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Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 
 

www.farnostijimramovska.cz 

 

   
 
Občasník                                               Číslo: 13/ 2009 
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Milí přátelé a čtenáři Žárovky! 
 

 Opět je pro vás nachystáno několik článků o životě v naší 

farnosti. Některé se ohlížejí do blízké minulosti nebo na druhý konec 

zeměkoule a jeden z nich i do smutných událostí před 59 lety  

v Jimramově. Vzpomínání nás vede nejen k děkování za vše dobré, 

ale i k poučení a připomenutí si zla a nespravedlnosti, které se dělo  

a stále na mnoha místech děje. Pohled do budoucnosti v našich 

článcích je především pozváním na připravované akce a poutě  

ve farnosti i našem okolí. 
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Když mluvíme o čase, velmi často říkáme „jak ten čas rychle 

letí“. Tak třeba je opět konec školního roku, moje služba faráře 

v Jimramově trvá už skoro 4 roky a jen o něco méně trvá existence 

Žárovky. Když se ale umíme na chvíli zastavit, uvidíme, co jsme 

mohli prožít, co se nám za tu dobu podařilo a co nového vzniklo,  

co můžeme taky dělat trochu jinak a s důvěrou v Boží pomoc  

a inspiraci se vydat společně dál. Možná, že i čtení těchto řádků může 

být takovým zastavením. 

A k tomu přeji všem ještě naplnění biblické prosby z knihy 

Žalmů: „Nauč nás, Pane, počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti 

srdce.“ 

Příjemné čtení, hezké prázdniny a dovolené, šťastný návrat 

domů a jednou setkání všech v domově nebeském. 

o. Jakub 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

těžší je najít cestu zpátky, 

není těžké dojít do hospody, 

těžší je vrátit se domů, 

není těžké vsadit, 

těžší je vyhrát, 

není těžké provinit se, 

těžší je přiznat si to, 

není těžké plánovat, 

těžší je realizovat, 

není těžké být ukřivděný, 

těžší je odpustit, 

není těžké začít, 

těžší je dokončit, 

není těžké… 

 

Není tak těžké najít radost, jako si ji udržet. Proto nás Ježíš 

vybízí, abychom stále hledali, protože nalezneme, stále tloukli, 

protože nám bude opět otevřeno, a stále prosili, neboť nám 

bude vždy znovu dáno. 
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Adresa: Longína Turková, Školní ul. č. 49, Javorník. 

 Srdečný a upřímný pozdrav od sestřiček Jimramovských Vám 

všem okolním známým! 

/o. Jakub, P. Šikula ml./ 

   

   

   

 
Max Kašparů 

 

Není těžké vyznat lásku, 

těžší je milovat, 

 

není těžké zplodit dítě, 

těžší je o dítě se postarat, 

není těžké se oženit, 

těžší je být ženatý, 

není těžké vdát se, 

těžší je být vdanou, 

není těžké dát slovo, 

těžší je slovo dodržet, 

 

není těžké nadchnout, 

těžší je nadšení udržet, 

není těžké hrát, 

těžší je přijmout prohru, 

není těžké stát se knězem, 

těžší je žít jako kněz, 

není těžké chodit do školy, 

těžší je učit se, 

není těžké upadnout, 

těžší je vstát, 

není těžké zabloudit, 
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Papež Benedikt XVI. vyhlásil v červnu 2008 „Rok sv. Pavla“ 

a k tomu nám o. biskup Vojtěch poslal dopis, ve kterém stanovil čtyři 

významné body: 

1. znovuobjevení sv. Pavla, 

2. listy sv. Pavla, 

3. první období života církve, 

4. svatý Pavel – spolupatron naší diecéze. 
 

Tím bylo dáno téma pro letošní vzdělávací kurz dospělých, 

který proběhl v postní době. Setkali jsme se celkem 5x, vždy v pátek 

večer na faře. 

Sv. Pavel se narodil asi r. 10 v židovské rodině, jmenoval se 

Saul (Šavel), žil ve společnosti, která měla i jiné bohy. Studoval, stal 

se farizejem, pronásledoval prvotní křesťany. Při cestě do Damašku 

(dnešní Sýrie), asi na počátku 30. let 1. století, se pod silným dojmem 

zjevení vzkříšeného Ježíše Krista stal horlivým šiřitelem křesťanství, 

přijal poslání zvěstovat skutečnost osobního setkání s Ježíšem 

ostatním lidem, ze Šavla se stal Pavlem. Je osobou, o které se  

po Kristu nejvíce píše v Novém zákoně. Vykonal čtyři velké cesty, 

hlavně po Malé Asii a do Řecka. 

Z těchto cest posílal listy (dopisy) přátelům. Známe jeho 

třináct listů (např. Soluňanům, Galaťanům, Korinťanům, Římanům). 

Za svoje působení byl několikrát vězněn.  

Za císaře Nerona byl v r. 68 v Římě sťat. Je pohřben 

v Římě. 

Soluňanům poslal listy dva. V prvním listu 

chválí Soluňany za to, jak obstáli ve zkouškách,  

ale některé lidi i kárá, používá slovo evangelium  

ve významu svědectví o Kristu. Objevuje se slovo 

pro Boha – Otec, Ježíš je Pán, my jsme děti. Píše  

o věrnosti v manželství, připomíná modlitbu jeden  

za druhého, starost o zemřelé, pracovitost. To vše je 
 

jejích pokynů. Obzvláště připomínáme, že termín stěhování je 

bezpodmínečně nutno dodržet. 

 Státní úřad pro věci církevní očekává, že v zájmu veřejném  

i v zájmu řádu se postaráte o hladké provedení tohoto výnosu  

ve stanoveném termínu a děkuje Vám za Vaše porozumění  

pro potřeby státu a našeho lidu. 

