpis 

z trestního rejstříku, zdravotní prohlídku…), nevím, jestli se mi to 

zdálo, nebo ne, ale přišlo mi, že slyším jako by něčí hlas, ale spíš jen 

u sebe v hlavě… říkal: „Proč jsi pochybovala?“ (Že by taková trochu 

„facka“ z nebe?) 

Časem, když jsem vzpomínala, jak to vlastně všechno asi 

vzniklo, jsem si uvědomila, že před posledním týdnem v práci jsem 

strávila krásný víkend v Bukovince u paní školnice a tam jsem se 

seznámila s jednou velmi sympatickou věřící paní, se kterou jsem si 

hodně povídala, i o tom, že marně sháním práci. Když pak dcera od 

její kolegyně z práce najednou nemohla ve školce nastoupit, tak si na 
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mě vzpomněla a jsem si stoprocentně jistá, že k tomu přidala 

i nějakou tu modlitbu . 

/Marie Havířová, Žárovka č. 29, 29.3.2015/ 

 

 

 

 

Jak jsme se jistě už všichni doslechli, Svatý otec František v den 

svého 2. výročí zvolení, 13. března 2015, oznámil vyhlášení Svatého 

roku Božího milosrdenství. Ten začne letos o slavnosti 

Neposkvrněného početí Panny Marie, tedy 8. prosince, a potrvá 

do slavnosti Krista Krále příštího roku, tedy do 20. listopadu 2016. 

Je to pár neděl zpátky, co jsem šla v Jimramově po mši 

na faru do kavárny a hned za vchodovými dveřmi jsem se zadívala 

na různé materiály, které tam pan farář připravil k rozebrání. Mezi 

jinými mě zaujala zejména knížečka, která nesla název Teď je čas 

milosrdenství (jedná se o sborník textů z prvního kongresu o Božím 

milosrdenství (BM) v ČR, který se konal 20.–22. května 2011 

v Novém Městě na Moravě). Docela ráda čtu, sem tam i nějakou tu 

knížku s křesťanskou tématikou, a musím říct, že mě tento „žánr“ 

docela oslovuje, proto jsem neváhala a knížečky jsem se ujala.  

Po „začtení“ jsem zjistila, že jsou v tomto sborníku přednášky 

lidí, kteří dostali možnost se vždy v nějakém kontextu (Bůh Marie 

Magdalské, Bůh svatého Tomáše, Boží milosrdenství v čase 

a prostoru, …) vyjádřit k BM. Tyto přednášky (sestavené z přepisu 
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audiozáznamů) se snaží povzbudit k tomu, aby se BM nově uvěřilo, 

počítalo se s ním v každodenním životě a aby s ním naším 

prostřednictvím počítali i ti, s nimiž se setkáváme.  

Některé texty byly dobře srozumitelné, některé byly trochu 

složitější, ale musím říct, že mě sborník celkově zaujal. Nejvíce mě 

ovšem oslovila přednáška P. Mgr. Wojciecha Zubkowicze SAC, 

která pojednávala o Bohu svaté Faustyny. Dočetla jsem se velmi 

zajímavé věci a zároveň jsem byla překvapena (spíše nemile), 

že jsem tyto informace ještě nikdy nezaznamenala. Chtěla bych se 

proto s Vámi o ně podělit.  

Opravdu jsem netušila, že „novodobé“ poselství o BM 

vzniklo na základě zjevení sv. sestry Faustyny Kowalské, ani jsem 

netušila, že sama sv. Faustyna napsala nějaký Deníček, do kterého 

zaznamenala své duchovní zážitky. Z domova sice znám obrázek 

Božího milosrdenství s typickým nápisem Ježíši, důvěřuji Ti!, ale ani 

u toho jsem netušila, že vznikl na základě toho, že se Pán Ježíš 

sv. Faustyně přesně takhle zjevil a vyjádřil rozhodné přání, aby byl 

tento obraz i s nápisem namalován a aby ho tak poznal celý svět. 

Netušila jsem také, že jsou s tímto obrazem spojeny důležité přísliby 

a milosti (v životě a zvlášť v hodině smrti) pro duše, které budou 

Krista skrze tento obraz uctívat.  

Zjistila jsem, že sv. Faustyna měla za svůj život mnoho 

zjevení, ve kterých jí Pán Ježíš postupně předával nové formy úcty 

k BM. Vznikl tak již zmíněný Obraz BM, Novéna k BM, Litanie 

k BM, Korunka k BM (lze se modlit nejen v 15.00, ale kdykoli 

během dne, velkou sílu má jako modlitba u umírajících), Hodina 

milosrdenství (v rámci možností vykonat v 15.00 pobožnost křížové 

cesty, nebo v kapli uctít Ježíšovo Srdce, nebo se alespoň na okamžik 

ponořit do modlitby tam, kde jste). Jednou z forem úcty je také šíření 
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úcty k BM (šíří ji každý, kdo povzbuzuje k důvěře v BM a plní 

milosrdenství: modlitbou, slovy a skutky) a jako nejdůležitější forma 

úcty se označuje svátek BM. Slaví se každý rok o první neděli 

po Velikonocích a Pán Ježíš řekl: „Kdo toho dne přistoupí k Prameni 

života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“ (Máme šanci 

začít tento den svůj život znovu, jako bychom byli zase pokřtěni). 

Dočetla jsem se také, že Pán Ježíš řekl: „Duše, která bude 

uctívat obraz BM, nezahyne, zvítězí nad nepřáteli a obzvlášť 

v hodině smrti. – Duši, která se bude modlit Korunku, obejme Boží 

milosrdenství v životě a zvlášť v hodině smrti. – V Hodině 

milosrdenství „nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení. 

V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno. – Duše, které šíří 

úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život jako něžná matka 

své nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich soudcem, ale 

milosrdným Spasitelem.“ 

Jsem ráda, že jsem se k této knížečce a následně také 

k Deníčku sv. Faustyny dostala, nepovažuji to za náhodu a myslím 

si, že Pán Ježíš nám toho nabízí víc než dost! Nezapomínejme se 

proto modlit a zdokonalovat ve víře, žádná modlitba nikdy nepřijde 

nazmar a rozhodně nikomu neublíží. Nezapomínejme ale také – jak 

je krásně v knížečce řečeno – že ani obraz ani Korunka nejsou 

„jízdenkou do ráje“, ale všechny formy úcty k Božímu milosrdenství 

mají být povzbuzením k důvěře a pozváním k vstoupení do dialogu 

s Bohem. 

(Čerpáno ze zdrojů: Teď je čas milosrdenství, Deníček sv. Faustyny) 

/Marie Havířová, Žárovka č. 30, 12.7.2015/ 
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Bouře na moři, Marián Škoviera 



květen 2018  

 

  71  
  

 

 

Nedávno mi přišel e-mail, který obsahoval zajímavé zamyšlení. 

Chtěla bych se s Vámi o něj podělit.  

 

Představ si, že toto se děje právě s tebou… 
 

Jedno odpoledne slavili v kostele mši svatou. Zástup 2000 

shromážděných překvapeně vzhlédne na dva hosty, kteří právě 

vešli… Oba dva oděni od hlavy až k patě v černém a v rukou 

samopal. Jeden z nich zvolá: 

„Ten, kdo si myslí, že mu Kristus stojí za to, aby teď zemřel, 

ať zůstane pokojně sedět!“ 

Schola se v tom momentě vyřítila ven… I ze sboru 

představených jich několik uteklo… Odešla i většina z přítomných 

shromážděných… Z 2000 věřících zůstalo sedět jen 20 lidí… Nato se 

jeden z ozbrojených ohlédne okolo sebe, podívá se na kněze a řekne: 

„V pořádku, otče, osvobodil jsem tě od falešných lidí 

a přetvářky. Nyní už můžeš začít s kázáním. Přeji pěkný den!“ 

Vtom se oba cizinci otočili a odešli. 

 

Domnívám se, že výše uvedený příběh je v dnešní době 

možná více než aktuální. Na celém světě je pronásledováno až 

200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně 

umučeno nebo zabito a celkově toto dnešní pronásledování má více 

obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Velmi krutě 

jsou dnes pronásledováni, vražděni a mučeni křesťané zejména 
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v Sýrii, Iráku a řadě afrických zemí, ale protože se zejména islámský 

fanatismus a radikalismus velmi rychle šíří, může co nevidět 

zasáhnout také Evropu. Pokud by se tato situace nepodařila zejména 

lhostejností západních mocností zastavit, mohlo by možná jít 

opravdu i „o život“.  

Po přečtení této úvahy jsem si položila otázku, jestli bych i já 

v takto „vyhrocené“ situaci dokázala říci Kristu zcela upřímně a bez 

rozmyslu ANO. Z celého srdce si přeji a modlím se za to, abych to 

dokázala, abychom to my všichni vždy a za všech okolností dokázali. 

Velkým vzorem ať je nám sama Panna Maria svým „Jsem služebnice 

Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38).  

 

Přeji nám všem pevnou a opravdovou víru a ráda bych ještě 

napsala k zamyšlení a povzbuzení několik vět z Křížové cesty 

k Božímu milosrdenství, která je sestavena převážně ze zjevení Pána 

Ježíše svaté sestře Faustyně Kowalske, apoštolce Božího 

milosrdenství.  

 

„Všechno, co tě potká, snášej pokojně a trpělivě. V trpělivosti 

je ukrytá největší síla. Trpělivost vždy vede k vítězství.“ 

„Neboj se nést svůj kříž, já ti pomohu. Jen mě nikdy 

neopouštěj. Dokážeš mnoho, když se cele odevzdáš do mé vůle 

a řekneš: ne jak já chci, ale ať se mi stane podle tvé vůle, ó Bože. 

Věz, že tato slova, vyřčená z hloubi srdce, v jediném okamžiku 

vynášejí duši na vrchol svatosti.“ 

„Moje milosrdenství je víc než spravedlnost. Když cítíš, že 

tvoje síly slábnou, přicházej k prameni mého milosrdenství, kterým je 

svatá zpověď.“ 
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„Měj velkou lásku k těm, kteří ti působí bolest, čiň dobře těm, 

kteří tě nenávidí. Jestliže máš lásku, poznáš, že po prožitých 

nepříjemnostech neztratíš pokoj, ale modlíš se za ty, kteří ti způsobili 

bolest, a přeješ jim dobro.“ 

„Čím více mi důvěřuješ, tím víc dostaneš, neboť já sám se 

o tebe starám… když tvoje důvěra bude velká, moje štědrost bude bez 

hranic… přicházej ke mně pro odpuštění, neboť já jsem vždy 

připravený ti odpustit. Kolikrát mě o to prosíš, tolikrát oslavuješ mé 

milosrdenství… všechny tvé hříchy nezranily moje srdce tak bolestně, 

jako tvoje nedůvěra. Když tě nepřesvědčí o mé lásce moje smrt, co tě 

přesvědčí?“ 

„Pamatuj, že čistá duše je pokorná. Když se pokoříš, zahrnu 

tě svými milostmi.“ 

„Miluji tě, i kdyby po lidsku řečeno nebylo už pro tebe 

vzkříšení a všechno by bylo ztracené. Stačí ve víře přistoupit k nohám 

mého zástupce – kněze, povědět mu o své bídě a zázrak mého 

milosrdenství se na tobě projeví v celé plnosti.“ 

 

(Zdroje: časopis Milujte se! 32. číslo, Křížová cesta k Božímu 

milosrdenství) 

/Marie Havířová, Žárovka č. 31, 15.11.2015/ 
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Je to něco málo přes dva roky, co jsem četla nějaký tehdejší „letní 

hit“. Celkově ten román měl určitě více než 2000 stránek a po 

dočtení jsem si říkala, že když jsem byla schopna přečíst tolik 

stránek literatury, která opravdu nestála „za nic“, že bych si možná 

mohla konečně přečíst i Bibli, na kterou se mi v knihovničce zatím 

stále jen prášilo, a rozhodně by mi měla stát za víc než ten brak. 

Nevím, jestli už se Vám někomu stalo, že když o něčem začnete 

vážně uvažovat, že se za čas objeví nějaká schůdná cesta, jak dílo 

zrealizovat. Mně se to občas stává. Nejsem si opět moc jistá, jestli to 

byla jen náhoda, že se tenkrát z ničeho nic (asi o měsíc později) 

objevil zajímavý projekt s názvem Vezmi a čti celou Bibli (navíc 

s bonusovým rozpisem, co kdy číst ), ono asi už těch lidí, kteří si 

Bibli potřebovali, a hlavně tedy chtěli přečíst, bylo trochu víc. A tak 

se tedy stalo, že jsem vzala a přečetla celou Bibli, a jsem za to moc 

vděčná, protože sama bych se k tomu asi přemlouvala dlouho. 

A navíc bych ani nevěděla, čím začít a kde skončit.  

Na závěr bych si dovolila uvést jeden krátký vtip: 

Kněz praví na mši svým věřícím: „Příští neděli budu kázat 

o lži a chci, abyste se na to všichni připravili tím, že si přečtete 

sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“  

O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo četl 

sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce téměř všech přítomných 

a kněz s úsměvem povídá: „Vidím, že o hříchu lži budu mluvit 

oprávněně. Marek má jen šestnáct kapitol.“ 

/Marie Havířová, Žárovka č. 31, 15.11.2015/ 
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Představte si, že se Vás na tohle zeptá čtyřleté dítě. Nejprve se nad 

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

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

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

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

o Bohu, nikdy nic neslyšelo, 

vysvětlíte, proč je modlitba 

v životě křesťana tak důležitá.  

Zkoušíte tedy začít nějak 

ve smyslu toho, že je dnes ve 

světě hodně špatného, lidé jsou 

na sebe zlí a že věříme, že když 

se budeme modlit za dobro 

a dobré věci, tak že bude na 

světě lépe. Dítě se na Vás 

podívá, možná se i trochu 

usměje, nebo nesouhlasně vrtí hlavou, ale za chvíli se zase ponoří do 

hry a už ani neví, že se na něco ptalo. Ovšem Vy máte stále tak 

trochu upocené čelo a nějak nedokážete přestat myslet na to, co jste 

řekli, a napadá Vás, co jste říkat neměli a co jste zase říci měli…  

Nebylo to vůbec lehké, nedostávalo se mi slov – a to se mě 

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

o konfrontaci s dospělým člověkem, asi by bylo potřeba více 
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argumentů k tomu, aby si věřící svoji modlitbu obhájil, možná by ani 

argumenty nebyly nic platné. Nějaké přesné definice asi nikoho moc 

nezajímají, lepší je možná uvést nějaký příklad nebo spíše jít 

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

o cokoli jiného spojeného s křesťanským životem.  

Každopádně jsem si jistá, že modlitba patří k základním 

kamenům naší víry, je to prostředek pro komunikaci s Bohem 

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

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

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

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

Můžeme také mlčet a naslouchat a nezapomínat, že nejdůležitější při 

modlitbě je vždy víra.  

 

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

„Proč se vlastně chodíme do kostela modlit?“ 

 

Ježíš nás má tak nepochopitelně rád, že chce, abychom s ním 

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

čeká na modlitbu ubohé malé duše, aby spasil ostatní duše 

vykoupené jako ona za cenu jeho krve. Mé ubohé modlitby 

bezpochyby nestojí za mnoho, ale přesto doufám, že je Ježíš vyslyší 

a že nebude hledět na tu, která ho prosí, nýbrž že se jeho pohled 

zastaví na těch, kdo jsou předmětem jejích modliteb, a takto bude 

nucen splnit všechny mé prosby.  

(Pramen: Sv. Terezie od Dítěte Ježíše) 

/Marie Havířová, Žárovka č. 32, 20.3.2016/ 
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Různí lidé mají různé názory (na které mají samozřejmě právo) 

a nedávno mi zase kdosi říkal, že se utvrdil v tom, že v ty „blbosti“, 

co v kostele posloucháme, prostě nikdy věřit nebude!  

Já většinou když něco podobného slyším, tak si zaprvé trochu 

potutelně v duchu říkám: „Nikdy neříkej nikdy“ a zadruhé si vždy 

vzpomenu na knížku Bůh žije. Knihu napsal Slavomír Ravik 

a pojednává o tom, že přírodní zákony dosvědčují Boží existenci 

a Bůh k nám těmito zákony promlouvá.  

Autor hledal odpověď na otázku, proč bylo tolik věřících 

mezi přírodovědci, kteří položili základy moderní vědy. Vydal se 

tedy cestou moudrých, začal studovat zákonitosti přírody, četl 

o konstrukci ptačího křídla, o stavbě lidského těla, o plánu buňky atd. 

a nakonec sepsal vyprávění o tom, co cestou potkal. Čím dál víc se 

utvrzoval v jistotě Denise Diderota, který v 18. století napsal, že 

„oko nebo křídlo motýla stačí rozdrtit popírače Boha“. Píše, 

že náboženská víra, pokora člověka před Bohem a před velkými 

otazníky vesmíru, je v tomto světě vystavena novodobé inkvizici – 

lidskému posměchu, a přiznává, že i on sám býval mladistvým 

skeptikem, ale že ho přece jen vždy fascinovala víra géniů, 

osobností, o jejichž kvalifikaci nebylo možno v nejmenším 

pochybovat (před každou kapitolou v knize uvádí mnoho jejich 

citátů). V jednotlivých kapitolách pojednává např. o Bohu ve vědě 

dneška, Modré planetě, Scénáři velkého třesku, Programu zvaném 

Život, Konstrukci živé hmoty, Zázraku zvaném Buňka, O mutacích 

a vývoji života, O živém tvorstvu planety, O tahu ptactva, O lidském 
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mozku atd. Píše, že když chceme vidět Boha tváří v tvář, střetneme 

se s ním, když chceme pochopit nepochopitelné.  

Kniha mě velmi oslovila a rozhodně ji doporučuji k přečtení. 

Musím říct, že od té doby, co jsem ji četla, si více Boží přítomnost 

uvědomuji, pozoruji, že se nám Bůh dává poznat ve všem, co nás 

obklopuje, dojme mě sedmikráska, právě narozené dítě, slunce, 

někdy i mravenec (pokud mě teda právě neštípne), a pak mě také 

velmi mrzí, že mnoho lidí vlastně ani neví, nechce vědět a ani 

přemýšlet o tom, že na té „blbosti“ by vlastně mohlo něco být, že za 

ní Bůh žije. 

/Marie Havířová, Žárovka č. 33, 2.7.2016/ 

 

 

 

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 
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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 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.  
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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 

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, Žárovka č. 36, 30.7.2017/ 

 

 

 

Jednou mi to nedalo a zeptala jsem se známého: „Co bude po smrti? 

Až umřeš?“ Odpověděl: „Nic.“ „Jak jako nic?“ ptám se já a on na to: 

„No nic, prostě NIC, co bys chtěla VÍC?“ 

Známý je nevěřící, tak mu to NIC asi stačí, ale já určitě 

potřebuji VÍC! 
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Vždycky, když si představuji, jak něco bude, tak i když 

vymyslím sto možností, tak ta sto první je správně, takže to tak bude 

určitě i s tou smrtí. Když už nad tím ale zapřemýšlím, tak si vybavím 

slova, krásná slova, z knihy Až k prolití krve (knihu napsala paní 

Marie Svatošová jako radostné poselství P. MUDr. Ladislava 

Kubíčka), kterými jedna z pisatelek, paní Jana, popisuje své 

představy o smrti otce Ladislava.  

 

„… A tak, drahý Ladislave, představuji si Tvoje shledání 

s Bohem Otcem jako velikou slavnost. Přicházíš k Němu, Tvůj 

pokojný, trpělivý pohled se setkává s Jeho pohledem, který slibuje: 

už se nikdy neodloučíme! Bůh Otec Tě pevně a dlouze obejme. Pak 

pozvedne ruce, aby zmlklo celé nebe, a prohlásí: Dávno před 

založením světa jsem naplánoval toto setkání! Připravte ty 

nejvzácnější hvězdy, ty nejzářivější a ty, co ještě nikdo nezná, sneste 

komety a udělejte ten nejbarevnější ohňostroj, jaký umíte. Připravte 

průvod zástupců celého nebe: archandělů, andělů, světců, apoštolů 

a mučedníků, panen a vyznavačů. Zavolejte i Pannu Marii, ať přijde 

přivítat tohoto mého oddaného syna, ať si vezme i ten diadém 

s dvanácti hvězdami. Někde v ráji musí být i skladatel Antonín 

Dvořák. Najděte ho, ať připraví sbory, tento kněz ho měl moc rád.  

Představuji si, že kolem cest se shromáždily obrovské 

zástupy. Tvoje malá sestřička, se kterou jsi byl denně při mši sv. ve 

styku, Ti běžela naproti a skočila do náruče. Byli tam i Tvoji rodiče, 

maminka šesti dětí Věrka, které jsi pomáhal v její nemoci a umírání, 

byl tam zástup těch, kterým jsi jako kněz s láskou posloužil a byl 

nablízku, když trpěli, nechyběli svatí a světice všech dob. A všichni 

se radovali z Tvého návratu domů, do Boží náruče.  
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Určitě to v nebi tak nějak toho 11. září 2004 muselo vypadat. 

Nebo to bylo ještě mnohem, mnohem úžasnější? …“ 

  

I já si myslím, že to bude ještě mnohem úžasnější… „Jak stojí 

v Písmu – my zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, 

a nač člověk ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho 

milují.“ (1 Kor 2, 9). 

Jak píše P. Pavel Zahradníček v jednom z časopisů Milujte 

se! – I když ještě nemůžeme plně porozumět (a už vůbec ne si 

představit), dvě věci bezpečně víme:  

1.) na to, co Bůh slíbil, se můžeme plně spolehnout,  

2.) způsob, jakým Bůh splní to, co slíbil, přetrumfne vše, co 

si dokážeme nyní představit.  

