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muka z kamene a betonu, aby vydržela staletí jako dík za Boží 

ochranu a pomoc. 

 Obraz Panny Marie ustavičné pomoci, který je nyní v Božích 

mukách byl dne 24. srpna 1913 zavěšen slavnostním způsobem  

a vysvětil jej jeho excelence pan biskup Pavel Hrabě Huyn, kázání 

měl Jan Máchal. Boží muka vysvětil 27. srpna 1995 jimramovský 

farář otec Pavel Haluza.  

 Na stavbě pracovalo kolem 20 obětavých lidí, kteří věnovali 

svůj čas a trpělivost této stavbě, aby splnili před mnoha lety daný 

slib. 

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Těšíme se na vás v dalším čísle našeho farního časopisu. 
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Milí farníci, 
se skupinou mladých jsme se rozhodli vydávat farní časopis,  

ve kterém budete nacházet informace o dění v naší farnosti, 

přineseme zprávy o tom, co se děje ve farnostech kolem nás, 

přiblížíme konkrétní akce a aktivity křesťanů dnešních dnů a taky  

se s pomocí farní kroniky ohlédneme do naší minulosti. 

Časopis bude vycházet občasně a nebude nahrazovat svým 

obsahem ani duchovní literaturu ani jiné křesťanské časopisy.  

Hned na začátku vás prosíme o pomoc vybrat našemu právě 

narozenému „dítěti“ jméno, které ho pak bude provázet po celou 

dobu existence tohoto časopisu. Vše se dozvíte v článku nazvaném 

„Anketa“. 

Přejeme si, aby časopis získal Vaši přízeň a prosíme, abyste 

ho nabídli ke čtení  i dalším lidem ve vašem okolí. 

P. Jakub Holík a redakce 
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26. 4. byl výbuchem nálože poškozen most na Benátky. Silná činnost 

partyzánů. (Pozn.: Farář P. Karel Válka byl ve spojení s partyzány, 

v zimě 1944 – 1945 měli na faře své velitelství ruští partyzáni.)  

5. 5. vypukla v Jimramově protiněmecká revoluce. 

15. 5. přišla do Jimramova sovětská armáda.  

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

V roce 1939 rozpoutalo Německo 2. světovou válku. 

Zachvátila celou Evropu. I Československo bylo zabráno a vznikl tak 

zvaný protektorát Čechy a Morava. Kdo se protivil Německé 

nadvládě byl bez milosti odstraněn. Z okolních vesnic bylo několik 

lidí uvězněno nebo odsouzeno k smrti. Byla to doba strachu o holý 

život. V této tísni prosili lidé o Boží ochranu a tehdy vznikl mezi 

Jimramovskými farníky slib, že dožijí-li se ve zdraví konce války, 

postaví jako poděkování Boží muka.  

 Válka skončila 9. května 1945. Chodilo se na procesí  

na Javorskou ke kříži, až do obory k obrázku Panny Marie ustavičné 

pomoci. Zdálo by se, že se na slib v prvních letech svobody 

zapomnělo. Byl navezen kámen i písek, ale vyskytly se různé 

překážky. Tehdejší státní zřízení, které se několikrát změnilo, nepřálo 

církevním stavbám, čas plynul, připravený materiál někdo odvezl. 

Postupně došlo i k zákazu církevních průvodů a procesí. Byly 

zakázány veřejné oslavy vzkříšení na Bílou sobotu i průvod  

po náměstí ke čtyřem oltářům O Božím těle.  

Farníci, kteří tenkrát tento slib učinili zestárli, někteří zemřeli  

a uplynulo 50 roků od konce války. Snad toto výročí rozhodlo,  

že několik obětavých lidí se zavázalo slib i po tak dlouhé době splnit. 

Nebo k tomu přispělo znamení, když vichřice vyvrátila strom 

s obrazem, který musel být zavěšen na strom jiný? 

A tak na místě, kde visel na mohutném stromě obraz Panny 

Marie, kde se říká „Na Javorské u obrázku“ jsou postavena tato Boží 
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3. ŽÁROVKA – název je moderním vyjádřením Ježíšových 

slov: „Vy jste světlo světa!“ Víra a společenství církve je  

jako elektrický proud, který se projeví, pokud bude připojena 

žárovka, která se rozsvítí. Náš časopis může být pomocí 

k tomu, abychom se povzbuzovali v tomto úkolu být napojeni 

na Krista a vyzařovat světlo.  

 

 

 

Prosíme vás, abyste příští neděli 4. 12. 2005 vhodili do připravené 

krabičky na okně u hlavního vchodu do kostela lístek s názvem, který 

se vám pro farní časopis nejvíce líbí. 

Děkujeme 

 

 

 

Čtení z farní kroniky: 
 

 
 

V roce 1942 byly po celý leden mrazy až -35°C.  

