
STRANA 20.  

Do nového oltáře jsou uloţeny, tak jak je to křesťanským 

zvykem, ostatky svatého Klementa Marie Hofbauera a svaté Marie 

Goretti. Tento rok se také zavádí ozvučovací technika. 

Roku 1992 se pracuje převáţně na opravě věţe kostela. Je 

postaveno lešení a začíná se otloukat omítka. Udělána je nová fasáda. 

Následujícího roku se upravuje zámecká chodba. Kolem 

kostela se instaluje také osvětlení a ze ţulových kostek se dělají 

chodníky kolem kostela. Hlavní opravy na kostele jsou dokončeny 

roku 1993.  

V roce 1994 se do domku u kostela stěhuje Marie Koudelová. 

Nabídla se, ţe bude pečovat o květiny a starat se o okolí kostela. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.farnostijimramovska.cz 

 

 
 

Občasník                                               Číslo: 15/ 2010 

Datum vydání: 28. 2.                              Náklad: 120 výtisků 

 
Milí přátelé a čtenáři žárovky! 

Vítám Vás při čtení prvního čísla našeho časopisu v roce  

2010 a zároveň v době postní, která nedávno začala. Tento čas lze 

proţít velmi různě, ale přál bych nám všem, abychom tuto dobu 

dobře vyuţili a to především v oblasti nějakých konkrétních změn 

našeho ţivota, i malých, na které se třeba chystáme uţ dlouho,  

ale neměli jsme k nim zatím odvahu. Určitě nám k tomu mohou 

pomoci inspirace a programy, které najdete jako pozvánku na dalších 

stránkách Ţárovky. 

Přeji Vám uţitečné a povzbudivé čtení a těším se na společné 

proţívání postní doby a oslavu Velikonoc. 

o. Jakub 

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

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík, Jana Menšíková, Vojtěch Pacner 
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Po obědě mi moji hostitelé nabídli, že by mě vzali autem  

do starého centra Jakarty, do oblasti přístavu zvané Kota. Indonésie 

byla až do roku 1949 nizozemskou kolonií, čtvrť Kota je bývalé 

správní centrum, na koloniálních budovách jsou tu ještě vidět nápisy 

v holandštině. 

Připadám si tak trochu jako na jednom z náměstí 

Amsterdamu, všude stará jízdní kola, lidé se baví… 

/Vojtěch Pacner/ 

 
Čtení z farní kroniky: 

 

 
 

Dne 2. 9. 1990 nastupuje do služby faráře v jimramovských 

farnostech Pavel Haluza. Nový farář není se stavem kostela příliš 

spokojen a již od prvních chvil své služby v Jimramově začíná 

pomýšlet na opravu kostela. 

První brigáda na kostele je vyhlášena v únoru roku 1991.  

Na brigády se chodí pravidelně sobotu co sobotu, důchodci chodí  

i v týdnu. Schází se přibližně 30 brigádníků. Každou druhou neděli je 

sloužena mše za ty, co se podílí na opravě kostela. 

Jako první se začínají kopat větrací šachty po obvodě kostela. 

Vystavěna je zpovědní místnost. V březnu 1991 je otevřena hrobka 

pod kostelem, která pochází z doby stavby kostela. Zjistilo se,  

že donedávna byla zatopena a celkově je ve špatném stavu. Z tohoto 

důvodu je také rozhodnuto, že bude zabetonována a na její vchod je 

přivalen náhrobní kámen. Hrobka se nachází v přední části kostela.  

Tohoto roku se staví také schodiště na kůr a jsou opraveny 

varhany. Na místo starého oltáře je zhotoven oltář nový. Farní 

kronika přináší také jeden velmi zajímavý statistický údaj o tom,  

že ke dni 24. 6. 1991 se vypilo 32 litrů slivovice a 1800 piv. 

Dvakrát nám byly ve dvacátém století odvezeny zvony  

a přetaveny na zbraně obou světových válek. Proto jsou také v srpnu 

přivezeny nové čtyři zvony (Marie, Cyril a Metoděj, Anežka, Josef). 
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těţbě hnědého uhlí, prohlédneme si cisterciácký klášter v Oseku  

u Duchcova a poutní místo tohoto kraje Bohosudov. Na závěr poutě 

se pokusíme vystoupat na vrchol Ještědu nad Libercem, odkud je 

v příznivém počasí nádherný rozhled po krajině severních Čech. 

Věřím, ţe tato pouť bude opět provázena Boţím poţehnáním, 

příznivým počasím a radostnou náladou všech poutníků. 