Za státní úřad pro věci církevní 

náměstek ministra 

(podpis nečitelný) 

 

 Na přípisu byla poznámka, že dopis byl doručen 29. 8., tedy 

sestry se musely vystěhovat do dvou dnů. Žádný nájem nebyl placen, 

budova byla zkonfiskována ve prospěch státu. 

 

 Z Javorníku psaly sestry dopisy přátelům do Jimramova. 

Jeden z nich, adresovaný hned v září 1950 panu Albertu Baštovi, 

vypovídá o tíživé situaci i nezlomné víře našich sester v intenčním 

klášteře. 

 
Text dopisu: 

 

Vážený pane sousede! 

 Zasílám Vám ten slíbený lístek. Jsme v Javorníku v klášteře  

u Sester kam nás přidělili. Jsme zde ze tří klášterů. Sestřičky mají 

sami málo místa a ještě musely postoupit trochu místa nám. Přijelo 

nás 26 sester. Zatím je nám ještě dobře. Z každého domova si něco 

přivezli, tak nám zatím nic neschází. Jak bude dále? Jsme v rukou 

Božích. Pan Bůh o nás ví, a proto důvěřujeme, že se o nás postará. 

Vždyť se stará i o každou tu květinku, aby nezahynula, tak jistě  

i o nás bude míti péči a dá nám ke všemu potřebnou sílu  

a odevzdanost do Jeho vůle. Denně na Vás vzpomínáme! Dnes jste 

měli u Vás pouť. Jsme od Vás tak daleko, ale v duchu přece blízko. 

Ctihodná sestra Viktorie odjela do Zugmantu do sanatoria. Všem 

nemůžeme psát, a proto píšeme vždy několik lístků do jednoho psaní. 
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Text přípisu: 
 

Státní úřad pro věci církevní, Praha 1 

26. 8. 1950 

Paní Marie Havlová, 

představená kláštera chudých škol. sester d. N. D. 

v Jimramově 

 

Vážená paní. 

Státnímu úřadu pro věci církevní docházejí ze všech stran 

stížnosti na to, že budovy ženských řeholí jsou většinou nevyužity, 

zatímco téměř na celém území státu se projevuje tísnivý nedostatek 

ubytovacích prostor, jak pro ubytování rodin, tak i pro umístění 

různých veřejných institucí. Uznávaje oprávněnost těchto stížností 

přikročuje státní úřad pro věci církevní k určitým opatřením, kterými 

sleduje především účelnější využití klášterních budov. V souvislosti 

s tím je nutné, aby se řeholnice z Vašeho kláštera přestěhovaly  

do kláštera chudých školských sester d. N. D. v Javorníku. 

 Přestěhování je nutné provést dne 31. srpna 1950. 

 Tímto opatřením nebude nijak postižen Váš řeholní život, 

ježto klášter, do něhož se stěhujete, bude dále plně ve Vaší správě. 

Orgány lidové správy v místě tohoto kláštera Vám budou  

při ubytování a zařizování kláštera všestranně vycházet vstříc. 

Přestěhování se také v ničem nedotýká Vašich majetkových práv, 

ježto dosavadní budova i ostatní nemovitosti zůstávají i nadále 

majetkem řehole. Noví uživatelé budou platit řeholi nájemné. 

Veškerý movitý majetek si můžete vzíti s sebou s výjimkou těch věcí, 

jejichž přísun do Vám určeného soustřeďovacího kláštera by působil 

umísťovací potíže. Z věcí toho druhu (nábytek, kuchyňské zařízení, 

zásoby paliva, hospodářské zvířectvo apod.) vezmete s sebou jen ty, 

k jejichž přestěhování Vám dá pokyn zmocněnkyně „Náboženského 

fondu“. Zmocněnkyně Vám bude při přestěhování nápomocna, opatří 

Vám nutné stěhovací prostředky a dohlédne, aby se přesídlení 

provedlo řádně a včas. Vyjděte jí ve všem vstříc a řiďte se podle 
 

spojeno s Kristem. Pavel mluví o dvanácti apoštolech, kteří se setkali 

s živým Ježíšem. Sám se s živým Ježíšem nesetkal. Svatý Pavel je 

učitelem víry a modlitby. 

Ještě jsme slyšeli mnoho dalších zajímavých informací 

z poutavého vyprávění našeho p. faráře a určitě jsme získali nový 

pohled na osobnost sv. Pavla, jehož jméno právem nese druhá 

největší basilika v Římě – Basilika sv. Pavla za hradbami. 

Děkuji jménem účastníků kurzu (bylo nás průměrně 16)  

o. Jakubovi za uspořádání. Kdybych mohla psát známku byla by  

to jednička s hvězdičkou. Snad mohu doplnit, že kdyby o. Jakub 

známkoval nás, tak jedničku by si určitě zasloužila pí. Eliška 

Halačková za své velké znalosti o apoštolu národů.  

/Božena Brychtová/ 

 

 

 

 
 

Dne 18. dubna 2009 proběhlo v Jimramově setkání dětí. Účast 

byla opravdu hojná, přijely rodiny z Dalečína, Bystrého, Nového 

Města na Moravě, Ubušínka a Rovečného. 

  Sraz byl v 15:30 v katolickém kostele, kde byly děti rozděleny 

do skupin po dvou a rozešly se na různá stanoviště, kde plnily různé 

úkoly, které byly inspirovány cestami sv. Pavla.  

Tam stavěly symboly víry z proutků (kříž, rybu…), na dalším 

stanovišti pak jeden člen družstva převáděl svého parťáka, který měl 

zavázané oči, přes překážkovou dráhu, jinde zase stavěly lodičky  

a stany, v jiném si pak děti obvazovaly nohy a ruce nebo hádaly, 

jakými dopravními prostředky sv. Pavel na svých poutích cestoval. 