 

A nakonec mě už jen napadá, jak to bývá vždycky ve filmu 

při soudním jednání – Po smrti NIC NEBUDE? – Námitka, 

irelevantní!  

(Čerpáno z: Svatošová Marie – Až k prolití krve;  

časopis Milujte se! 38/2016) 

/Marie Havířová, Žárovka č. 37, 12.11.2017/ 
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Pod stromeček jsem dostala další krásnou knihu od mého oblíbeného 

autora Marka Orko Váchy, kterou tentokrát adresuje zejména 

mládeži a sám o ní říká, že je to kulometná palba. Nebo spíš 

kobercový nálet, což sám název Nevyžádané rady mládeži tak trochu 

evokuje.  

Marek Orko Vácha se ve svých knihách často zabývá 

aktuálními problémy ve společnosti i ve světě a právě v této knize 

nám přináší svůj pohled na jeden z častých problémů, který 

paralyzuje náš svět, problém, který může lehce potkat každého 

z nás – rozpad manželství a rodiny. Ráda bych Vám jeho, řekla bych 

celkem trefné, myšlenky přiblížila. (Podotýkám, že i když autor 

většinou používá mužský rod, myslí rovnoměrně na nás všechny, 

ženy i muže, slečny i mládence, dívky i chlapce.) 

Asi tak v polovině knihy pokládá mládeži řečnickou otázku: 

„Tak co s životem?“ a sám odpovídá: „Začalo to, zdá se mi, tím, že 

jsme přestali brát vážně pevnou vůli a pak ji cestou tiše odhodili. Že 

jsme vzali vážně myšlenku, že by život měl být především příjemný 

a zábavný. Žádné kopce a pot, žádná zima při bivacích, žádné 

sebepřemáhání; když už hory, tak pěkně lanovky, vyhřátá horská 

chata s wellness a teplá večeře podle jídelního lístku s odpovídajícím 

vínem. Žádné posty, žádné odříkání si něčeho, vždyť žijeme jenom 

jednou, tak ať máme, co chceme, co tělo žádá, a ať to máme pěkně 

všechno pohromadě a ať jsou Vánoce každý den, jak hezky říká 

reklama. (…) Tak co s životem? (…) 

Pak, ano, přijde láska, která ti dělá dobře, jako ti dělá dobře 

jídlo a filmy, a nepochopíš, že láska je sebezápor, válka, dávání, boj, 
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naslouchání, řež, ustavičná pozornost a sebeobětování, katolíci říkají 

sebedarování, ale je to totéž. Až na dřeň, až do krve, až do 

posledního atomu těla. Ale o tomhle jsi nikdy nepřemýšlel. 

Těch manželství, co se kolem rozpadá, je spousta (…), z lásky 

jsme udělali boha, a píši to schválně s malými písmeny. O lásce jsme 

řekli, že je to ta nejposvátnější věc, trumfové eso, které přebije vše 

a stojí za to ji následovat kamkoli, když přijde. Takže když se 

zamiluji, tak musím následovat hlas srdce, že, ať už mě zavede třeba 

na kraj světa, jak romantické; a to, že mám už doma tři děti a jejich 

maminku, není podstatné. Jdu přece za hlasem svého srdce, následuji 

lásku, a to je jistě hodno obdivu (…) 

A tak, protože už nemáme vůli, vůbec žádnou vůli a nikdo nás 

nikdy nenaučil sebeovládání a protože chceme Vánoce každý den, tak 

se necháme smýkat každým závanem emocí (…), když mi to dělá 

dobře, tak je to dobře, když mi to přestane dělat dobře, tak pryč, už tě 

holka nemám rád (…) Emoce nás hravě sfouknou a protože jsme 

nikdy nevzdorovali vichru, když přijde i slabší vánek, smete nás bez 

boje (…) Dřív jsme rozvod považovali za životní pád, za těžký životní 

kotrmelec (…) a dnes jsme se přestali stydět a přestali jsme říkat, že 

rozvod je něco špatného, třeba pro ty děti. Dnes už nejsme hříšníci. 

Dnes říkáme, že rozvod a nový vztah je něco normálního 

a přirozeného, dětem to nikdy neškodilo, neškodí a ani v žádném 

případě škodit nemůže, proč taky, a není zač se stydět. Žádné pokusy 

o nápravu; když to nepůjde, tak to nepůjde a nemá cenu se trápit (…) 

Ano, Bůh je Láska, ale do jeho či jejího příběhu patří taky 

zarámování veřejného života pokušeními, nejprve na začátku trojí 

ostré pokušení na poušti, které muselo být těžce vybojováno, a pak 

pot a krev Getsemanské zahrady, kdy ještě bylo možno couvnout 
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a kdy přes ten pot a krev JC necouvl a šel tahem až k Velkému pátku 

odpoledne. Tohle je Láska.“ 

 

A po tomto „náletu“ od Marka si ještě dovolím uvést jeden 

příběh, sice delší, ale moc pěkný, který jsem objevila doma 

v knihovně schovaný spolu s dalšími krásnými příběhy v knize 

Desatero od Josefa Janšty. Mohl by být zajímavou inspirací, co 

s tím, pokud by se někomu z nás něco podobného přihodilo. 

 

Důvěřuj Bohu a on se tě ujme (Sir 2,6) 

Paní Doláková, maminka tří dětí, chystá večeři. Kolem nohou se jí 

batolí nejmladší Karlík. Eliška hledá ve svých pastelkách ty barvy, 

kterými nejlépe vykreslí své nové omalovánky. Právě včera večer 

prožívali oslavu jejích narozenin. Velký dort s pěti svíčkami, kytice 

květin a pak celá hromada omalovánek, to bylo jediné Eliščino přání. 

Nejstarší osmiletý Lukáš jí už dal svůj dárek zcela sám. 

Vymodeloval z moduritu figurky zvířat, které teď může sestřička 

barevně zkrášlit.  

A právě tohoto chlapce maminka čeká, aby společně 

povečeřeli.  

„Konečně,“ uleví si, když se ozve zvonek.  

„Kde jsi byl tak dlouho?“ vítá ho výčitkou v předsíni.  

Chlapec uhýbá pohledem a nápadně dlouho si vyzouvá boty.  

„Už jsi měl být před půl hodinou doma, kde ses toulal,“ zlobí 

se už maminka nejen kvůli pozdnímu příchodu, ale hlavně proto, že 

syn zatajuje pravdu. 

„Zdržel jsem se.“ 
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„A kde?“ 

„Ve městě.“ 

„A cos tam, prosím tě, dělal? Víš přece, že máš jít z výtvarky 

přímo domů.“ 

Znovu sklopené oči a pokus o úhybný manévr v cestě do 

koupelny. Máma se mu však staví do cesty, synova ramena svírá do 

svých dlaní a přitom se hluboce zadívá do jeho vystrašených očí.  

„Tak, co se stalo?“ 

„Nesmím o tom mluvit.“ 

„O čem, přece mamince to musíš říct.“ 

„Taťka mi to zakázal.“ 

Neblahé tušení zastíní ženinu tvář a Lukáš se této proměny 

leká. Musí však už dokončit, co začal.  

„Potkal jsem tatínka ve městě. Vzal mě na pohár a koupil mi 

žvýkačky. Ale všechny jsem je nesnědl. Podělím se s Eliškou.“ 

„A proč s tebou nepřišel domů?“ 

„On nemohl, musel ještě někam jít.“ 

„Ale kam, prosím Tě, nevíš?“ 

„Ta paní říkala něco o hotelu.“ 

„Jaká paní?“ 

„Ta, co byla s ním.“ 

Paní Dolákové se zatmí před očima. Tak přece je to pravda. 

Tušila to již delší dobu, ale stále tuto myšlenku zaháněla.  
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„Běž se umýt,“ nechce už trápit svého syna, který jí prozradil 

to, co neměl.  

Večeři pak podává v slzách, ale s dětmi o tom nemluví, i když 

chtějí maminku rozveselit.  

„Maminko, já vím, co to znamená,“ svěřuje se Lukáš před 

spaním.  

„Co víš?“ 

„Tatínek si našel druhou maminku jako taťka od Petra ze 

školy. Ale já ji nechci. Je strašně škaredá. Ty jsi krásná, jsi 

nejkrásnější maminka na světě.“ 

Žena hladí svého nejstaršího, jistě šťastná z tohoto vyznání 

lásky, i když by je raději slyšela od toho, který v těchto chvílích 

podobná slova pronáší nové „mamince“. 

Nepomohly prosby, nic nesvedly domluvy ani pláč dětí. 

Tatínek, pan Dolák, chodil domů stále méně, až odešel úplně. 

„Rozveď se s ním, je to darebák,“ radila sousedka 

a doporučení ostatních byla stejná.  

Nakonec podal žádost o rozvod on.  

Rozvedli je při druhém stání. Ona neměla v očích nenávist, 

nemohla však vypovídat. Bránily jí v tom slzy, a tak jen kývala nebo 

kroutila hlavou. Cestou ze soudní síně ji uviděla. Byla mladší, ale 

hlavně zajímavější. Měla za sebou vítězství, ale i přesto v očích 

strach.  

„Taťka je škaredý, je darebák,“ říká ten den při večeři Eliška.  

„Darebák,“ přidává se Karlík.  

„My tě maminko, nedáme,“ pečetí vše Lukáš.  
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Sedá si ke stolu k dětem: „Od koho máte ty nadávky na 

tatínka? Doma jste je neslyšely.“ 

„Paní Tomanová to říkala,“ přiznává upřímně Eliška.  

„Děti,“ začíná utrápená žena rozhovor, na který se dlouho 

připravovala.  

„Tatínek od nás odešel, ale my si ho musíme vybojovat 

nazpět. On není zlý, jenom je v této chvíli hloupý. Když se budeme 

všichni modlit, tak se nám vrátí.“ 

„Otče náš,“ začíná maminka a děti se přidávají až po zvolání 

„Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům,“ kdy 

paní Markéta modlitbu přerušuje: „Ano, odpouštíme ti, tatínku, žes 

od nás odešel. Udělal jsi hloupost a veliký hřích, ublížils nám všem. 

Odpusť mu, nebeský Otče, a přiveď ho nazpět k nám, ke mně 

a k dětem. Amen.“ 

A tak se modlívají každý večer.  

Do práce, z práce, na nákupy a potom domů … sama, stále 

sama. Ano, má děti, ale ty mají přece jenom jiný svět. Berou si lásku 

od mámy a vracejí přitulením. Ale to jenom večer před spaním. 

Vydrží tato posila do dalších dnů?  

„Je to zlý člověk, nemysli už na něho. Jsi šikovná, najdi 

dětem nového tátu,“ radí kamarádka v práci. 

„Všimla jsem si pana Kováře, jak se na tebe se zalíbením 

dívává.“ 

„Mlč, prosím tě, mlč,“ zaráží paní Markéta tyto dohazovací 

řeči.  

„Nebuď hloupá, jeho se nedočkáš.“ 
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„On je otec mých dětí a nikdo jiný a já věřím, že se k nám 

vrátí.“ 

„Jsi hloupá stejně jako on, když tě opustil. Jste hloupí oba, 

každý jinak,“ končí rozhovor kolegyně, když neuspěla se svou 

nabídkou.  

A paní Markéta svou samotu vyplňuje tím, že se modlí: 

Z práce, do práce, cestou domů, a potom před spaním s dětmi.  

A tak to trvá dva roky. Až jednou dostává Lukáš dopis.  

Milý synu, už jsem Tě dlouho neviděl. Popros maminku, 

jestli by Tě za mnou nepustila na tuto sobotu a neděli. Půjdeme spolu 

na zámek, pak na přehradu. A v neděli ráno na výlet do hor. Neboj 

se, půjdeme tam i do kostela. Také se neboj, že bude někdo s námi. 

Budeme spolu jen my dva. Tvůj tatínek. 

Kolikrát si tyto řádky paní Markéta četla, přemýšlela 

a modlila se. Jak mnoho tyto řádky prozrazovaly! 

„Je sám jako já,“ povzdechla si žena nad horou prádla, které 

sesbírala ze šňůry, „a tolik by mi mohl pomoci.“ 

„Ne, Lukáši, na ten výlet tě nepustím. Napiš však tatínkovi 

jediné slovo, ne, jednu krátkou větu: Všichni jsme Ti odpustili.“ 

Večer paní Markéta tento krátký dopis pokládá pod kříž 

a modlí se růženec.  

A pak dny ubíhají, týdny se vlečou jeden za druhým. Čím 

déle bez odezvy, tím monotónněji. Až jednou večer se ozve nečekané 

zazvonění.  

„Je tam tatínek,“ oznamuje Lukáš mamince, která právě strká 

prádlo do pračky.  
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Ticho je v celém bytě a paní Markéta rychle dýchá, jak jí 

poroučí zmatené srdce.  

„Vítáme tě,“ říká pevně a dává do těch slov perně 

vybojovanou lásku, která ve chvílích zrady hrozila přerůst 

v nepřátelství.  

V této chvíli se stalo to, co nečekal nikdo z přítomných. 

Během několika chvil je to u nich jako před dvěma roky. Maminka 

hledá v kuchyni, aby nabídla to nejlepší, co doma mají. A děti se 

svěřují se vším, co je trápí anebo co potřebují sdělit. Jako by ani ty 

dva roky nebyly. Jak je to možné? Zřejmě tak, že každý den za něho 

prosili, aby se vrátil.  

Teprve v deset večer děti usínají. 

„Prosím za odpuštění, jestli mohu doufat,“ jsou první slova 

mezi čtyřma očima.  

„Doufat… doufat, to víš, že můžeš. Já také doufala celou 

dobu v Boha, že se nám vrátíš. Věřila jsem, že nám tě pošle nazpět. 

Teď můžeš doufat zase ty.“ 

„Trestat už mě nemusíš, vytrpěl jsem si sám dost,“ 

povzdechne muž, který snad ani neví, jak za ty dva roky zestárl.  

„Nemusíš nic říkat, jestli je ti to zatěžko,“ chce mu usnadnit 

úlohu žena.  

„Ne, já chci, musíš vědět všechno, musíš znát celé mé nitro, 

když máme znovu začít.“ 

Dlouho do noci svítí lampa v pokoji, aby byla svědkem 

zpovědi muže, který zradil a jemuž by tento hřích tak bezvýhradně 

odpustila jen málokterá. Ale paní Markéta je právě v tomto jiná. 

Z ledničky vytahuje víno a staví je na stůl se slovy: 
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„Mám je tu stále připravené. Nevzpomínáš, jak jsme je spolu 

poprvé pili?“ 

Odpuštění a smíření končí ten večer v manželském objetí. Na 

druhý den je sobota plná domácího štěstí. Pak neděle se slíbeným 

výletem do hor a se mší svatou, na které jsou opět všichni spolu.  

„Pane Ježíši, děkuji Ti,“ modlí se paní Markéta po svatém 

přijímání, „děkuji Ti, že jsme zase všichni pohromadě a s Tebou.“ 

Výstup na kopec je rodinnou soutěží. Vyhrává Lukáš, 

udýchaná Eliška dosahuje kopce dlouho za ním. Oba sourozenci pak 

stojí nahoře a mávají blížící se trojici, která jim odpovídá. Tatínek, 

maminka a mezi nimi Karlík.  

„Jsou jako Nejsvětější Trojice,“ hodnotí jejich společnou 

snahu Lukáš.  

„Pan farář nám to říkal v náboženství, že rodina je obrazem 

Boží Trojice.“ 

A je tomu tak. Po dnešní svátosti smíření září tento obraz do 

celého okolí.  

Tyto řádky, které chtěly přiblížit postoj jedné ženy, žijící po 

životním dramatu šťastně mezi námi, ať jsou svědectvím, že důvěra 

v Boha, spojená s odpuštěním, je pramenem nového štěstí. 

(Prameny: Josef Janšta, DESATERO, 1993;  

Marek Vácha, NEVYŽÁDANÉ RADY MLÁDEŽI, 2017) 

/Marie Havířová, Žárovka č. 38, 25.3.2018/ 
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Určitě si už každý z nás někdy řekl, že by nebylo marné, kdyby bylo 

něco v životě aspoň trochu jednodušší…taky si to občas říkám. 

Nevěřím ale na náhody, věřím tomu, že cesty Boží prozřetelnosti 

jsou nevyzpytatelné a že to s námi ten náš Táta v nebi myslí 

dobře…úplně stejně dobře jako příroda s motýlem… 

 

Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek; člověk seděl 

a několik hodin pozoroval motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělo 

tímto malým otvůrkem ven.  

Pak se zdálo, jako by byl stále na jednom místě. Zdálo se, že 

se dostal tak daleko, jak mohl, a že se už dále dostat nemůže. Člověk 

se tedy rozhodl motýlovi pomoci: vzal nůžky a zámotek rozstřihl.  

Motýl se z něj pak snadno dostal. Měl však scvrklé tělo, byl 

drobný a měl svraštělá křídla. Člověk pokračoval v pozorování, 

protože čekal, že se křídla každou chvíli rozevřou, zvětší a rozšíří, 

aby byla schopna nést tělo motýla a aby byla pevná.  

Nic z toho se nestalo! Motýl ve skutečnosti strávil zbytek 

života lezením se scvrknutým tělem a svraštělými křídly. Nikdy 

nebyl schopen létat.  

Člověk ve své laskavosti a dobrém úmyslu nepochopil, že 

omezující zámotek a zápas nutný k tomu, aby se motýl dostal přes 

drobný otvůrek, je způsob, jakým příroda vytlačuje tekutinu z těla 

motýla do jeho křídel, aby byl schopný létat, až se jednou ze 

zámotku osvobodí.  
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Někdy jsou zápasy přesně tím, co v životě potřebujeme. 
 

Pokud by nám bylo umožněno jít životem bez překážek, tak 

by nám to mohlo uškodit. Nebyli bychom tak silní, jak bychom 

mohli být. Nikdy bychom nebyli schopni létat. 

 

Chtěl jsem sílu… a dostal jsem potíže,  

aby mě posílily. 

Chtěl jsem moudrost… a dostal jsem problémy, 

abych je řešil. 

Chtěl jsem blahobyt… a dostal jsem mozek a sílu, 

abych mohl pracovat. 

Chtěl jsem odvahu… a dostal jsem překážky,  

abych je překonával. 

Chtěl jsem lásku… a dostal jsem ztrápené lidi,  

abych jim pomáhal. 

Chtěl jsem výhody… a dostal jsem příležitosti. 

 

Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl,…  

ale dostal jsem všechno, co jsem potřeboval. 

 

„Žij život beze strachu, postav se všem překážkám a věz, že jsi 

schopen je překonat.“ 

(Použitý příběh Motýl – příběh kolující po internetu)  

/Marie Havířová, Žárovka č. 39, 27.5.2018/ 
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Bylo poobědové odpoledne a moji andílci strážníčci trávili zřejmě 

siestu (proč právě andílci strážní a ne jeden, jak bývá zvykem?, 

protože moje maminka říkávala, že „jeden andílek strážný by mne 

nezvládnul“). Ale podle rčení, že „čert nikdy nespí“, ten, co mne měl 

v péči, skutečně asi nespal a vymýšlel, jak mne potrápit.  

Byl krásný letní den, bylo to krátce po konci prázdnin, teplo 

a bezoblačné nebe, tušení blížícího se podzimu, ohlašujícího se 

pomalu nastupujícím „babím létem“. Dalo by se říci čas odpolední 

pohodové siesty, slastného odpoledního podřimování po dobrém 

obědě. Jenže právě v ten den jsem měl odpolední vyučování – i když 

docela oblíbený předmět. 

Šel jsem tedy po dobrém obědě do školy (popravdě, moc se 

mi nechtělo). 

Ale že byl ještě čas do zahájení vyučování, zastavil jsem se 

u kamarádů, kteří právě hráli v „Trávníkách“ kuličky. 

Nezvykle se mi hra s kuličkami dařila, stále jsem vyhrával, 

a když jsem se odebral do školy, měl jsem obě kapsy plné kuliček, 

tolik „klukovského majetku“, že se mi do kapes sotva vešly. 

Začínala právě hodina vyučování a já se rychle posadil, abych 

nevyrušoval. 

Pan učitel začal poutavým vyprávěním a my žáci ve třídě tiše 

seděli, napjatě, plni dojmů z vyprávění ani nedutali… 

Z ničeho nic se ozvalo ťuk, hop, a kutululů. Zoufale jsem se 

chytil za obě nadité kapsy u kraťasů. K mé hrůze mi právě vypadla 

jedna z kuliček, jichž jsem měl plně nadité kapsy. Znělo to v tiché 
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třídě jako výstřel poplašňáku. Třída zašuměla a kdosi mi vyklouzlou 

kuličku podal. Vyučování pokračovalo dále. Jenže opět ťuk 

a kutululů, a to jsem se prosím skoro ani nepohnul, téměř nedýchal. 

Třída opět zašuměla. Seděl jsem způsobně bez pohnutí, ruce pevně 

na kapsách a dělal jakoby nic, jako by se mne to netýkalo. Ale od 

stolku pro kantory se ozvalo: „Ještě jednou a dostaneš latí, co tu 

máme na zavěšování map, co se do tebe vejde.“ 

Teď určitě opět zaúřadoval ten dareba čertík. Najednou mě 

začalo svědit v nose a spustila se mi rýma, nikdy dříve jsem rýmou 

netrpěl. Pomalu, opatrně jsem povytahoval kapesníček z kapsy, 

kousíček po kousku, aby se obsah kapes nevysypal. Už, už, byl 

kapesníček skoro venku, jenže teď se to stalo a čertík vynesl svůj 

největší trumf – hrrrrr! Rozkutálely se kuličky po celé třídě. 