17. 3. byly sundány a odvezeny zvony. Na náměstí vysázeno 

stromořadí líp.  

14. 5. odvezeni všichni Židé – 18 osob, nikdo z nich se po válce 

nevrátil. 

V roce 1943 byla chlapecká mládež odváděna na práci  

do Německa, děvčata do muniční továrny v Poličce. 

V roce 1944 spousty sněhu na celý měsíc zastavily dopravu 

železnice i autobusů. Vyhlášena pracovní povinnost (až 70 mužů)  

na odklízení sněhu. V červenci teploty až 46°C.  

15. 12. byl partyzány zastřelen v hospodě hostinský Jaroslav Marek. 

V roce 1945 byla v Jimramově posádka německého vojska, 

v Panském domě Hitlerova mládež. Hlídky až 76 osob každou noc.  

Informace ze života farnosti: 
 

 
 

25. záři se konala již tradiční pouť na Vranov, do Křtin  

a do Sloupu. Podařilo se naplnit celý autobus, a tak jsme mohli 

vyrazit. První zastávka byla na Vranově. Zde jsme se zúčastnili mše 

svaté a po ní zde byla možnost na volný program. Z Vranova jsme 

odjížděli kolem dvanácté hodiny. Další zastávka byla ve Křtinách. 

V kostele jsme se pomodlili litanie. Jako poslední zastávka  

a zakončení pouti následovalo zastavení ve Sloupě, kde jsme zůstali 

na požehnání.  

Na zpáteční cestě jsme si zazpívali spoustu veselých písniček, 

s kterými jsme definitivně tuto pouť zakončili. Návrat domů byl 

kolem půl páté večer. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

Na svátek sv. Václava, který připadá na 28. září, byl  

o. Jakubem vyhlášen výlet na kole. Nejen pro děti, ale pro všechny, 

kdo mají rádi dobrodružství a nebojí se pořádně se zapotit při jízdě  

na kole. 

První hrstka statečných vyrážela hned ráno po mši svaté 

z Jimramova. A cestou se k nám přidávali další a další dobrodruzi,  

až jsme se sešli v plném počtu v Dalečíně. A mohla začít honba  

za pokladem, při níž jsme prošli celým životem sv. Václava  

(od narození, přes školu, vojenské cvičení až k stavění chrámů). 

Samotný poklad jsme našli po nejrůznějších soutěžích (stavění 

malinkých chrámečků pro ty nejmenší obyvatele lesa, slalom na kole 

apod.) na zřícenině v Dalečíně. A protože snaha a bojové nasazení 

bylo u všech to největší, poklad jsme si rozdělili rovným dílem 
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a všichni jsme si pořádně zamlsali. K tomu jsme všichni dostali 

dvacetikorunu se sv. Václavem a vojenský odznáček. Každý z nás byl 

nálezcem pokladu a vracel se s plným batůžkem dobrot. Hlavně jsme 

si ale odváželi krásný pocit, že jsme strávili pěkný den s partou 

kamarádů, dobře jsme se pobavili a k tomu všemu jsme ještě našli 

poklad.  

/Maria Kašová/ 

 

 
 

Turnaj v této společenské hře se konal na farní zahradě  

10. října. Přes všechna očekávání se dostavil velký počet 

„hrychtivých“ farníků (možná sehrálo svoji roli i jehně otáčející  

se nad ohněm). Bylo sestaveno překvapivě celkem 12 družstev  

ze zástupců všech generací. Pravidla hry jsou tak komplikovaná,  

že se neodvažuji je blíže přiblížit. Všechny zájemce odkazuji  

na p. Procházku, který byl hlavním rozhodčím turnaje. Hlavním 

výhercem se stalo družstvo nazvané „Starší parta“ (ve složení p. Žák, 

pí. Bímová, pí. Brychtová), které obdrželo putovní pohár „Jimramov 

open 2005“. Toto družstvo samozřejmě vyhrálo díky své herní 

dovednosti, ale zároveň zpříjemnilo hru i svým obratným jazykem  

a nejednou slovní přestřelkou s hlavním rozhodčím.  

Příjemnou součástí 

odpoledne bylo i bohaté 

občerstvení, především 

rožněné jehně, dodané  

p. Bradáčem, ochutnávka 

vína (komentář – p. Chroust) 

a další lahůdky. Společnost 

se rozešla až za tmy, a určitě 

s přáním, abychom se za rok 

u Petanque sešli zase. 

/Maria Kašová/ 

Naše farnost adoptovala sedmiletou Monishu (30. října  

oslavila sedmé narozeniny) a začátkem školního roku nastoupila  

do první třídy. Monishina rodina čítá 12 členů a jediným 

vydělávajícím členem je otec, a tak se vzdělání všech dětí stává  

pro tohoto muže velkou finanční zátěží.  

