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Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.farnostijimramovska.cz 

 
ů 
Občasník Číslo: 10/ 2008 

Datum vydání: 29. 6. Náklad: 120 výtisků 

 

 
 

Milí přátelé a čtenáři Žárovky, 
otevíráme společně jubilejní 10. číslo našeho farního časopisu. 

V mnoha oblastech ţivota platí, ţe je těţké s něčím začít, ale ještě 

těţší je vytrvat. Jsem rád, ţe naše Ţárovka stále svítí a díky redakci 

přináší milé chvíle našim farníkům. Zvláště nemocní a starší se vţdy 

těší na nové číslo. Děkuji všem, kteří vytvářejí tyto stránky a taky 

všem, kteří si Ţárovku nenechávají doma, ale nabízejí dalším. Světlo 

svíce se zvětšuje zapalováním dalších svící. Přeji to samé i Ţárovce!    

o. Jakub 
 

 

Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. 

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík, B. Brychtová 
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Hádanka na konec… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáte farníka??? 
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K zamyšlení: 
 

Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a sebestřední. 

Přesto je miluj. 

 

Jestliže děláš něco dobrého, lidé tě budou napadat, že máš sobecké  

a postranní motivy. 

Přesto dělej dobré věci. 

 

Když máš úspěch, získáš falešné přátele a opravdové nepřátele. 

Přesto se snaž uspět. 

 

To dobré, co konáš, bude už zítra zapomenuto. 

Přesto dělej dobré věci. 

 

Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným. 

Přesto usiluj o poctivost a upřímnost. 

 

Co tě stálo léta práce, může být přes noc zničeno. 

Přesto pokračuj v usilovné práci. 

 

Lidé často potřebují pomoc, ale když jim pomůžeš, obrátí se proti 

tobě. 

Přesto lidem pomáhej. 

 

Dávej světu to nejlepší, co máš a dostaneš ránu do zubů. 

Přesto dávej světu to nejlepší, co máš. 

 

Nakonec uvidíš, že vše bylo vlastně mezi tebou a Bohem a ne mezi 

tebou a jinými. 

 

/autorkou je Matka Tereza/ 

   

 
 

V zimě od 11. ledna do 7. března se vždy 

v pátek večer na faře konal vzdělávací kurz            

pro dospělé, celkem 5 lekcí s účastí  

20 – 25 farníků. Podrobně jsme probírali průběh 

mše svaté, význam jednotlivých částí, smysl 

symbolů, správné reakce a chování věřících při mši 

svaté. Kurz vedl pan farář Mgr. Jakub Holík,  

který byl vždy dokonale připraven, názorně  

a srozumitelně nás provedl celou mší svatou, někdy 

nám zadal také domácí úlohu. Na konci každé 

lekce bylo zařazeno seznámení s vnitřní výzdobou našeho kostela. 

Připomenu jen obraz čtrnácti svatých pomocníků, který je vlevo  

před kazatelnou. 

Pod Svatou Trojicí je vyobrazena Panna Maria, přímá 

pomocnice v každé nouzi. Mezi svatými pomocníky jsou:  

- 3 ženy: sv. Barbora, sv. Kateřina, sv. Markéta 

- 3 biskupové: sv. Erasmus, sv. Dionýz, sv. Blažej 

- 3 vojáci: sv. Achác, sv. Eustach, sv. Jiří 

Dále sv. Pantaleon – lékař, sv. Jiljí – benediktinský opat, sv. Cyriak, 

sv. Vít, sv. Kryštof – ochránce lidí na cestách. 

Sv. Kryštof je zobrazen ve středu všech svatých pomocníků, 

kteří jsou vzýváni při různých zvláštnících potřebách, aby pomáhali 

těm, kdo upadli do nějaké těžkosti a nouze. Pokud se někdo z čtenářů 

chcete podrobněji a lépe seznámit s životy čtrnácti svatých 

pomocníků, přijďte si do farní knihovny vypůjčit knihu od Anselma 

Gruna: „Duchovní terapie a křesťanské tradice“.  