Mezitím se jejich rodiče zúčastnili přednášky na téma „Křesťanská 

výchova dětí“. Povídání na toto téma vedl člen „Centra pro rodinu“ 

v Brně a v rámci této přednášky proběhla diskuse, při níž každý 

účastník řekl své zkušenosti. 
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Později, když už všechny děti prošly všechna stanoviště, se 

vyhlásily výsledky, předaly se diplomy a odešlo se na faru, kde se 

všichni občerstvili a také se povozili na koni. I o. Jakub se svezl.  

Nakonec se dětem předaly ceny a pak všichni odešli do místní 

tělocvičny, kde celý den vyvrcholil různými hrami (fotbal, vybíjená, 

ovečky…) 

Poté se všichni rozešli do svých domovů a na toto odpoledne 

už zbyly jen krásné vzpomínky. 

/Adam Plecháček/ 

 

 

 
 

V pátek 24. dubna navečer vyjely z Jimramova 4 auta  

do samého srdce Pálavy. Cílem bylo navštívit přátele z farností  

na Mikulovsku a připojit se k sobotnímu slavení pouti ke sv. Jiří 

v Klentnici, která se již tradičně stala mezinárodním setkáním lidí 

s mentálním postižením. 

Po večerním příjezdu do obce Ivaň na nás čekaly již známé 

tváře. Všichni jsme mohli navázat v našich vztazích tam, kde jsme se 

zastavili při posledním setkání vloni v Jimramově. Po příjemném 

večeru stráveném povídáním si  

u bohatě prostřené tabule jsme se rozjeli 

do našich hostitelských rodin, které nám 

poskytly dočasný azyl. Měli jsme tak 

příležitost ještě lépe se poznat. I přes 

odlišný způsob života na Mikulovsku  

a na Vysočině nebylo těžké najít  

při večerním či nočním povídání 

společnou notu. 

V sobotu dopoledne jsme se pak 

sešli v Klentnici před místním kostelem, 

odkud jsme putovali k nedaleké  

 

 V neděli 27. 9. pojedeme do Brna, kde se zúčastníme mše 

svaté s papežem Benediktem XVI. v rámci jeho apoštolské 

návštěvy České republiky. 

 V pondělí 28. 9. oslavíme svátek patrona naší země svatého 

Václava poutní mší svatou u kaple v Sedlištích v 10:30. 

/o. Jakub/ 

   

   

Z historie farnosti: 
 

 

 
 

Na začátku roku navštívili mnozí farníci v rámci Dne 

otevřených dveří budovu bývalého kláštera sester, kde nyní pracuje 

Rehabilitační centrum, kterému jsme poskytli malý finanční dar 

z výtěžku Farního plesu. 

Dnes nabízíme ohlédnutí za bolestnou historií odchodu sester 

z toho kláštera v roce 1950, kdy se konkrétně projevila snaha 

komunistické moci zlikvidovat činnost řeholních řádů v naší zemi.  

 Ve farní kronice se dochovala fotokopie přípisu vypovídající 

sestry z Jimramova.  
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Co navštívíme na letošní farní pouti? 

V letošním roce se vydáváme na farní pouť na východ, 

abychom prožili 3 zářijové dny na Slovensku. Jedeme do oblasti 

Spiše, které se říká „perla“ nebo také „klenot“ Slovenska. Centrem 

naší pouti bude středověké a poutní město Levoča. V něm se nachází 

nejvyšší deskový dřevěný oltář na světě, dílo řezbáře Mistra Pavla, 

umístěný ve farním kostele svatého Jakuba. Nad městem se vypíná 

Mariánská hora, spolu se západoslovenským Šaštínem 

nejnavštěvovanější poutní místo Slovenska, poctěné také návštěvou 

papeže Jana Pavla II. 

Několik kilometrů od Levoče je historické a církevní centrum 

kraje Spišský hrad a Spišská kapitula. Hrad je nejrozlehlejší hradní 

zříceninou Evropy, na Spišské kapitule sídlí spišský biskup František 

Tondra, předseda Slovenské biskupské konference, úřady biskupství, 

kněžský seminář a v centru tohoto zvláštního církevního městečka je 

románsko-gotická katedrála sv. Martina. 

Ještě více na východ, už v kraji Šariš, se nachází Prešov, třetí 

největší město Slovenska a sídlo Řeckokatolické církve na Slovensku, 

která byla komunisty v roce 1950 násilně zrušena a její členové 

pronásledováni. Připomeneme si osudy nejznámějších z nich, biskupů 

Pavola Gojdiče a Vasila Hopka. Navštívíme zde katedrálu, kde jsou 

oba pohřbeni, a diecézní muzeum. Pokud bude dostatek času, tak si 

v okolí města prohlédneme i nádherné dřevěné kostelíky. 

V této části Slovenska je také nádherná příroda. Jedním 

z nejkrásnějších koutů je Pieninský národní park na hranicích 

s Polskem. Turisté mají možnost splavit řeku Dunajec na vorech  

za řízení, zpěvu a vyprávění zkušených pltníků (vorařů). I nám se 

naskytne tato příležitost.  

Na naší pouti navštívíme také Kežmarok, město proslavené 

evangelickým dřevěným kostelem, jedním z mála, který byl povolen 

postavit na území Slovenska v 17. století. 

Věřím, že letošní pouť nám přinese mnoho zážitků a pěkných 

setkání. Za to se modlím a o to stejné prosím nejen poutníky,  

ale všechny farníky, které bereme s sebou ve svých srdcích  

a modlitbách. 

zřícenině Sirotčího hradu. Cesta byla lemovaná živými sochami 

světců a musím přiznat, že pro některé z nás nebylo vždy lehké 

znázorňované svaté rozpoznat. 

