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Milá Žárovko! 

Když jsem před dvěma lety nastupoval do farnosti Velké 
Meziříčí, slavil pan děkan, Pavel Šenkyřík, čtyřicáté narozeniny. To 
bylo radosti a slávy! Loni jsem nastoupil do farností na 
Jimramovsku. Když jsem zjistil, že farní časopis, který má právě 
vyjít, má již čtyřicáté vydání, měl jsem z toho radost. 

Čtyřicítka není jen tak obyčejné číslo. Písmo svaté ho řadí 
k významným cifrám. Čtyřicítka odkazuje nejen na dny deště při 



 leden 2019
 

   2  
  

potopě, ale i na roky před vykoupením z Egypta, čtyřicet dní trvala 
Elijášova cesta k Chorébu, ale i průzkum Kenaanské země. Čtyřicet 
dní se modlil Mojžíš za Izraele, ale i Kristus pobýval na poušti. 
Čtyřicet dní se Pán zjevoval Apoštolům, než od nich byl vzat do 
nebe. 

I Ty jsi, milá Žárovko, urazila velkou cestu, abys dorazila až 
do tohoto vydání. Přeji Ti ještě mnoho let svěžesti, abys mohla 
oblažovat svým vnitřním žárem toho, kdo se bude těšit z tvé 
přítomnosti. 

/o. Marek/ 

Pozdrav z Krumlova 
 

Moji bývalí farníci a stálí přátelé, všichni čtenáři Žárovky. 

I když už je to osm měsíců, co jsem odešel z DalJimSulu, 
stále s tímto místem a jeho obyvateli zůstávám ve spojení. Ať už přes 
modlitbu, přes mobily či e-maily, tak také skrze Vaše internetové 
stránky, na kterých pravidelně sleduji dění v koutečku světa tak 
krásném, jak by řekl Jan Karafiát. A právě na těchto www stránkách 
jsem se dočetl, že existuje nová redakční rada a Krumlove, div se, 
ona je v očekávání. Zanedlouho se má narodit a rozsvítit nová 
Žárovka. Mám radost. 

Děkuji všem, kteří jste mi psali a posílali přání k Vánocům a 
k novému roku. Ne všem jsem ještě stačil odpovědět, ale myslím na 
Vás. Často se mě ptáte, jak se mám. Mám se dobře, neřkuli výborně. 
Do obleku na ples už jsem se téměř nedostal. Ale já si myslím, že to 
je dáno funkcí, neboť děkani se obvykle vyznačují větším obvodem 
v pase. Tak asi přirozeně dorůstám do nové služby. Co se bydlení 
týče, jeden pokojík mám již hotový. Koncem ledna mají přijít malíři, 
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aby vybílili kuchyňku, koupelnu a síňku. Pak už mi snad skončí doba 
neustálého hledání věcí po banánovkách. I rozhořčená situace, do 
které jsem sem přišel, se už zklidnila a většina lidí se na mě přestala 
dívat jako Jan Sladký Kozina na Lomikarovy pacholky. Jen sníh, 
abych viděl, jak vypadá, se musím podívat do slovníku. 

 

A představte si, i Ty, milá Žárovko, je tu i farní časopis. 
Jmenuje se Bublání, pojmenovaný po mém předchůdci, otci Pavlu 
Bublanovi. Bublání je takové dietní, jeden přeložený list A4, obvykle 
se skládá z krátkého zamyšlení a několika informací. Také uvažuji o 
jeho opětovném vydávání a o jeho ztučnění na více bublinek. Třeba, 
aby bylo kam psát h(l)ody, které už se také trošku začaly rodit. 
Nevím ale, jestli pak nebude zapotřebí přejmenovat ho třeba na 
Vybíhání, nebo ještě nějak jinak. Nejlepší název je stejně Žárovka. A 
ta je jen jedna. 

Žárovce k jejímu kulatému – 40. vydání přeji mnoho 
skvělých přispěvatelů a čtenářů a přispěvatelům a čtenářům ještě 
mnoho skvělých čísel Žárovky. Otci Markovi a Vám všem vyprošuji 
stálou schopnost přijímat hojnost Božího požehnání a radost ze 
života, prozářenou světlem naší (Vaší) Žárovky. 

/o. Pavel Vybíhal/ 
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Nový vzhled farních webových stránek 
 

Vše začalo 22. 8. 2018. Tehdy mi volal o. Marek, že by rád 
dal našim farním stránkám nový kabát. A jelikož neví, koho jiného 
oslovit (přeci jen tu byl ještě krátce a lidi z farnosti moc neznal) a že 
zrovna dostal tip na moji osobu, tak se mě ptal, zda bych se toho 
ujala. Požadavek zněl jasně – v redakčním systému Wordpress 
vytvořit moderní, jednoduché a přehledné stránky, které budou 
dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, i 
v mobilních telefonech. 

Ačkoliv jsem nějaké malé zkušenosti s vytvářením webových 
stránek už měla, tak jsem netušila, jak velký oříšek nakonec budu 
muset rozlousknout. Naneštěstí tvorba stránek ve Wordpressu není až 
tak moc složitá, ale pokud člověk nemá představu, co všechno tenhle 
redakční systém umí (a že toho je opravdu hodně), pak je to trochu 
problém. Nakonec se však po cca měsíci práce podařilo stránky uvést 
do zkušebního provozu, ve kterém se vychytávaly (a stále ještě občas 
vychytávají) drobné nedostatky.   

Na našich farních stránkách www.farnostijimramovska.cz 
tedy najdete aktuální informace o dění ve farnostech, přehled mší 
svatých, fotogalerie a také důležité kontakty. Mezi ně patří i jména tří 
webových redaktorů, kterým můžete zasílat různé příspěvky, 
pozvánky, fotografie nebo aktuality, které mají být na našich 
stránkách zveřejněny. Jmenovitě to jsou:  

Marie Pučanová (dalecin@farnostijimramovska.cz),  

Jana Novotná (jimramov@farnostijimramovska.cz), 

Josef Bárta (sulkovec@farnostijimramovska.cz). 

Nebojte se nám tedy napsat. 
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Na závěr si ještě dovolím uvést jen tak pro zajímavost menší 
statistiku. Je to údaj o návštěvnosti stránek a je to číslo, které mě 
nesmírně těší. Jen od 18. prosince do konce roku 2018 naše stránky 
navštívilo celkem 626 lidí, což je průměrně 44 lidí za den. Tento fakt 
dokazuje, že webové stránky zřejmě fungují tak, jak mají. A za to 
jsem opravdu moc ráda. 

/Marie Pučanová/ 

 Administrátorka webových stránek 

 
 

Pouť do Vambeřic 

Za deštivého rána dne 1. září se 84 poutníků vydalo dvěma 
autobusy na pouť do Dolní Hedče a slezských Vambeřic. 

V autobuse jsme se pomodlili růženec a poprosili Boha a 
Pannu Marii o ochranu na naší pouti. 

Po příjezdu do Dolní Hedče jsme přede mší svatou měli ještě 
chvilku času, kterou jsme využili k prohlídce okolí, modlitbě na 
svatých schodech i k nákupu suvenýrů v místním obchůdku. 

Po mši svaté, celebrované o. Markem, jsme si prohlédli 
ambity, ve kterých se nachází obrazy a řezby z původního barokního 
vybavení kostela, kryptu a památník internace řeholníků v 50. letech 
minulého století. 