Myslím, že mohu za účastníky kurzu prohlásit, že se těšíme    

na další podobnou akci a děkujeme o. Jakubovi za pořádání letošního 

vzdělávacího cyklu. 

/Božena Brychtová/ 
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Děti z různých koutů našeho děkanátu se sjely v sobotu         

19. dubna do katolického kostela v Jimramově, aby se mohly 

zúčastnit děkanátního setkání, poprvé v naší farnosti. Hlavním 

tématem bylo “Putování s Mojžíšem“. I přes nepříliš optimistické 

předpovědi počasí se sešly čtyři desítky dětí různého věku. 

Po zapsání a přivítání všech, kteří se přijeli pobavit se děti 

rozdělily do skupinek a nabitý dopolední program mohl začít. 

V nejbližším okolí jimramovských kostelů 

a dětského hřiště bylo rozestavěno několik 

stanovišť s úkoly, které souvisely 

s životem Mojžíše nebo dobou, ve které 

žil. Hned první úkol děti řešily přímo 

v kostele. Cílem bylo poznat biblickou 

osobnost ze scénky, kterou si děti 

připravily v náboženství. Dítě, košík, řeka 

a faraónova dcera. Mojžíš byl zkrátka 

všude. Další úkoly byly o trochu složitější. 

Jednak si děti mohly procvičit své hlavičky na různých křížovkách  

a doplňovačkách, ale také se soutěžilo v pohybových hrách, jako 

třeba házení míčků do otvoru (což ani pro dospělé nebylo snadné), 

chůze poslepu nebo kreslení na papírové cihly. 

Po skončení soutěže se čekalo na výsledky. Nejlepší                 

a nejrychlejší dostali diplom, ale všichni si odnesli upomínkový list. 

Teď se mohli hladoví sportovci tělem i duší, přesunout na faru,  

kde na ně čekalo pohoštění. Připojili se i rodiče, kteří se mohli 

dopoledne zúčastnit přednášky na téma: „Proč děti zlobí?“. 

Kdo měl i po dobrém jídle v bříšku chuť si zasportovat, mohl 

jít vybít svoji energii do školní tělocvičny, kde se hrály míčové hry. 

 Odpoledne se potom děti se svými rodiči rozjely zpět  

do svých domovů, plny nových zážitků a přáním, aby se, se svými 

kamarády za rok opět setkaly.   

/Maria Kašová/ 

tak zdědil přezdívku „Abé“ (po jednom svém 

předchůdci), která mě provází od samotného 

počátku práce u policie. Náplní mé práce je 

převážně řešit dopravní nehody a to není vždy 

pěkný pohled. Jsem naštěstí celkem otrlé 

povahy, takže mě jen tak něco nerozhodí,  

a když někomu pomůžu a on mi třeba  

i poděkuje, vidím že i tato práce může být 

smysluplná. 

 Po jaké cestě se nakonec ale vydat?  

To ukáže čas. Momentálně jezdím po dálnici a vykračuji si i po těch 

cestách Božích. Zatím se vzájemně nekříží. Stejně ale vím, že k CÍLI 

nás přivede vždy jen ta JEDNA.  

 

 

 

„Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 

mne.“ 

(Jan 14,6)  

 

Radost a odvahu z dobrodružství zvané život a život v Boží 

přítomnosti vám přeje a vzpomíná 

 

jáhen Tomáš Vyorálek 
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25. 6. 2008 – ukazuje displej na mobilním telefonu,  

který mě v 6:30 budí do krásného nového dne. Jen co si protřu oči, 

pohled mi okamžitě padne na stěnu mého pokoje, kde dva obrazy  

z Jimramovska jasně připomínají můj dnešní program – snad abych 

nezapomněl. Tak rychle, poslední úpravy, naskočit na motorku  

a vzhůru na Vysočinu. Jaká vlastně bude, 

co se tam změnilo a koho tam potkám? 

