
STRANA 24.  

 „Lieta Panie 1569 tu neděli po sv. Václavě zabit jest tuto Petr,  

syn Chrásty z Albrechtic, radní, od Jana, myslivce pernštejnského. 

Bůh milostiv rač býti duši jeho.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.farnostijimramovska.cz 

   

 
 

Občasník Číslo: 18/ 2011 

Datum vydání: 17. 4. Náklad: 120 výtisků 

 

Drazí farníci a další čtenáři Žárovky! 
 

Pomalu se blíţíme ke světlu Zmrtvýchvstalého. V myšlenkách 

se v následujících dnech budeme ubírat do Jeruzaléma. Ze své 

nedávné pouti po Svaté zemi se pro mě nejkrásnějším záţitkem stala 

modlitba breviáře v Jeruzalémě, kde jsem trávil posledních pět dní 

své pouti. Uţ jsem toto místo jen nečetl, nemodlil, ale i ţil. Přeji nám 

všem, aby se nám podobným způsobem podařilo proţít letošní 

Velikonoce. Ne je při obřadech jen promodlit, ale také proţít.  

A toto vydání Ţárovky nám můţe být pomocným světlem na cestě 

k Ukřiţovanému a Vzkříšenému. 

Do Svatého týdne, velikonočního tridua a celé velikonoční 

doby všem ţehná 

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

Design: Pavel Šikula ml.     &&     Ilustrace: Adam Plecháček 

Další spolupráce: o. Pavel Vybíhal, Daniela Ondrůchová,  

Lada Halvová 

 o. Pavel. 
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Mimořádné sbírky: 

22. 4.: Dobrovolná sbírka na Boží hrob 

24. 4.: Sbírka na topení v kostele 

15. 5.: Sbírka na bohoslovce 

12. 6.: Sbírka na charitativní účely 

 

 

 

 
 

Na farní zahradu byla pro zpestření setkání dětí pořízena 

trampolína. Kdo vyskočí výš, bude Bohu blíž! 

 

Jimramovští farníci (včetně redakce Žárovky) jsou upřímně 

rádi, že se jim po dvou týdnech navrátil ve fyzickém i psychickém 

zdraví jejich o. Pavel.  

 

V posledních měsících proběhly v postojích v jimramovském 

kostele změny. Pravidelně se neúčastnící účastníci bohoslužeb, mějte 

oči na šťopkách! (nápověda: držte se při zemi!) 
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Duben 

29. 4.: druhé setkání rodičů prvokomunikantů (fara, 16:30) 

 

Květen 

8. 5.: novokněžské požehnání (P. Slavomír Peklanský, SAC;  

  kaplan v Radešínské Svratce) 

8. 5.: zahájení přípravy biřmovanců (fara 16:00) 

14. 5.: Ministrantský den v Arc. kněžském semináři v Olomouci 

29. 5.: Farní den 

30. 5.: Den vzájemných modliteb s AKS Olomouc 

 

Červen 

1.–12. 6.: možnost zadávání intencí na druhé pololetí roku 2011 

10. 6.: třetí setkání rodičů prvokomunikantů (fara, 16:30) 

13. 6.: Nový Jeruzalém (P. Ing. Mgr. Jiří Pospíšil) 

18. 6.: sv. smíření pro prvokomunikanty, jejich rodiče a kmotry 

(kostel, 15:00) 

19. 6.: první sv. přijímání 

30. 6.: ukončení školního roku a přivítání prázdnin (fara) 

 

 

 
 

Křty: 