/o. Jakub/ 

 

 

Indonéská pohostinnost, část první – srpen 2009 

 

Týden před mou cestou do Indonésie mi indonéský kamarád, 

který ţije a pracuje v Praze, navrhl, ţe mě jeho rodiče vyzvednou  

na letišti v Jakartě a ţe u nich můţu strávit prvních pár dní  

v Indonésii. 

Byl jsem jeho tatínkovi vděčný, ţe na mě čekal na letišti  

v nekřesťanskou dobu, zvláště kdyţ letadlo nabralo hodinové 

zpoţdění. Musel jsem ještě vystát menší frontu zájemců o vízum, 

počkat si na zavazadlo a uţ tu byl přívětivý pan S., s kterým jsme 

zamířili do východní části hlavního města Indonésie 

Jakarty, kde ţije se svojí ţenou. 

Indonésie je podle údajů čtvrtá nejlidnatější 

země světa (s asi 237 miliony obyvatel) a má největší 

muslimskou populaci na světě. To je věc, které si 

člověk všimne brzy: ve chvíli, kdy přijde čas 

modliteb, se z mnoha blízkých minaretů začnou 

ozývat výzvy k modlitbě a člověk si v takové chvíli uvědomí, kolik 

mešit v okolí vlastně je. 

Pan S. a jeho ţena jsou křesťané, katolíci, a tak jsem se k nim 

v neděli připojil při návštěvě bohosluţby. Jak mi ale pan S. 

zdůrazňoval, nikdy ve své zemi nezaţil problémy kvůli odlišné víře. 

Mnoho jejich sousedů jsou muslimové a vzájemně se znají  

a navštěvují… 

 
 

Křty: 
1. Pavel Chládek z Prahy – pokřtěn 21. 2. 

2. Samuel Tůma z Brna – pokřtěn 21. 3. 

3. Jan Křtitel Satorie z Bystřice n. P. – pokřtěn 9. 5. 

4. Jakub Sýkora z Prahy – pokřtěn 13. 6. 

5. Adam Ţličař z Poličky – pokřtěn 27. 6. 

6. Emma Holland z Jim. Pavlovic – pokřtěna 23. 8. 

7. Martin Jakub Bauer z Jim. Pavlovic – pokřtěn 5. 9. 

8. Adéla Terezie Bauerová z Jim. Pavlovic – pokřtěna 5. 9. 

9. Daniela Klímová z Poličky – pokřtěna 8. 11. 

10. Kateřina Novotná z Ubušína – pokřtěna 29. 11. 

 

Svatby:  
1. Pavel Chládek z Prahy a Lada Ehrenbergerová z Trhonic, 21. 2. 

2. Jan Hrnčíř z Korouhve a Jana Bartoňová z Míchova, 16. 5. 

3. Radek Stránský z Veselí a Marta Burešová z Nové Vsi, 26. 9. 

4. Tomáš Šikula z Míchova a Jana Břeňová ze Sádku, 31. 10. 

 

Pohřby:  

1. Zdeňka Halouzková, roz. Urbanová, z Brna – pohřbena 31. 1. 

2. Amálie Straková z Odrance – 7. 2. 

3. Miloslava Klimešová z Jimramova – 28. 2.  

4. Marie Dostálová z Věcova – 28. 3. 

5. Vlastimil Horňas z Lísku – 21. 5. 

6. Věra Sedláčková z Míchova – 4. 7. 

7. František Vajsochr z Jimramova – 17. 7. 

8. Josef Vlček z Jimramova – 31. 7. 

9. Marie Koudelová z Jimramova – 1. 8. 

10. Milada Šauerová z Roţeneckých Pasek – 20. 8. 

11. Jiří Poul z Trhonic – 30. 10. 

12. Marie Mašíková z Jimramova – 31. 10. 

 

V Korouhvi: Stanislav Ehrenberger z Trhonic – 9. 10. 

http://pacner.blog.cz/0908/indoneska-pohostinnost
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Mnozí naši čtenáři si moţná vzpomenou na vyprávění sestry 

Viktorie, které jsme uveřejnili v minulém čísle naší Ţárovky. Tato 

výjimečná osoba oslavila 12. prosince 2009 své devadesáté 

narozeniny. K tomuto ţivotnímu jubileu zaslala sestře naše farnost 

drobnou pozornost a přání, na které jsme se mohli 

mnozí z nás osobně podepsat. Sestra Viktorie nám 

všem obratem zaslala dopis, který o. Jakub přečetl 

všem účastníkům Vánoční půlnoční mše svaté. 