„Chlapče, pojď k tabuli a vyndej vše, co máš po kapsách.“ – 

řekl pan učitel přísně. Neochotně jsem vyskládal celé chlapecké 

jmění na učitelský stůl. „Polož se přes první lavici.“, poručil. Stále 

jsem doufal, že bude jen pokárání. Ale naopak, důkladně mi vyprášil 

kraťasy i za celý učitelský sbor a za všechny moje hříchy, o kterých 

jsem ani nevěděl. 

V naší době potrestání výpraskem byl trest né neobvyklý. 

S odstupem času se mému oblíbenému panu učiteli ani nedivím. Jen 

musím dodat, že bych dokázal v ten okamžik namalovat toho čerta 

i v barvách!! A ta ostuda!!!! Začínal jsem totiž přicházet do období, 

kdy mi na mínění spolužaček začínalo náramně záležet. 

„Jaruško, pojď sem“, pravil pan učitel, „vezmi si ty kuličky, 

jsou tvoje.“ Jaruška byla velice hodná, skromná a chytrá premiantka 

naší třídy, kuličky sice brala nerada, ale poslušná si je tedy vzala. Já 

jsem se zatím snažil před spolužáky, hlavně spolužačkami, zachovat 

klidné rysy v obličeji, i když mne pálil výprask na prodloužených 
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zádech, a hlavně v hlavě, pro to pokoření před krásnými a něžnými 

spolužačkami!!! 

Pánu Bohu děkuji, že se za chvíli ozval mnou toužebně 

očekávaný zvonek, hlásící ukončení vyučování. Zvonek, který 

ukončil moji ostudu a trápení, které způsobil ten zlomyslný čert, 

a díky jemu, neposlušné kuličky. Toto zazvonění ukončilo ten den 

vyučování, tím i můj trapas. 

Všichni žáci již odešli, protože bylo venku moc krásně, chtěli 

využít zbytek odpoledne. Jen mně se nechtělo ven, loudal se a čekal, 

až všichni odejdou, abych se nestal ještě terčem škádlení spolužáků. 

Vtom ke mně přistoupila Jaruška, v rukou čistě bílý ubrousek na 

svačinu, a v něm mi podávala odevzdané kuličky a navíc v jejích 

jemných dívčích dlaních mezi kuličkami trůnily tři veliké vlašské 

ořechy (zvané „papíráky“). Byl to dar, snad, aby mne to tak nebolelo. 

Pro mne to ale byl neskutečně hluboký zážitek a úžasná vzpruha 

za tyto, pro mne, příšerně děsné okamžiky. 

Že mi Jaruška vrátila kuličky, jsem samozřejmě chápal, 

protože kuličky, to nebyla hračka, se kterou si hrají dívenky, ale 

dojaly mne ty oříšky. Stále na ten okamžik vzpomínám. V duchu 

myslím na ten den, na tu chvíli a často si pro sebe v duchu říkám že: 

jeden oříšek v sobě skrýval pochopení, 

další, že měl v sobě soucítění (empatii) 

a třetí oříšek byl plný nezištného kamarádství. 

Tak se dá jednoduše říci – tři oříšky od skromné, laskavé 

dívky, nelze jinak než: od Popelky.  

Občas se s ní potkám, a na tuto událost si vždy vzpomenu. Je 

možná škoda, že jsem jí o tom nikdy nepověděl. Ale chlapecká 
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nesmělost mi nedovolila jí tohle říci. Snad se jí dostanou někdy 

náhodou do rukou tyto řádky, a připomenou jí naše nevinná 

doznívající dětská léta, která byla ale přesto plná citu a pochopení.  

Od této příhody jsem již kuličky nehrál a také neprovozuji 

žádné jiné hazardní hry, neboť nevím, jak je to s tím čertíkem. 

Kuličky byly léta uložené v zavařovací sklenici, až nedávno 

je moji milovaní vnoučci objevili při šmejdění po domě. Na jejich 

žádostivých pohledech bylo patrno, že by je tůze rádi vlastnili. 

Věnoval jsem je tedy vnoučkům s poučením, jak kuličky hrát. Nerad 

jsem se se zmíněným pokladem loučil, jako bych činil nějakou 

svatokrádež, ale protože děti mám moc rád, nakonec jsem jim je dal. 

Nyní jsou kuličky často k nalezení po celé zahradě. Myslím, 

že hra s kuličkami jim v době počítačů a jiných lákadel už nic neříká. 

 

A nakonec? 

Moji rodiče podle učitele národů Komenského nešetřili 

metličku, když moje nezbedy nemohli, jak se říká „vydýchat“. To 

však neznamená, že jsem je nemiloval, možná tomu bylo právě 

naopak. Totéž lze říci o některých mých oblíbených kantorech, 

kterých byla ve zdech Bílovické školy většina… 

/Josef Menšík; nikoli ten jimramovský,  

ale známý pana Škoviery; Žárovka č. 33, 2.7.2016/ 
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Moudré a pošetilé panny, Marián Škoviera
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Venku mrzne, až praští, zem je pocukrována bílým popraškem, 

na hladině rybníka je ledový škraloup, a já se doma choulím 

k radiátoru. Inu, zimní měsíce jsou pro nás rybáře dosti strastiplné. 

Jak rádi bychom sbalili své nádobíčko a vyrazili na lov… Bohužel si 

musíme ještě nějaký ten pátek počkat. Nezbývá, než zavzpomínat 

na ty krásné chvíle strávené u vodních nádrží, na ulovené, více 

či méně, trofejní ryby, i na to, co všechno se při jejich lovu přihodilo. 

Každá rybářská výprava začíná důkladnou domácí přípravou. 

Je potřeba nachystat a zkontrolovat veškeré vybavení a samozřejmě 

připravit dostatečně lákavou návnadu pro hladové rybí krky. Každá, 

byť nepatrná, drobnost, může ve výsledku ovlivnit celý výsledek 

rybářova snažení. Proto se snažím nikdy nic nepodcenit a být 

připraven téměř na vše.  

Domácí přípravou začala také jedna z mých nočních výprav, 

kdy jsem se vypravil na lov dravců. Chytit kapra dokáže většinou 

i naprostý zelenáč, ale dostat do podběráku štiku, candáta, či dokonce 

sumce, to už vyžaduje určitý um. Začínalo se již stmívat, než jsem 

měl vše sbaleno a mohl konečně vyrazit. 

Noční rybaření je dosti specifické a bývá velmi zajímavým 

zpestřením oproti běžnému lovu za denního světla. U rybníka je 

většinou rybářuprázdno a panuje zde naprostý klid. Za jasné oblohy 

nad vámi svítí hvězdy, za zády dost často šumí les, z vodní říše se na 

vás občas vyskočí podívat nějaká ta ryba a do uší vám šustí tichá 

netopýří křídla. Pokud si zrovna neužíváte některého z těchto vjemů, 

soustředí se vaše oči většinou na takzvaného policajta, který 

signalizuje pohyb vlasce, a tedy vlastně záběr.  
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Sportovní rybaření ve své podstatě vlastně představuje čekání 

na záběr. Ten je klíčový, bez něho by se to neobešlo. Jakmile ryba 

zabere, je potřeba včas reagovat. V opačném případě se vystavujete 

riziku, že o rybu přijdete, nebo dokonce můžete přijít i o… Ale 

k tomu se ještě dostanu. 

Nahodil jsem pruty, postavil stan a uvelebil se na sesličce. 

Rybolov mohl začít. 

Jak už to ale někdy bývá, i přes urputnou snahu vyzní někdy 

veškeré snažení naprázdno. Fortuna mi té noci rozhodně nebyla 

nakloněna a jediné pohyby policajta byly způsobeny mírnými poryvy 

větru.  

Dnešek se proměnil v zítřek a ryba stále nikde. Rychlým 

tempem se blížilo ráno a já již pomalu přestával doufat. Ryby mi 

braly pouze roha.  

K ránu, kdy už jsem zíval únavou a nudou, jsem svého 

snažení zanechal. Přehodil jsem pruty, povolil brzdu na navijáku, 

a zalehl do stanu s tím, že tomu nechám do rozbřesku volný průběh.  

Pomalu ale jistě mě začala přemáhat dřímota. Na mobilu jsem 

nastavil kontrolní budík a oddal se spánku.  

Zdál se mi krásný sen. Zrovna jsem kontroloval pruty, když 

v tom náhle policajt vystřelil obrovskou rychlostí nahoru, narazil 

do prutu, a vlasec se za hlasitého bzučení brzdy navijáku začal 

neúprosnou rychlostí ztrácet pod vodní hladinou. Doslova jsem slyšel 

ten slastný bzučivý zvuk. Zasekl jsem, prut se prohnul a… 

Probudily mě až zářivé sluneční paprsky, které se opřely 

o stanové plátno, budík neměl šanci. 
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Z tepla spacího pytle se mi věru nechtělo, a tak jsem pouze 

rozepnul stan a vyhlédl ven, abych omrknul stav prutů. S hlasitým 

zívnutím jsem konstatoval, že levý prut je beze změny. Vyklonil 

jsem se o něco více ven a nechápavě hleděl na prázdné vidličky, 

ve kterých měl být druhý prut. Vyskočil jsem jako bodnutý včelou 

a pelášil k prázdným vidličkám. 

Prut byl stržený na zemi, z cívky byl vymotán veškerý vlasec 

a prut ležel na poloviční cestě k rybníku. Se zaseknutím jsem neváhal 

ani vteřinu. Špička prutu se jemně prohnula, vlasec však byl volný. 

S jiskřičkou naděje jsem jej rychle namotával.  

Co se stalo, jsem však věděl hned, jak jsem uviděl stržený 

prut. Nějaká ryba se přece jenom „spletla“, okusila moji návnadu 

a pustila se do boje. Když na navijáku došel vlasec, měla ještě dost 

síly, aby strhla celý prut. Ani to ale nepomohlo, a tak nezbývalo již 

nic jiného, než napnutý vlasec překousnout. Bojovala opravdu 

statečně.  

Musel to být pořádný kousek, vzhledem k tomu, co všechno 

dokázal. Škoda jen, že jsem nebyl připraven. Stačilo pouze zůstat 

vzhůru a v pravý okamžik zaseknout… 

/Pavel Šikula ml., Žárovka č. 26, 2.3.2014/ 

 

 

 

Píp, píp, píp… No, ve skutečnosti mi mobil zahrál sérii pop 

rockových písniček, ale stěžejní je, že se určitá zvuková vlna, 
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dostatečně hlasitá, dostala k mému uchu, čímž způsobila mé 

probuzení.  

Trošku se protáhnout, dát si snídani šampionů, namíchat 

ionťák, a pak již hurá na Lucký vrch. Tento kopec, o nadmořské 

výšce naší Prosičky, který běžně láká turisty na dobré pivo, výhledy 

a horský vzduch, zve totiž v tento podmračený den všechny cyklo 

nadšence k již tradiční časovce. 

Projíždím celou trať, abych se mohl zapsat. Jedná se sice 

pouze o několik kilometrů, ale zato pořád do kopce. Jako domorodec 

profil tratě podrobně znám, a tak vím, kde se bude lámat chléb…  

Na Vrchu mi milá slečna po složení zápisného a podepsání 

prohlášení, že jedu na vlastní riziko, přiděluje číslo a kupon na malé 

občerstvení. Padesát šest? To si ještě nějaký čásek počkám. Pěkně 

v klidu si vyklepávám nohy a chvíli klábosím s dalšími závodníky. 

Následně sjíždím do Lačnova omrknout start, a než na mě přijde 

řada, ještě absolvuji kondiční rozjížďku.  

Startuje se v minutových intervalech. Zařazuji se dle pořadí 

do fronty závodníků. Pomalu, ale jistě, se blížím ke startovní čáře. 

Tak a je to tady… Šikula!  

Můj první cyklistický závod. Mezi profíky s vytuněnými 

koly, profi oblečením a dokonalou postavou si připadám jako exot. 

Ale co, hlavně nedojet poslední, to jest cíl. Na mém kole se přece 

také dá jezdit, a navíc jsem relativně dost trénoval.  

Pět, čtyři, tři … START! Mocně šlápnu do pedálů a vyrážím 

kupředu.  

Na rozdíl od většiny klasických cyklistů spoléhám na sílu 

záběru a nasazuji těžké převody. Mírný větřík mě jako na požádání 

ovívá a tělo se začíná ohřívat na tu správnou provozní teplotu. 
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Nechci nic nechat náhodě, a tak hned ze začátku nasazuji ostré 

tempo. Krátké závody, jako je tento, mají tu nevýhodu, že není 

prostor pro žádný odpočinek, a je bezpodmínečně nutné jet 

systémem start–cíl.  

První část trati, charakteristickou mírnějším stoupáním, 

absolvuji s přehledem. Ale řeknu vám, že když na to přijde, tak 

Telecí je zatrápeně dlouhá vesnice.  

S dalšími a dalšími baráčky se blíží závěrečná pasáž závodu, 

tedy samotné vystoupání na Lucký vrch. Tuto část já osobně 

rozděluji na vystoupání dílčího kopce ke křižovatce, kterým 

závodník opustí Telecí, a na finální dojezd od křižovatky. To, že se 

blíží stěžejní část závodu, signalizují i postávající diváci. 

Pro cyklistiku je typické, že věci znalý divák se vždy přijde podívat 

na výkony sportovců v těch nejnáročnějších partiích tratě, kde někdy 

doslova a do písmene „potí krev“. 

Začínám dost značně cítit nohy. Kopec, který se tyčí přede 

mnou, vypadá strašidelně. Předjíždí mě závodník, který startoval 

minutu po mně. Na mostku míjím místní omladinu, která mě 

s lahváči v rukou burcuje k výkonu. Dech se mi výrazně zrychluje, 

vstávám ze sedla a bojuji s nelítostnými fyzikálními zákony.  

Srdce mám snad až v krku, síly dochází s každým pohybem. 

Unaven podřazuji a snažím se soustředit na techniku. Začíná to bolet. 

Vážně se mi chce sesednout. Přemýšlím, co dál. Sesednout je tak 

snadné. Vždyť nejde o život. Proč bych se měl trápit? Představuji si, 

jaké to bude, až dojedu do cíle. Tam přece mohu padnout 

a odpočinout si tak dlouho, jak jenom bude potřeba. Ano, bolí to, ale 

jedu stále dál. Rozhoduji se. Pojedu tak dlouho, dokud nepadnu, 

někdy se přece člověk musí překonat. Snadná cesta tady bude 

vždycky. Ale někdy se vážně nechce…  
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S vypětím všech sil se blížím ke křižovatce. Diváci mocně 

popohánějí: „Hop, hop, hop!“ Míjím stanici „první pomoci“, 

typickou pro tento závod, nabízející rychlou univerzální medicínu 

(rum). Nemám ani sílu odpovědět, jenom lehce zakroutím hlavou. 

Nějaký „zlomyslný“ fotograf zvěčňuje mé trápení, věnuji mu letmý 

úsměv a odbočuji k finiši.  

I kdybych měl duši vypustit, musím dojet. Nabírám mocně 

a plnými doušky vzduch do plic a s každou vteřinou se blížím k cíli. 

Vím, že jsem blízko, teď to nemohu vzdát. Už jsem tak blízko, 

že bych to mohl i dojít… Cíl je na dohled.  

Blížím se k poslední zatáčce, od které je finiš vzdálen 

cca 50 metrů neuvěřitelně prudkého stoupání. Všechno, co jsem zažil 

na trati, není nic proti tomuto. Poslední krok bývá často nejtěžší. Můj 

příjezd ohlašuje vuvuzela a známí 

i neznámí mě pokřiky tlačí kupředu. 

S úplně posledním zbytkem sil 

protrhuji pomyslnou cílovou pásku. 

Dojel jsem!  

Pěkných pár minut se snažím 

popadnout dech. Srdce bije jako 

zvon. Nezáleží mi na čase, na 

pořadí, ani na ničem jiném. Dojel 

jsem, překonal jsem sám sebe 

a vydal ze sebe naprosté maximum. 

Vím, že rychleji jsem dnes jet nemohl, a proto výsledky závodu 

ztrácejí smysl. Alespoň tedy dnes, zítra již budou mocnou motivací 

k dalšímu tréninku. 

A co Ty? Dáváš do toho všechno? 

/Pavel Šikula ml., Žárovka č. 27, 29.6.2014/ 
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Kdo by to neznal už od raného dětství? Každá večerní modlitba 

končila většinou takhle: 

Andělíčku můj strážníčku, 

opatruj mi mou dušičku. 

Andělíčku, strážce můj, 

duši, tělo opatruj. 

Později, když se role posunuly, každý skutečný rodič 

s dojetím poslouchal dětský recitál. Poslouchal a mnohdy neslyšel 

obsah, neboť se nechal dojmout roztomilým žvatláním. A převážně 

jsme jako rodiče mysleli na nějaký tělesný úraz. 

V první větě ale prosíme o ochranu duše, a tady hrozí často 

mnohem větší nebezpečí úrazu. Kdy jsme dostali ochranu duše, na to 

si asi těžko vzpomeneme. 

Ale až v další větě prosíme i o ochranu těla. Když se 

zamyslíme, tak se nám z dětské modlitbičky najednou stane velice 

hluboká modlitba. 

 

Z nedávné doby si vzpomínám na to, jak mě silvestrovskou 

petardou raket strhl pes. Byl to pád z dvoumetrového svahu 

na železný plot, který jsem povalil.  
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Mohl bych barvitě popisovat celou událost na půl stránky, ale 

zůstanu přitom, že jsem se dokázal s krvácející hlavou dovléci domů. 

Skončil jsem v úrazové nemocnici.  

Tam jsem od lékaře uslyšel: „Anděl strážný dostal pořádně 

zabrat…“ 

 

Tak jako snad každý rozumný člověk bych mohl uvést mnoho 

příkladů, kdy náhoda nebyla náhodou, ale zásahem někoho zvenčí, 

tudíž anděla strážného. Andělíček se najednou změnil v anděla jako 

hrom. 

Teď, na začátku prázdnin, kdy posíláme své děti do táborů, 

skautských i jiných, k babičkám, tetičkám… Vzpomeňme si 

na anděla strážného a odchod dětí doprovázejme větou: „Ať tě 

chrání anděl strážný.“ 

A pro každého z nás je jistě lepší jít s andělskou ochranou 

do nového dne než do snů. 

/Marián Škoviera, Žárovka č. 27, 29.6.2014/ 

 

 

 

Mám rád časná rána. Většina lidí ještě v „teplém pelíšku“ dospává 

noc. Já si zatím vychutnávám čerstvý vzduch a „bezčlověčí“ ulice či 

prostranství. Těší mne pocit pozorovatele rodícího se dne. Je to, jako 

by vše bylo stvořeno jen pro mě. 

Samozřejmě – jenom jako. 
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Kolem živého plotu běží malý chundelatý pes. Asi se vrací 

z noční toulky. Přes ulici běží další, ten také zná přesnou cestu domů. 

Vrátí se včas od své „frajerky“ do boudy, takže ani pán nepozná, že 

ho nikdo nehlídal. 

Jdu dál Dolní Lipovou kolem říčky Stařič ke kostelu. 

Najednou se trochu leknu. U plotu stojí mohutný vlčák. Potlačím 

pud, který mi velí rychle zmizet, a nutím se jít klidně dál. Je to mladý 

pes, dívá se za plot a vrtí radostně ocasem na fenku. Neuspěl. Odbíhá 

nerozhodně a váhavě. Asi ještě 

nikdy nepoznal svobodu a vyrazil si 

do „světa“. Vyrazil ale také na 

silnici, stojí uprostřed a neví, co 

dál. V duchu mu říkám: „Běž pryč, 

přejede tě auto!“ Jako by to uslyšel, 

otočil ke mně hlavu a upřel na mně 

krásné hnědé oči s otázkou: 

„Pomůžeš mi?“ Zavrtím hlavou 

a říkám ne, ne, já nejsem tvůj pán, 

hledej cestu domů, jinak špatně skončíš. Nejistě se otáčí a běží mezi 

ploty dál. Připadá mně to jako z nějaké bajky. Mám smíšené pocity, 

umocněné právě dočtenou knihou „Tančící skály“. Vybavuje se mi 

věta z textu, která říká: Svoboda a odpovědnost jsou líc a rub téže 

mince. Pes je jen zvíře, nemá lidský rozum, nechápe. Člověk, ten 

sice rozum má, ale často pochopit nechce. 

Mimochodem, tu knížku, kterou napsal Marek Orko Vácha, 

„Tančící skály“, stojí opravdu za to přečíst. 

/Marián Škoviera, Žárovka č. 28, 2.11.2014/ 
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aneb 

 

Už víc jak půl hodiny sedíme na jednom místě. My a naši známí, 

se kterými právě trávíme dovolenou v Sieně. Sedíme, nebo chvílemi 

stojíme, a nemůžeme se vynadívat. 

Je to krása, říkáme my. 

Je to krása, konstatují oni. 

Nad námi se tyčí mohutný portál chrámu Santa Maria 

Assunto. Mramorový Svět i mramorové Nebe. Mramorové sloupy, 

mramorové oblouky, mramorové sochy. Mramor a zase mramor, 

krásně nasvícený italským sluncem. Vysoko v průčelí jsou tři 

nádherné zlacené mozaiky. A za tím vším se tyčí zvonice z černého 

a bílého mramoru. 

Najednou mne napadla myšlenka: vidíme stejnou věc, my 

i oni. Říkáme, že je to krása. Ale pro každého z nás to znamená něco 

jiného. 