Tyto a podobné otázky se mi při jízdě 

promítají hlavou, ale nesmím zapomenout 

vyzvednout v Křižanově otce Tomáše 

Holcnera. Po nezbytném zhlédnutí všech 

jeho motorek se konečně vydáváme  

na cestu. Projíždíme krásnou krajinou, tolik 

typickou pro tento kraj, jen se při kochání někde “nevysekat”. 

Nestalo se, Bohudíky . A tak první naše kroky mohou vést na faru. 

Krásná fasáda a spokojený pan farář nás hned vítají a jde se dál. 

Kdybychom tak mohli pozdravit každého… Bohužel čas nás 

nepříjemně tlačí a tak ty, se kterými jsem se nemohl setkat, bych 

chtěl tímto pozdravit alespoň prostřednictvím vašeho farního 

časopisu. 

A co je u mě nového? Pan farář už něco naznačoval. Pan 

biskup mě poslal do farnosti sv. Augustina v Brně, abych zde 

pomáhal místnímu faráři, kterého znám ještě ze semináře. Zároveň 

však zůstávám u dálniční policie a pokouším se tak propojit službu 

duchovní se složkou “represivní”  (pomáhat a chránit). Zjišťuji,  

že to někdy není jednoduché, ale je to zase nová výzva. Být 

křesťanem v tomto někdy trochu tvrdém prostředí rozhodně není 

procházka růžovým sadem. Ale zase člověka potěší, když s kolegy 

může vést rozhovory na téma existence Boha atd. Ne nadarmo jsem  

 

Na začátku května jsem se vydal s několika rodinami na cestu 

do rumunského Banátu, abychom prožili několik dnů v českých 

vesnicích a krásné krajině se zajímavými lidmi, kteří zde žijí v šesti 

českých vesnicích již od začátku 19. století  

a zachovali si český jazyk i naši kulturu  

a tradice. Cesta do 850 km vzdálené vesnice 

Svatá Helena nám trvala se zastávkami téměř  

14 hodin, ale stálo to za to.  

Lidé nás mile přijali do svých domovů, 

starali se o nás a my jsme měli čas k rozhovorům 

a cestám po kopcích, krasových údolích, 

vyjížďce po Dunaji či ochutnávce skvělých ryb a klobásků. Pro mě 

byla velkou radostí a zážitkem nedělní mše svatá, kterou jsme mohli 

slavit na Boží Hod svatodušní v místním kostele. Dojíždí sem 

rumunský kněz, slouží v rumunštině, ale lidé zpívají, čtou a prý mu  

i odpovídají česky. Na začátku mše mě přivítal, a pak se už mše 

odvíjela jen v naší mateřštině.  

Zvláště mohutný a velmi procítěný zpěv farníků byl jako 

hukot o Letnicích 

v Jeruzalémě. Na závěr 

mše jsem jim poděkoval 

za to, že náš výlet se 

vlastně změnil v pouť  

a poděkoval jsem  

i za vstřícnost a společné 

slavení eucharistie.  

Pak nás opět 

čekala zpáteční cesta, ale loučili jsme se, se slibem, že určitě opět 

přijedeme, třeba i ve větším počtu. Tak uvidíme… 

/o. Jakub/ 
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Římští legionáři, stateční rytíři na křížových výpravách    

nebo řadoví vojáci Napoleonovy armády dobývající celou Evropu by 

se v mnohém zřejmě divili, kam až armáda dospěla během svého 

tisíciletého vývoje. Zdaleka nejsem odborník na vojenskou historii, 

troufám si ale říct, že některé skutečnosti zůstávají stále stejné. 

Pominu všechny smutné stránky jakékoli války, chci spíše 

vyzdvihnout psychickou podporu vojáků. Podporu, bez které by 

zřejmě nebylo dobytého Jeruzaléma v první křížové výpravě  

ani vítězství spojenců v druhé světové válce. Duchovní služba 

v armádě dnes plní velmi důležitou úlohu. 