Pro ty, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohli této 

mše zúčastnit, nabízíme její srdečnou odpověď.  

 
České Budějovice, prosinec 2009 

 

Váţený a milý Otče duchovní Jimramovské farnosti a všichni drazí  

a milovaní „farníci“, 
 

i kdyţ na psaní nevidím, nemohu odolat, abych téměř „poslepu“ 

neodpověděla na Vaši lásku. Proto omluvte ten neumělý pokus říci 

Vám, jak velikou radost jste mi udělali Vaší vzpomínkou k mým 

„stařeckým“ narozeninám! Je to téměř neuvěřitelné, ţe v dnešní době 

jsou lidé, kteří po padesáti devíti letech vzpomínají na někoho, kdo  

u nich působil. Děkuji Vám za všechny naše Školské sestry 

jimramovské, které uţ mohou děkovat jen z nebe svou přímluvou  

za Vás – zde na zemi jsem z nich uţ sama. Díky za Váš milý dar, 

krásnou kazetu s čajem (naše sestry zde mi říkaly, ţe je  

to ţivotabudič aţ do sta let!), hrneček, který mi kaţdé ráno  

při snídani připomíná, ţe jste srdcem se mnou a já s Vámi, ale hlavně 

za Vaši lásku! Kdyţ jsem četla – vlastně mi sestry četly přání a Vaše 

podpisy, viděla jsem se u Vás před těmi dlouhými roky a viděla Vás 

jako „moje děti“ tenkrát. A Vaše rodiče i celé Vaše tehdejší rodiny –  

a omládla o těch téměř šedesát let. Vánoce uţ jsou přede dveřmi.  

A tak Vám přeji, aby velká Vánoční radost a naděje naplnila Vaše 

Farní odpoledne s turnajem v Petanque – neděle 23. května od 14:00 

na farní zahradě. 

 

Setkání chrámových sborů regionu Vysočina v Jimramově – neděle 

30. května odpoledne. 

 

Pěší pouť ze Sulkovce do Bystrého – sobota 19. června v 16:00 

 

Pouť do Říma a Assisi: neděle 20. – sobota 26. června 

 

 
 

V letošním roce se vydáváme severním směrem, posledním, 

který nám ještě zbýval po cestě na jih do Itálie (2007), na západ  

do plzeňské diecéze (2008) a na východ na Slovensko (2009). 

Cílem naší cesty budou od čtvrtku 9. 9. do soboty  

11. 9. především místa v litoměřické diecézi. V biskupském městě 

budeme také ubytovaní a to v bývalém kněţském semináři, kde 

studovali a připravovali se na kněţskou sluţbu téměř všichni 

bohoslovci v letech 1950–1990. Navštívíme dvě významná duchovní 

centra spojená s českými patrony, kdyţ zavítáme hned na začátku 

cesty do Staré Boleslavi, kde byl zavraţděn svatý Václav, a na konci 

poutě, v sobotu, budeme slavit mši svatou 

v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy 

v Jablonném v Podještědí, tedy na místech, kde 

rodačka z Křiţanova proţila téměř celý svůj 

ţivot a kde je také její hrob. 

Dalšími zastávkami bude koncentrační 

tábor v Terezíně, samozřejmě prohlídka 

Litoměřic, a v pátek se vydáme  

do Podkrušnohoří, abychom se podívali  

na velkou světovou raritu, přemístěný gotický 

kostel v Mostu, který musel ustoupit 
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1. setkání: 21. února 2010 
 

Téma:  a) Smysl postní doby a Květná neděle 

             b) Slavení soboty – sabatu 

 
2. setkání: 28. února 2010 
 

Téma:  a) Zelený čtvrtek a Velký pátek 

b) Svátek smíření – Jom kippur 

             
3. setkání: 7. března 2010 
 

Téma: a) Vigilie Vzkříšení 

 b) Svátky Pesach a  Šavuot 

 
4. setkání: středa 31. března v 19:00 !!! 
 

Téma:  Praktické slavení židovské velikonoční večeře 

 
Příležitost k postní svátosti smíření:  
pátek 5. 3. od 16:00–17:20 zpovídá otec Karel z Bystřice  

neděle 14. 3. od 15:00–16:30 zpovídají kněží z okolí 

 

Svátost nemocných v kostele při mši svaté bude v pátek 19. 3. 

v 17:30. 