Jak tuto krásu asi vnímají „nevěřící“, ke kterým se tito naši 

známí řadí, a jak ji vnímáme my, co „věříme“? 

Vím, co chtěli slyšet: kdo byl stavitel, jak dlouho se stavělo, 

co všechno se spotřebovalo, co to stálo a vlastně všechno to, co se dá 

přečíst v každém lepším turistickém průvodci. A co se stejně rychle 

zapomene. 
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V tu chvíli mám ale chuť říkat něco jiného. Otevřít jim „náš“ 

pohled na tuto krásu. 

Že to všechno stavěli lidé pro oslavu Boha, že je v tom 

kameni vtěleno ohromné úsilí, nasazení, radost, jistě i slzy, ale 

hlavně láska jako odpověď na tu nejvyšší lásku, kterou byl člověk 

obdarován. Prostě vztah lidského srdce ke Stvořiteli a Spasiteli. Proto 

je ta krása tak úchvatná, protože je prostoupena Duchem. 

Jak to, že necítíte a nevidíte to, co já? Slyším se, jak nahlas 

říkám totéž, co oni: je to krása, ale přesto – každý říkáme něco 

jiného. Uvědomuji si, že něco podobného jsme prožívali ve stejné 

společnosti i před tváří „přírody“. 

Trochu rozpačitě zakládám do alba fotografii chrámu Santa 

Maria Assunto, která mně připomněla okamžiky prožité na dovolené. 

V duchu mne napadá: nezklamal jsem vlastně? Možná to byla 

příležitost k evangelizaci a já ji nevyužil. Proč? 

Nestalo se vám někdy něco podobného? 

/Marián Škoviera, Žárovka č. 28, 2.11.2014/ 

 

 

 

Nejdříve jen krátká vzpomínka: 

… „Bijte Němce, papežence“, znělo nad bojištěm, kde jsme 

na jedné straně sněhové hradby stáli my – papeženci a na druhé 

straně šťastnější spolužáci jako husité. Po hodině dějepisu v roce 

1954 věděla ta druhá skupina, co jsme zač. Rovnováha sil způsobila 
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totální vyčerpání a promáčení všech bojovníků. Výsledek opravdu 

„historicky“ nerozhodný. Večer doma jsme pak téměř všichni byli 

po zásluze „odměněni“. Druhý den se bojovalo znovu, tentokrát zase 

pod vlivem filmu Kapitán Dabač. 

 

Ale k věci: 

Možná i s takovým školním obrazem šli mnozí na přednášku 

o mistru Janu Husovi, kterou jsem před časem navštívil. Každý 

z účastníků mně snad dá za pravdu, že jsme nahlédli do trochu jiného 

světa, než byl ten ze školních lavic. Nešlo jen o samotnou přednášku, 

vysoce fundovanou a velmi zajímavou, ale také o náš vztah k bratřím 

a sestrám jiných konfesí. Vytanula mi v mysli mnohá setkání 

s křesťany jiných církví, tak jak je život přinesl. Za všechna 

vzpomenu na dvě. 

 

V době mých studií v Brně nebylo na internátě volné místo 

a mne přijala na byt rodina Třísků v Kníničkách. Paní Třísková si 

mne při prvním setkání přeměřila očima a zeptala se, zda nemám 

otce „soudruha“. Po mé záporné odpovědi se ještě zajímala, jestli 

chodím do kostela a kam. Teprve pak se viditelně uklidnila a řekla, 

že oni jsou členy církve Českoslovenké husitské. Dodnes rád 

vzpomínám na pobyt u těchto milých lidí a na jejich pohostinnost. 

 

Další setkání: kasárna – přijímač – vojna. 

Stojíme před našimi veliteli, těsně po lékařské prohlídce. 

Poddůstojníci se prohrabují v našich osobních věcech a určují, co si 

můžeme nechat. To, co bylo nepotřebné – civilní šaty, zápisníky, 

knihy – to vše letělo do papírového pytle s adresou domova. Díval 

jsem se budoucímu kamarádovi přes rameno. Svobodník odděloval 
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jednu věc po druhé. A když se v jeho rukou objevila jakási kniha, 

zareagoval, jako by ho šlehla kopřiva. K údivu nás všech, co jsme 

stáli kolem, to byla Bible. Vyvedlo to z míry všechny, mazáky i nás 

nováčky. Josef, tak se jmenoval vlastník Písma, nás ale šokoval 

okamžitě znovu. Řekl veliteli: „Tu Bibli mi musíte nechat, mám na to 

podle ústavy právo.“ Něco takového říci v roce 1966 bylo neslýchaně 

odvážné a troufalé. Kniha knih přesto skončila v pytli, ale ne 

na dlouho. Hned v prvním balíku, který tento nováček dostal 

z domova, byla ona Bible. Mohl bych pokračovat v líčení tuhého 

zápasu, ale jistě postačí sdělení, že Josef, který byl členem 

protestanské církve, nakonec zvítězil. Bible s ním prošla celou vojnu, 

a dokonce ani nezabránila jeho povýšení. 

Po skončení vojny jsme se navštěvovali a já jsem u něj čerpal 

povzbuzení a různé podněty. Věděl jsem, že se scházejí i mimo 

nedělní shromáždění, že se společně modlí, že mají biblické hodiny. 

V dobách nejtužší „normalizace“ organizovali pro svoje děti letní 

tábory, výlety. Nutno přiznat, že tady byli někteří naši bratři o krok, 

možná i dva vpředu. Dnes se vídáme jen zřídka, ale naše přátelství, 

přesto že každý patříme k jiné církvi, vydrželo. 

 

Vím, že naše vzájemné přibližování není zdaleka lidskou 

zásluhou. To náš společný Pán jako Dobrý Pastýř shání stádo 

do jednoho ovčince. Společně se snažíme i ve světle nových 

poznatků o Mistru Janu Husovi jít dál za pravdou a překonávat 

mnohá zranění. Tato cesta vede k Otci a ukazuje ji jeho Syn. Právě 

v tom je naše cesta společná. 

/Marián Škoviera, Žárovka č. 29, 29.3.2015/ 
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Stojím pod stromem a dočesávačem na ovoce trhám zralá jablka. Pár 

jich je už v sáčku, ale to jedno ne a ne se pustit větvičky. Při třetím 

pokusu se konečně pustí. Je to pěkně velké červené jablko, ale do 

sáčku se mu evidentně nechtělo. Zvolilo si – potvůrka – cestu 

volného pádu a zasáhlo hlavu česače. Tedy mou hlavu. A nevěřili 

byste, jak tvrdý je to předmět… 

Následoval záblesk před očima, bolest a patřičná slovní 

reakce. Každý asi ví jaká, pokud se někdy praštil třeba kladivem do 

palce. Reakce nepřiměřená, kterou si chce člověk ulevit. 

Kde jsi a co děláš, ty můj Anděli strážný!? Já tady trpím a… 

tys mě nechránil!  

Jako blesk přišla odpověď od Anděla strážného: Jsem vedle 

tebe a musím se smát tvé nechápavosti. Vždyť největší poznání 

přichází přes bolest. Vzpomeň třeba na Isaaca Newtona. Ten když 

mu spadlo jablko na hlavu, přišel na zákony gravitace.  

Opáčil jsem: Zákony gravitace byly objeveny, tak proč…? 

Nestačil jsem dokončit myšlenku a už tu byla odpověď: Pán 

ti prostě dal stejnou šanci jako Newtonovi a co s ní uděláš, je jen na 

tobě.  

Pak už bylo ticho, jen listy na jabloni se jemně chvěly ve 

větru, asi proto, že všechno slyšely. 

A já jsem objevil pro sebe, že Pán promlouvá nejrůznějším 

způsobem. 
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A na člověku záleží, zda jej poslouchá a jaký užitek mu 

přinese třeba ten Boží zákon gravitace…  

/Marián Škoviera, Žárovka č. 31, 15.11.2015/ 

 

 

 

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

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

sami.“ Jindy zase v diskuzním pořadu jedné komerční rozhlasové 

stanice zazněla věta jednoho z diskutujících: „Křesťanství se mi 

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

z problémů. To budhismus je filozofie, která staví na člověku.“ Další 

diskutér se rozplýval nad reinkarnací, jaké je to úžasné moudro 

a spravedlnost. 

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

tyto poněkud zjednodušené úsudky mají daleko k pravdě. 

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

nastaven. Každý věřící křesťan si projde cestou pochybností, pádů 

i bolestných životních údělů. V těchto chvílích zkoušek ale nehledá 

únik v zapomnění nebo jalovém chlácholení. Hledá pomoc, pravdu 

a řešení u Boha, svého Tvůrce. 

Žádný člověk, ať ateista – jestli někdo takový skutečně 

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

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

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

kteří jej vybavili do života. 
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Co mne překvapuje? To, že lidé historicky a kulturně spjatí 

s křesťanstvím se ho tak lehce vzdávají a hledají náhražky skutečné 

pravdy u jiných učitelů. Každé náboženství má své učitele – 

i ateismus. Důležité je, aby byl učitel věrohodný. 

My křesťané – katolíci máme takových učitelů mnoho. A to 

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

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

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

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

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

příležitost máme právě teď – při rozjímání nad prázdným hrobem 

našeho Pána. 

 

Ještě myšlenka jako inspirace pro všední dny: 

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

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

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

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

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

(inspirativní myšlenka = začátek modlitby  

sv. Františka Saleského – XVI. stol.) 

/Marián Škoviera, Žárovka č. 32, 20.3.2016/ 
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Ten, kdo navštíví poprvé Lurdy, nemůže než tiše žasnout. Je to 

místo, kde se každého upřímného člověka dotkne víra, naděje 

a láska. 

Je třeba být co nejvíce upřímný, protože tehdy můžeme 

vnímat tyto Božské ctnosti: Víru, Naději a Lásku. 

Nad řekou stojí chrám, nad chrámem kopec s křížovou 

cestou.  

Via Crucis (křížová cesta) s postavami v životní velikosti se 

nám snaží přiblížit realitu. Realitu, kdy zmanipulovaný a křičící dav 

vítězí nad skupinou těch, které Ježíš uzdravoval a učil. Jak je to 

po tisíciletí stále úžasně aktuální! 

A tak jdeme od zastavení k zastavení, tak trochu jako ten dav, 

který Ježíše doprovázel na kříž. Ale je tu něco jinak než obvykle.  

Ano, je to Šimon z Cyrény – pomáhá nést kříž Pánu Ježíši až 

na místo popravy. 

Traduje se, že nechtěl. A zase něco po staletí stejné.  

Když jsme vyzváni nést kříž s Kristem, tak jsme jako ten 

Šimon. Co nejrychleji se chceme toho břemene zbavit.  

Na této křížové cestě tomu tak není. Proč? 

Myslím si, že tady Šimon Cyrénský je předobrazem pravé 

církve. Ta po staletí tiše nese kříž a doprovází Krista. A jde ještě dál, 

až ke hrobu. 
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U hrobu stojíme a žasneme. Stojí a modlí se tam lidé různých 

kultur a národů. 

Scházíme z kopce a tam je poslední, 15. zastavení. 

To nejdůležitější, na které naše církev ukazuje. To je hrob 

s odvaleným kamenem. 

Kristus, aby vyšel z hrobu, nepotřeboval odvalit kámen 

(k apoštolům přece přišel zavřenými dveřmi).  

Odvalený kámen je kvůli nám – stále pochybujícím. 

Abychom viděli, že dobře hlídaný hrob je skutečně prázdný.  

Všichni ztratili řeč – hlídači, státní moc a bohužel někdy i my. 

O Lurdech by se dalo psát a psát, ale tady slova nestačí. Víme 

totiž, že nejdůležitější věci poznáváme srdcem. 

/Marián Škoviera, Žárovka č. 35, 12.3.2017/ 

 

 

 

Čas od času můžeme slyšet nebo číst konstatování, že církev (myslí 

se katolická) je taková a není „onaká“ – jak se od ní očekává. 

Občas můžeme vyslechnout frázi o „nevyužitém kreditu“. 

Když to říkají lidé, kteří jsou mimo církev, tak vlastně není jasné, co 

tím myslí. 

Uslyším-li ale něco takového od svého „bratra“, nenechá mě 

to v klidu. Ještě dlouho v duchu kladu otázky, na které vlastně ani 

odpověď nečekám. 
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Jedna z těch otázek, kterou kladu jemu i sobě, zní: Jaký je 

tvůj (můj) vztah k církvi? Ale doopravdy! 

Jak poctivě odpovědět? Připadlo mně, že na tuto otázku jsem 

měl hledat odpověď už dávno. 

Začal jsem z jiné strany: Co bych byl bez církve? Co bych byl 

bez Boha? Poušť by byla víc než já – myslím, že vím, co říkám. 

Milosti, svátosti, dary, které denně dostávám skrze Kristovu církev, 

jsou nekonečné. Skrze církev neustále plynou modlitby a oběti. 

Kolikrát jako samozřejmost přijímám od svých „sester a bratří“ 

povzbuzení a pomoc. A kolik z nich je mi živoucím příkladem 

správného života! 

Zastavím se u modlitby. Vím, že každý z nás byl do ní 

nesčíslněkrát zahrnut, a to právě skrze lidi v církvi, tudíž skrze 

církev. Kolik jich asi bylo jenom za mě? 

Modlitby v každou denní i roční dobu, modlitby od rodičů, 

prarodičů, od ženy a dětí, sourozenců. Od společenství i lidí, 

o kterých vůbec nevím a jimž zůstanu asi navždy dlužníkem. Nazval 

bych to duchovní symbiózou na kmeni, kterým je náš Pán. 

V tomto spojení, které je hmatatelné, jsme kdekoliv na světě. 

Když jdu do kostela třeba ve Španělsku, Chorvatsku, Itálii nebo jinde 

– jedno kde – děkuji Pánu, že nás všechny spojuje. 

V tomto spojení můžeme být i na dobré zábavě. Třeba na 

farním plese nebo na svatbě, na oslavě narozenin přátel a podobně. 

A to je přece úžasné! Jistě každý z nás, když se zamyslí, přijde na 

další a další dary, které neustále dostáváme skrze naši církev a její 

modlitby a svátosti. 

Mám skoro chuť říci, že nás církev přímo hýčká. 
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Když se pravidelně zahledíme do své duše, dostáváme skrze 

církev velkou nabídku, jednu z největších: smířit se s Bohem. Před 

smířením, kromě jiných otázek vlastního svědomí, uslyším i tu 

o svém vztahu ke Kristu a jeho církvi, o vztahu k bližnímu. 

Jaký je tvůj vztah? Ale doopravdy! 

/Marián Škoviera, Žárovka č. 39, 27.5.2018/ 

 

 

 

Čas od času prohlížím fotografie v rodinném albu. To byla chvíle, 

kdy jsem si nad jednou fotografií vzpomněla na rozhovor se svou, 

tehdy malou vnučkou. 

Babičko, kdy budeš mít taky miminko?  

Magdalenko, babičky miminka nemají, miminka mají 

maminky. 

A tys byla taky maminka? Ano. 

A já budu taky maminka? Ano, nejdříve jsi byla miminko, teď 

jsi holčička, potom budeš slečna a potom maminka. A potom? Potom 

třeba budeš babička. 

 

O týden později: 

Babi, měla jsi miminko? Měla jsem tvou maminku – to bylo 

miminko Monika a potom tvého strejdu – to bylo miminko Martin. 
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Chvíle ticha. Miminko Monika? (smích) Ale babi, ne, to není 

miminko, to je přece moje maminka. 

 

Že vám to, babičky (i dědečci), něco připomíná? Docela ráda 

to slyším. Důvodem sdělení tohoto zapomenutého rozhovoru je 

ukázat krásu dětské duše, přímočarost a čistotu. Ale také funkci té 

naší „kasty“ babiček a dědečků. Neboť marná sláva: rodina funguje 

nejlépe právě v celém generačním spektru. Od maminek a tatínků až 

po staříky a stařenky (ke kterým snad ještě nepatřím), kteří potřebují 

mnohdy stejnou péči. 

Člověk si někdy říká, proč ten čas tak strašně rychle letí? Ale 

stejně jsem ráda, že jsem právě i tou babičkou. 

Pane, tobě dík. 

/Marie Škovierová, Žárovka č. 39, 27.5.2018/ 

 

 

 

Vážení přátelé, v minulém a předminulém roce jsem ve své rodině 

zažil příběh, o který bych se rád s vámi podělil. Musím ale začít od 

úplného začátku. V roce 2015 moje nejmladší dcera se svým tehdy 

ještě snoubencem otěhotněla. Svatba se uskutečnila téhož roku v září 

v kostele v Bystřici a všichni jsme se těšili na narození dítěte. 

O vánocích nás navštívila moje neteř s manželem a pochlubili se, že 

čekají dítě také, dokonce týden po termínu naší dcery. Všichni jsme 

měli radost dvojnásobnou. Při velkém povídání přišla řeč na jména 

dětí, že dcera nechá dítě pokřtít, koho za kmotra a jiné věci. Při této 
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rozpravě se manžel neteře zmínil, že by rád jejich dítě nechal pokřtít 

také. Ještě dnes slyším reakci neteře, která to velmi hlasitě 

okomentovala těmito slovy: „Tak na to teda zapomeň, že moje dítě 

se bude křtít, to nikdy nedovolím!“ Tenkrát se mě to velmi dotklo 

a k mé milé neteři jsem cítil, jak jsme v myšlení od sebe vzdáleni. 

Později jsem ale její reakci pochopil, protože jsem si uvědomil, že 

ani ona nebyla pokřtěna a ve svém okolí slyšela jen samá negativa 

vůči víře a církvi. Byl květen a přišly ty radostné chvíle narození 

našich dětí. Prvně moje dcera, které se narodil krásný chlapeček 

Karel. O týden později neteři rovněž očekávaný chlapeček Jakub. Po 

křtinách našeho chlapce se k nám přijela neteř pochlubit s malým 

Jakubem, ale hned jsme viděli, že něco není v pořádku a ani jí nebylo 

moc do řeči. Bylo ji totiž od lékařů sděleno, že chlapec je velmi 

vážně postižen. Postižení nebudu pojmenovávat, protože bych 

nemoci mohl špatně pojmenovat, ale že v republice je snad jediný 

s tímto onemocněním, tak zatím se neví, jak se bude vše vyvíjet. 

Zatím však, aby nepočítali s nějakým vysokým věkem jeho dožití. 

Takové děti prý umírají ještě v dětském věku. Z jejich oznámení 

jsme byli všichni zaskočeni a mnoho se na toto téma diskutovalo. Po 

nějaké době při jejich návštěvách vyprávěli, kde všude byli na pouti 

a jak se jim líbily krásné kostely. V říjnu minulého roku mi zazvonil 

telefon a volala neteř, že se mnou potřebuje nutně mluvit osobně. 

Přijeli s manželem a s Kubíkem a co ode mě chtěla, mě úplně 

šokovalo. „Strýcu, my budeme křtít malého a chci, abys byl jeho 

kmotrem. Momentálně chodíme na přípravu ke křtu malého.“ 

S obrovským překvapením mi nezbývalo nic jiného než jejich přání 

vyhovět. Křest se konal 3. 12. 2017 v Dolních Bojanovicích. 

Kmotrou byla také naše příbuzná paní Ludmila Ježková. Při 

slavnostním obědě jsme se dověděli ještě některá jejich přání, ale ty 

si zatím nechám pro sebe a po jejich případném uskutečnění se k nim 
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vrátím v pokračování příběhu. Zatím chlapec roste, ale má mnoho 

problémů a vše je na vůli Boží. Jestliže někoho tento krátký příběh 

zaujal, věnujte prosím malému Jakubovi krátkou modlitbu. 

/Jaroslav Šubrt, Žárovka č. 38, 25.3.2018/ 

 

 

 

Už tomu bude téměř rok, kdy jsem ještě se svým bývalým 

spolužákem z litoměřického konviktu, který přijel na návštěvu, 

odjížděl do jiné farnosti na mši svatou. Jela s námi ještě jedna z Vás, 

jimramovských farnic. Řeč se stočila k tomu, jaké má kdo povinnosti 

a záliby. Načež se můj host zeptal té, která s námi byla v autě: „Kde 

na to všechno berete čas?“ Po několikavteřinovém odmlčení zaznělo: 

„Čas přece máme od Pána Boha.“ Dovoluji si přiznat, že jsem právě 

tehdy, asi ve dvou vteřinách, dostal celé exercicie. Od té doby se 

mnohé změnilo. A když už přestávám stíhat, vzpomenu si na tyto 

„exercicie turbo“ a začínám stavět na jiném základu. A věřte nevěřte, 

jde to líp. 

Problém s časem, který si vytváříme, nikoli přijímáme od 

Boha, jsme zažili asi všichni. Když se vrátím ve svých vzpomínkách 

do března roku 2006, dostal jsem podobnou lekci jako před necelým 

rokem. Tehdy jsem během přípravy na kněžství v semináři také 

totálně vlál za prchajícím časem jako kačer na provázku za pětiletým 

capartem. Než jsem jeden večer bouchl do stolu a odešel od skript do 

kaple, kde se nabízelo pozvání k pravidelné tiché adoraci. Pohled na 

zářící Eucharistii naznačoval, že odpověď na můj problém bude 
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v Bibli. Kde v Bibli? Na libovolném, neřku-li náhodném místě? 

Tímto způsobem jsem se většinou nic nedověděl. Dnes tomu však tak 

nebude! Dal jsem na nápovědu svědomí: s pohledem na oltář otevřel 

Bibli a na rozevřené dvojstraně zapíchl zrak. Zaostřil jsem. A ještě 

tentýž večer jsem si zážitek tohoto večera zapsal takto: 

„Všechno má svůj čas.“ – Kazatel to hlásá. 