Přes veškerou důležitost této služby je letošní rok teprve 

desátým v pořadí po podepsání oficiální dohody mezi Ministerstvem 

obrany ČR na jedné straně a církvemi na straně druhé o působení 

duchovních v armádě. Dne 3. června 2008 se ve vojenském kostele    

sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech konala při příležitosti 

desátého výročí podepsání této smlouvy slavnostní mše svatá.  

Před nějakým tím pátkem, v době, kdy o. Jakuba zlákaly 

rumunské vůně, mnohé z nás překvapila v kostele usměvavá tvář 

osoby, která některé, konkrétně mě, vyvedla z omylu, že snad dobře 

znám pohádky. O. Petr je právě jedním z kněží sloužících v armádě.  

Využili jsme příležitost jeho návštěvy v naší farnosti a zeptali 

jsme se ho na pár otázek ohledně jeho služby.   

 
Mohl byste se nám stručně představit? Takovými 

informacemi, abychom se nemuseli obávat případného zneužití 

osobních dat . Konkrétně by mě zajímalo, která z pohádek byla, 

popř. je, Vaší nejoblíbenější. Že by snad „Hrnečku, vař“? Máte 

nějakou radu, jak si udržet onen ohromně nakažlivý úsměv, jímž 

dozajista disponujete? 

   

Celým jménem jsem Petr Štěpán Klement Maria (Hofbauer). 

Za nedlouho oslavím třicáté narozeniny. Pocházím z Hradce Králové. 

Hned následující týden se vydáme  

na naši farní pouť do západních Čech,  

do plzeňské diecéze, která letos slaví 15 let své 

existence. Kdo by se chtěl na toto putování 

zvláště připravit nabízím několik tipů a odkazů  

na internetové stránky a hezkou knížku z naší 

farní knihovny. 

Navštívíme Plzeň, katedrálu  

a meditační zahradu s Památníkem obětem zla 

(www.bip.cz), bývalý benediktinský klášter 

v Kladrubech u Stříbra, přestavěný Janem Blažejem Santinim 

(www.kladruby.euweb.cz) a ubytujeme se v ubytovnách 

v Mariánských Lázních. Další den bude možnost navštívit lázeňské 

město a také nově opravené poutní místo na hranicích s Německem 

Loretu ve Starém Hrozňatově (www.stribrnyjelen.cz/loreta.php)  

a německé město Waldsassen z nádherným cisterciáckým klášterem. 

Pokud vyjde čas, čeká nás také návštěva zámku Bečov nad Teplou 

s pozoruhodným relikviářem sv. Maura (www.cestujme.cz/becov). 

Další den nás čeká poutní tečka při mši svaté v klášterním kostele 

v Teplé u Mariánských Lázní a návštěva hrobu patrona diecéze 

blahoslaveného Hroznaty (www.klastertepla.cz). V tomto klášteře byl 

ve 20. století převorem a opatem vzácný kněz Heřman Josef Tyl, 

jehož životopisnou knihu Psancem si můžete vypůjčit v naší farní 

knihovně. Závěrečnou zastávkou bude nový klášter trapistických 

mnichů Nový Dvůr (www.novydvur.cz). 

Na konci září nás čeká pouť v Sedlištích. Tentokrát je to 

přímo v neděli 28. 9. na slavnost svatého Václava, takže můžete přijít 

oslavit tohoto patrona české země na zemskou česko-moravskou 

hranici i vy. Mše svatá začíná před kaplí v Sedlištích v 11 hodin.   