Po slavnostní mši sloužené pod širým nebem v nádherném 

prostředí jarní přírody, jsme shlédli legendu o boji sv. Jiří s drakem 

podanou mladými herci z Brna. A protože možná někomu 

z napínavého děje vyhládlo, mohl nabrat síly u oběda a ty pak využít 

v tanci při cimbálce. My „horalé“ z Vysočiny jsme si nenechali ujít 

výstup na vrchol Sirotčího hrádku, kde jsme se pokochali překrásným 

výhledem do širokého okolí, vesniček a přilehlých vinohradů, které 

sem neodmyslitelně patří. Místo do víru tance jsme pak naši energii 

nasměrovali do fotbalového zápasu s mikulovskými přáteli.    

Na závěr slavnostního dne jsme měli možnost načerpat malou 

inspiraci pro NAŠI skromnou jimramovskou kavárničku  v místní 

fungl nové kavárně „Café fara“, která působí na profesionální úrovni. 

Pouť byla zakončena slavnostním požehnáním o. Karla Janouška 

v klentnickém kostele. 

 Na cestu domů bylo námětů k přemýšlení „habaděj“. Pro mě 

osobně byla největším zážitkem bezprostřední radost a štěstí 

vyzařující ze zúčastněných mentálně postižených „dětí“, které si 

dokázaly celý den připravený hlavně pro ně naplno užít. Vytvářely 

tak nezapomenutelnou atmosféru. Možná by nám mnohým mohly být 

v tomto směru dobrými učiteli.     

/Maria Kašová/ 

 

 

 
 

Dne 24. května na farní zahradě v Jimramově proběhlo farní 

odpoledne, kdy bylo možné si zasoutěžit ve hře petanque.  

I pro nejmenší děti byly připraveny soutěže, kdy každé dítě vyhrálo. 

Při této příležitosti je třeba také se postarat o občerstvení  

pro soutěžící i ostatní hosty. Pan Bradáč a pan Homolka se postarali  

o opékání vepřové kýty a krůty na rožni. Takto připravené maso bylo 
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velice chutné a šlo na odbyt, i když se zajídalo 6 bochníky chleba, nic 

nezbylo. K tomu si každý mohl nabrat ze 4 druhů zeleninových 

salátů, které připravila M. Šikulová a Z. Bradáčová s dcerami. Tyto 

saláty jsou velice žádané. To vše se zapíjelo 6 balíky minerálek,  

ale také i 10 litry červeného vína, 10 litry bílého vína a 3 bednami 

piva. Na stolech byl velký dostatek chipsů, sýrových tyčinek a oříšků. 

To vše zajišťovala četa kuchařek ve složení J. Menšíková, D. Kašová 

a Š. Čuprová. Byla též možnost si nechat uvařit kávu nebo čaj.  

P. Zítková dodala pro děti různá zvířátka z marcipánu. 

Při hezkém počasí i dobrém jídle a pití se sedělo a besedovalo  

i po skončení soutěže do večerních hodin.  

/Štěpánka Čuprová/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošními vítězi ve hře petanque se stali „Tribit“. 

 

 

 

 

 

 
 

Červenec 

 Od 5. do 11. 7. se uskuteční Expedice mladších farníků  

do rumunského Banátu, vesnic našich krajanů a krásné 

přírody. 

 V neděli 19. 7. bude požehnán hasičský prapor v Borovnici. 

 V neděli 26. 7. je pouť v Dalečíně (9:45) a v Borovnici  

ke sv. Anně (11:15). 

 

Srpen 

 Ve čtvrtek 13. 8. v 18:00 se uskuteční prosebná pouť Nový 

Jeruzalém v našem kostele. Hlavním celebrantem a kazatelem 

bude P. Petr Vrbacký, farář v Brně u sv. Tomáše, bývalý 

kaplan v Bystřici nad Pernštejnem. 

 

Září 

 V neděli 6. září se uskuteční farní pouť v Jimramově. 

Odpoledne bude opět příležitost vystoupat na kostelní věž  

a v 16 hodin se uskuteční koncert duchovní hudby za účasti 

Farního sboru z Poličky, sboru Vocatus ecumenicus a možná 

ještě dalších sborů. 

 Ve dnech 10.–12. 9. se uskuteční naše farní autobusová pouť. 
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Mezitím mi Ginin tatínek došel pro pivo. Nabídl mi 

mentolovou cigaretu a tak jsme tu spolu seděli a on se mi další 

hodinu snažil svoji směsicí angličtiny a filipínštiny vysvětlit,  

že pracoval v Las Vegas a že se chce do Ameriky vrátit. Pravda je,  

že v jeho vyprávění se objevovala asi jen čtyři anglická slovíčka, 

takže jsem byl hlavně posluchačem a občas jsem pokýval hlavou  

a řekl „yes“. On byl nadšený z toho, že s ním piju pivo a že jsem 

neodmítl jeho cigarety. 

Odpoledne se vrátila Stella a řekla,  

že mě odveze do hostelu, který jsem si našel 

na internetu. Pomalu se začalo stmívat  

a najednou byla tma. Vzhledem k tomu,  

že ve chvíli, kdy člověk odbočí z hlavní 

ulice, už nikde není veřejné osvětlení,  

to vypadalo vcelku hrůzostrašně. Moje 

ubytování bylo v pěkném domku (šlo vlastně 

o internát jakési křesťanské misionářské školy), který vypadal moc 

pěkně, ale byl strašlivě daleko od hlavní ulice a jít tudy po setmění… 

(Naštěstí jsem si s sebou přivezl čelovku, se kterou jsem v noci 

chodíval na Prosičku nad Jimramovem). 

Zůstal jsem tu na noc. Ale Stelle se to místo moc nelíbilo  

a hned mi nabídla, že ráno přijede a že se podíváme do města  

po něčem vhodnějším. 