 

Slavení velikonoc:  1.–4. dubna 

Zelený čtvrtek a Velký pátek: bohoslužby v 18:30 

Křížová cesta Jimramovem na Velký pátek: ve 20:30 z parku Bludník 

Adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu: od 9:00 do 12:00 

Vigilie Vzkříšení: v sobotu ve 21:00 

 

Setkání mladších dětí z farnosti a okolí – v sobotu 17. dubna  

od 9:30 v Jimramově. 

(soutěžní hra, jízda na koních, přednáška pro rodiče o výchově dětí) 

srdce, aby láska, kterou jste prokázali a kterou zahříváte i své okolí se 

Vám Boží láskou znásobena vrátila a svítila Vám na cestě života  

a aby pokoj a radost Vás provázeli celým dalším rokem i budoucími 

léty. Mé roky už se blíží k nebeskému domovu, ale jimramovskou 

farnost si ve svém srdci ponesu i tam.  

Pán Vám všem žehnej! 

Stále Vaše sestra Viktorie Havlová 

 

 
 

Mudrci z východu a pastýři následovali 

jasně zářící hvězdu, která je dovedla k právě 

narozenému Ježíškovi. Tento vánoční příběh 

všichni dobře známe. 

Stejně jako mudrci mohli jsme se i my letos 

(v ČR už po desáté) opět vydat za světlem. 

Prostřednictvím Tříkrálové sbírky jsme mohli jít  

za světlem dobrých skutků. Díky všem koledníkům, 

dobrovolníkům a samozřejmě všem dárcům se v jimramovské 

farnosti vybralo 37.786 Kč (což je zhruba o 4.000 Kč více než 

v loňském roce). Obětavá práce organizátorů, odvaha králů a jejich 

doprovodů vydat se koledovat i za nepříliš příznivého počasí  

a především štědrost všech lidí pomohla k naplnění cíle a motta 

sbírky organizované Charitou ČR: „Pomoc rodinám a lidem v nouzi 

u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.“ 

Druhou možností jak přispět na dobré dílo, byla sbírka 

věnovaná obyvatelům karibského ostrova Haiti. Hlavní město  

Pot-au-Prince a jeho okolí bylo v lednu zasaženo silným 

zemětřesením. Statisíce lidí zůstalo bez domova a veškerých 

prostředků. 24. ledna se sbírka z ranní mše i sbírka z ekumenické 

bohoslužby věnovala právě na pomoc postiženým z této oblasti světa. 

Vybralo se 20.600 Kč, které poputují na druhý konec zeměkoule,  

aby pomohly těm nejpotřebnějším. 
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Velké díky patří Vám všem nejen za finanční příspěvky,  

ale také za modlitby, ve kterých myslíte na ty, kteří se dostali  

do těžkých životních situací a také na ty, kteří pomáhají zmírnit jejich 

bolest a překonat jejich strasti. 

/Maria Kašová/ 

 

 

 
 

Než se rok s rokem sešel, byl zde 15. leden 2010 – den konání 

našeho druhého farního plesu v Jimramově. Zda ples uskutečnit či ne, 

nebylo žádného pochybení. I v letošním roce bylo mezi 

dobrovolníky, kteří se podíleli na jeho organizaci (v čele  

s p. V. Čápem) hodně nadšení a současně také i mnoho očekávání, 

jak se letošní ples vydaří. 

Zahájení plesu bylo zpestřeno vystoupením taneční skupiny 

místní školy a vystoupením profesionálních tanečníků ze Žďáru  

nad Sázavou, které se nám všem velice líbilo. 

Velice pěkné bylo i tlumočení pozdravů a přání, 

aby se nám ples vydařil, od našich milých 

zahraničních farníků, našeho pana biskupa 

Vojtěcha a nezapomněl na nás ani sv. Mikuláš… 

. Po půlnoci bylo pro nás připraveno taneční 

překvapení skupiny Rybízci, kteří svoji macarenou 

strhli k tanci ostatní. Tanečníci si mohli dobít 

energii v kuchyni, kde byl pro ně připraven 

zvěřinový guláš a dobré víno z Čejkovic. 

Pro účastníky byla připravena bohatá tombola. Náš 

„tombolářský“ oddíl, skládající se z šesti lidiček (J. Menšíková,  

Z. a A. Bradáčovi, V. a M. Tulisovi, D. Kašová) započal svoji činnost 

hned po Vánočních svátcích. Svoje sítě jsme rozprostřeli nejen  

na teritoriu jimramovském, ale i v blízkém (někdy i vzdálenějším) 

okolí. Musíme říci, že tam, kde jsme vznesli svůj požadavek, tak 

jsme nikdy neodešli s nepořízenou. Azylem k naší činnosti nám byla 
 

11. Kdybyste měli dnes zhodnotit Vaši dosavadní službu, 

zažili jste nějaká milá či nemilá překvapení ve funkci 

kostelníků? Co pro vás tato služba znamená? 