Krátce před polednem jsme se vydali do polského poutního 
místa Vambeřice. Po nečekaném dvou a půl hodinovém zdržení jsme 
po příjezdu do Vambeřic zamířili do baziliky Matky Boží. Tam jsme 
si mohli prohlédnout ambity, pomodlit se v kostele a zapálit svíčku u 
kapky krve sv. Jana Pavla II. 
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Někteří poutníci využili zbylý čas k prohlídce betléma a 
k projití křížové cesty. 

Navečer jsme se plní dojmů z pouti vydali zpět k domovu.  

/Vít Vrátný/ 

 

Stá poutní mše svatá ve Velkých Janovicích 

  Ve Velkých Janovicích jsme si v loňském roce připomněli 
nejen významné 100. výročí vzniku samostatného československého 
státu, ale navíc ještě jednu, pro místní také velmi důležitou, událost. 
Přesně před sto lety, v roce 1918, byla zde v kapli totiž sloužena 
první poutní mše svatá. Historie konání této pouti není bez 
zajímavostí… 

„Jelikož V. Janovice stále toužily, aby tam též byla mše sv. 
někdy, proto jsem se odhodlal tam zaříditi pouť na svátek 
Nanebevzetí P. Marie. Při tom jsem chtěl, aby lid naučil se ctíti P. 
Marii a když nechodí na poutní místa, aby aspoň tato pouť byla 
jakousi náhradou. První poutní slavnost byla na svátek Nanebevzetí 
P. Marie a s dovolením konsistoře byla tam přechována vel. Svátost 
do druhého dne, aby mohlo býti sv. požehnání… 

Zapsal Jan Kremláček – farář“ 

Poprvé byla tedy konána poutní mše svatá dle citace z farní 
kroniky v roce 1918 na svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. 
srpna. Dnes je datum konání poutní mše sv. v Janovicích jiné, a to 
15. září na svátek Panny Marie Bolestné. O této změně rozhodl pan 
farář Bednář, dlouholetý duchovní správce dalečínské farnosti. Ve 
kterém roce takto rozhodnul, už se přesně neví, ale bylo to 
pravděpodobně někdy začátkem 80. let minulého století. Tehdy byla 
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důvodem pro jeho rozhodnutí oltářní socha v janovické kapli. Tato 
socha znázorňuje Pannu Marii Bolestnou a je zde dodnes oltářní 
sochou. V kapli je umístěna už od roku 1903, kdy při jejím svěcení 
proběhla velká slavnost. 

„Paní Josefa Pokorná vdova z Horní Bobrové, rodem 
Dobiášova z Janovic, která zemřela dne 15. března 1903, odkázala 
200 zl. na zakoupení sochy bolestné Matky Boží pro kapli 
janovickou. Tyto peníze poslal mně její syn pan Adolf Pokorný, řídící 
učitel v Novém Veselí u Žďáru. Přání jejímu jsem milerád vyhověl a 
onu sochu koupil. Od chvalně známé firmy v Sychrově v Čechách 
„Petra Buška synů“. Socha mistrně provedená stála 176 zl., z peněz, 
které zbyly, kryl jsem ostatní vydání, jako bednu, přívoz z Poličky, 
svíce pro kapli janovickou a jiné maličkosti. Slavnost svěcení sochy 
byla ustanovena na neděli odpoledne dne 27. září. Ač počasí bylo 
velice nepříjemné, neboť celé dopoledne silně pršelo, přece 
odpoledne ustal déšť asi na 2 hodiny, takže nám bylo dopřáno v 
průvodě do Janovic jíti….  

Lad. Schwarzer, farář“ 

„…Pořádek slavnosti byl asi takto: kolem druhé hod. 
odpoledne oznamoval zvonek v kapli, že průvod z Dalečína se již 
blíží, na čež zdejší školní mládež, jakož i mnoho dospělých s křížem a 
korouhví vyšla jim naproti. Průvod takto zesílený ubíral se nyní ke 
škole, kde jej již očekávalo veliké množství lidu ze všech okolních 
vesnic, ano i z Bystřice. Rázem o půl třetí hodině odpoledne vyneslo 
6 panen za družičky ustrojených pěkně ozdobená nosítka, na nichž 
upevněna byla uměle provedená socha P. Marie kteráž rovněž věnci 
a kvítím byla okrášlena. Uspořádaný průvod ubíral se nyní od školy 
kolem Groulíkových přes celou vesnici ku krásně ozdobené kapli, při 
čemž zmíniti se dlužno, že skoro všechna děvčata školní za družičky 
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byla ustrojena, a že zdejší obecní výbor nechal řádně cestu kudy 
průvod se měl ubírati větvemi z břízy ozdobiti a opraviti a místem, 
kde bylo blátivo dokonce nechal položiti desky. Poněvadž veliké 
množství lidu do malé kaple nemohlo se vejíti, měl slavnostní kázání 
z té příčiny důst. p. Jan Kotínský, farář z Bobrové na schodkách před 
kaplí, na nichž také po obou stranách stály malé družičky, velké pak 
družičky stály kolem nosítek se sochou P. Marie, jež umístěny byly 
před schodky, což velmi krásně se vyjímalo. Sotva však zmíněný p. 
farář kázání ukončil, strhla se veliká bouře, takže většina lidu, 
nemohouc se do kaple dostati, byla nucena do okolních stavení se 
rozutíkati. V kapli pak samé vysvětil sochu důst. p. Jos. Jirovský, 
farář ze Lhoty, načež důst. P. Lad. Schwarzer, farář z Dalečína 
srdečnými slovy poděkoval všem, kteří jakýmkoli způsobem při této 
slavnosti podíl brali...“ 

citace z janovické školní kroniky 

Se stavbou janovické kaple bylo započato 15. června 1891. 
Roku 1892 byla místními občany dokončena jako církevní majetek, 
který byl posléze převeden na obec. 
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„Roku 1892 dostavena od katolických občanů a farníků 
v Janovicích kaple nákladem asi tisíc zlatých, jen pobití věžky 
plechem stálo 125 zl. Vd. bisk. konsistoř rozkázala výnosem ze dne 
23. února 1893 č. 794 následující jí se týkající do dom. protokolu 
zaznamenati. Je-li oltář v kapli janovické správně dle předpisů 
církevních zařízen, k čemuž se žádá plátěná pokrývka, přiměřený kříž 
a svícny, dává se povolení, by kaple tato, jakož i oltářní obraz 
vysvěceny byly...“ 

Děkanský úřad v Olešnici 7. března 1893  

Ondřej Haas, děkan 

Vysvěcena byla roku dalšího, tedy v roce 1893 při velké 
slavnosti. 

„V pondělí svatodušní 93. byla kaple janovická s velkou 
slávou a radostí i u jinověrců posvěcena, kázal při té příležitosti 
František Špička, katecheta z Jihlavy. Radost byla tím větší, na den 
před tím padl vydatný déšť, jediný za celé léto, který byl ale tak 
rozhodující, jmenovitě pro leny, že J. Krejčí, který snad měl největší 
zásluhu o vystavení zmíněné kaple faráři se vyjádřil, abyž by bylo asi 
6 roků takových po sobě, utržil totiž za len kolem 600 zl. 