1. Patrik Veselý z Jedlové – pokřtěn 13. 2. 

2. Rozárie Alžběta Štěrbová ze Svitav – pokřtěna 14. 2. 

3. Sophie Holland z Jimramovských Pavlovic – pokřtěna 10. 4. 

4. Jakub Libra z Roženeckých Pasek – pokřtěn 18. 4. 

5. Matěj Luka Chrištof z Prahy – pokřtěn 1. 5. 

6. Matyáš Jan Pavel Sedlák z Jimramova – pokřtěn 22. 5. 

7. Nela Anežka Sedláková z Jimramova – pokřtěna 22. 5. 

8. Veronika Bradáčová z Jimramova – pokřtěna 13. 6. 

9. Martin Jan Bukáček z Jimramova – pokřtěn 19. 6. 

10. Samuel Josef Vlček z Prahy – pokřtěn 31. 7. 

11. Hana Marie Krejčí z Jimramova – pokřtěna 15. 8. 

12. Lucie Tulisová z Věcova – pokřtěna 22. 8. 

13. Adéla Marie Chládková z Jimramova – pokřtěna 28. 8. 

14. Alžběta Anna Borovská z Jimramova – pokřtěna 10. 10. 

15. Tomáš Václav Hubert z Jimramova – pokřtěn 21. 11. 

 

Svatby: 

1. Adam Bedřich z Prahy a Johana Svibová z Telecího –  

  oddáni 26. 6. 

2. Pavel Bukáček z Roženeckých Pasek a Věra Bartoňová 

  z Míchova – oddáni 10. 7. 
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3. Zdeněk Leitner z Jimramovských Pavlovic a Veronika  

  Marečková z Nové Vsi u Nového Města na Moravě –     

  oddáni 28. 8. 

4. Petr Chládek z Jimramova a Andrea Koudelová  

  z Jimramova – oddáni 28. 8. 

5. Josef Jež z Dalečína a Jana Dvořáková z Trhonic –  

  oddáni 4. 9. 

 

Pohřby: 

1. Vilma Tomková z Jimramova – rozloučení ke kremaci 9. 1. 

2. Vlasta Weissová z Nového Jimramova – pohřbena  

  v Jimramově 13. 2. 

3. Oldřich Semerád z Jimramova – pohřben v Jimramově 2. 3. 

4. František Weiss z Nového Jimramova – pohřben  

  v Jimramově 3. 7. 

5. Eliška Halačková z Jimramova – pohřbena v Jimramově      

  20. 10. 

 

 

 

 

 
 

V předvečer svátku sv. Mikuláše nás v našich domovech 

navštěvuje trojice Mikuláš, čert a anděl. Oslava svátku sv. Mikuláše 

je spojena s rozdáváním dárků. Protože sv. Mikuláš je především 

biskup, těšíme se každoročně z jeho návštěvy v našich kostelích. 

Bílá sobota – celodenní adorace u Božího hrobu; vigilie:   

19:00 Sulkovec 

21:30 Jimramov 

 

Boží hod velikonoční – mše sv.: 

8:15 Jimramov 

9:45 Dalečín 

11:15 Sulkovec 

Cesta světla:  

16:00 Jimramov 

 

Pondělí velikonoční – mše sv.: 

7:30 Sulkovec (bohoslužba slova) 

8:15 Jimramov 

9:45 Dalečín 

11:15 Nyklovice 

 

 

Na Velký pátek a Bílou sobotu je možnost účastnit se 

společného slavení Denní modlitby církve (Uvedení do první 

modlitby dne, Modlitba se čtením, Ranní chvály) v 8:00 v kostele 

v Jimramově. 

Velký pátek je dnem přísného postu!!! 
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sestry svatého Kříže, které, spolu s ostatními civilními zaměstnanci, 

kromě modliteb zajišťují chod semináře po materiální stránce. 

Společně se v modlitbě s obyvateli kněžského semináře 

spojíme při mši svaté v 7:30 a večer pak v 19:00 při adoraci. Jste 

zváni! 

/o.Pavel/ 

 

 

 

 

 

 
 

Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně:  

17:00 Dalečín 

19:00 Jimramov 

 

Velký pátek – křížová cesta:  

15:30 Nyklovice – kaple Povýšení sv. kříže 

16:30 Dalečín – kostel sv. Jakuba (příp. schodiště ke kostelu) 

20:00 Jimramov – z Bludníku na Javorskou cestu 

Velkopáteční obřady: 

17:00 Dalečín 

17:00 Sulkovec 

18:30 Jimramov 

 

s úctou a tradicí každoročně sv. Mikuláše vítáme 

i v našem kostele. Přichází v doprovodu anděla  

a nese si dlouhý seznam vložený do nebeské 

knihy. Vyslechneme chvály a výtky o našem 

celoročním snažení a činnostech a necháme se 

nabádat, v čem se máme ještě zlepšit. 