Jen já nemám žádný. Co mi ten čas spásá? 

 

Dennodenně číhá úkol za úkolem, 

náhle je zas večer, než rozhlédnu se kolem. 

Ráno sotva stihnu dát si ty tři párky, 

běhám na fakultu, píšu seminárky, 

chodím na cvičení, učím se na zkoušky. 

„Pohni!!!“ „Jen si loknu čaje dva tři doušky.“ 

Hodiny rychleji běží od poledne, 

než něco udělám, pryč je odpoledne, 

příroda je zimní, teplo mrazu mívá, 

čas leč nepokročil, venku již se stmívá. 

 

Kdo rychlost času dává? Kdo dělá dispečera? 

Co bylo před chvílí, bylo vlastně včera. 

Nestačím se divit, jak přetáčí se diář. 

Kde vyšetřit chvíli na drahý breviář? 

Když chci si odpočinout půlhodinky pouhé, 
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dvě hodiny utečou – čas má nohy dlouhé. 

Kdo se mi vysmívá?! To čas má srandu ze mě! 

Proč jen pomaleji neotáčí se Země? 

Proč den nemá třicet hodinových fází? 

A osmý den v týdnu proč mi stále schází? 

 

Zvedám se od stolu a zasouvám židli, 

je čas kleknout v kapli, do rukou vzít Bibli. 

Vyběhnout včas od času, hodinkám se schovat 

dá se ve vzácné chvíli, když jdu adorovat. 

Volám k Pánu Bohu: „Se mnou, Pane, vem to! 

Pomoz mi zas stíhat, zpomal času tempo.“ 

Před monstrancí klečím, již Písmo otvírám, 

zrak v něj padnout nechám, verše nevybírám. 

 

Byl jsem vězeň času. Teď Kristus boří mříž. 

Co čtu, to také slyším: „Vezmi si svůj kříž. 

A následuj mě.“ 

 

Povinností neubylo, času nepřibylo, přesto šlo všechno jako 

po drátku. Co se vlastně stalo? Ani nevím. Snad bych před tím 

nejraději čas ukřižoval. Ale mohl jsem ukřižovat něco, co jsem 

vlastně neměl? Od tohoto večera jsem věděl, že mi nepřísluší 

křižovat (a díky Někomu ani být ukřižován), ale nést kříž. 
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Postní doba je k tomu časem přímo stvořeným od Pána Boha. 

Tož vzhůru! 

/o. Pavel Vybíhal, Žárovka č. 20, 11.3.2012/ 

 

 

 

Kdysi se kdosi zeptal Pepíčka, který den v týdnu má nejraději. On 

bez velkého přemýšlení odpovídá, že sobotu. „Proč sobotu?“ 

„Protože to nemusím ani do školy, ani do kostela.“ 

Před námi se nezadržitelně otevírají prázdniny a doba 

dovolených. Těch, kterých se to týká, nemusí do školy. A těch, 

kterých se to týká, nemusí do kostela. Skutečně nemusí. Ale chtějí. 

A toto svobodné rozhodnutí není omezeno dovolenou, prázdninami 

a s nimi spojenými akcemi, neboť Bůh není jen pro dobu 

„povinností“, ale Jeho přítomnost je zapotřebí neustále. 

Stejně jako v době prázdnin rodina nepřestane být rodinou, 

i když jsou např. děti na táboře, nepřestáváme být farní rodinou, 

i když se právě nenacházíme v kostele. Přestaneme být farní rodinou, 

když nepustíme Krista do našich aktivit (a někdy i do našich 

modliteb), a to kdekoliv. V šestém čísle informačního měsíčníku 

královéhradecké diecéze lze číst rozhovor, ve kterém P. Vladislav 

Brokeš konstatuje: „Farnost nevytváří akce, ale duchovní život 

každého z členů. Spíše záleží na tom, nakolik patříme Kristu 

a nakolik milujeme bližního. Vnější aktivity jsou pouze prostředkem 

k tomu, aby se lidé setkali s živým Kristem.“ (IKD 6/2012, s.14) 
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Ve farnosti i mimo ni máme možnost zapojit se do mnoha 

aktivit a akcí. A je to jen dobře! Mají-li ovšem tyto aktivity přinést 

i jiné plody než jen ovoce zábavy a povyražení, nesmíme 

zapomenout, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. A ve 

farní rodině vždycky bude přehmatem, jestliže Boha odsuneme 

z první příčky. 

Prosím, nezapomeňme ani o prázdninových akcích žít 

duchovně = patřit živému Kristu, aby se naše farní rodina po 

skončených dovolených opět celá sešla doma = v kostele. 

/o. Pavel Vybíhal, Žárovka č. 21, 1.7.2012/ 

 

 

 

Před šesti lety jsem o prázdninách navštívil Národní park Big Bend, 

který se rozprostírá na území Texasu, kde za řekou Rio Grande 

hraničí s Mexikem. Na méně bezpečných místech jsou turistům 

prostřednictvím cedulí poskytnuty rady, co dělat, když potkáme 

nějaké zvíře, třeba medvěda. Musím však podotknout, že tyto rady 

nepovažuji za příliš zavazující. Spíše jsem nabyl dojmu, že, octnu-li 

se v takové situaci, nebudu muset dělat nic, medvěd se o vše postará 

sám. 

Jako každý rok i letos vstupujeme do prázdnin. Čas prázdnin 

a dovolených se může projevit jako méně bezpečné místo ve vztahu 

k Bohu. Běžně však nevidíme žádné cedule, které by nám sdělovaly, 

co dělat, když potkáme „pokušení mít prázdniny a dovolenou od 

Boha“ (někdy výmluvně nazvané „svatý pokoj“). Možná jsme už za 
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ty roky nabyli dojmu, že vlastně není potřeba dělat vůbec nic. 

Pokušení se o vše postará samo. 

Chápete ale, jaké jsou konce takového člověka? Odpověď na 

tuto otázku najdeme např. v Mt 12,45 nebo v Lk 11,26 a také ve 

2Pt 2,20. 

Přeji nám všem, abychom ani o prázdninách nepřestali 

pracovat na našem potkávání Boha. 

/o. Pavel Vybíhal, Žárovka č. 24, 30.6.2013/ 

 

 

 

Vstupujeme do postní doby, což je takové Rudé moře a následná 

poušť. Vstupujeme, abychom mohli překročit Jordán a vstoupit 

do Velikonoc zaslíbené země. Tyto doby prožíváme každoročně, 

možná už každý rok stejně. A ony přece v sobě skrývají hluboké 

tajemství, které každoročně přejdeme bez povšimnutí, které 

neobjevíme, nebo jen částečně a nepřesně. 

V dogmatice se hovoří o „Mesiášském tajemství“. To spočívá 

v tom, že Ježíš o sobě přímo neříká, že je Mesiáš. Protože lidskými 

slovy nelze pojmout to, kým vlastně Kristus je. Naplno to zazní 

až po vzkříšení. 

Každý člověk je také hlubina tajemství. A na samotné dno 

duše člověka se nelze jen tak ponořit. A přesto někteří na povrch 

vynášejí různé věci, když hovoří o druhých. A tak ten, o kom se 

hovoří, se časem může o sobě dovědět spoustu zajímavostí, jejichž 
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pravděpodobnost je stejná jako pravděpodobnost, že Harry Potter 

začne nosit kontaktní čočky. 

Kdysi jsem se účastnil jakési akce, která přinesla 

nepředvídané. Bylo nutno se „obětovat“ a kvůli chybě jiného člověka 

vyběhnout do deště. Když jsem se vrátil, byl jsem promoklý 

až na kost. Jediné, co mi zůstalo suchého, byl kašel. A pak jsem se 

ještě dostal do řečí: Někteří na mně skutečně nenechali nit suchou. 

Tajemství mé oběti zůstalo neobjeveno, ale šla spousta historek, 

do kterých jsem se dostal asi jako Pilát do Kréda. Připadal jsem si 

jako ocumlaná lentilka. 

Svatý otec František se na začátku září loňského roku 

v homilii zamýšlel nad touto oblíbenou skutečností a řekl: „Ti, kdo 

ve společenství pomlouvají své bratry a členy společenství, také 

chtějí vraždit. Apoštol Jan nám ve svém prvním listu, v patnáctém 

verši třetí kapitoly říká: „Každý, kdo nenávidí svého bratra, je 

vrah“. Navykli jsme si druhé pomlouvat a klevetit, ale kolikrát se tak 

naše rodiny a naše společenství stávají peklem. Dopouštíme se v nich 

zločinu a v řeči zabíjíme své bratry a sestry.“ 

K tomuto mohu připojit ještě slova svého křestního patrona, 

která zanechal v listě Galaťanům (6,4-5): „Každý ať prozkoumá své 

vlastní dílo, a pak ať se chlubí každý jen sám sebou a ne na účet 

druhého. Vždyť každý má na nesení dost svých nedostatků.“ 

I Ježíš se dostal do řečí: Prý ze sebe dělá Boha. Rouhá se! 

Nenalezli jeho tajemství (protože ho znali jen povrchně), tak ho 

jazykem křivě obvinili a rukama zabili. 

A tak, ačkoli se dnes bulvární žumpy stávají vyhledávanou 

lázní, žádné dobré a pravdivé tajemství neskrývají. Ačkoliv si dnes 

mládež (i děti!) vypráví pohádky typu „Maková pálenka a motýl 

Zemanuel“, žádnou moderní verzí dobře neaktualizuje kouzlo 
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tajemství starých pohádek. A ačkoliv jsme sváděni k tomu, abychom 

o druhých předávali „zaručené“ informace, pokusme se postit tím, 

že v určitých situacích vstoupíme do pouště slov (místo pusté, 

protože nemá slova) a to, co „víme“, si zachováme jako tajemství. 

Zaprvé se z nás hned tak nevykrystalizují „Hujeři“, kteří si dovolí 

přinést pár drbů z vlastní zahrádky, a zadruhé nám skutečné tajemství 

bližního člověka může být předáno až po „Velikonocích“, až místo 

reptání po Egyptu překročíme Jordán, řeku všech nadějí. 

Krásnou pouť dobou postní, plnou objevů krásných tajemství 

přeje  

o. Pavel  

/Žárovka č. 26, 2.3.2014/ 

 

 

 

 

Prožili jsme postní dobu a během ní nám byl před oči stavěn kříž. 

Kříž nás provází nejen v kostele, u cest, doma nade dveřmi 

v kuchyni, když nás něco bolí, štve, jsme zklamáni atp. Někteří se 

těší na Velikonoce právě proto, že už se po těch čtyřiceti dnech 

přestane o kříži tolik mluvit. A přece nás kříž provází ještě mnohem 

častěji, než jsme připraveni vnímat. Anebo: Je to ještě kříž? Není to 

už jen karikatura kříže, zkroucenina čehosi? Pak by nebylo divu, že 

se někteří bojí otevřít konzervu s trenčianskými párkmi, aby na ně 
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náhodou nevyskočil kříž. Také se takového kříže bojím. To totiž není 

Kristův kříž. 

Když zvláště v závěru adventu a v závěru postní doby trávím 

mnoho času v různých zpovědnicích, trápilo mě, že několik hodin 

denně prozpovídám a nemám ani čas se pořádně pomodlit. Ale pak 

jsem si naštěstí uvědomil, že když slavím, nakolik je to možné s tím 

kterým kajícníkem slavit, odpuštění, tak … Tak jsem si řekl: „Ty …, 

co vlastně v tý zpovědnici děláš? Kolikrát uděláš kříž? Kolikrát se 

pokřižuješ? Není ta svatá zpověď snad modlitba, když ji s každým 

penitentem začínáš křížem a znamením kříže končíš?“ 

A tak jsem začal vnímat gesto kříže nejen u sebe, ale také jak 

ho konají ti, kteří se přicházejí zpovídat a kteří se s pohledem 

(uvědomělým i neuvědomělým) na Kristův kříž vypravili prosit 

o milost, o odpuštění. Kteří se přicházejí modlit ve svátosti smíření. 

A co mé oči viděly, pláčem zkrvavěly! 

Někteří ještě jednou rukou zavírají dveře od zpovědní 

místnosti (nebo upravují kabelku vedle klekátka) a druhou rukou už 

cosi čarují – snad to má být ono znamení kříže, ještě nesedí, nebo 

neklečí, a už mumlají cosi o bídné hříšnici (nebo hříšné bídnici) 

a obdobně … Jiní se o znamení kříže ani nepokusí. Přibližně 

polovina křesťanů, kteří na sobě několikrát denně (sic!) konají 

znamení křesťanského kříže, místo skutečného kříže vytváří různé 

patvary, nejčastěji šedesátistupňový úhel (dotyk na čele, levém 

rameni, pod krkem a pravém rameni), dále osmice, kosočtverce, 

mimoběžky, nebo se jen jaksi pobouchají po hrudi, ba zamávají 

pravicí před hrudníkem a ústy, jako by chtěli odvětrat zápach z úst, 

který se tam vytvořil každým sprostým slovem, pomluvou či něčím 

takovým hodným studu. Rukou opsaný krucánek či klikyhák může 

občas připomínat jiné kříže, jen ne ten křesťanský. A tak než 
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začneme slavit vlastní svatou zpověď, učíme se (resp. přeučujeme se) 

společně dělat znamení Kristova kříže. 

Svatý František Saleský (1567–1622) ve své „Obraně 

praporce svatého kříže“ spojuje přežehnání se tzv. „velkým křížem“ 

s vyznáním základních církevních pravd víry. Pravou, tj. aktivní 

rukou vstupujeme do posvátného děje. Zatímco levou ruku máme 

položenou na pupíku, pravá ruka směřuje vzhůru, k nebesům. Dotyk 

nataženými prsty na čele odkazuje k Bohu Otci, jenž je na nebesích, 

ke skutečné hlavě celého stvoření. Navíc lidské čelo má, jak jsme si 

říkali na Popeleční středu, pro biblického člověka zvláštní význam, je 

to místo lidské důstojnosti. Následný tah pravou rukou směrem dolů 

naznačuje Boží sestoupení do lidských dějin a dotek břicha (nad 

levou ruku, která je po téměř celou dobu „křížového úkonu“ 

na stejném místě) odkazuje na Boží vtělení do panenského lůna 

a narození Syna. Posléze částečným pohybem vzhůru vyznáváme 

Ježíšův návrat k Otci a seslání slíbeného Přímluvce. Dotknutí se 

nejprve levého a teprve potom pravého ramene vyjadřuje obecně 

lidské pokolení (horizontální linie), jemuž byly odpuštěny hříchy, 

přestoupení od otroctví ke svobodě, od hříchu k milosti. Navíc pohyb 

z jedné strany na druhou nám připomíná Krista rozepjatého na kříži. 

A protože „pryč ode mě, kdo jste po levici“ (srv. Mt 25,41), 

přetažení ruky z levého ramene na pravé symbolizuje příčinu 

vykupitelského díla, kdy Bůh chce všechny zlé po levici učinit 

dobrými (třeba přijetím svátosti smíření) a „přetáhnout“ je na místo 

po Boží pravici. A Duch svatý je ten, který nás učí poznávat tento 

Boží záměr, jediný vedoucí k naplnění života a štěstí. 

A pak už to závěrečné slovo „Amen“ (co to slovo znamená, 

jsme si říkali již při katechezích v roce 2012, kdy jsme hovořili 

o znamení kříže v širším kontextu), které nám dává ujištění – 

ne matematické, ale životní. Při tomto slovu se pravá i levá ruka 
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spínají k modlitbě, prsty se vzpínají vzhůru k Bohu, pravý palec je 

přes levý. Dobré znamení kříže objímá Boží láskou celého člověka 

a s vyslovením jmen osob Nejsvětější Trojice je vírou a lidskou 

odpovědí na Boží povolání ke spáse. 

 

  

Ukřižovaný Pán Ježíš, 

Marián Škoviera 

 

Jakkoli moc, nebo málo se o kříži mluví, před křížem nelze 

utéct, kříže se nelze zbavit. Je totiž vepsán do našeho těla, je trvalou 

součástí našeho života. Bývalý břevnovský opat Anastáz Opasek 

(1913–1999), vystihl úděl člověčenství těmito slovy: „Dvě břevna 

a nic víc – to však stačí na celý život. Setřásti jeho tíž – marně, ach 

marně – rostlý jsi tak, jen rozpažíš a kříž se tvoří.“ 
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A závěr tohoto „megaslůvka“ pana faráře? Zkusme si někdy 

stoupnout před zrcadlo a křesťansky se pokřižovat, abychom viděli, 

jaké znamení na sobě skutečně děláme (pozor na zrcadlové vnímání 

levé a pravé strany!). Jestli je to to znamení, ve kterém při nebeském 

zjevení – v předvečer bitvy u Milvijského mostu 28. 10. 312 císař 

Konstantin Veliký pochopil „In hoc signo vinces!“ – „V tomto 

znamení zvítězíš!“ 

/o. Pavel Vybíhal, Žárovka č. 29, 29.3.2015/ 

 

 

 

Výňatek z prvního rozhovoru 

1. Co Vám dodává pocit jistoty, díky čemu se cítíte silný 

v kramflecích; kde naopak myslíte, že máte svou Achylovu 

patu? 

V mnohých životních situacích mi dodávalo jistotu, že On je 

se mnou. Boží dotek se dá pocítit. Nevím, jak to vypadá ze 

strany nestranného pozorovatele, ale zato vím, že já sám se 

v kramflecích silný být necítím. Protože kdykoliv jsem tento 

pocit měl, začalo se to redukovat na pýchu. Naštěstí se 

vždycky našel dobrý (často neviditelný) Přítel, který mi 

dopřál pár facek. A i pád na ústa je pohyb vpřed. Samozřejmě 

si také musím věřit, ale od svého patrona jsem se naučil, že 

všechno mohu v Tom, který mi dává sílu (Flp 4,13; srv. 2Tim 

4,17). Když bych se podíval do zrcadla, Achillova pata by se 
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také určitě někde našla, ale o tom se nechci rozepisovat, 

neboť on se všude najde nějaký Paris, který se trefí, tak mu to 

nebudu usnadňovat. 

 

2. Máte nějaké plány nebo sny, které byste si v blízké či 

vzdálené budoucnosti chtěl splnit? 

Určitě mám v plánu úpravy na faře v Jimramově a Dalečíně. 

Bezpochyby mám i nějaké sny, ale momentálně bdím 

a nemůžu si na žádný zveřejněníhodný vzpomenout. Hlavně 

si přeji být dobrým knězem, což je úkol i pro Vás, pro 

farníky. Chci se mezi Vámi cítit doma. 

 

3. Jako poslední působiště uvádíte farnost a Diecézní centrum 

života mládeže v Osové Bítýšce. Máte pocit, že jste zde 

získal nějaké zásadní zkušenosti, znalosti či schopnosti, 

kterých využijete i v budoucnu? 

Ano, mám. Ale konkrétní formu ukáže až ta budoucnost. 

 

4. Věděl jste něco o Jimramovu před tím, než jste sem poprvé 

přijel? Jaká byla Vaše očekávání? Zažil jste po svém příjezdu 

nějaká překvapení či naopak zklamání? 

Ano, něco jsem věděl. Věděl jsem, že zde působí otec Jakub 

Holík, že je to někde u Žďáru (domníval jsem se však, že je to 

blíž) a že kromě katolické církve tu hojně působí i bratři 

evangelíci. Také jsem tušil, že tu bude více broučků. ☺ Věděl 

jsem i o Dalečíně, neboť zde jsem v roce 1997 měl být 

s ministranty na chaloupkách, ale kvůli povodni byl náš pobyt 

večer před odjezdem zrušen. Když jsem se dozvěděl, že sem 
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mám jít, byl jsem překvapen. Ani ve snu mě to nenapadlo. 

Ale byl jsem mimořádně potěšen (nikoli poděšen), i když se 

mi v mysli promítaly i obavy. Těšil jsem se a očekával, zda 

mi to potěšení vydrží. Otec Jakub mi při předávce připomněl 

tři staré známé pilíře: Nic nepředpokládej. Ničemu se nediv. 

Nikoho nesrovnávej. Z tohoto důvodu si netroufám mluvit 

o překvapení či zklamání. Snad jen to, že jsem očekával větší 

návštěvnost hodin náboženství. Zde jsem se překvapení 

a zklamání neubránil. Ale což. Není kvantita, budeme 

pracovat na kvalitě. 

 

6. V naší farnosti působíte už téměř tři měsíce; jak byste 

dosavadní působení zde hodnotil? Máte už teď představu 

o nějakých zásadních změnách, které byste chtěl ve farnosti 

podniknout? 

Na jednu stranu mi ten čas tady utekl jako voda ve Svratce za 

farou, na stranu druhou mi připadá, že už jsem tady delší čas 

a skoro zakořeněný. Přesto stále mohu objevovat něco 

nového. Ještě se musím dokopat, abych víc poznal 

Jimramovsko. Hodnotit mohu jen subjektivně: Z počátku bylo 

mnoho informací ze všech třech farností, že jsem je nestačil 

vstřebávat. Koncem října na mě přišla i poměrně velká únava. 

Teď už je to zase lepší. Stále více vychází najevo, že jsem 

jiný, než je otec Jakub. Jeho působení zde zanechalo krásnou 

a bohatou stopu. Kdybych pokračoval přesně v jeho šlépějích, 

tuto stopu bych poškodil, protože jsem jiný a nemám na to, na 

co má on. Vážím si toho, že mi tato stopa alespoň udala směr, 

který bych chtěl udržet, protože je to směr dobrý. Věřím, že 

naše společná další stopa, která na tu předchozí navazuje, 
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přinese zase jiné obohacení. Představu o nějakých dalších 

změnách mám, ale ty (zatím) nejsou zásadní. 