V malém pokoji tu byly dvě palandy, k mé velké výhodě jsem 

tu byl jediným hostem. V pokoji byla puštěná klimatizace,  

ale na ten malý pokojík nestačila, netušil jsem, že je možné se za tak 

krátkou dobu tak strašlivě zpotit. Ihned jsem měl košili mokrou… 

Jakákoliv fyzická námaha (třeba cesta ze sprchy do pokoje) 

znamenala ihned litry potu… Ale noc byla vcelku klidná… 

 

P. S. Moje fotografie najdete na http://pacner.smugmug.com) 

Pokračování příště… 
 

/z Filipín posílá a zdraví Vojta Pacner/ 

   

 
 

V sobotu 30. 5. 2009 jsme se vypravili s náboženstvím  

do České Třebové na pouť misijního díla dětí. Nebylo nás mnoho, 

proto jsme se připojili k dětem z Olešnice. Hned, když jsme přijeli  

do České Třebové, potkávali jsme další poutníky a šli jsme  

do kostela na mši svatou. Byla tam krásná atmosféra. Mši sloužil 

královéhradecký biskup Josef Kajnek. Celou mši zpívaly děti 

písničky, které si potom většina účastníků pobroukávala celý den.   

Po mši se všichni přesouvali do parku. Jenomže když jsme vyšli, tak 

začalo silně pršet, a tak jsme se schovávali, kde se dalo. Někdo 

v restauraci, někdo v cukrárně. Všichni byli mokří, ale odvážili se jít 

do deště a bláta na další program. Obdivovali jsme ty, kteří stáli 

v parku na stanovištích u různých her. I když jim pršelo za krk, stále 

z nich zářila dobrá nálada. Hry byly různé, například chození  

na chůdách, střílení šípem na mamuta, luštění hlaholice a křížovek  

a další. Navštívili jsme Afriku, Ameriku, Austrálii, Asii a Evropu.  

Za projití každého kontinentu jsme získali razítko. Za pět různých 

razítek jsme dostali plyšové zvířátko, karty, čokoládu nebo jiné věci, 

ze kterých jsme si mohli vybrat. Soutěže byly celé odpoledne  

a při tom v blízkém kulturním domě probíhal další program. V suchu 

jsme tam pozorovali ukázky z historického šermu, vystoupení 

různých hudebních skupin nebo si prohlédli misijní jarmark. Přišel  

za námi i otec Jiří Šlégr, který celou pouť organizoval. Hledal 

odvážlivce, který by v přímém přenosu promluvil do rádia Proglas. 

Nakonec byla nejstatečnější Karolína Bradáčová z Unčína. Program 

byl celé odpoledne velmi nabitý, a tak se nám rychle přiblížila hodina 

odjezdu domů. Tento výlet se velmi povedl a už nyní se těšíme  

na příští Misijní kongres dětí.  

/Klára Bradáčová/ 

 

 

http://pacner.smugmug.com/
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V Hovoranech jsem byla jen dvakrát, přesto každá z těchto 

návštěv Moravského Slovácka pro mě znamenala nezapomenutelný 

zážitek. Je to možná ten malý kostelík, působivé kroje místních farnic 

jako vystřižené z pohádky nebo všudypřítomná vůně slunce a vína  

a přátelští lidé, co nás odvádí do jakoby úplně jiného světa.  

Ale hlavním důvodem, proč 

nás tyto končiny tak 

přitahují je skutečnost, že je 

tu něco nebo spíše někdo, 

kdo byl neopomenutelnou 

součástí našeho společenství 

v době před čtyřmi lety.  

Tou důvěrně známou 

osobou, kterou zde 

potkáme, je bývalý 

jimramovský a současný hovoranský farář o. Milan Těžký, který  

v tomto koutu Jižní Moravy začal působit v roce 2005 po téměř 

desetileté službě v Jimramově. 

V neděli 3. června jsme vyrazili do této vesnice nedaleko 

Hodonína spolu se skupinou farníků z Jimramova. Hlavní jádro 

návštěvníků tvořil náš farní sbor, a to včetně všech jimramovských 

varhaníků (kterým nezbylo než přizvat za jimramovské varhany 

externí záskok, aby domovina nezůstala při nedělní mši bez 

hudebního doprovodu). Sbor v Hovoranech přispěl ke slavení 

bohoslužby několika kousky ze svého repertoáru. Po mši svaté 

celkem asi čtyřicítka našich farníků přijala pohoštění od místních  

za doprovodu písně přímo z pera o. Milana a souhlasila s pozváním 

na ochutnávku vín v jednom nedalekém sklípku.  

Po nabitém dni s posledním cvaknutím fotoaparátu jsme 

všichni odjížděli s pocitem, že i když nás od doby společně strávené  

s o. Milanem dělí celé čtyři roky, naše návštěva v Hovoranech byla 
 

V Hong Kongu mě přivítala krásná vůně asijských letišť,  

na kterou jsem už skoro zapomněl. Na let do Cebu už tu čekalo 

hodně lidí a tak jsem zamířil na jedno z posledních volných míst, 

které v hale bylo. Jakmile jsem dosedl, zeptala se mě vedle sedící 

paní, zda letím na Cebu. 

A hned jsme se dali do řeči. Jmenuje se Gina, žije v Kanadě 

(její manžel pochází ze Srbska) a vrací se na pár týdnů na návštěvu 

domů, na Filipíny. Hned mi nabídla, že mě může vzít autem z letiště 

do centra Cebu, abych nemusel jezdit taxíkem. A že mě seznámí se 

svými přáteli. 

Před letištěm čekala Ginina sousedka Stella a Ginin tatínek. 

Hned mi naložili zavazadla do auta a už jsme jeli. Vzápětí jsme 

zastavili u jedné thajské restaurace s tím, že jsem prý jejich host  

a zvou mě na oběd. Dal jsem si pálivé kuře a jen to pivo, kterým jsem 

ho zapíjel, mě uchránilo před smrtí. 