 

J: Docela mile mě překvapilo, že je to dnes pro kostelníka opravdu 

jednodušší. Toho jsem se na začátku trochu bál. Pan Svoboda,  

jak si ho pamatuju, byl pořád uspěchaný. Takže mě překvapilo,  

že je to nakonec docela v pohodě. Další milé překvapení byla  

ta pondělní mše svatá, kterou jsem už zmiňoval. Je pro mě 

příjemné, že tím, že jsem se vrátil do sakristie, která se od dob 

mého ministrování v zásadě nezměnila, jsem se tak trochu vrátil  

do mladších let. Pro mě osobně je 

to tu velice blízké, jako bych byl 

doma. 

 

R: Mě to také překvapilo spíše 

mile. Jednoduše jsme oba navázali 

na ministrantské časy.  

  

Vážení kostelníci, děkujeme! 
/Barbora Kašová/ 

 

 

 

 
 

Kurz vzdělávání ve víře pro dospělé IV 
(Křesťanské a židovské slavení víry) 

V neděli v 17:00 ve farním sále v Jimramově. 

 

     Témata: a) Proč a jak slavíme Velikonoce? 

 b) Jaké jsou hlavní židovské svátky? 
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9. Jak jste na myšlenku knihy přišli a co bylo impulsem? 

 

J: O. Jakub ke mně jednou přišel na návštěvu, to bylo ještě  

na začátku, a přišla řeč na to naše kostelničení. Jen tak ve vtipu 

jsem řekl, že by nebylo špatné, napsat o tom nějaké humorné 

povídání a on se toho chytl a řekl, že bychom to opravdu mohli 

napsat. Rudolf by to navíc mohl doprovodit nějakými kresbami, 

protože tak pěkně maluje. Takže takhle ta myšlenka vznikla. 

 
10. Jak vaše tvorba probíhá? V jaké fázi se nyní nacházíte?  

 

R: Už kolikrát jsme se za tímto účelem sešli, ale vždycky  

to dopadlo stejně: Jirka vytáhl slivovici, popíjeli jsme a začali jsme 

si připravovat všelijaké scény nebo úvod. Strašně jsme se u toho 

nachechtali, až jsem slzel.  
 

J: Byli jsme asi jako Voskovec a Werich, když připravovali West 

pocketku na chalupě na Sázavě s rumem a salámem. My ji ale asi 

nikdy nedokončíme. Můžeme říct, že pro neschopnost autorů není 

možné naši knihu dokončit, i když přání bylo velké.   
 

R: Také si nemyslím, že se dostaneme někdy k papírové verzi. 

Museli bychom se scházet a to by nás stálo zdraví, nakonec by nám 

odešly játra. V tom jsme velice nebezpeční parťáci. Pořád bychom 

protahovali konec a mohli bychom skončit až ráno. Je u toho 

legrace, ale taky je to po této stránce dost náročné. Třeba by z toho 

něco mohlo vzniknout, ale potřebovali bychom nějakou 

zapisovatelku nebo záznamové zařízení. Kdyby se to ale mělo dělat 

pořádně, tak by to určitě nebyla sranda. Můžeme se dohodnout,  

že to ještě zkusíme. Ale nic neslibujeme.   

 

 

 

 

místnost na faře, kde se odehrávala největší část naší práce tj. třídění, 

popisování… (někdy jsme se i pěkně zasmáli, když jsme cenu 

popisovali a měli jí dát nějaký název….) Nejtěžší bylo však 

rozhodnout o hlavních cenách. Nakonec jsme se domluvili na čísle 

17. Myslíme si, že téměř každý účastník plesu mohl mít radost 

z nějaké té ceny. Někteří i z více cen. My jsme pak měli radost 

z toho, že nám žádná cena nepřebývala či nescházela při vydávání .  

Zde bychom chtěli všem dárcům, ať už podnikům  

či jednotlivcům, srdečně poděkovat za přízeň a podporu. Děkujeme!  

Co závěrem říci? Ples se líbil a již se můžeme těšit na jeho 

další pokračování. Takže 14. ledna 2011 na shledanou! 