/o. Jakub/ 

 

   

http://www.bip.cz/
http://www.kladruby.euweb.cz/
http://www.stribrnyjelen.cz/loreta.php
http://www.cestujme.cz/becov
http://www.klastertepla.cz/
http://www.novydvur.cz/
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a připojila se k nám až na mši svaté, která 

byla vyvrcholením naší pouti. Všechna 

závaží, která jsme měli na srdci, uzlíčky 

nebo pořádné kufry, jsme složili k nohám 

Panny Marie Karmelské s důvěrou v její 

pomoc.  

Ti, kteří měli po mši ještě dost energie a chuti, mohli 

vystoupat po točitých schodech směrem k pět set let starému zvonu 

v jedné z věží kostela a shlédnout odtud, z ptačí perspektivy,  

na okolí. Ti ostatní si užívali bohatého pohoštění připraveného 

místními farníky. Bysterští přislíbili svou účast na sulkovecké pouti 

letos v září. Doufejme, že tak bude navázáno na starou tradici 

vzájemných „pouťových návštěv“ mezi Sulkovcem a Bystrým. 

Domů jsme se vraceli se lehkostí na srdci a s pozdravem 

„Příští rok nashledanou!“.  

/Barbora Kašová/ 

 

 
 

O prázdninách se budou konat dva tábory. Pro mladší děti 

v Cizkrajově u Dačic v polovině července a pro starší na faře v Lulči   

u Vyškova na začátku srpna. 

V neděli 27. 7. bude pouť v Dalečíně ke cti sv. Jakuba (mše 

sv. v 9:45) a také v Borovnici ke cti rodičů Panny Marie, sv. Jáchyma 

a sv. Anny (mše sv. v 11:15). Jste srdečně zváni. 

Až skončí prázdniny a přihlásí se opět školní rok, bude  

ve farnosti čas na další poutě a poutní zájezd. 

Nejprve v neděli 7. září oslavíme svátek Narození Panny 

Marie slavnou mší svatou a odpoledním programem. Od 14:30  

do 15:45 bude opět možnost prohlédnout si Jimramov z věže našeho 

kostela a v 16:00 začne představení pana Miloslava Částka s názvem 

„Boží domácnost se musí uklízet“ na motivy krásné knihy Bruce 

Marshalla Plná slávy. 

Studoval jsem na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci 

Králové, kde jsem byl v prvním ročníku pokřtěn. Po maturitě jsem 

nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích, dva roky jsem 

studoval teologii v Praze a po základní vojenské službě jsem svá 

studia dokončil na Papežské Lateránské universitě v Římě. Jako 

jáhen jsem sloužil v Pardubicích a jako kaplan v Jičíně. 

Na základní škole jsem hodně sportoval, na gymnáziu jsem 

uvěřil v Boha a poznával jsem šíři jeho církve, v semináři jsem udělal 

zkušenost s krásným společenstvím bratří a v Římě mi Pán dal okusit 

universalitu církve. V Pardubicích jsem se učil vytvářet tandem 

s jedním kaplanem a farnost Jičín byla moje „první kněžská láska“. 

Všimnul jsem si, že pohádky nás učí jednoduchým způsobem 

pochopit základní skutečnosti života i duchovního světa. Tak 

například nás pohádka Hrnečku vař učí o Duchu svatém, pohádka  

o Popelce je obrazem Matky Boží, pohádka O jezinkách je  

o pokušení a zlu a O Smolíčku pacholíčku je úchvatným příběhem 

našeho vykoupení. 

A můj úsměv? Radost patří k jednomu z plodů Ducha 

svatého, vyrůstá z víry, že jdeme po nejisté cestě za jistým cílem. 

Odkázal bych na dvě místa v Novém zákoně, která jsou mi velmi 

blízká: 1 Sol 1,6 a 5,16. Radostná tvář se může stát službou druhým. 

Mají se snad lidé ubití náročnou všednodenností ještě v kostele,  

kam si přijdou vydechnout a nabrat sílu, ještě dívat na kyselý ksicht 

kněze? I já mám chvíle, kdy mi není do smíchu, ale své starosti se 

snažím řešit tam, kde mám. 