Gina a Stella pak navrhly, že mě vezmou k sobě domů. Stella 

pak pojede do města a zjistí něco o mém ubytování (měl jsem adresy 

na dvě místa s tím, že mimo sezónu snad nebude problém ubytování 

sehnat). Ginin tatínek mě hned pozval domů do svého domku, který 

zvenku vypadal trochu jako z pohádky. Tenhle domek byl v bohatší 

čtvrti, která byla oplocená a střežila ji stráž. Než jsme sem dojeli, 

projížděli jsme nesmírně chudými částmi města. Po obou stranách 

chatrče, na ulicích pobíhaly polonahé děti, Filipíny jsou opravdu  

pro cestovatele velkým šokem. A k tomu nesmírné horko, které 

člověka na ulici skoro porazí… 

Osprchoval jsem se a chtěl jsem se trochu projít po okolí. 

Gina mi nabídla, že mě doprovodí. Venku si hrála skupinka asi 

dvaceti dětí, všechny se chtěly fotit, když jsem fotil třeba pět z nich, 

ihned se začaly sbíhat další a další, až se mi je skoro nepodařilo 

dostat do objektivu. Navštívili jsme tu taky jednu sousedku. Zjistil 

jsem, že jedna ze základních otázek, kterou tu člověk dostává, je 

jestli je svobodný a jestli si hledá na Filipínách ženu… Tahle otázka 

se v konverzaci objevuje asi na třetím místě, po otázce, kolik je 

člověku let a odkud že přijíždí… 
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Proč jsem si vybral právě Cebu? Jednak proto, že v hlavním 

městě Filipín Manile jsem byl pracovně už před šesti lety a nechtěl 

jsem znovu zažít onen velký šok velkoměsta (když jsem poslední rok 

mohl prožít v krásné, klidné Vysočině), ale především proto,  

že v Cebu nyní žijí moji dobří přátelé z Prahy. Už jsme se nestačili  

v březnu před jejich odjezdem vidět v Praze, a tak jsme si řekli, že se 

uvidíme na Filipínách. Říkal jsem si, že budu tak moc rád, že tady 

někoho budu znát, přece jenom se na cestu vydávám sám a budu 

vděčný za to, že tu je někdo, u jehož dveří můžu zazvonit… 

Ale události se nakonec sešly tak, že moji přátelé odjeli 

zpátky do Prahy na svatbu, takže jsem přijížděl do neznáma. 

Nejlevnější letenku na Filipíny jsem sehnal se společností 

Cathay Pacific z Londýna přes Hong Kong a tak jsem se do Anglie 

vypravil o několik dní napřed, abych navštívil svého starého přítele 

Martina, který dříve učil angličtinu a francouzštinu na jedné prestižní 

anglické církevní škole a kterému je dnes jednaosmdesát let. Známe 

se od mých osmnácti let a strávil jsem u něho v Glastonbury nejedny 

prázdniny.  

V pondělí jsem se s Martinem rozloučil a autobusem jsem 

odjel do Londýna. Seděl jsem na letišti Heathrow před terminálem  

3 a užíval si ještě chladné, deštivé anglické počasí (v předtuše, že se 

mi po něm bude na Filipínách hodně stýskat). Jedna zaměstnankyně 

letiště, která si sem přišla zakouřit, mi poradila klidné místo  

na přespání. V malé čekárničce jsem si rozbalil karimatku a spacák  

a přespal do úterý. 

Musím se přiznat, že v letadle  

do Hong Kongu mě přepadl velký strach  

z celé mé cesty. A kdyby bylo možné  

v té chvíli přemluvit pilota, aby letadlo 

otočil zpátky na západ, asi bych dlouho 

neváhal. Připadal jsem si najednou strašně 

opuštěný a přišlo mi, že ta moje cesta 

postrádá jakýkoliv smysl. Tenhle stav 

netrval nijak dlouho, ale stál mě hodně sil. 

 

návštěvou dobrého přítele a průvodce na našich duchovních cestách, 

kterým nám o. Milan byl. U srdce nás také jistě zahřálo i vědomí,  

že fotografie jimramovského kostela může být svým způsobem 

kousek celé naší farnosti nejen nad ledničkou na hovoranské faře  

ale snad i v srdci o. Milana.  

/Barbora Kašová/ 
 

 

 

 
 

Před mnoha lety se chodilo ze Sulkovce přes kopec  

do Bystrého nejen do školy, ale každoročně také na pouť. Tato 

tradice však postupně zanikla a obnovena byla až v roce 2006. Letos 

20. června jsme ze Sulkovce směrem na Bystré při příležitosti svátku 

Panny Marie Karmelské, jejíž památku slavíme 16. června, vyrazili 

již potřetí. Každý účastník mohl využít pouti k poděkování  

či osobním prosbám podle svých vlastních představ.  

Stejně jako v minulých letech jsme se sešli v sulkoveckém 

kostele, kam ti nejzdatnější jimramovští poutníci (v celkovém počtu 

2) dorazili pěšky, ostatní se pohodlně nechali dovézt autobusem. Zde 

nás o. Jakub seznámil s hlavním tématem naší pouti, kterým se 

vzhledem k blížícímu se závěru roku sv. Pavla staly právě cesty 

tohoto apoštola.  

Ještě v kostele jsme se mohli zamyslet nad naší vírou  

a vytrvalostí, se kterou kráčíme po jejích cestách. Námětem druhého 

zastavení u kříže nad Sulkovcem byla naděje a naše schopnost  

i ochota nést kříž. Na pomyslné hranici mezi Čechami a Moravou 

jsme si připomněli jak nepostradatelná je láska, i přes všechno, co nás 

zdánlivě rozděluje. V okamžiku, kdy se cíl naší pouti, Bystré, objevil 

nadohled, zauvažovali jsme nad důležitostí uvědomění si cíle,  

ke kterému svým životem směřujeme.  