/Jana Menšíková/ 

 

 

 
 

Mnozí z nás poslední měsíc pozorně sledovali vývoj  

na sportovní scéně v kanadském Vancouveru. Více než dva a půl 

tisíce sportovců se zde zúčastnilo Olympijských her 2010, každý 

z nich tu reprezentoval nejen sebe jako sportovce, ale také svou 

rodnou zemi. Ponechme tentokrát stranou vrcholné výkony  

a podívejme se pozorně spíše do jejich stínu. Tam totiž najdeme 

skupinu lidí, jejichž počty, natož pak jejich práce, už nejsou tak často 

zveřejňovány ve statistikách a novinových článcích. Jsou to totiž 

všichni ti, kteří sportovcům pomáhají, jsou jim vždy při ruce a dělají 

vše pro to nejlepší možné umístění. Nestojí ve světle reflektorů  

ani v obklopení novinářů, ale to jim zdaleka neubírá na důležitosti.  

Mnoho takových lidí je přímo mezi námi samotnými, někdy 

na ně možná zapomínáme, i když se s výsledkem jejich práce 

setkáváme tak často. Snad jen proto, že je na první pohled přes jas 

nevidíme.  

Rozhodli jsme se trochu si posvítit na tuto „neosvětlenou“ 

část naší farnosti a oko naší redakce si vyhlédlo dvě takové osoby. 

Každý, kdo se alespoň jednou zúčastnil mše svaté v našem 

jimramovském kostelíku, zahlédl přinejmenším jednoho z nich,   
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i když možná jen na okamžik a možná si to ani neuvědomil. Ale bez 

jejich práce by nikdo ze smrtelníků neproniknul do zamčeného 

kostela, oltář by neosvětlovaly svíce, v obětním průvodu bychom 

přinášeli jen prázdné nádoby… Ano, tušíte správně, jedná se o naše 

kostelníky Rudolfa Chrištofa (dále R) a Jiřího Jiříčka (dále J).    

V následujícím rozhovoru Vám tedy nabízíme okénko  

do služby těchto dvou obětavých mužů. Možná, že příští neděli 

budeme všichni moci pohlédnout na jejich práci z nového úhlu 

pohledu.   

 

  

1. Jaké byly požadavky na nového kostelníka a proč jste byli 

vybráni právě Vy?  

 

R: Byli jsme vlastně vybráni z nouze, protože to nikdo nechtěl 

dělat. 
 

J: To je pravda. Nebyl nikdo, kdo by to dělal. Jednou ohlásil po mši 

svaté o. Jakub, že pan Tobiáš už nebude dělat kostelníka a že se 

tedy hledá náhradník. Zatím to řekl, jak se říká, jen do placu.  

V tu inkriminovanou dobu jsem stál pod kůrem a první věc,  

která mě napadla, byla, že to asi budu já. Ne proto, že bych byl  

pro to vyvoleným (poněvadž mnoho je povolaných, ale málo 

vyvolených), ale protože to mám ke kostelu nejblíže. V podstatě 

kostelník byl vždy někdo, kdo bydlel v okolí kostela. Nejdřív jsem 

se nikam nehlásil, protože jsem vnímal tu zodpovědnost spojenou 

s tímto úkolem. Pak jsem o tom ale víc přemýšlel a nakonec jsem si 

řekl proč ne, ale stejně jsem vyčkával, jestli se někdo přece jen 

nepřihlásí. Odpoledne jsem potom přišel na faru, to tu myslím 

probíhalo loučení s o. Milanem. Ten mě představil o. Jakubovi, 

který za mnou asi po 10 minutách přišel a řekl mi, že by potřeboval 

kostelníka a že si myslí, že bych to měl být já. I přestože jsem 

přiznal, že jsem velice hříšný člověk, nabídku jsem nakonec přijal. 

Ale byl jsem sám, a tak jsem přemluvil tady Rudolfa. 

 

R: Po biřmování jsme se bavili s otcem biskupem a ten nám 

vyprávěl, že mu taky kostelník jednou nalil místo vína do konvičky 

olej do lampy, nebo mu odnesl sedátko, a tak si při mši sedl  

do prázdna. Takže je to asi normální. 
 

J: V zásadě jde vždy o to, že něco má být připravené a není,  

nebo dojde k nedorozumění mezi námi. To je ta nevýhoda, že jsme 

dva. Někdy ale mám pocit, že i když něco spleteme, tak si toho lidi  

ani nevšimnou. Tak to je zase výhoda. 

 
8. Z nejmenovaných zdrojů se k naší redakci dostala 

informace, že zamýšlíte napsat knihu. Co by mělo být jejím 

obsahem a jak bude vypadat? 