Zapsal František Coufal farář“ 

Otázkou ale zůstává,“ komu“ byla kaple původně zasvěcena. 
Je jisté, že Panně Marii, protože jméno Panny Marie je spjato 
s historií kaple od úplného začátku, ovšem víc se z historických 
pramenů zatím nedozvídáme. 

Nyní slavíme poutní mši svatou 15. září na svátek Panny 
Marie Bolestné. Toto datum je spojeno s oltářní sochou Panny Marie 
Bolestné. Bez zajímavosti ale není to, že socha byla umístěna do 
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kaple už v roce 1903, což je 15 let před první poutní mší svatou 
v roce 1918, která byla ovšem ustavena ne na 15. září, ale na 15. 
srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1903 však už 
kaple stála na svém místě 11 let. Zatím jedinou indicií k původnímu 
zasvěcení kaple jsou vzpomínky p. Marie Zítkové a p. Marie 
Zavadilové z Velkých Janovic. Pamatují si ze svých dětských let na 
oltářní sochu P. Marie Bolestné, ale také na velký obraz Panny Marie 
Lurdské, který visel na zdi po levé straně při vchodu do kaple. 
Dokáží popsat, jak vypadal a živě se jim vybavuje, jaký to byl krásný 
obraz. Kde je tento obraz nyní, se neví. Pravděpodobně ho některý 
z kněží daroval do jiné farnosti. Je však možné a zdá se to být i 
pravděpodobné, že tento obraz byl původním oltářním obrazem 
v janovické kapli. Nějaký oltářní obraz tu být totiž před umístěním 
sochy P. Marie Bolestné musel. Dozvídáme se to i z farní kroniky, 
kde děkan Ondřej Haas zaznamenává povolení biskupské konsistoře 
k vysvěcení kaple “jakož i oltářního obrazu“. Janovická kaple tedy 
byla s velkou pravděpodobností původně zasvěcena Panně Marii 
Lurdské.  

Nelze s naprostou jistotou říct, že loňská poutní mše svatá 
byla opravdu stá. Ve složitých válečných letech, za totality, či 
z jiných důvodů mohla být tato tradice porušena. Proto bylo všude 
oficiálně uváděno „100 let od první poutní mše svaté“. Nikdo 
z pamětníků si ale nepamatuje, že by se někdy poutní mše svatá 
neslavila, a tak jsem si takto dovolil nazvat alespoň tento článek, 
který měl původně vyjít v létě 2018 spolu s pozvánkou na tuto pouť. 
Vychází nyní, což však vybízí ke krátkému ohlédnutí za tímto 
svátečním dnem: 

Slavnostní poutní mši svatou při výročí 100 let od první 
poutní mše svaté jsme ve Velkých Janovicích slavili v neděli 16. září 
2018. Jako svou první poutní mši sv. ve Velkých Janovicích ji 
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odsloužil P. Marek Husák, v té době dalo by se říct ještě jako 
„novopečený“ správce farností Jimramovska. Součástí mše svaté 
byla dožínková slavnost, kdy jsme společně poděkovali za úrodu, a 
nakonec pan farář požehnal poutní obrázky s modlitbou k Panně 
Marii, které vznikly při této příležitosti a které si každý mohl vzít pro 
sebe nebo své blízké na památku. Po skončení mše svaté mohli 
poutníci navštívit areál obecního úřadu, kam byli srdečně zváni. Zde 
si mohli prohlédnout připravenou výstavu fotografií a dokumentů 
týkající se kaple Panny Marie Bolestné, dát si něco dobrého k jídlu a 
pití a také si při muzice zatančit. K mání zde byla také úplně nová 
pohlednice, kterou obec Velké Janovice vydala při této slavnostní 
příležitosti… 

 

 
 

...No a „k mání“ zde byla i dobrá nálada a pohoda, která, 
myslím, prostupovala celým poutním dnem, od ranních příprav, přes 
mši svatou s poděkováním za úrodu, výstavu fotografií v budově 
bývalé školy až po závěrečnou veselici. Velké díky patří všem, kteří 
se jakkoli podíleli na přípravách a také průběhu celé slavnosti.  
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Velké díky patří našim předkům, kteří před více než sto lety 
vystavěli v Janovicích kapli, nechali zde sloužit mše svaté, modlili 
se, třeba i za nás, jejich potomky a před sto lety zde začali slavit 
poutní mše, které jsou alespoň v letech, co pamatuji, slouženy krom 
jiné za všechny živé a zemřelé obyvatele obce. 

„Buďte vděčni svým předkům, že jako srdce vaší dědiny určili 
milou svatyni zasvěcenou naší milované nebeské Matce, která nás tak 
vroucně miluje, provází nás svou ochranou až do dne, kdy nás její 
Syn, Ježíš Kristus shromáždí ve svém Království.“ 
 

P. Pavel Haluza, bývalý duchovní správce, 
citace z dopisu k výročí 650. let od první 
písemné zmínky o obci Velké Janovice (2014) 

 

Velké díky patří Pánu Bohu – za život na Zemi a za to, že ho 
můžeme chválit a jemu děkovat třeba i před janovickou kaplí za 
krásného prosluněného dne, a tak s Ním tvořit Svět… 

„Budu vás v době bohoslužby v duchu vidět tak jako kdysi ze 
schodiště před kaplí. Kéž vám všem Matka Boží Sedmibolestná, 
patronka obce Velké Janovice u svého Syna a našeho Pána a 
Spasitele Ježíše Krista při výroční a letos i jubilejní pouti vyprosí i 
nadále vděčnost, že si u vás zvolila stánek svého přebývání, aby nám 
pomáhala svojí přímluvou a ochranou dospět ke Kristu – Cíli 
veškerého našeho křesťanského úsilí. Všechny srdečně zdraví, 
pamatuje a ze srdce žehná P. Pavel Haluza.“  

citace ze závěru dopisu k loňské slavnostní pouti 

Zdroje: farní kronika, školní kronika ve Velkých Janovicích, 
vzpomínky pamětníků z Velkých Janovic, dopisy otce Pavla Haluzy – 
bývalého duchovního správce farností Jimramovska 

/Karel Groulík/ 
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Pronájem fary v Sulkovci 

Milí farníci nejen sulkovečtí, 

čas letí a ani nám to nepřišlo, že už čtvrtým rokem můžeme 
hlavně přes léto a občas o víkendech pobývat na faře v Sulkovci. Tak 
jsme si řekli, že je nejvyšší čas, abychom vám dali vědět, co se na 
faře za tu dobu událo, protože zvenčí toho moc vidět není. 

Když jsme se dozvěděli, že naši „předchůdci“ manželé 
Mlčákovi hledají někoho, kdo by chtěl převzít pronájem fary, dlouho 
jsme neváhali. Sulkovec a jeho okolí se nám zalíbilo a byli jsme rádi, 
že budeme s dětmi moct utéct občas z Brna do krásné přírody. 

Trochu jsme se obávali, jestli budeme schopní dům udržovat 
a dnes už víme, že je to nekonečný příběh a smířili jsme se s tím, že 
všechno se opravit nedá. Mlčákovým vděčíme za to, že zde byly 
opravené elektroinstalace, funkční toaleta, kuchyňská kamna a nová 
kamna v jednom z pokojů. 