/Žárovka č. 17, 28.11.2010, ptala se Barbora Kašová/ 

 

 

Druhý rozhovor 

V Žárovce č. 17/2010, která vyšla 28.11.2010, jsme si mohli přečíst 

rozhovor s otcem Pavlem, tehdy našim novým panem farářem. Roky 

letí a nyní po třech letech působení v našich farnostech jsem si 

dovolil položit otci Pavlovi několik otázek: 

1. Jak jste prožil tyto tři roky působení ve farnostech Jimramov, 

Dalečín a Sulkovec? 

2. Co Vás nejvíce potěšilo? 

3. Co Vás nejvíce tíží? 

Děkuji za odpovědi a přeji další požehnané roky v našich farnostech.  

 

ad 1) Bohatě, a to v různých směrech. Musím přiznat, že jsem za 

tyto farnosti, ve kterých jsem doposud strávil více než 

polovinu svého kněžského života, velmi vděčný a jsem zde 

rád. 

ad 2) ± 99% svěřených farníků. 

ad 3) ± 1% svěřených farníků. 

/Žárovka č. 25, 3.11.2013, ptal se Pavel Šikula st./ 
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Výňatek z rozhovoru s novinářkou 

Vzpomínáte rád na dětství? Vrátil byste se do dětských let? 

Dětství, kterého jsem si jako dítě mnohokrát neuváženě nevážil, si 

teď vážím o to víc. Rodinu, kterou jsem si sám nevybral, bych za 

žádnou jinou nevyměnil. Rodiče mi připravili nádherné dětství, na 

které mohu vzpomínat jen rád – se vším pozitivním i tím 

negativním, co jsem prožil. Vrátit do dětských let bych se ovšem 

nechtěl. To je neopakovatelná etapa života a život jde prostě dál. 

 

O kterých okamžicích si myslíte, že jsou pro život nejdůležitější? 

O těch, pro které prosíme o přímluvu na konci modlitby Zdrávas, 

Maria: „Nyní i v hodinu smrti naší.“ Jde tedy o právě přítomný 

okamžik a o chvíli umírání. Jsou to dvě rovnoběžky, které se, proti 

všem matematickým a geometrickým poznatkům, v určitém bodě 

protnou. 

 

Jaké jsou Vaše nejoblíbenější texty z Bible?  

Z Nového zákona jsou to nepochybně tři slova „Pán je to.“ 

Nacházejí se v jednadvacáté kapitole a sedmém verši Janova 

evangelia. Jimi ke mně Bůh bez předešlého varování promluvil 

a ona se stala výstřelem, který zazněl jako mé rozhodnutí pro 

kněžství. Starý zákon je pro mě stále nekonečná hlubina, ve které 

nacházím nové a nové poklady. Avšak nejcennější je pro mě 

dvanáctá kapitola knihy Kazatel. 
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A nějaký biblický verš, který Vás nenechává klidným, protože 

Vám, řekněme, nahání strach?  

Hm. To je těžká otázka. Ale teď si uvědomuji, že skutečně existuje 

v Bibli text, při jehož četbě se až osypávám. Je z prvních veršů 33. 

kapitoly proroka Ezechiela, stejně tak i ve 3. kapitole od 17. verše 

téhož proroka, a hovoří o tom, že když zodpovědný strážce 

nevaruje zlovolníka, aby přestal konat zlo, jinak mu hrozí kvůli 

jeho hříchu záhuba, zemře pro svůj hřích onen svévolník, ale za 

jeho krev bude volán k zodpovědnosti ten strážce. Tím strážcem je 

na prvním místě kněz. Až mě vždycky z té kněžské odpovědnosti 

zamrazí, protože často nemám odvahu někoho napomenout. 

 

Jste knězem. Co je podle Vás úkolem kněze? 

Udílet svátosti a rozdávat radost. 

 

Jako kněz musíte věřit v Boha. Já si někdy říkám, jestli je vůbec 

možné si myslet, že Pán Bůh existuje. 

V Boha věřit nemusím, jediné, co musím, je zemřít. Já si zase 

někdy říkám, jestli je vůbec možné si myslet, že Pán Bůh 

neexistuje. 

 

Jste na něco „alergický“? 

Na drzost, na lež a na to, když mi někdo zaparkuje před výjezdem 

z garáže. 
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Slyšela jsem o Vás pěkná mínění, jako například že byste pro 

farníky snesl „modré z nebe“, slyšela jsem ale i opačné názory, 

třeba že máte přehnané požadavky a nechcete křtít děti. Co 

k tomu řeknete? 

Co k tomu řeknu? Asi toto: Mým úkolem není snášet farníkům 

„modré z nebe“, protože samo nebe by potom zůstalo šedé 

a nikomu by se do takového nebe nechtělo. Mým úkolem je pomoci 

jim vystoupat k té kráse „nebeské modři“. Co se týká křtu dětí, 

nikdy jsem nikoho neodmítl pokřtít. To bych si nedovolil. Koho 

jsem ale už odmítl, byli kmotři vybraní rodiči. Kmotr má totiž být 

zárukou, že pokřtěnému člověku bude správně a nezkresleně 

předávána katolická víra. Může člověk, který v Boha nevěří, do 

kostela nechodí, ke svátostem nepřistupuje a mnohdy není ani 

katolicky pokřtěn, předávat katolickou víru, kterou nemá? To 

postrádá jakoukoli logiku. Ovšem ne všichni rodiče jsou toto 

schopni pochopit a přijmout. Většinou se snažím, ve všech 

možných směrech, vyjít lidem vstříc a mnohdy se uchyluji ke 

kompromisům, slevuji a jsem nedůsledný. Někdy i proti svému 

svědomí a doteď toho lituji. Co se ovšem svátostí týče, ty nikdy 

nerozdávám pod cenou, ani nepořádám výprodej volných míst 

v matrice. Víte, co jsem Vám odpovídal v té otázce, ve které jste se 

ptala na zastrašující pasáž z Bible? 

 

Jistě se o sobě dozvíte z úst druhých spoustu věcí, těch 

potěšujících, i těch, které mrzí. Je nějaké mínění, které jste o sobě 

slyšel a nejvíce Vás potěšilo? 

„Náš pan farář, to je takovej obyčejnej kluk z Letovic.“ 
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S mládeží v Sulkovci hrajete divadlo. Podle některých kritiků jste 

prý měl být hercem. Koho už jste ve svých rolích v Sulkovci 

ztvárnil? Jaké divadlo byste si s chutí zahrál znovu? 

Z tvrzení kritiků, které mi zde předkládáte, mám pocit, že někteří 

kritici lžou. O mých hereckých kvalitách by se dalo s úspěchem 

pochybovat. V Sulkovci mi každoročně připadne role nejvzácnější, 

a tou je role Krista v Pašijové hře. Ve vánočních příbězích jsem 

hrál pekaře, v dalším příběhu „Vánoce v nebi“ jsem měl dokonce 

trojroli: svatý Pavel, svatý Václav a Bůh. O loňské pouti jsem se 

vžil do starozákonního Mojžíše. Na sulkoveckém karnevalu jsem si 

mohl zahrát v Mrazíkovi ženicha, který chce Nastěnku za ženu. 

A role, na kterou jsem se nejvíce těšil a kterou bych si rád zahrál 

znovu, to je Josef Egyptský. 

 

Jako malý jste chtěl být řidičem autobusu, s autobusem jste také 

ve volných chvílích jezdil. Nechybí Vám teď ježdění s autobusem? 

Nejen jako malý jsem chtěl být autobusákem. Dokonce i při dvou 

velkých krizích svého kněžského povolání, které jsem prožíval 

v semináři. Ptal jsem se Boha, zda jeho volání mě ke kněžství není 

jen abrahámovsko-izákovská zkouška. A přiznávám, ježdění 

s autobusem mi chybí. Občas bych se potřeboval projet. 

 

Neuvažoval jste někdy o vstupu do nějakého řeholního řádu? 

Taky mě to napadlo. Při prvních úvahách o životě v řeholní 

komunitě nebyl kupodivu na mé mysli řád milosrdných bratří, ke 

kterému jsem měl nejblíže, neboť působí v Letovicích, ale 

premonstráti. To bylo dáno na začátku mých středoškolských let, 

kdy jsem měl za svého zpovědníka otce Kosíka. To ještě nebyl 
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opatem novoříšských premonstrátů, ale působil v Brně – 

Židenicích. Pokud jsem někdy přemýšlel o řádu Jana z Boha – 

milosrdných bratří, tak to bylo spíše proto, že jsem je chtěl 

podpořit, protože potřebují nová povolání, aby byl jejich řád u nás 

v republice vůbec udržitelný. Ale přiznávám, že skutečné povolání 

do tohoto řádu jsem nikdy nepocítil. A do třetice: Salesiáni Dona 

Boska. Spíše proto, že mě přitahuje život Jana Boska a život 

Dominika Savia. Ale pastorace mládeže není pro mě to pravé, a to 

nejen proto, že neumím hrát na kytaru a do míče se netrefím. Já 

mám prostě jinou spiritualitu a jiný projev zbožnosti. Navíc nejsem 

komunitní typ, což se u řádů ve většině případů předpokládá. A tak 

se domnívám, že být diecézním knězem je skutečně to, kam mě 

povolal Bůh. 

 

Na farách bývaly farní hospodyňky. Mnozí si o nich myslí své – 

nejen uklízely a utěšovaly žaludek faráře. Máte také nějakou 

kuchařku? 

Měl jsem, ale už jsem ji poslal na kremaci. Ona už byla taková 

stará, tlustá, ohmataná a chybělo v ní už dost stránek. 

 

Umíte se vtipně vykroutit. Přesto se osmělím položit ještě jednu 

otázku na tělo. Máte děti? Pokud ano, jak jsou už velké? 

Pravidelně, a to v pátek odpoledne jich mám plnou faru. Od 

předškolních až po začátek 2. stupně ZŠ. A pokud chcete slyšet 

odpověď, kterou jako jedinou a s neochvějnou jistotou mají znalci 

„farních kuchařek“, pak na takovýto dotaz k jejich uspokojení vždy 

odpovídám, že mám tři krásné kluky. Ten první se jmenuje 
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Jimramov a už mám někdy pocit, že jde do puberty, druhý je 

Dalečín, a ten nejmenší, to je Sulkovec. 

 

Přesto si ale ještě jeden podobný dotaz neodpustím: Stalo se 

Vám, že jste, už jako kněz, cítil k nějaké ženě něco víc než k jiným 

lidem? Zamiloval jste se? 

Ano. 

 

Jak na to reagovala? 

Ona o tom neví. Tedy myslím, že o tom neví, že to na mně 

nepoznala. 

 

Můžete nám prozradit její jméno? 

Ne. 

 

Co říkáte na to, že Vás pan biskup poslal do Jimramova a okolních 

farností? S čím jste do Jimramova přicházel? 

Jsem za to rád. A ať už tady nakonec dopadnu jakkoli, tyto farnosti 

mi z výpisu na parte už nikdo nesmaže. A s čím jsem přicházel? No 

tak … měl jsem pět chlebů a dvě ryby. 

 

Už přemýšlíte o vlastním parte? Pokud byste se dověděl, že, 

dejme tomu, přibližně do měsíce zemřete, co by bylo Vaším 

posledním přáním? 

Pokřtít Aleše a Alexandru – naše katechumeny. 



 květen 2018 
 

   142  
  

Máte nějaké oblíbené poutní místo? Pokud ano, proč právě toto? 

Ano. Mám dvě oblíbená poutní místa, kam se rád vracím. První je 

Vranov u Brna. Sem jsem s maminkou, jejími rodiči, svou sestrou 

a někdy i dalšími příbuznými každý rok v září putovával pěšky 

z Adamova. Nyní už tuto pouť, vzhledem ke své službě 

ve farnostech, vykonávat nemohu, nicméně se sem většinou 

nejednou za rok podívám při jiných příležitostech. Navíc se na 

tomto místě poznali maminčini rodiče, a tak toto posvátné území 

považuji také za jakýsi počátek svého života. Druhým místem je 

Svatý Hostýn. Sem každý rok v lednu jezdím na týdenní exercicie. 

Hostýn je nejkrásnější pod sněhem a pod bodem mrazu. 

 

Máte nějaká životní přání? Splnila se, nebo se některá splnit 

nemohou? 

Životní přání jsem měl a mám. Většina se mi splnila: jsem zdravý, 

jsem kněz, jezdil jsem linku s autobusem, a to dokonce, mimo jiné 

tedy, i tu z Letovic přes Vísky. Jsem v životě šťastný. Co se týče 

těch, která se mi nesplnila a nesplní, to je můj vlastní brácha. Co 

bych si snad ještě přál, to je nebýt životně – zvláště ve stáří – 

odkázaný na veškerou pomoc druhých. A pak je to samozřejmě na 

té duchovní rovině spása, neboť po svatosti docela toužím. Ale 

papež to prohlašovat nemusí (smích). 

 

Svatí bývají patroni a ochránci „svého resortu“. Kdybyste byl 

svatořečen, koho, nebo čeho byste chtěl být patronem? 

Nedělám si takové iluze, ale kdyby bylo naplněno ono „kdyby“, tak 

bohoslovců a autobusáků. Také bych nemohl opomenout vysílat 
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zvláštní přímluvu za své rodné Letovice a za farnosti, v nichž jsem 

působil. 

/začátek léta 2014, rozhovor vedený novinářkou,  

nebyl doposud uveřejněn/ 

 

 

Rozhovor pro Zpravodaj  

Nový Jeruzalém 

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od svých rodičů?  

Mít rád. 

 

Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se 

knězem?  

Otevřený svatostánek. Bylo to v lednu 1995, kdy jsem ministroval 

na pohřbu. Knězi, který u nás hostoval, se nedařilo otevřít 

svatostánek. Otočil se na mě a pohledem naznačil: „Nevíš, jak se to 

otvírá?“ Ačkoliv jsem tehdy nebyl ani akolyta, šel jsem mu pomoci 

a svatostánek jsem otevřel. A v tom se to stalo! Náhle jsem uslyšel: 

„Pán je to.“ Slova apoštola Jana, která řekl Petrovi při Ježíšově 

zjevení na Genezaretském jezeře (Jan 21,7). To mě proměnilo tak, 

že i přes různé pochybnosti, zamilování (a později odmilování) se 

a dvě velké krize v bohosloveckých letech jsem si tak nějak byl jist. 
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Kdo byl nebo je pro Vás kněžským vzorem?  

V době mého rozhodnutí, jak jsem popsal v předchozí odpovědi, to 

určitě byl můj farář a děkan P. Ervín Jansa, který mi pomáhal na 

ministrantské cestě k Bohu v době, kdy jsem přicházel do 

klackovitých let a kdy mnozí kamarádi a spoluministranti kostel 

a Boha přestávali potřebovat. Jinak mým velkým kněžským 

vzorem, mohu-li to tak napsat, nebyl kněz. Byl to starší ministrant 

(ročník 1926), pan Alois Daněk, kterému jsme nikdy neřekli jinak 

než Lojzánek. Toho jsem poznal v roce 1989 (ještě před revolucí), 

když jsem začal ministrovat. Začátkem 90. let založil skautský 

oddíl ministrantů, staral se o nás a vedl nás. On evidentně měl 

kněžské povolání, ale v 50. letech, kdy studoval už poslední ročník 

bohosloví, byl přímo v alumnátě zatčen. Po celý život pak pracoval 

ve zdravotnictví a teologická studia už nikdy nedokončil. Přesto 

svou službou v rodné farnosti, i když nemohl udělovat svátosti, byl 

pro mě vzorem služebníka, který své (byť svěcením nepotvrzené) 

kněžství žije na 200%. Ještě bych tu teď mohl psát další jména, 

která patří těm, kdo jsou mi v kněžství alespoň v něčem vzorem, ale 

nechci, aby novojeruzalémský zpravodaj nabyl parametrů Zlatých 

stránek. 

 

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?  

Žít evangelium a rozdávat radost (tím ale neříkám, že se mi to vždy 

daří). 

 

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí? 

Odpověď na tuto otázku de facto vepsal už Jiří Grossmann do písně 

„Závidím“, kterou nazpívala Naďa Urbánková. A ta odpověď je: 
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„Žít tak, jak žít se má.“ A jak se má žít, to myslím, že 

novojeruzalémští poutníci vědí. 

 

Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém 

životě? 

Nechat se vést Bohem a být sám sebou. 

 

Kde vás nejvíc „tlačí boty“? 

Mě tlačí boty? … No dobře, občas se nějaký kamínek do boty 

dostane. Občas každého něco zabolí, zamrzí, nebo se něco 

nepovede. I u mě by se určitě nějaké „kuří oko“ našlo. Ale tím 

nebudu čtenáře zpravodaje zatěžovat. Možná to totiž není 

způsobeno obuví ani kamínkem, možná mám jen špatně zastřižený 

nehet na palci. 

 

Co Vám udělalo v poslední době radost? 

Už několik posledních let se učím mít radost ze všeho, kromě 

hříchu a lidské lhostejnosti. Snažím se mít radost ze života. A když 

už teď nechávám vát Ducha Svatého a přemýšlím, o čem bude 

kázání na Novém Jeruzalémě ve výroční den zvolení papeže 

Františka, tak mohu prozradit, že se s Vámi v Křižanově možná 

o jednu radost podělím. 

/vybrané otázky z rozhovoru, ptal se jáhen Ladislav Kinc/ 
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Nejnovější rozhovor 

Čas rychle běží a Duch Svatý vane nečekanými směry. V neděli 

22. dubna 2018 jsme se v ohláškách dozvěděli, že otec Pavel 

k 30.4.2018 končí své působení v našich farnostech. Bylo to 

krásných skoro osm let, které jsme mohli s otcem Pavlem prožívat. 

Převedeno na hodiny celkem 67 176 hodin! Kolik z nich bylo 

šťastných? Kolik spokojených? Kolik se vleklo v nejistotě? Co 

všechno jsme ve farnostech společně prožili? Co všechno opravili? 

Kolikrát jsme byli překvapeni? My si to už ani všechno 

nepamatujeme, ale u Toho, který má spočtený každý vlas na naší 

hlavě, tam je každá hodina našeho života uchována navěky. 

 

Dovolil jsem si položit otci Pavlovi několik otázek. 

 

Otče Pavle, 

jednou jsem někde četl: „Vy se nebojíte modlit Otče náš? Vždyť je 

tam prosba: Buď vůle tvá. Copak víte, co si může ten Bůh 

vymyslet?“ Bojíte se? 

Nebojím. Pokaždé, když jsem se něčeho (nebo někoho) bál, 

nedopadlo to zrovna nejlépe. Bání a strach jsem si zakázal. Ale 

mám bázeň a respekt. 
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Vzpomínáte ještě na příjezd a začátky působení v našich 

farnostech? Jaký první důležitý krok jste podnikl – co jste jako 

první změnil? 

No jejda! Nevěděl jsem, kde je přesně fara, a když se mi z auta 

zdálo, že jimramovské náměstí už skutečně skončilo, zastavil jsem 

u jednoho domu, kde na malém kolotoči v zahrádce sedělo několik 

mládežníků a dětí. Nevěděl jsem, zda jsou katolíci, evangelíci, či 

něco jiného, ale zeptal jsem se na umístění katolické fary. Dnes 

vím, že jsem zastavil u domu tehdejšího pastoračního asistenta, že 

první navštívené místo byli Bradáčovi. Co se týká „novot“, které 

jsem zavedl, tak hned první neděli jsem pana Procházku a pana 

Čecha, kteří při mši sv. pomáhali s podáváním sv. přijímání, oblékl 

do alby. Není vhodné, aby při mši svaté byla eucharistie 

rozdělována bez řádného liturgického oděvu. V krátké době jsem 

pak ještě v našich farnostech sjednotil liturgické postoje, protože 

v každé farnosti se sedělo, stálo a klečelo jinak – v jinou dobu. 

Takže to byla liturgie, na co jsem se zaměřil jako první. 

 

Co Vám působení v našich farnostech dalo a co naopak vzalo? 

Dalo mi téměř osm let života, mnoho krásných až přátelských 

vztahů, nespočet nových zkušeností, se kterými se teď mohu 

vyvarovat některých chyb, jichž jsem se tady dopustil, dále mi 

zdejší působení dalo 3.550 mší svatých, které jsem u našich oltářů 

odsloužil, občas i nějaké to zklamání. Měl jsem to blízko 

k rodičům, i když jsem této výhody využíval poměrně málo. A co 

mi to vzalo? Ani nevím. Asi nějaké iluze, v některých oblastech 

jsem možná ztratil prvotní zapálení pro věc. 
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Co Vás nejvíce potěšilo a naopak zklamalo? 

Asi jako první, co mě velmi příjemně překvapilo, byla organizace 

lektorské služby v Jimramově. Největší radostí ale bylo, když jsem 

mohl vidět vyrůstat děti, které jsem křtil, když tyto děti byly 

pravidelně v neděli v kostele. Na toto je machr Dalečín. 

V Dalečíně, když se u katolíků narodilo miminko, velmi záhy 

v kostele přibyl kočárek. A většinu dětí, které jsem zde křtil, mohu 

pravidelně s jejich rodiči na mších sv. vídat. Takovéto privilegium 

od zodpovědných rodičů a kmotrů má málokterá farnost. Také jsem 

býval rád s mládežníky v Dalečíně a v Sulkovci. Dnes už mnozí 

z nich žijí v manželství, u jejichž vzniku jsem měl tu čest asistovat. 

V Jimramově byly naše vztahy s tehdejší mládeží podstatně 

chladnější. Jinak osobní vřelost mnohých z Vás mě bude hřát 

(nikoli pálit) ještě dlouho – a možná ještě dýl. 