Několikrát nám sv. Mikuláš připomenul 

oslavy svých kolegů svatých – rok sv. Pavla, rok 

sv. rodiny, ale sv. Mikuláš stále nic! 

Vzpomeneme si, až když se rozdává. Rozhodli 

jsme se vzít Mikuláše za slovo a napravit to.    

Od začátku nového roku probíhají dětské mše svaté věnované 

životu a legendám o sv. Mikuláši. Otec Pavel nám každou dětskou 

mši vypráví příběhy ze života sv. Mikuláše a o jeho dobrých 

skutcích. Dějiště příběhu nám názorně ukazuje na obraze. Nově 

nabyté informace zúročíme ve vědomostní soutěži, která tuto aktivitu 

o sv. Mikuláši provází. Už nyní se těšíme na další dětské mše  

a na další příběh o sv. Mikuláši. O to radostnější pak bude naše 

setkání 5. prosince 2011, kdy k nám sv. Mikuláš přijde znova  

do farnosti.  

Věříme, že bude rád, že jsme se o něm celý rok učili a také se 

k němu modlili.   

/Daniela Ondrůchová/ 
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Tradice, ochota pomoci potřebným a Charita spojují každým 

rokem síly, berou na hlavu papírové koruny, na krk kasičky  

a v podobě tří králů stojí na našem prahu a zpívají tu dobře známou 

novoroční koledu. 

Naše farnosti se i letos,  

již tradičně, aktivně zapojily do této akce 

a vyslaly do ulic téměř dvacítku 

skupinek koledníků. Přispěly tak 

k rekordní Tříkrálové sbírce: zvýšil se 

jak počet zapojených skupinek a oblastí, 

tak hodnota vybraných příspěvků.  

Ve dnech 7. a 8. ledna se pohybovalo 

v našich farnostech celkem 19 skupinek (z Dalečína, Jimramova, 

Míchova, Nyklovic, Sedlišť, Sulkovce, Ubušínka a Věcova), které se 

Oblastní charitě Žďár nad Sázavou zasloužily o 77 756 Kč  

(o 12 228 Kč více než v loňském roce). 

Celkově Charita v lednu 2011 vybrala 2 167 854 Kč. Částka 

bude rozdělena na potřeby Oblastní charity, jako je rozvoj terénních 

služeb (např. Osobní asistence), záchrana některých charitativních 

zařízení, které se potýkají s finančními problémy i pomoc lidem 

v nepříznivé finanční situaci. 

Sama Charita ve Žďáře nad Sázavou označuje jedenáctou 

Tříkrálovou sbírku za vůbec nejúspěšnější za celou dobu  

svého trvání. Za to patří velký dík jednak všem, kteří se podíleli  

na organizaci (koledníci, vedoucí skupinek apod.), ale také všem 

dárcům, kteří do jejich kasiček přispěli. Díky a za rok nashledanou! 

/Barbora Kašová/ 

na faře), pravděpodobně jednou za 14 dní, dále projevit ochotu 

spolupráce na životě farnosti, prokázat základní znalosti získané  

na přípravách (Písmo svaté, Katechismus katol. církve, život z víry 

apod.). Ostatní předpoklady pro přijetí mezi biřmovance a k udělení 

samotné svátosti jsou na farních webových stránkách, přičemž 

nejdůležitější je vlastní rozhodnutí, ochota a radostná spolupráce 

směřující k přijetí této svátosti. 
 

Na budoucí biřmovance se těší 

o. Pavel. 