 

R: Původně jsme zamýšleli napsat takový humoristický román, spíš 

novelu.  
 

J: Mysleli jsme, že to bude taková příručka pro nového kostelníka, 

který by se během četby pobavil a přitom by se mohl vystříhat 

některých chyb, které jsme udělali. 
 

R: Jednu chvíli jsme to vážně začali psát. Strašně jsme to přeháněli: 

psali jsme tam třeba, že náročnosti na intelekt kostelníka jsou 

v podstatě nulové, že mu stačí, když bude umět počítat do dvaceti. 

Pak jsme to ale zavrhli, protože by to asi neprošlo. Ale máme  

to pořád někde schované. 
 

J: Jedna z verzí také bylo rozdělení díla na dvě části: na jedné 

straně jakási příručka pro kostelníka a na druhé naše příhody, jak se 

to dá pokazit, přiřazené k jednotlivým povinnostem. 
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R: Asi děláme všechno trochu jinak, než se to dělalo dřív. 
 

J: Je to taky dané změnami, které zavedl v liturgii o. Jakub. 

Všechny úkony se stejně nejdříve konzultují s ním, protože on je 

náš šéf. 

 
7. Za dobu Vašeho působení, zažili jste nějakou úsměvnou 

situaci, kterou byste nám mohli popsat? 

 

J: Jednou se nám stala opravdu kuriózní věc, to bylo dokonce  

v neděli. Když jsem připravoval dary, nalil jsem do konvičky 

poslední zbytek mešního vína z lahve, kterou jsme měli v sakristii. 

Ale v tu chvíli bylo potřeba vypnout zvony (už nevím, proč je 

tenkrát nemohl vypnout Rudolf), tak jsem je šel vypnout a tím se 

změnil ten náš rituál, na který jsme navyklí. Vrátil jsem se  

ke konvičkám, nalil jsem tam vodu a odnesl je. Při mši se  

ale po obětním průvodu zjistilo, že jedna konvička je úplně prázdná 

a v druhé je voda. Takže nejdřív přišel pro víno ministrant,  

potom zasáhl i Tomáš. Ale my jsme už žádné víno v sakristii 

neměli. To už byl o. Jakub poměrně nervózní. Přišel tedy za námi, 

držel lahev dnem vzhůru, dokud z ní nespadla alespoň jedna kapka  

do konvičky. Pak mohla mše pokračovat. Po mši jsem se moc 

omlouval, ale byl jsem přesvědčený, že víno jsem do konvičky 

určitě nalil. Nejdřív jsem si myslel, že se stal zázrak, ale nakonec se 

zjistilo, že jsem prostě v jedné konvičce udělal vinný střik.  
 

R: V době inkvizice bychom oba hořeli na hranici za záměrnou 

sabotáž mše. 
 

J: Takových věcí je ale mnohem víc, třeba občas zapomeneme 

vypnout zvony, jednou zvonily i čtvrt hodiny. Ruda je teď 

zapomíná i zapnout . Nebo jsme jednou zapomněli na velkou 

hostii, taky jsem zapomněl doplnit olej ve svících atd. 

 

 

R: Tys tenkrát totiž říkal, že to jinak dělat nebudeš. Já jsem si navíc 

řekl, že když budeme dva, tak bude možný záskok. Tak jsem  

do toho šel. 
 

J: Tím jsme se v podstatě stali farností se dvěma kostelníky, což je 

dost neobvyklé. 

 
2. Po tom, co jste byli osloveni ohledně této služby, řešili jste 

otázku, zda nabídku přijmout či nepřijmout? 

 

J: Na jednu stranu jsem si uvědomoval, že to je věc zodpovědná  

a zároveň svazující ve smyslu časovém. Tenkrát jsem ještě dojížděl 

na brigádu do Poličky, takže Ruda jako pomoc byl pro mě velmi 

důležitý. Nakonec jsem byl ale hrozně rád, že jsem se rozhodl 

takto. Třeba pondělní mše svatá  ráno je něco nádherného, má 

takové zvláštní kouzlo a to bych asi nepoznal, kdybych nebyl 

kostelníkem. Jsem opravdu rád. 
 

R: Já jsem se také obával časové náročnosti úkolu, ale ve dvou mi 

to připadalo snazší. Oba jsme vzali úkol, který je, podle nás, určen  

i pro „morálně slabší“ – kostelníci totiž většinou vykrádali kasičky 

a popíjeli, skoro všichni. Takže jsme ani nenarušovali tradici, jsme 

taky dva hodně hříšní lidé .  
 