Kromě některých pomluv, což se děje všude, mě v Jimramově 

asi nejvíc tížilo nedodržování smluvených termínů u oslovených 

firem, když se prováděly především stavební úpravy a měly se 

realizovat i jiné plány. Vůbec Jimramov je tak trošku 

„Slibotechnov“. Tady jsem se naučil, že rok dva sem, rok dva tam, 

žádná doba. Snad jsem se tím také nenakazil. Mnozí jednotlivci to 

totiž zase naopak svojí pílí vyrovnávali. 

 

Prožili jsme v těchto letech v našich farnostech spoustu 

duchovních aktivit. Adorace, Večery chval, novokněžská 

požehnání, katecheze a tematické vzdělávací programy, farní 

pouti, ale také biřmování, křty dospělých a zejména primici. Tedy 

velmi pestrá škála aktivit, za které Vám patří velké poděkování. 

Co bylo pro Vás nejvíc důležité? 
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Když jste o tyto aktivity, ať už to byla kterákoliv, projevili zájem, 

když přišlo více farníků. Bohužel, co se duchovních aktivit týče, 

měl jsem někdy nutkání s nimi „praštit“, protože jsem se velmi 

styděl, když jsem třeba pozval nějakého hosta, nebo třeba i někteří 

z nás připravili program pro ostatní, a účastníky se dalo spočítat na 

prstech rukou. Co jsem dělal špatně? Netrefil jsem se do vkusu, 

kterým táhne postmoderní svět bez Boha? O neduchovně zaměřené 

aktivity býval naopak zájem velký, ale o ty já se zase tolik starat 

nemusel, to vznikalo obvykle pod taktovkou někoho z Vás, já 

obvykle „pouze“ k tomu dával požehnání, případně jsem dělal 

takového „podržtašku“. 

Zájem býval o poutě. Při organizaci těch třídenních jsem měl 

tu čest koukat pod ruce panu Šikulovi, který nikdy nenechal ani 

centimetr pro „náhodu“. Postupem času tyto poutě organizoval 

víceméně sám, já jsem jen zajišťoval duchovní program. Takže 

poslední asi tři roky jsem mohl říci, že při třídenní pouti jsem také 

na dovolené. Užíval jsem si to. Jednodenní poutě byly větší 

„záhul“. Vše jsem organizoval, vedl modlitby a bohoslužby, dělal 

průvodce, vyřizoval slevy „u starých dam na pokladnách“, dělal 

průvodce i řidiče autobusu. Ale dělal jsem to s nadšením a rád. 

Potom mi s organizací začal pomáhat pan Vrátný se synem Vítkem 

a velká část organizačních záležitostí byla z mých beder sňata, což 

také musím velmi ocenit. Spokojenost poutníků byla vždycky 

největší odměnou. 

A další důležitost musím podtrhnout: Novokněžská 

požehnání, pokud jsem nemusel jet na oplátku zastupovat 

novokněze, který byl u nás, ale mohl jsem zde sloužit s ním. To 

bylo důležité především ze dvou důvodů: Zaprvé jsem si nemusel 

připravovat kázání, a zadruhé jsem mohl dát volno panu Bradáčovi 

a v Sulkovci doprovázet liturgii na varhany. V Sulkovci jsem hrával 
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strašně rád, dokonce jsem si na tamní varhany jezdíval občas i jen 

tak zarelaxovat. 

A poslední příprava na biřmování. Myslím, že zde se, po 

několika neúspěšných pokusech, konečně podařilo vytvořit malé, 

ale zato krásné společenství. 

Co se brigádnických akcí týče, většině farníků jiné povinnosti 

a nedostatek času zabraňovaly přijít. Ale když šlo do tuhého – např. 

bylo potřeba uklízet kostely po opravách nebo připravit primici, 

farnost se semkla a na brigádu přišli i ti, kteří by jinak do kostela 

nebo na faru své kroky nenasměrovali. Bohu i všem díky za to. 

 

Za Vašeho působení v našich farnostech jste se pustil do celé řady 

stavebních úprav, které výrazně vylepšily naše kostely, ale i faru. 

Co Vám dalo nejvíce zabrat? 

Nejnáročnější byla oprava fary v Jimramově. Přes půl roku jsem 

bydlel a úřadoval na staveništi, neměl jsem s opravami žádné 

zkušenosti (oprava střechy na faře v Dalečíně o rok dříve byla zcela 

o něčem jiném). Teprve v Jimramově jsem se učil základy 

organizace oprav. I na psychiku byly nejnáročnější opravy 

v Jimramově. Asi to bylo dáno tím, že do situace mluvilo příliš 

mnoho lidí a já jsem si se svou povahou nedokázal dupnout 

a pořádně rozhodnout. Pak panovala „blbá“ nálada a opravy fary, 

a později i kostela, se zbytečně protahovaly. Jsem moc vděčný 

nejen brigádníkům, ale všem, kteří se zasadili o to, aby farář (na 

faře) a svátostný Kristus (v kostele) měli také trošku slušné bydlení. 

A na bydlení si rozhodně nemůžu stěžovat. A opravený interiér 

kostela v Jimramově se mi také moc líbí. Jen to osvětlení lodi, které 

mělo být hotové letos po Velikonocích (ach ty termíny!), už 

nechám na otci Markovi. 
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Úředně nejnáročnější pro mě byla první etapa restaurace 

nástěnných maleb v Dalečíně, neboť zde jsem poprvé žádal 

o dotace. Kdyby tady nebyla ta úředničina, tak by se mě oprava 

starého presbytáře dotkla víceméně okrajově. Podobně je na tom 

právě probíhající oprava interiéru fary v Dalečíně. Tam není nárok 

na dotace, tak papírově je to v pohodě, a stavbu si de facto řídí pan 

jáhen Čech, takže pro mě je to taková příjemná ministerská 

procházka staveništěm. 

V Sulkovci se o faru starají nájemníci, já na to musím pouze 

dohlížet a vše po projednání s ekonomickou radou schvalovat, jinak 

s tím práci nemám. Roční oprava interiéru kostela v Sulkovci je 

také hotova, kostel se opravdu opravit povedlo a díky výborné 

spolupráci s obcí mě to také nestálo tolik sil jako třeba ta oprava 

v Jimramově. 

V současné době probíhá ještě plánovaná oprava farní 

kuchyně a kavárenského sálu na faře v Jimramově. Potřeboval bych 

si teď sejít o patro níž a trošku se fyzickou prací odreagovat, ale 

protože potřebuji sesumírovat toto číslo Žárovky a navíc už 

pendluju mezi Krumlovem a Jimramovem, musím udělat to, co 

mám udělat já, a ostatní práce musím nechat na ochotných 

farnících. Zdá se, že to novému panu farářovi stihneme předat 

hotové. 

Za dobu mého působení proběhly opravy i všech kaplí 

(v Sedlištích už byla kaple opravená, v brzkých dnech by mělo být 

instalováno elektrický pohon zvonění), nicméně to nebyla ani toliko 

zásluha moje jako zásluha těch, kteří o malé obecní svatostánky 

především pečují. 
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Měl jste nějaké větší plány, které už teď z Vaší strany zůstanou 

nenaplněny? 

Plány byly. Opravy na faře v Dalečíně mohou pokračovat i beze 

mne, zde se nic nemění. Plánovaná oprava kuchyně, schodiště 

a topení v kavárenském sále na faře v Jimramově se snad ještě do 

konce května stihne. Samozřejmě byla v plánu ta výměna osvětlení 

v jimramovském kostele. Chtěl jsem se trošku více začít věnovat 

ministrantům, protože stále více sleduji, jak na některých místech 

pozvolna upadá ministrantská morálka. Je tedy třeba připomenout 

nějaké zásady správné služby u oltáře. To jsem chtěl udělat po 

Velikonocích, ale v té chvíli už jsem byl obeznámen s tím, že se 

„něco chystá“, proto tuto kapitolu přenechávám „dle gusta“ nového 

pana faráře. 

Jinak jsem si chtěl letos oddechnout od velkých oprav, ale na 

příští rok už jsem si umiňoval renovaci interiéru kostela 

v Dalečíně – nové, osvětlení, ozvučení, zabezpečení, přivedení 

vody do sakristie a malování. 

Nenaplněné zůstávají plány papírového připojení Sedlišť 

a Trhonic k farnosti Jimramov. Vše po duchovní stránce obstarává 

duchovní z Jimramova, ale papírově tyto obce patří do Korouhve 

v královéhradecké diecézi. Moje pokusy, stejně jako pokusy 

některých mých předchůdců, byly marné. Tyto snahy nejsou nic pro 

faráře, to je práce pro Sisyfa. 

Také jsem chtěl při nějaké pouti (nejraději při třídenní) 

navštívit slovenskou Nitru a slavit s Vámi bohoslužbu v katedrále 

sv. Jimrama. A kdyby to situace vyžadovala, jako že nejspíš 

vyžadovat nebude, zbudovat v jimramovské farnosti kapličku 

zasvěcenou také tomuto světci. To jsou asi ty největší plány. Pak 

ještě bylo mnoho menších, ale to už je teď bezpředmětné. 
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Jak náročné je zpravování tří farností? V každé z farností trochu 

jiné starosti, představy, aktivity, ale také vedení trojích agent, 

trojí účetnictví. Jak moc Vás zatěžovala úřednická práce spojená 

s vedením farností? 

Je to asi jako být starostou ve třech obcích. Mně svěřené farnosti 

jsou každá jiná – to hovořím především o lidech v těchto 

farnostech. Úřednická práce si byla podstatně podobnější. Mně 

úřednická práce ani tolik nevadí, pokud mě baví. Vytvářel jsem si 

různé excelovské tabulky, šanony atp. Vytvořit si systém bylo sice 

náročné, ale pak ta práce samotná pro mě byla hrou. Co mě 

nebavilo, to bylo jednání s úřady, vyřizování dotací a sbírání 

podkladů pro všechno to nekonečné papírování, vyplňování 

daňových přiznání, inventarizace. A pak mě až do všech barev duhy 

dokázaly rozezlít záležitosti okolo restitucí a práce s katastrálními 

čísly. 

S dotacemi už nyní pomáhá technik stavebních investic, po 

zavedení podvojného účetnictví v roce 2016 jsme pro děkanství 

dostali i svého účetního, který už se stará o správnost vedení 

účetnictví, vyřizuje daně, vyhotovuje účetní závěrky a vede 

v patrnosti majetek farnosti. Připravit všechny podklady pro 

přechod na podvojné účetnictví a správu farního majetku mě už po 

dva roky také často nutí hřešit hříchem nadávání, ale v těchto dnech 

s panem účetním vychytáváme poslední nedodělky, takže nový pan 

farář už by se s těmito záležitostmi neměl potýkat. 

 

Díky velké Vaší zásluze máme stále svítící náš farní zpravodaj – 

Žárovku, ale také internetové stránky farnosti, které jsou živé 

především díky Vašim příspěvkům. Jakou cestou pokračovat 

dále?  
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Doporučoval bych cestu nejideálnější. Protože stránky farnosti 

i naše Žárovka visely na mně, nejspíš bude záležet na mém 

nástupci. Anebo se třeba pro správu farních stránek najde někdo, 

kdo na tom bude s novým panem farářem spolupracovat a tak mu 

usnadní práci. O to bych také prosil, abyste, kdo můžete, byli 

v tomto otci Markovi nápomocni. Práce na stránkách (myslím tím 

tu základní práci, protože programování nerozumím a moji 

představu o přestavbě a vylepšení stránek nikdo nebyl ochoten 

převést v realitu) mě sice celkem bavila, ale zabere to poměrně dost 

času. 

A co se týká Žárovky, moc by mne mrzelo, kdyby zhasla. 

Když přestala fungovat redakční rada, která byla ustavena za 

o. Jakuba, a nová rada nefungovala vůbec, vzal jsem Žárovku do 

svých rukou. Jsem moc rád, že Pavel Šikula ml. zůstal věrný tvůrce 

grafiky a zadavatel obrázků. Bez něj by Žárovce chyběl ten její 

lesk. Já bych to neuměl a ještě bych nad tím strávil dalších několik 

dní navíc. Sešroubovat Žárovku byla práce pro nás dva více jak na 

týden, neboť jsme oba několikrát dokola, nezávisle na sobě, články 

pročítali, abychom našli a odstranili pravopisné chyby, neobratné 

slovní (ne)obraty a překlepy. Jsem puntičkář a spolupráce se mnou 

v těchto věcech není jednoduchá. Důležití byli všichni přispěvatelé, 

někteří byli skutečně „věrní“. Když mi přicházely na mail nové 

články a příspěvky, stále více jsem se nemohl dočkat, až všem 

farníkům zazáří to, co já jsem mohl hltat nejen očima během 

prenatálního stádia Žárovky. Myslím, že právě Žárovka může být 

chloubou našich farností, neboť za poslední roky značně vyrostla – 

přímo zhalogenovatěla. V podstatě za poloviční peníz máme 

dvojnásobné čtivo a díky našim přispěvatelům je opravdu kvalitní. 

Nechci, aby to vyznělo jako pyšnění se, ale, přiznejme si, mají se 

naše farnosti čím pochlubit. Proto jsem i toto, pro mě poslední číslo 
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pojal tímto způsobem, abych připomenul, jak je pro nás důležité, 

abychom se alespoň k duchovním textům našeho periodika občas 

vraceli a abychom je měli pěkně pohromadě. Velký hold jejich 

autorům, velký dík jejich poctivým čtenářům. 

Aby Žárovka mohla svítit i v budoucnu, bude nutné, aby se 

našel někdo, kdo její vznik bude koordinovat. Pak věřím, že 

přispěvatelé i čtenáři se mezi Vámi opět najdou. A celá ta změna 

může Žárovku inovovat a učinit ještě lepší a svítivější. 

 

Jak se těšíte na novou výzvu? Už jste navštívil Vaši novou farnost 

v Moravském Krumlově? 

Novou farnost (tedy spíš jen faru a svého předchůdce) už jsem 

navštívil, na novou výzvu se těším stále více, i když si proti 

svěřenému úkolu a důvěře otce biskupa připadám stále menší. Ani 

ve snu mě nenapadlo, že bych se kdy mohl stát děkanem. A stále 

tomu nerozumím. Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím a teď se 

nejspíš budu muset naučit housti. Vcelku poklidný život 

jimramovského faráře mi naprosto vyhovoval. Víte, bylo to tak 

rychlé, že mi to připadá jako přeskočit z jedoucího vlaku do 

protijedoucího vlaku. No trefte se do dveří! Na to budu potřebovat 

pořádně posvítit. Jestliže jsem nyní moc a moc potřeboval Vaše 

modlitby, tak teď je budu potřebovat ještě víc. Předem děkuji těm, 

kterým jsem měl tu čest zapsat se do srdce, že mě v něm ponesou 

i nadále. Byl jsem zde rád, byl jsem zde doma. Snažil jsem se, ve 

stopách svatého Augustina, abych byl pro Vás farář a s Vámi 

křesťan – pro Vás otec, s Vámi brácha. Jak to kdo vnímal, na to 

nechť si odpoví každý sám. A uzavřu parafrází slavné věty 

jimramovského rodáka Jana Karafiáta, jak jsem mnohdy říkal 

v kruhu kněží: „Žádný kněz nepůsobil v koutečku světa tak 
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krásném, leda že by působil v Jimramově.“ A dodávám: 

A v Dalečíně a v Sulkovci. 

 

Otče Pavle, děkuji Vám za Vaše odpovědi, ale zejména za Vaše 

nasazení při vedení nás všech po cestách k Božímu království. 

Přejeme Vám, ve Vašem dalším kněžském působení, zejména 

Boží požehnání a ochranu naší nebeské Matky. 

/Pavel Šikula st., Žárovka č. 39, 27.5.2018/ 

 

 

 

 
aneb  

 

 Ne, to auto není nový. Je vypraný v Perwollu. A bez 

namáčení. 

 Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, byla by církev o hlavu 

kratší. 

 To je hezký, že mi vzkazují, že tam bude v neděli 

v 11 mše svatá. A kde já mám na neděli dopoledne sehnat 

faráře? 
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 Opět po Velikonoční době začínáme prožívat mezidobí. 

To jsme jistě poznali i z toho, že pan Bradáč začal dávat 

pětistovky – tedy hrát písničky z řady pět set. 

 Na kontrolní den obnovy fresek v Dalečíně si paní 

památkářka s sebou přivezla psa. Bylo to takové větší 

štěně, z tohoto století, takže nebylo památkově chráněné. 

Proto jsem se odvážil pohladit si je. 

 Mnozí na Boha nemají čas. Jsou dokonce tak 

zaneprázdněni, že nebudou mít ani čas umřít. A tak se 

s Bohem nikdy nesetkají. 

 Toto cukroví jsem si včera vykřtil. Vem si, je prudce 

jedlé. 

 Úplně jsem na ten plísňový sýr zapomněl. Za tu dobu 

skutečně dozrál. Kdyby byla vyhlášena soutěž nějakého 

takového druhu, mohl bych s ním smrdět první ligu. 

 Jestli chceš být v církvi vyšší šarže, tak si, až si budeš 

podávat přihlášku na fakultu a do kněžského semináře, 

rovnou vyber obor „biskup-papež“. 

 Děkuji ministrantům z Nového Města za posilu u oltáře. 

Fanda si už v pátek mezi našimi ministrantkami vyhlédl 

nevěstu. Ta tady bohužel dneska není, ale pokud se nám ji 

podaří najít, svatba, nebude-li proti, je naplánovaná na 

zítra v 11 hodin. 

 Už jsme si říkali, že stání je postoj připravenosti, zatímco 

sedění je postoj naslouchání a odevzdanosti. Když 

u našich dveří zazvoní voňavkáři (podomní prodejci 

voňavek), rozhovor se obvykle odehrává mezi futry 

vestoje. Jsme připraveni nastavit zápěstí, nechat se 
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obstřikovat různými pachovými esencemi; a jsme 

připraveni je vyrazit. I když pravda: někdy, když nám 

prozradí tu obrovskou slevu, kterou nabízejí, gecneme na 

zadek a jsme odevzdáni vonět na dlouhé předlouhé časy. 

 Všechny Vás vítám na palubě. Jak vidíte, je nás hodně. 

Autobus má 53 míst a nás je 61, takže řidič už se sem 

nevešel. Zkuste si tedy nějak úsporně poskládat děti a já 

se nás všechny pokusím dovézt na naši pouť a pak zase 

zpátky. 

 Jakkoli jsem tělesně neohebný, zděšením jsem spráskl 

nohy nad hlavou. 

 Se nedivte, že o lidech mluví tak, jak mluví, když, 

kdykoli k ní přijdu, má na stole „Blesk“. Loni jsem jí 

doporučil „Blesk“ vysadit a naordinoval jsem jí „Milujte 

se!“ jako taková antibleskotika. 

 Támhle odtamtud ta taška spadla, až skoro od hřebenu. 

Nojo, ale kdo na tu střechu poleze, aby ji dal zpátky? 

Poprosíme Járu (bohoslovce), teďka v páťáku bude mít 

hodegetiku a tam se probírá levitace. 

 Tak pokud tomu dobře rozumím, mám se přihlásit do 

komparzu na natáčení Četnických trampot. … A říkáte, že 

je to jen malá role? Tak na to musím říct, že není malých 

rolí. A to jsem si teďka nevymyslel, to říkal už Harmasan. 

 … Ne, to je v pořádku. Já si taky mobil do sprchy neberu. 

Já se před ním stydím. 

 Co je nového? Město na Moravě. … Jo aha, co je na mně 

nového? … Půl kila. 
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 Tak až zas toho budete mít tolik, že nebudete vědět, jak se 

jmenujete, běžte před vchodové dveře a podívejte se na 

zvonek. 

 Kdybych sehnal ty knihy, které nám na BiGy doporučoval 

Orko (P. Marek Vácha), nebo Zdeněk Papoušek – už 

nevím, který z nich to byl, tedy knihy od autorů Pichlý 

a Galuska „Duše a duch“ a Mátová a Peprný „Duchovní 

život není čajíček“, určitě bych z nich čerpal pro nějaký 

dušelahodný článek do dušičkové Žárovky. 

 V nabídce byly nové matriční knihy, ale já nové matriky 

pořizovat nehodlám. Zaprvé nemám nafukovací kancelář, 

abych měl ty bichle kde skladovat, a zadruhé při 

aktuálním ročním počtu křtů, svateb a pohřbů jsou 

současné matriky ještě na sto padesát až dvě sta let. 

 Napojení kanalizace na faře je od včerejška v provozu. 

Paní Šikulová tím, že umyla nádobí po svačině 

brigádníků, pustila první litry do čističky a slavnostně tak 

zahájila provoz nové kanalizace. 

 Židovská tradice knihu Danielovu řadí mezi Ketúvím, 

tedy Spisy, zatímco katolické dělení mezi proroky. Když 

si nalistujeme Matouše 24,15, dočteme se, že už Ježíš 

řadil proroka mezi Daniely. 

 Jméno krále v Šúšanu se v různých překladech přepisuje 

rozmanitě, takže nalezneme jeho podobu jako Asuerus, 

Xerxes, Artaxerxes nebo Artaxerox – pardon: 

Achašveróš. … Tento král, jak se dočteme hned v prvních 

verších knihy Ester, spravoval obrovské území od Indie 

až po Kúš. Kúš je dnešní Egypt. Ale kuš! Dnešní Etiopie.  
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 … Ale fara je na náměstí. V tom domečku u kostela mě 

skutečně nechytnete, tam chytnete maximálně tak revma. 