Garantem projektu na Indické straně je arcibiskup Bernard 

Moras. Na otázku „V jakých podmínkách rodiny v Indii žijí?“ 

odpověděl: „Většina Indů žije velmi prostě a na hranici bídy – 

rákosový příbytek s udupanou hlínou, uvnitř chudě zařízená místnost 

rozdělená přepážkou na tři části (v jedné z nich mají i dobytek),  

a přesto jsou to velmi milí lidé, radují se ze života a vypadají šťastně. 

Všichni si považují pomoci, která k nim od Nás přichází.“ 

S Monishou budeme samozřejmě udržovat písemný kontakt. 

Dopisy obou stran vždy zveřejníme v tomto časopise. 

Tímto projektem se nám do rukou dostává možnost pomoci 

alespoň této holčičce a částečně i její rodině. Tato konkrétní pomoc je 

prvním krokem k posile všech lidí v rozvojových státech. I vy můžete 

pomoci přispěním do vánoční sbírky, která je určena čistě  

pro Monishu. 

/Barbora Kašová/ 

 

 
 

1. KLÍČ – název může připomínat, že tento časopis otevírá 

dveře jednoho ke druhému, že chceme díky informacím  

a událostem ve farnosti i kolem nás nabídnout otevření domu 

farnosti pro všechny. 

 

2. RATOLEST – název vychází z obrazu kmene a ratolesti 

z evangelia, kdy každá farnost je jako ratolest součástí kmene 

církve, každý křesťan tvoří farnost a tedy je ratolestí. O této 

provázanosti a všem, co může pomáhat ke zdravému  

a plodnému růstu, bude informovat náš časopis. 
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o. Ludvík Otradovec: „Nejdůležitější pro mě je zdokonalovat se 

v náboženském vzdělání a pravidelná svátost smíření. Žijte tak, 

abychom se sešli v nebi.“  

o. Karel Cikrle: „Na všechny často vzpomínám. Myslím si,  

že vzdálenost mezi námi nehraje v našem vztahu žádnou roli. Přeji 

vám všem hodně Božího požehnání.“  

o. Pavel Haluza: „Na všechny vzpomínám, modlím se za všechny.  

I já doufám, že mě zahrnete do svých modliteb.“ 

o. Milan Těžký: „Tato návštěva mě velice potěšila, je to pro mě něco 

jako svátek. Pro pastoraci je však samozřejmě důležitější být spolu 

v modlitbách a navzájem se tak podporovat.“  

/Barbora Kašová/ 

 

Co nás čeká? 
 

 
 

Po celém světě můžeme najít organizace, jejichž cílem je 

pomoci dětem žijícím ve špatných životních podmínkách. Mezi členy 

jedné z nich jsme se nedávno zařadili i my – Jimramovská farnost.  

Indie je jedna z nejchudších zemí světa, do běžné třídy v tomto 

státě dochází 60 až 100 žáků, povinná školní docházka v Indii je stále 

financována rodiči dítěte, a proto v některých oblastech navštěvuje 

školu pouze 40% dětí. 

V Indii funguje program adopce na dálku pod názvem „Dát 

naději a světlo dětem“. Tento název plně vypovídá o cíli všech lidí, 

kteří se zapojili do tohoto programu. „Adoptivní rodiče“ zasílají ročně 

určenou peněžní hodnotu adoptovanému dítěti. Peníze jsou využity  

na školní materiály, učebnice, uniformy, školné, ubytování, dojíždění, 

vánoční dárek a také na zdravotní péči. Jakýkoli zůstatek na „kontě“ 

dítěte je automaticky převeden do dalšího roku, nebo využit  

pro potřeby celé rodiny. 

 

 
V pátek 14. října se uskutečnilo společné zasedání 

ekonomické a farní rady, které řídil o. Jakub Holík. Všichni členové 

předem obdrželi program jednání, který obsahoval celkem 19 bodů. 

Zasedání bylo zahájeno společnou modlitbou, poté již následovalo 

řešení celé řady úkolů. 

Z hlavních závěrů jednání: 

- Byla schválena farní pouť po stopách bývalých farářů v Jimramově.  

- Na návrh o. Jakuba byla schválena adopce na dálku dítěte z Indie.  

- V zimním období bude probíhat modlitba růžence na faře (úspora 

nákladů na topení). 

- V sobotu 26. 11. před první nedělí adventní bude večer v kostele 

žehnání adventního věnce. 

- Tříkrálová sbírka – byla schválena účast na konání Tříkrálové sbírky 

s Charitou. 

- Schváleno zahájení činnosti nedělní kavárny na faře. 

- Byla dohodnuta úprava farní zahrady. 

- Bude vypsáno výběrové řízení na výměnu oken na faře. 

- Další nutné akce na faře – oprava sociálního zařízení a úprava topení. 