V prvním roce jsme se pustili do vybudování koupelny, kde 
byla původně jen vana a kotel na dřevo. Místnost je malá, ale i tak se 
tam vešel sprchový kout, umyvadlo a nový elektrický bojler (plyn 
není na faře rozvedený). 

Další rok jsme chtěli zprovoznit a upravit k obývání farní sál. 
Tam na nás však čekalo nemilé překvapení, jednak vlhká severní zeď 
a plísní zasažená podlaha. Nezbývalo než zeď otlouct a podlahu 
vytrhat a spálit. Než byla položena nová a udělaná sanace omítky, 
byl po obvodu místnosti vytvořen průduch pro lepší cirkulaci 
vzduchu. Práce se trochu posunuly také díky narození našeho 
nejmladšího dítěte, ale na Vánoce roku 2016 už byla podlaha 
napuštěná a nalakovaná a pokoj včetně nových kamen mohl začít 
sloužit. 
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Další léto jsme museli bojovat s dřevomorkou v jednom rohu 
kuchyně, ale snad se podařilo ji zlikvidovat. Na řadu přišlo také 
natírání staré skříně, šití závěsů apod. 

Protože finanční prostředky na rekonstrukce byly již 
vyčerpány, mohli jsme letos trochu víc odpočívat, poznávat okolí a 
věnovat se zahradě. Tam bylo už dříve potřeba pokácet třešeň, která 
hrozila spadnutím na plot. Vysadili jsme jednu novou švestku, jabloň 
a dvě hrušně. O nový nátěr si řekla také vrata a vchodové dveře. 

Revize komínů ukázala, že i na nich se projevil zub času, ale 
zatím jsou funkční. Loni i letos vítr shodil pár tašek, které se podařilo 
znovu usadit a doufáme, že nepřijde žádná další vichřice. 

S obavami však sledujeme jak sluníčko, déšť a mráz ohlodali 
nátěr oken a také tmel se drolí ve velkém. Nejhůře jsou na tom okna 
otočená na jih ke kostelu. Proto se příští léto asi budeme muset pustit 
do jejich opravy. Jisté je, že to nezvládneme vlastními silami. Určitě 
zajistíme potřebný materiál, ale budeme vděční, pokud byste nám 
pomohli s broušením a natíráním. 

Jsme rádi za vaši pomoc, ať už jde o větrání fary, zajištění 
dřeva na topení, vývoz jímky, zalití stromků nebo jen darovanou 
zeleninu. Proto se tu my i děti cítíme příjemně a odjíždíme vždycky 
odpočatí. 

V letošním horkém létě jsme si zvlášť užili chládek fary. Na 
podzim jsme sklidili rekordní množství jablek a moštem jsme mohli 
podarovat celou rodinu. Pěknou dovolenou zde prožili také naši 
přátelé s dětmi. 

Těšíme se, že i v dalších letech tu budeme moct čerpat energii 
a užívat Božích darů. 

/Monika+Michal, Johanka, Tobiáš, Daniel Křížovi/ 



 leden 2019
 

   16  
  

Žehnání adventních věnců 

Při mši svaté 2. 12. 2018 byly v Kostele Narození Panny 
Marie v Jimramově požehnány adventní věnce. 

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického 
roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba 
radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na 
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Advent je také dobou 
zklidnění. 

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní 
věnec. Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná 
předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu 
přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve 
vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky 
adventního věnce nám mají připomínat nepomíjející život, který nám 
Bůh daroval vtělením svého Syna. 

/Jana Novotná/ 
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Mikulášská návštěva 

Po roce navštívil naše farnosti, Jimramov, Dalečín a 
Sulkovec, opět svatý Mikuláš. V doprovodu svého věrného anděla 
dorazil s mírným předstihem, hned 1. adventní neděli. Určitě si 
zjistil, že v našich farnostech jsou první neděle v měsíci mše svaté 
zaměřeny především k dětem. Svatý Mikuláš s andělem přijeli na 
bílém koni, patrně zapůjčeném od svatého Martina, který minulý rok 
11. listopadu buď zaspal, nebo prostě jen nechal svého koníka 
odpočívat. Každopádně nám byl v době vzácné nebeské návštěvy 
shůry nadělen i sníh. Ve své svaté knize měl Mikuláš jistě mnoho 
poznámek, ale kdo byl celý rok hodný, nemusel se vůbec bát. Dětem 
připomenul, aby nezapomínaly na pravidelnou modlitbu a nás 
dospělé vyzval k častější účasti na akcích farnosti a pomoci při jejich 
organizaci. Ale podle košů plných balíčků se sladkostmi nemohlo být 
mikulášské hodnocení našich farností až tak špatné. Anděl rozdal 
dětem štědrou nadílku a ony svatému Mikuláši poděkovaly a 
rozloučily se zpěvem. 

Věříme, že si Mikuláš na svých cestách najde čas na návštěvu 
Vysočiny i letos. 

/Daryka Kašová/ 

 

 

Večer chval 

„Během oslavy Světového dne misií v říjnu 2018 papež 
František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal 
téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím 
dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, 
i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel 
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druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto 
poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává 
světu život a krásu. K tomu je povolán každý z nás. 

zdroj: Z Dopisu národního ředitele Papežských misijních děl 

Každý z nás je povolán k misiím, abychom si rozšířili 
povědomí, chválili Boha a mohli načerpat sílu na misie 
každodenního života, uskutečnil se 8. 12. 2018 v kostele Narození 
Panny Marie v Jimramově Večer Chval na téma: Svaté Misie. 
Organizaci a zpěvy měla na starost schola Klíče a velkou měrou nám 
s přípravou pomohl otec Marek. 

Večer chval byl zahájen úvodním textem z dopisu národního 
ředitele Papežských misijních děl, který je uveden v úvodu článku. A 
zazněla hymna Papežského misijního díla dětí v Itálii, píseň Pošli 
mě, půjdu já. Hned v první sloce se zpívá: Vyslancem Mým, kdo se 
může stát, kdo utiší po Mém slovu hlad… Bůh se ptá, kdo se chce 
stát Jeho vyslancem… a my jsme vyslechli text z Matoušova 
Evangelia z 28. kapitoly o prvních vyslancích. Byli to apoštolové, 
které Ježíš vyslal a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na 
zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny 
až do skonání tohoto věku.“ 

Dále jsme zpívali písničky, které nás svými slovy mohou 
provázet na našich životních cestách: Posila na cestu; Neboj se, já 
budu s tebou či Bůh je síla má. Vyslechli jsme si text o svatém 
Františku Xaverském, který je patron všech misionářů. Nám 
jimramovským je blízký misionář P. Jaroslav Popelka, který se 
narodil v Jimramově a působil až v kanadských indiánských 
rezervacích v okolí Hurónského jezera ve státě Ontario. 
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Vyslechli jsme také informace o současných misionářích. 
Těmi jsou dobrovolníci ze Salesiánské asociace Dona Boska 
(SADBA), kteří se rozhodli zapojit se do projektu Adopce nablízko. 
Cílem Adopce nablízko je pomáhat ohroženým dětem a mládeži 
v nejchudších částech světa. Aby měla pomoc opravdu smysl, je 
třeba dětem nabídnou to, co skutečně nejvíce potřebují. Jedna 
z nejúčinnějších forem pomoci je dát někoho, kdo se jim bude 
s láskou věnovat a doprovázet je. A to jsou právě dobrovolníci, kteří 
se vypraví pod záštitou organizace SADBA do světa pomáhat těm, 
kteří jejich pomoc potřebují. 