 Filmaři nám z cest kolem kostela udělali polňačky, takže 

jestli zaprší, po nedělní mši ten červený koberec bude 

hnědý. To jim potom místo Četnických trampot natočím 

farářské trampoty. 

 Jojo, kola na autě už mám přehozený: Přední jsem dal 

dozadu a zadní dopředu. 

 Stejně tak můžeme říci, že každý člověk, každá profese, 

města, mnoho věcí atp. má svého patrona mezi svatými. 

Jako já pod svým jménem mám apoštola Pavla, jako kněz 

mám patrona kněží, svatého Jana Maria Vianneye, jako 

součást našeho kněžského ročníku sv. Jana Sarkandra, 

jako farář v Jimramově Pannu Marii, jako varhaník svatou 

Cecílii, jako řidič svatého Kryštofa, jako turista svatého 

Rafaela, jako pacient na zubařském křesle svatou 

Apolenu, jako smrtelník sv. Josefa a sv. Barboru, jako 

sklerotik sv. Antonína. 

 Novokněžské požehnání nám v neděli udělí P. Michal 

Seknička, který pochází z farnosti Velké Meziříčí. Z té 

pochází i P. Pavel Kuchyňa, který nám uděloval 

novokněžské požehnání v lednu, tudíž lze pracovně říci, 

že se nám letos podařilo vytvořit něco jako 1+1: Kuchyňa 

+ Seknička. 

 Nezapomeňte, že dnes je státní svátek, takže nemusíte ani 

do práce, ani do důchodu. 

 Včera večer jsem to nemohl mailem poslat, protože nešla 

elektřina. Ta nešla až do dnešních devíti hodin. Dokonce 
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ani mobily neměly signál, a rybičky v akváriu drkotaly 

ploutvemi. 

 To je dobrý vtip, že to má blbý včela, která má alergii na 

pyl. Ale na druhou stranu to má zase dobrý: Jde hned 

do invalidního důchodu. 

 To se musíte domluvit s muzikanty, abyste na hřbitově 

nezačali zpívat, když bude hrát Krchovjanka. 

 V tom kýblu mám svíčky a lucernu, protože mi váš pan 

farář slíbil, že když na vás budu při zpovědi hodný, můžu 

si pro své farníky vyzpovídat betlémské světlo. 

 Já vím, že teď slavil kulatiny, ale nevím, kdy se přesně 

narodil. Někdy začátkem prosince, říkáte? A není to třeba 

na Mikuláše? Že by ho jako přinesl čert. 

 A proč bych si měl rožíhat? Si svítím kolárkem, ne? 

 Ano, s obědem počítám. Rád přijdu, když bude plněná 

panenka pro panáčka. 

 Cipísek (kocour) začíná kašlat jak starej bronchosaurus. 

 Vy jste mě nevolala? Jak jste mávla tou rukou, tak to 

vypadalo, že si přejete, abych za Váma přišel. Tak nic, tak 

já se zase vrátím do lampy. 

 Ty rukavice s tím vzorečkem nosit nebudu. Vždyť v nich 

vypadám jako madam z filmu pro pamětníky. 

 V tu dobu jsem si zrovna mikrovlnil oběd. 

 A znáte snad lepší místo na Zemi a přilehlém vesmíru? 

 A na závěr ohlášek ztráty a nálezy. Pokud někdo z Vás, 

nebo víte-li o někom, komu se tak přihodilo, odešel 
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z farního plesu bez saka a vázanky, je očekáván na faře. 

A další věc: Teď přede mší svatou byl nalezen čip. Chybí-

li někomu, ať si pro něj přijde do sakristie, abyste se zítra 

dostali do práce, nebo od čeho to je. I když byl nalezen na 

hřbitově, od hrobu nejspíš nebude. 

 Když je dnes takové náledí, tak bude nejpravdivější, když 

si zazpíváme 516: „Na své tváře padáme.“ 

 Chtěl jsem si sundat štolu a sundal jsem si brýle. Nevíte 

někdo proč? 

 V každém výklenku byla socha. Poměrně nedávno si ty 

sochy někdo půjčil. Tajně. A ještě je nevrátil. 

 29. číslo Žárovky nemohlo překročit 60 stran, protože 

bychom Žárovku s větší wattáží, podle nových zákonů, 

nemohli nabízet jako Žárovku, ale jako tepelný zdroj. 

 Přiznám se, že bych nechtěl být v Tvé kůži. A to nejen 

proto, že by na mně plandala. 

 Od další sloky zrychlíme, protože jestli budeme zpívat 

v tomto tempu, tak: Velikonoční oběti, aleluja, aleluja, 

budeme tady do pěti, aleluja, aleluja. 

 Samozřejmě že jsem na to úspěšně zapomněl. Na co já tu 

hlavu nosím? No, aspoň mi neprší do krku. 

 Hlásili, že má být až dvacet stupňů. Jenom nevím, jestli 

venku, nebo doma. 

 Že mám jedno ucho červené a druhé ne? To je klidně 

možný, právě jsem totiž dával blinkr. 
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 Dnes jsem při modlitbě Otče náš držel dvě děti. Příští 

neděli budou při mši svaté trojí křtiny. Můžete začít 

uzavírat sázky, zda moje náruč pojme tři děti. 

 To, prosím vás, neříkejte, že tuto písničku taky neznáte. 

Když měl před nedávnem mši svatou novokněz, hrál jsem 

ji v Sulkovci. A zpívali jste jako ďas. 

 Při zítřejší brigádě na farní zahradě budeme především 

sbírat kamení z výkopu. Přibližně od 18. hodiny budeme 

sbírat i slimáky. 

 Tudy prosím, toalety jsou tady. Tady je to slíbené křoví. 

 Otec Elias Vella je z Malty, to vím na beton.  

 Ale abych mu to překvapení mohl nachystat, potřeboval 

jsem, aby na chvíli odešel. Sama příroda mi přispěchala 

na pomoc, když byl zavolán k ministrovi úlevy Waterovi 

Klozetovi. Využil jsem toho, že se šel na záchod vysypat, 

a měl jsem dost času všechno připravit. 

 Z přelomu srpna a září 1986 jsem Vám v tomto rohu chtěl 

ukázat pavučinu. Ovšem už ji nejspíš někdo v tomto 

postmoderním věku zrušil. 

 Prosím ženy, které napekly na Nový Jeruzalém, ať přijdou 

na faru dnes odpoledne. Takže buchty se sejdou na faře 

mezi 17. a 18. hodinou. 

 Co dělám? Snažím se zbavit chřipky. Právě jsem se 

přestavěl do horizontální polohy. 

 Jestli budu zdravý, budu navštěvovat nemocné. 

 Já si myslím, že si myslel, že si myslíte… 
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 V každém případě musím konstatovat, že nemáte pravdu. 

Nicméně na druhou stranu mohu jistě domýšlet, že jste to 

myslela dobře, jen se Vám vytratilo písmenko. Měla jste 

jistě na mysli, že Bůh existuje, nikoli že Bůh exituje. 

Protože kdyby exitoval, měl by pravdu Friedrich Nietsche 

se svým slavným filozofickým výrokem „Bůh je mrtev.“ 

A to bych strašně nerad. 

 Ne, to se nebojte, že bychom se nevešli. Tolik nás zase 

nebude. A kdyby, tak pro jistotu vezmu pumpičku, 

a kdyžtak kostel trochu přifouknem. 

 Mše svatá o pouti byla venku před kaplí. Letos byl tak 

silný vítr, že když jsem před přijímáním otevřel ciborium, 

tak jeden Pán Ježíš FRRRNK! 

 Oni ji nevzali kvůli tomu, že nemá maturitu? Tak proč 

neřekla? Já bych jí půjčil, já jednu mám. 

 On je od Ostravy, a když mi řekl, že je ředitelem kuru, tak 

jsem se chtěl domnívat, že řídí slepice, ale pak jsme se 

domluvili, že je ředitelem kůru a řídí sbor. Nicméně 

poznamenal, že někdy je to kdákání podobné. 

 Korunu (rozpadající se památkově chráněný velký dům 

na jimramovském náměstí) už opravují. Vypadá to, že 

z toho bude Pětikoruna. 

 V nemocnici se mě paní doktorka ptala, jestli mi ty léky 

nepůsobí zažívací potíže. Tak jsem jí říkal, že ne, ale že 

během doby jejich užívání mám problémy s pamětí. 

Zapomínám si ty prášky brát. 

 Při křestní bohoslužbě bude pokřtěn Karel Zelený. Pokud 

vlivem podzimu nezmění barvu. 
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 Jako bohoslovci jsme také šlapávali zelí. Já jsem ale 

nikdy nemusel, protože jsem byl zvážen a shledán 

lehkým. 

 S rybičkami v akváriu si moc nepovídám. Pokaždé, když 

jim chci něco říct, tak si loknu. 

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

vrátím. V kázání už jsem toto téma nechtěl načínat, 

protože bych se mohl rozohnit a Vy byste nabyli dojmu, 

že slova o konci světa z dnešních čtení se už naplňují. 

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

oblékal dobře, ale já jsem stál o sto osmdesát stupňů 

jinak. 

 Slovo salám se v pátek neříká. 

 Abych se vyvaroval hříchu nadávání a zlořečení, sedl 

jsem do auta a jel jsem si provětrat hlavu. Dojel jsem na 

Slovensko. 

 Je znát, že teď mluvil biskup. Když kážu já, všichni na 

kůru sedí zařezaní, že je ani nevidím. Ale teď, když 

mluvil svatý Mikuláš, jste z kůru přes to zábradlí doslova 

přetíkali. 

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

zas až takový půst. Takže se spíš postím tak, že nejím 

čokoládu a oplatky, nevařím si kapučíno, nečtu vtipy 

a neluštím křížovku v Katolickém týdeníku. 

 Jestli nemůžeš najít moji jmenovku na dveře zpovědní 

místnosti, tak napiš, že tady zpovídá Páter Felix Kulpa. 
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(felix culpa je slovní spojení z Velikonočního 

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

 Taky doufám, že mi to betlémské světlo nezhasne. Ale 

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

země jsem si v Betlémě koupil sirky. 

 Případný pohřeb na příští sobotu domlouvejte až na 

odpoledne. To bude po plese a dopoledne bychom na tom 

pohřbu byli všichni mrtví. 

 Takže pokud tomu dobře rozumím, voláš proto, abych Ti 

odpověděl na otázku, proč rybičky v Tvém akváriu začaly 

plavat u hladiny. Abych se mohl pokusit odpovědět co 

nejlépe, potřebuji ještě jednu upřesňující informaci: 

Plavou bříškem dolů, nebo nahoru? 

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

potom podávám ruku Vám. Ale Vy na mě tak neštěkáte 

a neskáčete. 

 Kam tak pospícháš? … Tak to jo, jestli Ti volá sám 

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

zmeškaný hovor. 

 Svaté přijímání se bude podávat na dvou místech, a to 

před lešením i za lešením; abyste mohli ke svatému 

přijímání přistupovat důstojně – a ne přes ty trubky na 

způsob „hopsa hejsa do Brandejsa“. 

 Tady to s tou novou zásuvkou bude horší, protože v té 

krabici jsou dráty jenom na světla. Ale pokud si to ještě 

dobře pamatuji, na konci zásuvkového obvodu může být 

světlo. A tak nešlo by to udělat obráceně? Jako že by na 

začátku světelného obvodu byla zásuvka. 
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 Pokud se počítá s takovým množstvím lidí, necháme 

v kostele lešení i po opravě a může se sedět na patra. 

 Přihlašujte se na pouť, místa nejspíš bude dost. Možná 

budeme mít autobus šedesátimístnou Bovu. To je taková 

patnáctimetrová kráva. 

 Dnes dělám další dva skutky milosrdenství: navštěvuji 

nemocné a pohřbívám zemřelé. 

 Bůh Otec na vrcholu hlavního oltáře se nemyje zas tak 

často. Řekl bych čtyřikrát, maximálně pětkrát za sto let. 

 Bylo mě vzadu dobře slyšet? Já jsem si schválně nebral 

krákorek (= náhlavní mikrofon – pozn. red.), abych pak 

na fotkách vypadal jako kněz a ne jako pilot. 

 To dítě v tom kočárku je Tvoje? A kdys byla těhotná? 

 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. 
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 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. 

 Pouť Nový Jeruzalém bude v Jámách. Hlavním 

celebrantem bude otec Pavel Kopeček z Podolí. Takže 

můžeme být svědky naplnění Izaiášova proroctví, že 

každé údolí bude zasypáno a každý pahorek srovnán 

(Iz 40,4). Nebo nemám pravdu? Když nasypete kopeček 

do jámy, tak vznikne rovina, ne? 

 Při našich misiích v Mostě se po našem zazvonění 

u jednoho bytu otevřely dveře a v nich stál potetovaný 

chlap, postavou mi připomínal panáčka z pneumatik 

Michelin, nebo Džina z Aladinovy kouzelné lampy, 

taková hora masa, ramena jak kredenc po babičce a jen 

těžko se dalo rozeznat, zda žvýká nebo si jen tak ledabyle 

přehazuje plomby. Kdyby jeho pohled mohl zabíjet, tak 

jak tu dneska před Vámi stojím, tak tu nestojím. 

 Protože je teď kostel mimo provoz a na mši svatou se 

scházíme zde na úřadě, nebude příští týden dušičková 

pobožnost hned po mši svaté, protože každý na hřbitov 

spěchá jinak rychle – a než bychom se sešli… Takže 

dušičková pobožnost letos bude až po obědě a po 

gaučingu, až půjdete na odpolední procházku. 

 To už je dneska úterý? Vždyť říkali, že se bude posouvat 

čas zpět. … Aha, tak on se posouval jen o hodinu. A já žil 

v domnění, že o den. 

 Na dušičkovou pobožnost si vezměte deštník, aby 

nepršelo. 
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 Za minutu dvanáct mi volal pan Večeřa. Tak jsem si říkal, 

jak ten čas rychle utíká: Ještě jsem ani neobědval a už mi 

volá Večeřa. 

 Je zde zima, tak jsem si nechal pod albou bundu. A teď 

vypadám jak Rambo. 

 Jestli nemůžete číst čtení, protože nemáte brýle, tak to se 

dá vyřešit. Já Vám půjčím svoje. Já mám brýle na dálku, 

tak to byste ani nemusela k ambonu, protože na to uvidíte 

z lavice. 

 Takže jsme domluvení. Kdyby se něco změnilo, tak 

zavolejte, nebo napište esemesku. Volejte nahlas, pište 

čitelně. 

 Ráno mi zvonil budík. Zvonil dlouho. Asi to bylo něco 

důležitýho. 

 Když jsem ráno vylezl na balkon – to jsou ta prkna, která 

ještě drží, a detekoval jsem 24 stupňů pod nulou, tak jsem 

asi po třech letech opět vytáhl Jégrovy drtiče mrazu. 

 Chtěl jsem kejchnout, a kde nic, tu nic. Tak začnu kázat. 

 Já to zas tak honem nepotřebuji, přinesete mi to příště. 

A kdyby si Vás Pán Bůh k sobě zavolal, jak se 

strachujete, tak mi to nechte u svatého Petra na vrátnici. 

 Jestli Vám ten starý budík zvoní hodinku sem, hodinku 

tam, tak to je dobrý akorát na to, když chcete vstávat 

přibližně ráno. 

 U toho popelce jsem se usmál proto, protože mě napadlo, 

když přišel na řadu pan XY, který nenosí vlasy, že bych 

mu mohl udělit popelec na čelo po celé délce hlavy. 
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 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. 

 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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 Zprávu jsem posílal na poslední chvíli a telefon mi 

napsal, že služba není dostupná, pouze tísňová volání. 

Tak jsem to chtěl poslat přes číslo 150, protože už mi 

hořel termín. 

 Po přestavbě koupelny na faře v Sulkovci zůstala vana, 

kterou nabízíme za odvoz. Do koupelny už se asi hodit 

nebude, ale třeba na zahradě ještě může posloužit. Tento 

týden mají být vedra, tak proč se někdy nevykoupat na 

zahradě, že? 

 Nastalo období, kdy doma chlupy drží na všem kromě 

kocoura. 

 Přijít klidně můžete, ale já jsem momentálně mimo 

Jimramov. Vrátit bych se měl v sobotu odpoledne, takže 

tu záležitost můžeme vyřídit v sobotu večer, nebo v neděli 

ráno. Včera, dnes a zítra ale určitě ne. 

 To jako jestli jsem neměl černý kašel? No to já nevím, já 

jsem se na barvu nedíval. 

 Právě jsem dorazil ze svatby. Teď honem vyměním 

obličej a valím na pohřeb. 

 To je medugorský růženec. Ten, pokud se nepletu, tak se 

sedmkrát za sebou modlí tři modlitby: Otče náš, Zdrávas 

a Sláva Otci. Je to takový růženec turbo. 

 Aha, už to vidím, tady to je. Tady se nám vchybila 

loudička. 

 Připravuji si k večeři vajíčka. Naklepnu jedno, přičichnu, 

jestli není zkažené. Nic necítím, je to dobré. Vyklopím ho 
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tedy na pánvičku a koukám, že místo volského oka dělám 

smažený kuře. 

 To smrkáš, nebo Ti probíjí mobil? 

 Dnes má svátek Albert Veliký. I přesto se stavím 

nakoupit v Coopu. 

 S rádiem jsem si zpíval „Já si létám, já se vznáším 

nadzvukovou rychlostí“ a úplně jsem si zapomněl hlídat 

tachometr. 

 Verunko, sprav si tu albu, máš ji oblečenou jen na půl 

Verdy. 

 … jen bych ještě opět po roce upozornil, že když zpíváme 

ten verš „a všichni svatí jeho s ním“, tak si, prosím, 

dávejme pozor na rytmus. I u zájmena „jeho“ jsou 

osminové noty, tak to tam nenatahujme, ale držme se 

doprovodu varhan. I když pravda, je to stále menší chyba, 

než když kdosi zpíval „a všechny svaté jeho sním.“  

 A nyní požehnám adventní věnce a adventní lišty, které 

jste si přinesli. 

 V této polici mám knihy autorů, ze kterých nejvíce 

čerpám: Kašparů, Konzbul, Lewis, Vácha, Vybíhal. 

 Zpráva se rozšířila velmi rychle, i když tehdy ještě nebyl 

internet. Ale pavlače už existovaly. 

 Telefon na něj znám zpaměti. Pokud máš tužku a papír, 

tak si piš: Ó srdce Páně nejsvětější, Matičko Kristova, 

S pastýři teď o závod. (Pozn.: rozhovor vedený 

s varhaníkem, číslo bylo do Žárovky změněno, takže na 
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něj žádnému varhaníkovi nevolejte, ale pointa h(l)odu je 

zachována). 

 Někteří jste už vnesli dotaz, čím na letošním plese 

překonám loňské farářské předtančení. Třetí nohu Marka 

Ebena jsem raději nechal doma, aby mi ji zase nechtěli 

zdanit, takže letos třínohé předtančení nebude. Ale pokud 

toho hodně vypiju, možná budu mít k půlnočnímu 

překvapení nohy čtyři. 

 Při exerciciích mě modlitba breviáře doslova vezla, 

zvláště, když vedle mě po pravé straně seděl otec Kamil 

Škoda a po levici otec Vít Audy. 

 Nejlepší politický vtip na prezidenta Klementa Gottwalda 

je ten, na který si ještě po deseti letech vzpomenete 

s takovým smíchem, až se za mříže popadáte. … Teď 

cítím, že se mi na rtu začal dělat opar. Snad jsem toho zas 

tolik neřek. 

 Na dobu postní jsem se připravil už s týdenním 

předstihem tím, že jsem si dal na postel fialové povlečení 

a pod polštář kapesník s fialovým lemováním. 

 Hlavně už, prosím Vás, na stůl nic nenoste, nebo se budu 

muset začít postit od půstu. 

 Je obvyklé konat adoraci na první pátek v měsíci. 

V Dalečíně máme novinku: probíhá tam adorace na první 

pátek v týdnu. 

 Byl jsem pozván na pohovor k panu biskupovi. Před tím 

jsem ještě stačil zajít ke zpovědi, k holiči a k zubaři. 
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 Proběhla dekrucifikace – odkřižování Pána Ježíše na kříži 

u kostela v Jimramově, Pán Ježíš je nyní v restauraci. 

Restaurován bude během května celý kříž. 

 To je poslední koblih, který jste v regálu měli. Nebude na 

něj sleva? 

 Počkejte, já ještě popojedu, takto nemůžu zaparkovat. 

Mám to píchnutý jak vidle do hnoje. 

 Všechno jsem sice snědl, ale teď se musím držet stolu, 

abych se neodkutálel od počítače. 

 Než přijde nový pan farář, chtěl bych ještě stihnout 

opravit kuchyň. Potřebuji k tomu však pomocníky, proto 

vyhlašuji brigádu na škrábání starých nátěrů. Prosím, 

abyste se mi nahlásili, kdo kdy můžete přijít, abych věděl, 

zda mám ještě někoho oslovit osobně, nebo aby nás tam 

nebylo třeba padesát naráz. To bychom si mohli škrábat 

záda. 

 Slova svatého Lukáše podle evangelia. 

 Mám radost z toho, že během svého působení zde jsem se 

naučil jména dětí ve farnostech, aniž bych to pletl, a že 

poté už jsem se taky celkem obstojně naučil jména Vašich 

psů a koček. 

 Tady je strašná silnice. Kdybych sem vjel rychleji než 

třicet, tak mi vyskáčou plomby z osmé třídy. 

 Dnešní májová bude v 18 hodin u lesní kapličky na 

Javorské cestě. Pokud by někomu utekl pěškobus, bude 

zajištěn odvoz v 17:45 od kostela. 
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