 
Co Vás přivedlo ke službě v armádě? Jak dlouho                

už v této funkci působíte? 

 

Když jsem nastoupil do kněžské formace, byla zrovna 

uzavřena dohoda mezi státem a církvemi o duchovní službě 

v armádě. Přečetl jsem si ji a rozhodl se, že mám-li se biskupovi 

jednou dát cele k dispozici, pak tedy i jako vojenský kaplan. To byl 

také jeden z důvodů, proč jsem šel na základní vojenskou službu.  
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Tam se o mne dozvěděl tehdejší hlavní vojenský kaplan Tomáš 

Holub, který mne po několika letech oslovil. Souhlasil jsem  

a po nezbytných formalitách jsem před rokem nastoupil v hodnosti 

poručíka na Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu 

Ministerstva obrany do Moravské Třebové. 

 

Kde přesně v současné době působíte a jaký je zde Váš 

úkol? 
 

Mým úkolem je především doprovázet studenty vojenské 

školy. Po roce mám dojem, že jsem nejurputnější válku vedl proti 

nudě. To je nejhorší nepřítel dnešní mladé společnosti. 

 

Máte nějakou představu ohledně budoucnosti? Mám tím 

na mysli, zda chcete setrvat v armádě, zda Vás případně lákají mise 

v zahraničí apod. 
 

Do armády jsem vstoupil na čtyři roky. Na zahraniční misi se 

chystám letos v srpnu. A přiznám se, že se začínám těšit. Především 

na lidi, se kterými budu po čtyři měsíce sdílet společný úkol. Co bude 

po čtyřech letech, nevím. Prodloužím? Vrátím se zpět do diecéze? 

Opravdu nevím. 

 

S jakými problémy se jako duchovní v armádě potkáváte 

nejčastěji? Jaký je vůči Vám přístup nevěřících příslušníků 

armády? 
 

Od doby, kdy jsem byl vysvěcen, jsem se snad nikdy nepotkal 

s člověkem, který by mne otevřeně nenáviděl nebo by mi přál nějaké 

zlo. Setkávám se spíše s lidmi, kteří jsou vůči křesťanům velmi 

kritičtí. Jsou spolupracovníci, se kterými udržuji pracovní, formální 

vztah a jsou také jiní, se kterými si velmi rozumím. Vždy je něco 

společného, na čem se dá stavět. Naše služba není primárně 

evangelizační. Nikomu své názory a přesvědčení necpu, ale snažím 

se být příkladem. Myslím, že o tom mluvil i Ježíš. 

Co říci závěrem? Jako vítěz jsem si turnaj užil jako ještě 

nikdy :o), ale myslím, že všichni kdo se této akce účastnili, se vydali 

zpět do svých domovů spokojení ze společného setkání. A to přece 

bylo cílem celého turnaje! Petanque se stal pouze prostředkem  

pro společné chvíle s přáteli a kamarády. Nezbývá než poděkovat 

brigádníkům, kteří připravili hřiště, těm, kteří připravili občerstvení, 

rozhodčím, letuškám, o. Jakubovi a všem kdo přišli. Obhajoba 

vítězství nebude snadná. Zatím se to ještě nikomu nepodařilo! 

Rozhodně se o to ale příští rok pokusíme. Zadarmo jej nedáme.           

A proto: „Sláva vítězům, čest poraženým!“ 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

V sobotu 21. června se již podruhé poutníci z Jimramova, 

Dalečína a Sulkovce vydali směrem na Bystré. Přestože oficiálním 

cílem poutě bylo poděkování za uplynulý školní rok a zároveň prosba 

o požehnání pro nadcházející prázdniny, svůj osobní cíl si mohl 

zvolit každý sám. Bysterští farníci mají určitě důvod k radosti, 

protože mohou slavit pouť hned dvakrát do roka. A to z toho důvodu, 

že jejich farní kostel je zasvěcen jednak sv. Janu Křtiteli, jednak 

Panně Marii Karmelské. Protože minulá pěší pouť na toto místo 

v roce 2006 byla věnována sv. Janu Křtiteli, letos jsme pro změnu 

putovali za Pannou Marií Karmelskou. V sulkoveckých kostelních 

lavicích jsme si každý uvázal ze svého cíle uzlíček, který jsme si 

pověsili na srdce a se kterým jsme putovali až do konce.  