Dobrovolníky se stali i manželé Kristýna a Pepa Poulovi 
z Radostína nad Oslavou. Před odjezdem do Afriky uspořádali se 
scholou Nathanael benefiční koncert v Jimramově. Výtěžkem 
z koncertu finančně podpořili africké děti. O tom, jak se Kristýně a 
Pepovi v Africe daří, je možné si přečíst dopisy, které posílají 
prostřednictvím SADBY domů do Čech. 

Nejkrásnějším závěrem celého Večera chval byla chvíle tiché 
adorace před Nejsvětější Svátostí a slavností požehnání na cesty a 
misie našeho života. 

/Daniela Ondrůchová/ 

 

Adopce na dálku – poděkování 

 

Za naše adoptované děti z Indie, Marii Monishu a Yesuraje 
Alberta Harryho, byla 24. prosince 2018 sloužena Půlnoční mše 
svatá a připojená finanční sbírka poslouží k podpoře jejich 
vzdělávání.  



 leden 2019
 

   20  
  

Obě děti nám zaslaly fotografie a děkovné dopisy, ve kterých 
nás krásně oslovují „drazí dobrodinci“. Oba se velmi snaží, dobře se 
učí, mají pěkné hodnocení, rodiče z nich mají radost. Dopisy byly 
před vánočními svátky vystaveny ve vývěsce v katolickém kostele 
v Jimramově.  

Marie Monisha žije s rodiči v Bangalore, chodí do šesté třídy 
v dívčí škole Dobré vůle. Má ráda pohádky, angličtinu a nejtěžší je 
pro ni hindština a kannada. Doma i ve škole slaví křesťanské svátky, 
narozeniny svých blízkých a účastní se sportovních akcí, ve kterých 
je také úspěšná. Mnohokrát děkuje za peníze, které jí naše farnosti 
posílají. 

Yesuraj napsal, že se mu daří dobře, je zdravý, učí se a snaží 
se, aby měl dobrý průměr ve škole. Děkuje za naši péči, modlitby a 
pomoc, kterou od nás dostává.  

S krásnou myšlenkou darovat vzdělání Adopcí na dálku dárci 
přispěli 14.155,- Kč. Nakonec nás děti prosí, abychom na ně mysleli 
ve svých modlitbách. 

/Renata Ondrůchová/ 

 
 

Štěpánská besídka 2018 

 
K Vánocům se vztahuje spousta tradic i zvyků. My 

v Jimramově máme to štěstí, že se nám tyto tradice rozrostly i o 
setkání dětí, rodičů, prarodičů, ale i těch, kteří chtějí svátek sv. 
Štěpána prožít jinak než jen konzumací všelijakých dobrot a 
sledováním TV. 
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Letošní besídka byla rozdělena do tří částí, kdy se nejprve 
předvedly mladší děti, s kterými pan Bradáč nacvičil milé 
představení o jedné narozeninové párty, kterou uspořádala želva. 
Měla sice hodně kamarádů, ale skoro všichni kamarádi želvě nosili 
jen takové dary, které by se více hodily jim, než oslavenkyni. Už to 
vypadalo, že želva nakonec nic nedostane, ale objevil se poslední 
kamarád, který sice proti ostatním nenesl nic velkého ani honosného, 
ale byl to dar, který byl jen pro ni, a z kterého měla obrovskou 
radost. Je to jak v životě, máme kolem sebe spousty známých, ale 
nakonec se ukáže, že skutečným přítelem je většinou jen jeden. A je 
jedno, že jeho dar není hodnotný, myšleno cenou nebo množstvím, 
ale pro nás má stejně tu největší hodnotu.  Je vyjádřena tím, jak nás 
zná, jak zná naše potřeby a touhy. A to je, myslím, i skrytý dar 
Vánoc. Nezáleží na tom, kolik a za kolik toho najdeme pod 
stromečkem, ale že se u stromečku sejdou ti správní „ kamarádi“, pro 
které je největším darem to, že se sešli a že společně prožili vánoční 
kouzlo, kouzlo narození malého Ježíška, který nám přináší ten samý 
dar jako poslední kamarád naší želvě. 
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Druhé představení si připravili starší žáci s přispěním otce 
Marka. Tentokrát jsme se v příběhu přesunuli do doby, která není ani 
moc podstatná, mohla se odehrát v minulosti, mohla se odehrát 
v přítomnosti, ale klidně i v budoucnosti. Byla o soudu a rozhodnutí, 
o slabinách člověka. O tom, jak je lehké si myslet, že jsme lepší než 
ti druzí, jak bychom se my lépe zachovali, o co lépe bychom se 
správně rozhodli, kdybychom byli v kůži toho druhého. A i o tom, 
jak je nakonec to rozhodnutí složité a těžké a většinou se ukáže, že se 
zachováme stejně tak, někdy i hůř, jako ti, co jsme před tím 
odsoudili, pomluvili.  

Besídku jsme již tradičně zakončili společným zpíváním 
koled všech přítomných. Nutno říct, že velký dík patří všem, kteří se 
na přípravě letošní besídky podíleli, i když to někde trochu 
zaskřípalo, tak právě to dodalo celému odpoledni ten milý lidský 
rozměr. A závěrečný potlesk byl jasným důkazem, že se celá akce 
vydařila a že se nenašel nikdo, kdo by z kostela odcházel v horší 
náladě, než do kostela vešel.  

Když jsem začal o tradicích, tak i já zakončím svůj příspěvek 
tradičně: Tak zas za rok se budu těšit na svatoštěpánské setkání 
v našem kostele v Jimramově.  

/Filda Chládek/ 

 

Putování skupinky K+M+B+ č. 7 po Benátkách  

Letošní tříkrálové putování pro nás nebylo již nic nového. 
Jako staří ostřílení mazáci, kteří se putování účastnili již minulý rok, 
jsme byli na vše připraveni. Proti minulému roku, kdy jsme se 
poučili z chyb, jsme navíc byli vybaveni dvěma hadříky (jeden 
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vlhký, druhý suchý) na očištění dveří a odstranění starého zápisu, 
barevnými křídami, aby mohly být označeny i celobílé dveře, a 
taškou na vykoledované dobroty. A pak standardním vybavením 
dvěma plášti bílé barvy s korunou a jedním pláštěm černé barvy 
s korunou. 

 

Po kontrole na seřadišti nám byl přidělen stejný úsek jako 
minulý rok, což je dobře, terén zde již známe, i domy s jejich 
obyvateli, proto se na nás nebudou dívat s nedůvěrou a možná nám to 
pomůže vyprosit od nich více peněz pro potřebné. Koleda i 
choreografie zůstávají stejné. U konkurenční skupinky samých dívek 
(ty asi nebudou mít takový úspěch jako my, když jsou to spíš 
královny než králové) vidíme při jejich zkoušce, že se po koledě 
uklánějí. Mrkneme na sebe, jestli to také nezařadíme do našeho 
„vystoupení“. Po krátké poradě volíme jednodušší variantu, klanět se 
nebudeme. 
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Ještě dostat požehnání od otce Marka, sborově přednést 
koledu a můžeme jít do akce. Otec Marek se dotazuje, zda jsme 
vybaveni nějakým hudebním nástrojem. Aha, to nás nenapadlo, to by 
mohlo efekt našeho koledování zvýšit. Budeme o tom uvažovat. Za 
rok bychom se mohli naučit nějaké jednoduché melodie alespoň na 
flétnu. Uvidíme, uvidíme.  