Před kostelem jsme se pak potkali s ostatními poutníky 

z Jimramova, Dalečína a Sulkovce, kteří z nejrůznějších důvodů 
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nemohli jít s námi pěšky a využili možnosti přijet do Bystrého 

autobusem nebo autem. 

Pouť jsme zakončili společně s bysterskými slavnostní mší 

svatou. Při ní nám byly připomenuty hlavní atributy sv. Pavla, totiž 

Bible a meč a dostali jsme radu, jak se nejlépe stát pravými apoštoly. 

Každý si tak mohl představit, že je dřevěným mečem, rekvizitou  

o. Jakuba, pasován na následníka Ježíše Krista.  

Po mši bylo místními farníky připraveno jako vždy bohaté 

pohoštění. Navzdory tomu, že léto bralo za kliku, počasí rozhodně 

letní nebylo a dospělým tak přišel vhod i malý lok ohnivé vody  

pro zahřátí.  

 I když malým dětem možná chyběly kolotoče, které často 

k podobným příležitostem patří, mohly se bohatě vydovádět během 

cesty, což také s radostí činily. Již tradiční moderní bysterská pouť 

byla příjemnou možností na chvíli se zastavit, udělat si čas  

na poděkování za to, co často bereme za samozřejmost, i na prosby 

za to, co nás čeká. 

/Maria Kašová/ 

 
 

 
 

Pomalu ale jistě se nám to blíží… V září vyrazí mnozí z nás  

po roce opět na společnou pouť, letos dokonce až za hranice naší 

republiky, na východní Slovensko do oblasti Levoče. Protože jsme 

dlouhá desetiletí tvořili s bratry Slováky jeden stát, mohlo by se zdát, 

že o žádnou cizinu vlastně nejde, jsme přece pořád „doma“.  

Ale nemáme už trochu zkreslené představy o našem sousedovi? 

Zůstalo zde opravdu všechno tak, jak si to pamatujeme? Navíc ne 

všichni se v době před rozpadem společného státu dobře orientují. 

Pro část poutníků, mám tím na mysli hlavně mladší generaci, je 

název „Československo“ pojmem z historie poznaným pouze  

z učebnic. 

Tentokrát využila naše redakce k rozhovoru mezinárodního 

pohybu osob v Jimramově a zeptala se na Slovensko a jeho obyvatele 
 

c. Co se týče plánovaného cíle našich farníků, co by zde 

neměli opomenout? 

Určitě v Levoči chrám sv. Jakuba a oltář, Spišský hrad. Celkově je 

zde hodně historických památek. Jsou odtamtud blízko Nízké Tatry  

i Slovenský ráj, takže je tady zastoupená i krásná příroda; Spišský 

hrad a podhradí, Kežmarok, což je historické město, v Prešově je  

na náměstí hodně dobrých obchodů. Takže každý by si zde mohl najít 

to své. 

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 

 
 

V květnu 2008 se na jimramovskou faru nastěhoval 

Vojtěch Pacner, který mezi námi prožil zhruba rok, a nyní se 

vydal do vzdálených Filipín. Přinášíme několik stránek z jeho 

cestovatelského deníku. 

 

Pátek, 29. května 2009 

Je pátek, půl čtvrté ráno místního 

času, ale nějak nemůžu usnout. Jedna noc 

strávená na letišti v Londýně, další  

v letadle a časový rozdíl sedmi hodin 

udělaly prostě své. Dělá mi trochu problém 

v noci skutečně spát a taky jsem ztratil 

pojem o čase. Ale to nevadí, vždyť nikam 

nespěchám. 

Jsem v malém hotýlku nedaleko 

centra druhého největšího města Filipín 

Cebu. Cebu je hlavní město oblasti 

Visayas, což je střední část z udávaných více než sedmi tisíc 

filipínských ostrovů. Vlastně ani nemůžu uvěřit tomu, co se událo  

v posledních dvou dnech, ale můj příjezd na Filipíny byl nade 

všechna moje očekávání. 
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6. Jazyk 

Na Slovensku je obrovská různorodost nářečí. Ten, kdo ovládá 

nářečí, tak může rozumět i polským turistům, kterých je tady hodně. 

Jednotlivá nářečí se od sebe natolik liší, že někdy by si Slováci  

bez spisovné slovenštiny ani nerozuměli. U nás (Lucia) se mluví 

třeba šaryšským a rusínským nářečím, takže my rozumíme  

i Ukrajincům. Ale já (Anička) bych jim určitě nerozuměla. Vlastně 

Lucia mi rozumí každé slovo, ale když by naopak ona začala mluvit 

svým nářečím, nerozuměla bych jí nic. 

 

 

 
 

 
7. Turista na Slovensku 

a. V jakém národnostním složení sem turisté jezdí? 

Nejvíc tam asi jezdí Poláci, nejčastěji do Vysokých Tater. Tam, 

odkud pocházíme, je vlastně také rekreační oblast a je jich tam 

hrozně moc. 

b. Pro naše budoucí turisty na Slovensku: Je něco, co by 

je zde mohlo zaskočit? 

Možná snad jen to euro, protože slovenské koruny tady už neplatí. 

Ceny jsou zde stále uvedené i v korunách, ale platí se jen v eurech.  

S komunikací určitě mít problém nebudou. Myslím, že často Slováci 

lépe rozumí česky než Češi slovensky, hlavně ti mladší. 

 

těch nejpovolanějších, samotných Slovenek, Lucii a Aničky, které 

pobývají u manželů Filipi na Benátkách, odkud každé ráno vyráží 

přes silnici do práce. Ve svém nabitém pracovním harmonogramu si 

udělaly čas, a odpověděly na několik otázek, které snad budou 

zajímat nejen farníky putující do těchto východních koutů,  

ale i ostatní. 