- Další zasedání farní rady se uskuteční 9. 12. 2005 v 18:30 na faře. 

Podněty pro toto zasedání je možné předávat panu faráři či členům 

farní rady do konce listopadu 

/Pavel Šikula st./ 

 

 
Jak jste si jistě všimli, u oltáře ministrují čtyři noví ministranti 

a to sice tři chlapci a jedno děvče. Z chlapců je to Honzík Homolků, 

Martin Straka a Jan Straka. A z dívek je to Klára Bradáčová. Jako 

dárek dostali noví ministranti od pana faráře dřevěný křížek. Celkový 

počet ministrantů je v této době jedenáct. Díky přijetí nových 

ministrantů nemusí být u oltáře žádné židličky prázdné, alespoň 

pokud se zde sejdou všichni ministranti. 

/Pavel Šikula ml./ 
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V neděli 30. listopadu jsme se mohli zúčastnit výstupu na věž 

našeho kostela. Po odpolední bohoslužbě na hřbitově, kdy jsme  

se modlili za zemřelé, hřbitov jen zářil od hořících svící. Hořící svíce 

však vynikly až ve večerních hodinách. Pravidelného výstupu na věž 

se zúčastnilo téměř čtyřicet farníků, a to zejména menších dětí  

a mládežníků. Nádherný výhled však stál trochu námahy, kterou 

představovaly schody na vrchol věže. Protože se výstupu na věž 

zúčastnilo mnoho farníků, nemohli se na věž dostat všichni naráz. 

Výstup tak probíhal ve dvou etapách. Z věže byl nádherný výhled  

na mnoho zářících světel. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Myšlenka farní pouti „Po stopách bývalých jimramovských 

farářů“ se zrodila v hlavě o. Jakuba tváří v tvář obrazům kněží  

na farním schodišti. Díky tomuto nápadu a úsilí organizátorů se dne 

17. 11. roztočila kola tří autobusů, které měly za úkol odvézt  

140 farníků z Jimramova, Dalečína, Sulkovce a přilehlých obcí  

na návštěvu ke čtyřem posledním farářům naší farnosti. Vyjížděli 

jsme ještě za tmy, ale již na prvních kopcích nás v novém dni uvítal 

východ slunce, který předpovídal krásný den.  
 

Naší první zastávkou byl kostel Panny Marie Pomocnice 

křesťanů v Brně-Žabovřeskách. Tento kostel byl postaven  

na začátku devadesátých let dvacátého století, a je po všech 

stránkách krásnou ukázkou moderního umění. Zde jsme se setkali  

s o. Ludvíkem Otradovcem, který působil v naší farnosti v letech 

1976 – 1981. O. Ludvík nás provázel na celé naší další cestě  

do centra moravské vinařské oblasti.                       

Nedaleko odtud v Brně-Komárově působí také nám všem jistě 

dobře známý o. Karel Cikrle. V Jimramově působil v letech  

1981 – 1990. Kostel je zasvěcen svatému Jilji. Byl založen  

ve 12. století a v posledních letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí. 

Přes 900 let své existence si kostel zachoval svou gotickou tvář,  

ale ani on nepostrádá prvky moderní architektury. 

 

Svatá Anna je patronkou kostela v Bořeticích. 

Toto místo bylo v devátém století podle tradice 

poctěno příchodem svatých věrozvěstů Cyrila  

a Metoděje. Chrám je postaven v barokním stylu. 

Hned u hlavního vchodu jsme se setkali s o. Pavlem 

Haluzou, který byl naším duchovním správcem 

v letech 1990 – 1996. Zde jsme slavili mši svatou. 

 

Poslední zastávkou byla návštěva v Hovoranech u o. Milana 

Těžkého, se kterým jsme se rozloučili teprve před třemi měsíci. 

Hovoranský kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Je postaven 

v barokním stylu, ale i on prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Zde nám 

bylo uděleno o. Milanem svátostné požehnání.  

 

Poté následovala naprosto světská zábava – bohaté pohoštění 

na hovoranské faře a ochutnávka vín za příjemné účasti o. Ludvíka,  

o. Pavla, o. Milana a samozřejmě našeho současného faráře o. Jakuba. 

 

I přes poletující sněhové vločky, které nevěstily tu nejklidnější 

cestu zpět,  jsme se v dobré náladě a za zvuku kytary vrátili v pořádku 

domů. Za to patří také dík všem třem řidičům. Každý z nás bude jistě 

ještě dlouhou dobu s hřejivým pocitem v srdci vzpomínat  

na příjemnou atmosféru setkání s o. Ludvíkem, o. Karlem, o. Pavlem 

a o. Milanem. 

 

  Zde předávám vzkazy všem farníkům, kteří se, ať už 

z jakéhokoli důvodu, nemohli vydat s námi na tuto pouť: 