Přecházíme od kostela na začátek naší kolední cesty. Je před 
námi 33 dveří, i když to není důležité, jen 4 zůstávají uzavřené. Ve 
zbylých se setkáváme jen se vstřícností, ochotou přispět, pomoci 
druhému. Skoro ve všech dveřích myslí i na nás a dávají nám 
sladkosti. I nějaká koruna pro nás bokem je přichystána. Jsme 
chváleni za zpěv, i to nás těší. Nejvíc nás ale těší, že jsou stále lidé, 
kteří otevřou nejen dveře, ale i svá srdce a přispějí na dobrou věc. To 
je pro nás tím poděkováním, tou odměnou, pro kterou to děláme, a 
pro kterou to zopakujeme i příští rok. Moc rádi. 

/Ne tři králové, ale tři obyčejní kluci Domča, Filda, Maty./ 

 

Farní ples v Jimramově 

„Z nebe se sype sníh,  

padá na cesty, na domy i les,  

je večer 11. leden,  

v Jimramově se koná farní ples.“ 

 

Venku padá sníh, z nebe se tiše sype bezpočet sněhových 
vloček. Je večer 11. ledna 2019 a všichni už spěchají do rozzářené 
jimramovské sokolovny, z níž je slyšet hudba. Tradičně, již po 
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jedenácté, se zde koná farní ples. Jako každý rok jsme mohli své 
štěstí zkusit v bohaté tombole. Po úvodním slově otce Marka, který 
ples zahájil fanfárou, následovalo předtančení taneční školy Bohemia 
Chrast. Pak už mohlo začít to pravé „plesání“. Skvělý hudební 
doprovod zajistila Bystřická kapela a parket byl stále plný tanečníků. 
Po tanci jsme mohli ochutnat výborné víno z Čejkovic a také 
povečeřet vynikající guláš nebo smažený řízek s bramborovým 
salátem. O půlnoci všechny pobavilo tradiční půlnoční překvapení 
skupiny Rybízci zakončené společným tancem Macarena. Všichni si 
ples náramně užívali, za což patří všem organizátorům veliké díky. 

Příští rok zase na shledanou! 

/Jana Novotná ml./ 

 

Rozhovor s otcem Markem 
 
Milý otče Marku, dovolili jsme si Vás požádat a poprosit o rozhovor 
pro čtenáře Žárovky. 
Byli bychom vděčni, kdybyste nás trochu seznámil, odkud a z jakého 
prostředí pocházíte? 
 

Pocházím z Mikulova. S rodiči a sourozenci jsem vyrůstal 
v rodinném domku se zahradou, takže jsem takový maloměstský typ. 
Hospodářství jsme neměli, jen slepice, sem tam jsme dostali na 
narozeniny nějakého toho křečka, ale jinak se zvířectvem zkušenost 
nemám. 

Mám tři sourozence. Staršího bratra, pak byla sestra, já jsem 
se narodil třetí. Moje sestra si velmi přála mít ještě jednu sestru, aby 
si měla s kým hrát, protože s námi to asi moc nešlo. Čekali jsme šest 
let. A pak se narodil můj druhý bratr. I tak byla sestra ráda. 
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Oba moji rodiče pochází z Brna, proto jsme tam jezdili na 
prázdniny. Znal jsem toto město svýma dětskýma očima, později 
jsem se tam dostal na studia. 

Prázdniny jsem také trávil v blízkosti Mohelna. Mám tam 
rodinu. To byly vždycky prázdniny na vesnici. Tam jsem poprvé 
viděl „naživo“ prase, kozu, krávu. Dokonce jsem i jel na poníkovi a 
do vedlejší vesnice vozem taženým koňmi. Z Mohelna pocházel náš 
kněz v Mikulově, probošt Nováček. Ten mě později nadchl k cestě 
ke kněžství. 

Ještě bych se vrátil k sourozencům. Dnes už mají všichni své 
rodiny. Nejprve jsme provdali sestru Lenku. Ona má tři kluky a 
jednu holku. Starší bratr Lubomír má dceru a syna. Mladšího bratra 
Jirku jsem oddával, byl jsem už jáhnem. On to s dětma vzal trochu 
hopem. Po roce se mu narodila Anička a další rok přibyla trojčátka. 
Teď má dům naplněný krásnýma holkama. 
 
Také nás zajímá, jaká studia jste absolvoval na Své cestě ke kněžství? 
 

V Mikulově jsem následoval cestu svých sourozenců, kteří mi 
razili cestu na gymnáziu. Tam jsem strávil osm let. Když se blížila 
maturita, nastal čas podávání přihlášek na vysokou školu. Jak už 
jsem říkal, pro mě byla velmi důležitá i duchovní stránka života. Od 
dětství jsem ministroval a setkával jsem se s dobrými kněžími. 
V tomto období jsem ucítil volání ke kněžství. Proto pro mě byla 
téměř jasná volba jít do semináře. V té době už byl mým farářem 
probošt Krátký. Ten byl touto myšlenkou velmi nadšen. O něco 
méně byl nadšen, když jsem si přihlášku do semináře skutečně podal 
a po projití přijímacími pohovory jsem byl odmítnut. 

Nastalo období, kdy se znovu otevřela otázka, co dál? 
Pomaturitní prázdniny, nejdelší v životě, jak to bývá, jsem trávil na 
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brigádě. Na konci prázdnin jsem si podal přihlášku na VOŠ 
ekonomicko-právní do Brna a v září jsem nastoupil. Za několik dnů 
bylo vyhlášeno druhé kolo na pedagogické fakultě, tak jsem 
nastoupil i tam. Školy jsem dokončil obě zdárně, dokonce jsem stihl 
ještě připojit dálkové studium VUT. Pět let uběhlo jako voda a po 
novém podání přihlášky do semináře jsem nastoupil v roce 2009 do 
teologického konviktu v Olomouci. Mým spolužákem byl mimo jiné 
o. Jaroslav Laštovička. Konvikt je přípravný ročník před vlastním 
seminářem. Schází se zde kluci z Moravy i Čech. Po tomto roce už 
pokračuje seminář pro moraváky v Olomouci a pro české diecéze 
v Praze. I v Olomouci jsem dlouho nepobyl, protože mě otec biskup 
po druhém ročníku poslal dokončit si studia do Říma. 
 
Po vystudování přišlo svěcení, nejprve jáhenské a poté kněžské. 
Prozraďte, prosím, Vaše působení před našimi farnostmi? 
 

Jáhenskou službu jsem vykonával v Brně, ve farnosti 
Zábrdovice, u faráře Jiřího Rouse. Je to farnost městská, aktivní, 
hostící pod svou střechou národnostní romskou menšinu, v této 
oblasti spíš většinu. 