Na krátkých zastávkách během pěší pouti jsme se seznámili 

s historií a hlavními postavami karmelitánského řádu, se sv. Terezií 

z Avily, sv. Terezií z Lisieux a v neposlední řadě s jednou z patronů 

Evropy sv. Terezií Benediktou od Kříže (vlastním jménem Editou 

Steinovou).  

Druhá skupina poutníků, kteří nás z jakéhokoli důvodu 

neprovázeli na cestě, využila odvozu až pod věže bysterského kostela 
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Zahradní slavnosti, Petanque či Farní zahrada Open a mnoha 

jinými názvy by se jistě dalo nazvat setkání, které se uskutečnilo       

25. května na farní zahradě v Jimramově. Toto, v pořadí již čtvrté, 

setkání má stále velikou popularitu, o čemž svědčí i fakt, že bylo 

vytvořeno 19 družstev, která mezi sebou bojovala o putovní pohár.  

Historicky první turnaj ve hře petanque se uskutečnil již 

v roce 2005. Prvními vítězi se stala 

„Starší parta“ (p. Žák, pí. Bímová,  

pí. Brychtová). Dalšími vítězi se stala 

rodina Proseckých z Věcova (2006), 

dále pak Čechovi v roce 2007. Dívám 

se nyní na pohár a přemýšlím,  

jak moc štěstí mělo družstvo 

„Kolíčky na prádlo“. Družstvo se 

skládala z mé maličkosti a ještě mých 

dvou drahých sourozenců. Nutno 

přiznat, že jistá dávka štěstí byla 

opravdu potřeba, jelikož naše 

družstvo neutrpělo ani jedinou 

porážkou. Jako druzí se umístili „Míchovští draci“ a třetí místo 

obsadily „Hranatý koule“.  

Již tradičně se opékalo jehně a také kýta. Pro hladové hráče 

bylo připraveno i další občerstvení a dosti rozsáhlý pitný režim.       

Na celý průběh turnaje dohlíželi tři rozhodčí, kteří hlídali pravidla 

„fair play“ a také samotná pravidla hry petanque. V mnohých 

případech rozhodovaly opravdu milimetry, a tak byla jejich služba 

opravdu důležitá. Kromě o. Jakuba nás turnajem provázely tři mladé 

letušky.  

Družstva byla rozlosována do čtyř skupin, z každé skupiny 

postoupila dvě nejlepší družstva do „Play off“. Na vyhlášení 

výsledků byl předán putovní pohár a také „Pohár útěchy“. 

 

Je duchovní služba v armádě otázka čistě katolické 

církve? 

 

Duchovní služba v Armádě České republiky je položena  

na ekumenickém základu. Nezastupuji pouze římskokatolickou 

církev, ale všechny církve sdružené do Ekumenické rady církví. 

Občas medituji nad skutečností, že na svém těle žiji Ježíšovu touhu              

po jednotě církví. 

 
Podle čeho jsou kněží přidělováni na svá působiště? 

Působí na jednom místě více kněží z různých církví nebo vždy jeden 

bez ohledu na církev? 

 

V současné době je v naší zemi osmnáct vojenských kaplanů. 

Jsou rozdělováni na klíčová místa ve strukturách armády. Na kritéria 

rozdělení se musíte zeptat hlavního vojenského kaplana. Asi podle 

osobního charakteru a zkušeností. 

 
Jaké podmínky musí duchovní v armádě splňovat? 