  

1. Mohli byste se stručně představit? 
 

a. Odkud pocházíte? 

Pocházíme z Prešovského kraje, tzn. východního Slovenska. Ale není 

to přesně stejná oblast, která je cílem farní pouti, je to více  

na východ. Jsou zde hlavně nížiny a je tady mnohem tepleji. 

b. Proč jste sem přijely až ze Slovenska? Proč jste zvolily 

právě Vysočinu? 

Přijeli jsme sem přirozeně za prací, ale tohle místo jsme si nezvolili, 

spíš nám bylo přiděleno. Pracujeme pod jednou agenturou, která nám 

práci zde zprostředkovala a nabídla, jestli to nechceme vyzkoušet,  

a tak jsme sem přijeli. Nevybrali jsme si to samy, ale spíš náš šéf. 

c. Jak dlouho už jste tady v Jimramově? Jak často se 

vracíte domů? 

Jsme tady už skoro dva roky, přesně rok a osm měsíců. Práci máme 

rozvrženou tak, že máme být 20 dní tady a pak 10 dní doma,  

ale konkrétně my pracujeme více nepravidelně, často tady jsme až tři 

měsíce, potom teprve jedeme domů. Když jsme tady tak dlouho, tak 

už se samozřejmě těšíme domů, ale je to otázka zvyku. Na takovýto 

způsob života se dá zvyknout, zvlášť když jsme v práci vlastně  

od rána až do večera. 

d. Měly jste nějaký problém si zde zvyknout? 

Pořád si nemůžeme zvyknout na zimu tady. U nás je mnohem tepleji 

než tady. Když jsme sem jeli, tak jsme si s sebou vzali samá trička, 

ale zjistili jsme, že je tady pořádná „kosa“. To člověk hodně pocítí, 

když třeba čeká na autobus; v létě to ještě jde, ale v zimě…! Zima, 

jako roční období, je tady krutější. Třeba na Bílou sobotu u nás lid 

chodí v jarních bundách a tady byl sníh! Sníh o Velikonocích! 
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f. Jaké vidíte v práci zde výhody, popř. nevýhody? 

Tak určitě je tady jedna velká výhoda a to je ta práce, kterou bychom 

doma neměli. Nevýhodou je asi dlouhá cesta domů, která může trvat 

až 7 hodin, a naopak krátký pobyt doma. 

 

2. Společnost  
 

a. Odlišují se Slováci něčím 

od Čechů? 

Myslím, že se Slováci od Čechů moc 

neodlišují. Samozřejmě záleží na každém 

individuálně. Ale v zásadě mezi Slováky 

a Čechy nepozorujeme nějaké velké 

rozdíly. 

b. Pocítily jste někdy na vlastní kůži negativní 

konfrontaci mezi oběma národnostmi? 

Asi ne, myslím, že jsme sem zapadli celkem dobře. Po těch dvou 

letech jsme zatím neměli žádný problém s lidmi tady. Tak najdou se 

mezi námi i tací, kteří mají jisté problémy, ale to spíš záleží  

na konkrétní osobě. 

c. Je nějaká vlastnost, kterou jsou Slováci známí?  

(např. o Češích se říká, že mají zlaté ručičky, ale spíše  

v negativním smyslu)  

To se o našich říká také. V tom jsme si asi podobni. 

 

3. Ekonomická situace 

a. Jak je na tom Slovensko ohledně nezaměstnanosti? Je 

vyšší než u nás? 

Nezaměstnanost je na Slovensku hodně vysoká. Je vyšší než tady,  

ale myslím, že se postupně dostává i sem. U nás je teď navíc všechno 

poměrně drahé, ale slyšela jsem, že i tady se má pomalu začít 

všechno zdražovat… Stejně je u nás o hodně dráž než tady. 

 

b. Slovensko nedávno přešlo na euro? Ovlivnilo to nějak 

výrazně ceny? 

Určitě. Je pravda, že teď když je u nás euro, tak je všechno dražší.  

V obchodech jsou pořád uváděny ceny ve slovenských korunách,  

i když ty už neplatí. Celkově se dá říct, že starší generace se  

s přechodem na euro srovnává hůř než mladší. Staří lidé novým 

cenám většinou nerozumí, neumí si to přepočítat, mladí do toho 

naopak zapadli dobře. My jsme většinou tady, takže nás se změna 

měny moc nedotkla. 

 

4. Náboženství a víra 

a. Vy samy jste věřící? 

Ano, pokud máme čas, tak zde chodíme do kostela. 

b. Jak myslíte, že jsou náboženství a víra na Slovensku 

důležité? (např. ve srovnání s „ateistickou“ Českou 

republikou) 

Prý je Slovensko pobožnější než Čechy. Tady na Vysočině chodí  

do kostela hodně lidí, ale když jsem pracovala (Lucia) v Jablonci  

nad Nisou, byly tam kostely v podstatě prázdné. Na Slovensku také 

záleží na tom, kde zrovna jste. Na dědinách chodí do kostela opravdu 

mnoho lidí, ve městech je jich čím dál méně.   

 

5. Rozdělení Československa v roce 1993 

a. Jak myslíte, že Slováci vnímají toto rozdělení? 

Hodně lidí si myslí, že jsme se neměli rozdělit. My jsme byly ještě 

malé, a tak tomu moc nerozumíme, ale prý to tehdy, před rozdělením, 

bylo o hodně lepší, hlavně po stránce ekonomické. Když jsme se totiž 

rozdělili, tak Slovenská ekonomika trochu upadla.  

b. Jak jsou u vás vnímáni Češi jako národ? 

Nemyslím, že by v tom vztahu bylo cítit nepřátelství ani nějaké 

negativní postoje. 

 