J: Já vlastně do teď pokračuji v tradici kostelníka Svobody: občas 

zajdu do té hospůdky a dám si to pivo. Nejsem žádný svatý muž . 

Ruda to zase trochu vyrovnává, ten je spíš doma. 

 
3. Jak probíhalo zaučování Vás jako nových kostelníků? 

 

R: My jsme se ani moc nezaučovali. Vlítli jsme do toho rovnýma 

nohama.  
 

J: Oba jsme totiž měli tu výhodu, že jsme jako kluci ministrovali, 

takže jsme to už trochu znali dopředu, trochu jsme věděli, co má 
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kostelník na starosti. Dokonce jsem 

byl překvapený, že některé věci se 

už nedělají. Dnes je to o hodně 

jednodušší.  

 
4. Co všechno služba kostelníka 

obnáší? 

 

J: Jak jsem už říkal, mnoho věcí je 

dnes pro kostelníka mnohem 

jednodušší oproti „kostelnictví“  

před dvaceti lety. Třeba když si 

vzpomenu, co všechno musel dělat pan kostelník Svoboda! 

Odpadly povinnosti s kadidelnicí, a pokud na ně přece jen dojde, 

dělají to ministranti; s ornátem už také nejsou takové starosti, dříve 

kostelník zajišťoval běžný úklid kostela i praní prádla. Mše svatá 

bývala každý den, dnes už je jen v pondělí, pátek a neděli.  
 

R: Bylo to v podstatě povolání na plný úvazek, sice velice špatně 

placené, ale povinností byla hromada.  
 

J: Kostelník dnes je spíš služba technického charakteru: péče  

o svíce, doplňování oleje, výměna žárovky, případně úklid sněhu. 

Každé ráno musím otevřít kostel a taky bych tu měl vždy být 

s hodinovým nebo půlhodinovým předstihem, abych zapnul topení. 

Dál je to příprava konviček, zápis úmyslů do přímluv, správa 

nástěnky a vlastně všeho, co patří ke mši. Potom jsou to spíš 

výjimečné úkoly: třeba teď jsem doma dělal popel na popeleční 

středu, pálil jsem kočičky; když se světí voda, tak se musí připravit 

nádoba a sůl, při křtu nachystat paškál a svěcenou vodu, při pohřbu 

zase máry a sukno atd. Záleží taky na rozsahu svátku,  

na Velikonoce je toho zase víc (Velikonoce se všeobecně považují 

za „maturitu“ kostelníka). Navíc o svátcích to znamená občas 

zajistit nějaké ty „světelné efekty“.  

 

R: Já o Velikonocích zpívám, takže je to všechno na Jiřím. Taky 

dost často čtu čtení, když nepřijde lektor, protože tady Jiří – 

trémista číst nechce. Při přípravě je vždy potřeba velké pozornosti. 

Ale my spolu dost často kecáme o všem možném a přitom děláme 

jednotlivé úkony. Tím, že odvádíme pozornost tím kecámím, 

dochází k různým botám. 

 
5. Máte mezi sebou nějak rozdělené jednotlivé úkoly?  

 

J: Ze začátku jsme je rozdělené neměli, ale za tu dobu se to už tak 

nějak vžilo. Já nalévám konvičky, připravuji kalich, zapaluji svíce 

na oltáři… 
 

R: …Jiří je velký machr na svíčky, seřezává je a pečlivě připravuje, 

aby byl vidět knot. A nese obětní dary, protože má elegantní chůzi. 

Já pouštím zvony, vždy jdu otevřít záchod, zpovědnici, obecně jsou 

to většinou „klíčnické“ povinnosti.  
 

J: Při pohřbu oddělávám paškál, protože Rudolf by zakopl . Není 

to žádná sranda, než jsem si uvědomil, že ta svíčka je plná vosku, 

stihl jsem si polít kalhoty i sako. Ruda 

naopak otevírá zadní dveře. Povinnosti 

máme tedy většinou rozdělené, ale má  

to jednu nevýhodu: občas se stane,  

že člověk něco opomene a ten druhý  

to už nekontroluje. 

 
6. Zavedli jste nějaké inovace? 

 

R: Třeba úprava těch svíček se dřív asi nedělala. 
 

J: Na konto jsme si taky připsali zásluhu o nové sukno na máry. 

Dřív tady totiž byla taková stará a těžká látka. Nové sukno je 

mnohem lehčí a dává se do sucha v sakristii. Takže s touto změnou 

jsme přišli my. 