Jako kněz jsem byl poslán do veliké farnosti, Velké Meziříčí. 
Spolu s panem děkanem, Pavlem Šenkyříkem, jsme měli na starost 
tři farnosti čítající chodících do kostela asi dva tisíce lidí. Zde se 
působí hodně svátostně, denně se zpovídá spousta lidí, slouží se mše, 
křtí se, oddává, doprovází lidi na věčnost. 
 
Kněz je také jenom člověk a ve svém volném čase se věnuje nějakým 
zálibám. Jaké jsou to u Vás? 
 

      Hra na kytaru, tu klasickou. Na kole jsem také objel spoustu míst. 
A když večer usednu do křesla, otevřu si vždy nějakou tu knížku. 
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Jak byste zhodnotil dosavadní působení u nás, rádi bychom znali 
Vaše představy do budoucna? 
 

Hodnocení bych raději nechal na někoho jiného. 
Jimramovsko je pro mě první samostatná štace, proto se spoustu věcí 
teprve učím. Chtěl bych pokračovat v nastavené linii svých 
předchůdců a zanechat to dobré, co tu zasadili. Jsou velmi přínosné 
společné farní poutě a farní dny, na kterých se můžeme poznávat. 
Cením si nedělních obědů, kdy se mohu nejen dobře najíst, ale 
poznat i rodinu. Rád bych se věnoval i jednotlivým skupinám lidí ve 
farnostech, jako jsou mladí, rodiny a senioři, ale je to zatím plán, 
který se s pomocí Boží snad podaří uskutečnit. 
 
Co jste věděl o Jimramově před Vaším příchodem? 
 

Moje noha spočinula na půdě Jimramova již několikrát před 
mým nástupem. A to zejména při vzájemných návštěvách o. Jakuba 
s otcem Karlem Janouškem ve farnosti Mikulov. Bylo to asi před 
deseti lety, kdy jsem tu byl dvakrát. Věděl jsem tedy, do čeho jdu, 
aspoň co se týká prostředí, kostela, fary a vztahu s evangelíky. 
Ostatní věci jsem samozřejmě poznával znovu a stále se snažím do 
nich proniknout. Myslím si, že nejsem žádný snílek. Snažím se 
postavit se k realitě čelem jako chlap. 
 
K tomu je třeba síly a energie. Kde ji berete ve službě Bohu a 
zároveň nám věřícím? 
 

Energii mi dodává sám Bůh. Denně se snažím žít z Božího 
slova, modlitby a závazků, které jsem na sebe přijal. Mám rád 
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vstřícnost a přijetí, a když mohu na oplátku rozdávat to, co jsem 
svěcením na kněze přijal, tedy udělovat svátosti. 
 
Závěrem Vám děkujeme za krásné povídání. Přejeme, ať se Vám zde 
líbí a ať Pán žehná Vašemu povolání k službě. 
Díky moc… 

/Povídání s otcem Markem vedl Milan Prosecký/ 
 
 

Laudato Si‘ 

Život mne neustále překvapuje: Vším, dětský svět 
v barevných hrách i jasnost dětské duše malého človíčka, jeho 
úsudku, ač Johanka oslavila teprve dvě svíčky s plamínky zaujetí, 
dětské čistoty-věčnosti-v očích…. 

Ale nepředbíhejme. Je všední letní ráno, maminka je už 
v práci a my dva máme půlden jen pro sebe. Ležíme rozvaleni 
v posteli, kdy Johanka mi podá v radosti knížku O nezbedných 
kůzlátkách, pro ranní četbu, načež ona sáhne po osvědčené zelené 
„Laudato Si“ od papeže Františka. Usměju se nad výběrem a čtu si 
v obrázkách o nezbedných, ač vím, že z druhé strany je o těch 
poslušných. Stejný příběh, ale s jiným průběhem, o poslušnosti 
zavřených dveří. Mrknu a koukám, jak si Johanka bedlivě s vážným 
výrazem čte v písmenkách bez obrázků, jak převrací stránku po 
stránce v klidné poloze, ač mnohdy je ta „zelená“ v jejích rukou 
obráceně, nevadí, vždyť kdejaké dítě umí číst zrcadlově obráceně, i 
mezi řádky… intuice.  

Překvapuje mne zaujetí malého človíčka a neúnavné čtení 
této již oblíbené knížky, kdy pohled na nás vedle sebe dva přikryté 
s literaturou nad hlavou by kdekoho pobavil. Každý svému! Ale má 
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to tak asi být, odpovídá to současnému poznání světa v čase, který 
každý prožíváme v jiné rovině. 

Je mi o čtyři křížky víc, přec jen tuším o světě, o zle, o 
nepochopení, kdy lidé přestávají býti opravdovými křesťany, 
vydávají se líbivým hláskem za mámu kozu, ač chodí do kostela, 
soudí, udávají, pomlouvají, kdy zrcadlo papeže Františka vrhá jasný 
odlesk tváře Ježíše, kdy rybář je vedle s loďkou, se sítěmi Věčnosti, 
přesto mnozí se vzdalují, jako Jonáš v břiše velryby. V hlavě mi 
často poklidně svítí Kosorinovo: „Lidé o vás ví vše, Bůh jen to, co je 
pravda!“  

Každý má svůj čas prozření, každý pospíchá s úsudkem 
živený neposlušností, z doslechu? A kolik se jich vrátí, omluví se za 
spolupáchané zlo, vědomky-nevědomky? Kolik jich přišlo na 
přednášky, volení, zvolení, slyšet jiný názor-pravdu? Dají vám šanci 
na obranu? Cejch s obecní cejchovnicí, orazit, pokácet, spálit? Mít 
jiný, svobodný názor přece automaticky neznamená útok. Co tady asi 
lidem vyvolená hlava nevymyslí pro kývače, je automaticky špatně, 
ač odborností, vzděláním, letitými zkušenostmi či násobená jinými 
stejně fundovanými názory, i s kulatými razítky? Furt si na nás něco 
vymýšlejí ti druzí, příšerní památkáři…politovat sebe, svou 
neschopnost poslušnosti zákonů, které vidí dál, než za humna domu. 
Jako že přestane asi ve dne svítit elektrika? 

Jsou jí dva roky, přec cítí skrze písmenka pokoj Boha, kdy 
najdete dítě v postýlce spící se zelenou knihou. Desky knihy 
s odřenými růžky prošly rukama mnohokráte, sdělení je jasné. 
Nadejde čas naší modré planety, domova, pole, zahrady, květináče, 
kdy vše není nutné znásobit užitkem, proměnit dokonale-plodně, kdy 
i kopřivy jsou Stvořitelem promyšleny v rozmanitosti k duhu, pro 
řád, vyrovnanost, kdy i jiný názor může mít užitek, krásu, 
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opodstatnění, kdy kopřivy se promění ve vlákna, látku, v semenech v 
ptačí potravu, v jarní zpěv. Kdy i holá poušť rozkvete po dešti. Stačí 
tak málo, jen slyšet, nechat zapršet-vyslechnout, dát čas 
k naslouchání, přijmout a vidět dál, to neviděné, co teprve ve tmě 
hlíny klíčí. 

Život mne naučil vidět v odevzdanosti, nikoliv v bohatství, 
kastovním řádu, srovnání… vždyť zmýlit se může každý.  

“Strom, kterým cloumala vichřice, obyčejně se v zemi svými 
kořeny pevně usadí. Podobně člověk, čím lépe se s neštěstím 
seznámil, tím více mu pak odolá.“ /Matěj Josef Sychra/. 