Vztahují se na ně stejné podmínky jako na řadové vojáky? 

 

Podle dohody mezi státem a církvemi musí duchovní splňovat 

mnoho kritérií. Podrobně je zde vypisovat nemá cenu. Jistě rád vám 

je řekne váš otec Jakub. Obecně můžeme říci dvojí: Vojenský kaplan 

je důstojník se všemi povinnostmi náležejícími vojákovi z povolání.       

A musí být otevřeným pro „radost a naději, smutek a úzkost lidí naší 

doby,“ (Gaudium et spes, 1) zvláště vojáků. 

 
Objevily se po 10 letech působení duchovních v AČR 

nějaké nové požadavky či podmínky ať už ze strany armády 

nebo církví? 

 

Nevím, jestli jsem kompetentní po jednom roce služby 

odpověď na tuto otázku formulovat. Jedno však vím jistě. 
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Armáda touží po kaplanech víc, než jsme schopni jako církve 

nabídnout. Kéž by se nalezlo více ochotných kněží či jáhnů.  

 

Myslíte si, že veřejnost má o působení duchovních 

v armádě reálnou představu nebo jsou obecně rozšířené jisté 

omyly? 

 

Myslím si, že se o naší službě ví velmi málo. Důležité to však 

není. Určitá míra skrytosti a diskrétnosti není na škodu. Kdo by  

o naší službě měl rozhodně vědět, jsou vojáci a jejich rodinní 

příslušníci. 

 

V čem je pro Vás konkrétně služba v armádě 

nejdůležitější? 

 

Naslouchat, naslouchat, naslouchat.  

Modlit se, modlit se, modlit se.  

Nebát se postavit do první linie vedle lidí, kteří čelí Zlu. 

 

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jak to rychle opět uteklo, celý rok za námi! Možná si ještě 

vzpomínáte, jak jsme v loňském květnu zavítali my do Mikulova. 

Letos 24. května se naopak hostilo u nás v Jimramově. 

Už od rána jsme nedočkavě přešlapovali na faře a očekávali 

posádku z Pálavy. Nakonec jsme se dočkali! Hned po uvítání  

a malém občerstvení se vyjelo na nedaleký radar na Buchtův kopec. 

Zde nás přivítala a provedla ta nejpovolanější osoba a to samotná 

obsluha veškerého technického zařízení. Vyšplhali jsme  

na vyhlídkovou střechu radaru a mohli jsme zde porovnat své 

orientační schopnosti. Někteří se dokonce dostali do samotného 

centra řídícího střediska, odkud se posílají důležité informace dál. 

Náš průvodce se možná i zapotil, když měl odpovídat na některé 

dotazy, které se týkaly funkcí různých složitých přístrojů a přenosů 

dat. 

Po příjemně stráveném obědě v Daňkovicích jsme se vydali    

na nejvyšší vrchol našeho okolí, tedy na Prosičku. Počasí nám přálo,   

a tak jsme mohli společně s našimi přáteli z Mikulova vychutnávat 

krásu Vysočiny plnými doušky. Poslední fotečka u kříže na skále 

byla doprovázena obavami o fotografa Davida Jiříčka, který se 

nebezpečně nakláněl nad okrajem skály. S úlevou, že nebyl nikdo 

zraněn, jsme se dostali na pevnou půdu do stínu stromů a zamířili 

jsme směrem k Jimramovu.   

A co k našemu městečku neodmyslitelně patří? Přece broučci. 

A tak jsme nemohli ochudit naše hosty o návštěvu expozice Jana 

Karafiáta a síně jimramovských rodáků. Na závěr společně 

stráveného dne se konala mše svatá a poté následovalo bohaté 

občerstvení na faře.  

Neustále se povídalo a smálo. I když pocházíme z poměrně 

rozdílných oblastí, máme si stále co říci, což je u přátel důležité. 

Doufejme, že se znovu brzy uvidíme.  

/Maria Kašová/ 