/Václav Frömmel/ 
 

Experiment 

Před krátkou dobou jsem viděla na internetu jedno video. 
Jednalo se o nějaký předem připravený experiment a hlavní hrdinkou 
byla malá šestiletá holčička.  

V první části videa autoři holčičku krásně nastrojili, načesali 
a postavili ji na ulici. Vypadlo to, že se holčička ztratila. Lidé se u ní 
zastavovali, ptali se jí, jak se jmenuje, kolik je jí let a jestli bydlí 
někde poblíž, zda se ztratila a mají někomu zavolat. Každý druhý byl 
ochotný ji nějak pomoci, aby se co nejrychleji našla její rodina.  

V další části videa tuto stejnou holčičku maskéři namaskovali 
tak, že vypadala umouněně, na sobě měla špinavé oblečení, působila 
neupraveně a zanedbaně. Lidé chodili okolo a nikdo z nich se 
nepřišel zeptat, jestli se holčička ztratila, jak se jmenuje nebo jestli 
potřebuje pomoct. Dělali, že ji nevidí. 

Ve třetí části videa byla zase tato holčička upravená, učesaná, 
krásně nastrojená a autoři videa ji poslali do restaurace. Všichni se na 
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ni smáli, hladili ji, zvali ji ke stolu, ptali se, jak se jmenuje, a jestli se 
ztratila. Dávali jí peníze a byli ochotni ji pomoci s hledáním rodiny.  

V poslední části videa přišla do restaurace stejná holčička 
opět neupravená, špinavá a rozcuchaná. Lidé si odsedali, hlídali si 
své tašky, posílali holčičku jinam. Jeden pán si dokonce nechal 
zavolat ochranku a požádal je, aby holčičku vyvedli ven. V ten 
okamžik museli autoři videa experiment ukončit, protože holčička se 
rozplakala… 

„Protože moje tvář byla umouněná a moje oblečení špinavé… 
všichni mi říkali, abych odešla… byla jsem z toho velice smutná.“ 

Také jsem měla slzy na krajíčku, když jsem video viděla a 
vybavila jsem si spoustu situací, ve kterých „bývám slepá“. Když si 
přestavím, jaké to musí být pro miliony dětí a lidí, které jsou 
každodenně odsunuty stranou jen proto, že nám „nějak připadají“, je 
mi z toho úzko a běhá mi mráz po zádech.  

Předsudky nám pomáhají rychle se orientovat ve světě a ve 
formě indukce jsou i základem moderní vědy, jsou ale náchylné ke 

zkreslování skutečnosti. Z hlediska postojů, které z předsudků 
vycházejí, můžeme některé předsudky považovat za pozitivní, jiné za 

negativní. Negativní předsudky míváme zejména vůči určitým 
osobám, lidským skupinám, rasám, kulturním a společenským 

institucím a podobně. 

Přeji nám proto všem, ať nejenom v novém roce Duch Svatý 
vlévá Boží světlo do našich srdcí a myslí, abychom správně viděli, 
vnímali a rozlišovali, a Boží láska ať se stane majákem, který osvítí 
naše dny všední i sváteční. 

/Marie Havířová/ 
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Úklid fary 
 

Ač se to při pohledu z okna nezdá, s trochou dobré vůle 
můžeme vyhlížet jaro. Pro většinu  z nás nejkrásnější období roku. 
Jaro zahřeje teplem, potěší barvami, zvuky, vůněmi. Velikonoce, 
jedna velká radostná zpráva. A nově nabytá energie nám dodává elán 
a chuť i do už ne tak docela příjemných jarních povinností. Jako je 
třeba jarní úklid. Své příbytky si jistě obstaráme podle svých 
vlastních představ a požadavků, aby nám v nich bylo dobře. 
Nepojmenovaným farním příbytkem je fara. Na jaře bude také 
potřebovat patřičnou péči. Zprůhlednit okna (to je obzvlášť náročný 
úkol, protože venkovní křídla se otevírají ven a ne každý je pro tuto 
práci disponovaný), pouklízet vše, co je nezbytné. 

Prosíme všechny ochotné duše, pracovité ruce, přijďte 
pomoct! Termín úklidu bude uvedený s dostatečným předstihem 
v ohláškách v kostele. A kdyby se našel někdo ochotný 
k pravidelnému úklidu fary, bude stávající „uklízecí četou“ vřele 
vítán (úklid probíhá jednou týdně dle rozpisu, v současnosti fungují 
čtyři služby). 

 

Aneb jak se zpívá v jedné pohádce:  

„TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE 

A VŠICHNI DOHROMADY UDĚLAJÍ MOC“ 

 

/Daryka Kašová/  
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Pastorační rada 

Na podzim 2018 proběhly volby do pastorační rady.  
Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře.  
Pastorační rada v Jimramově má následujících 7 členů: 
 

 Bradáč Antonín (Jimramov) 

 Homolka Josef (Jimramov) 

 Kašová Dagmar (Jimramov) 

 Laštovička Jaroslav (Míchov) 

 Ondrůch Miroslav (Jimramov) 

 Šikula Pavel (Jimramov) 

 Tulis Aleš (Věcov) 

 
 

Tříkrálová sbírka 2019 

Děkujeme všem koledníkům i dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou 
sbírku. Zde jsou sumy, jaké se vybraly za jednotlivé farnosti: 
 Jimramov 86 358 Kč a 4 Eura 

 Dalečín 34 580 Kč 

 Sulkovec 29 319 Kč       Celkem    150 257 Kč 

 
 

Kalendář akcí v 1. pololetí 2019 

 27. 1. 2019 v 16:00 Setkání tříkrálových koledníků na faře 
 26. 5. 2019 Farní den v Jimramově 
 7. - 8. 6. 2019 Farní pouť 
 13. 6. 2019 Pouť Nový Jeruzalém v Jimramově 
 22. 6. 2019 Pěší pouť ze Sulkovce do Bystrého 
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Farní pouť 7. – 8. června 2019  
 

Vážení poutníci, 

Společně s Františkem Vrátným připravujeme farní pouť „Po 
stopách kněží, kteří působili v Jimramově“. Termín pouti je stanoven 
na 7–8. června 2019 

 
V průběhu pouti bychom chtěli navštívit následující místa: 

- Rudíkov – setkání s otcem Milanem Těžkým 

- Třebíč – setkání s otcem Jakubem Holíkem 

- Náměšť nad Oslavou – prohlídka letecké základny 

- Dalešice – přečerpávací elektrárna 

- Dukovany – exkurze v jaderné elektrárně 

- Moravský Krumlov – setkání s otcem Pavlem Vybíhalem 

- Rajhrad – setkání s otcem Pavlem Haluzou 

- Brno Lesná – setkání s otcem Karlem Cikrlem a prohlídka 
stavby nového kostela 

- Předpokládám, že na některém místě se setkáme i s otcem 
Jaroslavem Laštovičkou 

 
Přesný program bude stanoven po zjištění počtu poutníků, zajištění 
ubytování a dohodnutí prohlídek na jednotlivých místech. 

Zájemci se budou moci zapsat na pouť v kostele v Jimramově, 
Dalečíně i v Sulkovci v průběhu března 2019. 

/Pavel Šikula/ 
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