 

 

 

 

 

 
 

Bohoslovci a představení v Arcibiskupském kněžském 

semináři v Olomouci se každý den modlí za některé z farností 

moravských diecézí. Za naši farnost se budou 

modlit v pondělí 30. května. Tento den by měl 

být i pro nás dnem modliteb za tento kněžský 

seminář, kde si Bůh připravuje své nejbližší 

spolupracovníky. Zvláště pak je naše farnost 

povolána k tomu, aby se modlila za svého 

bohoslovce Jaroslava. Neméně také za své 

budoucí duchovní správce, i když je třeba dosud 

neznáme a oni možná zatím ještě netuší nic o Jimramovu. Je třeba se 

modlit také za ty, kteří budoucí kněze formují a vyučují, za milosrdné 

 



STRANA 18. STRANA 7. 

které pro ně připravil p. Bradáč. 

Okolo  půl  dvanácté se zase všichni  potkali   

v kostele, kde bylo vyhlášení výsledků.  

Protože jsme všichni měli hlad, uvítali jsme 

občerstvení, které na nás čekalo na faře.  

Po odpočinku u teplého čaje, jsme dostali ceny. 

Děti si vyzkoušely novou trampolínu na farní zahradě a kdo nebyl 

líný, šel si zacvičit do místní tělocvičny. Ve tři hodiny se všichni 

rozloučili a rozešli domů. 

/Lada Halvová/ 

 

 

 

 
 

Na začátek podzimu roku 2012 je v plánu udělování svátosti 

biřmování. Je to dovršení křtu a z vlastního rozhodnutí přijetí slibu, 

který za nás dali rodiče a kmotři při křtu. Je to svátost křesťanské 

dospělosti a také dává Ducha svatého, aby křesťan mohl neohroženě 

vydávat svědectví o víře v církvi, ke které je touto svátostí pevněji 

připoután. I příprava má být zaměřena na růst ve víře a převzetí 

odpovědnosti křesťanského života. Rovněž se má v katechezích 

zdůraznit smysl pro příslušnost k církvi a farnímu společenství,  

na kterém rovněž spočívá zvláštní odpovědnost za přípravu 

biřmovanců (KKC 1309). 

Ti, kteří se chtějí na tuto svátost připravovat, mají za úkol 

odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, a to do 30. 4. V roce 2012 musí 

dosáhnout alespoň 15 let života, účastnit se pravidelných setkání, 

které budou dle domluvy na prvním setkání (8. května 2011 v 16:00 
 

 
 

Vyžehlené košile a obleky, načesané vlasy, šaty všemožných 

barev i tvarů a naleštěné boty… Tak přesně toto všechno se již potřetí 

koncentrovalo v jimramovské sokolovně pod záštitou naší farnosti.  

V pátek 14. ledna totiž proběhl třetí farní ples.   

Jako každý rok vydělané peníze z plesu byly věnovány  

na dobrý účel. Letos výdělek převzala Ing. Štěpánka Dvořáková  

a skrze její ruce peníze pomohly v Oblastní charitě Polička. 

Celé atmosféře plesu 

pomáhala Bystřická kapela  

a pro povzbuzení na parketu 

jsme se mohli podívat na dvě 

taneční vystoupení. Na zahájení 

se předvedla taneční skupina 

z Nové Vsi v krojích se svými 

lidovými tanci a jako půlnoční 

překvapení vystoupila, farníkům z minulého plesu již dobře známá, 

taneční skupina Rybíz složená z nás mládežníků. 

Pro ty, kteří chtěli zkusit své štěstí, byla připravena zajímavá 

tombola. Pro všechny, i bez zmíněného štěstí na losy, bylo  

k dispozici bohaté občerstvení.   

Příjemná atmosféra provázela tanečníky i všechny, kteří přišli 

jakkoli podpořit tuto farní akci, a to celý večer a některé  

až do samého rána. V brzkých ranních hodinách totiž Bystřickou 

kapelu vystřídala  technika a pro taneční nadšence a hlavně vytrvalce 

začala menší diskotéka. 

Tento večer a noc, alespoň pro mě, velmi rychle utekly. To je 

známka toho, že vše probíhalo bez problému a všichni se dobře 

bavili. Aby to tak mohlo být, musela řada lidí přispět větším 
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či menším dílem organizaci, která zabrala mnoho hodin příprav. 

Mnozí z těchto pomocníků si během samotného plesového večera  

ani neodpočinuli a neustále se snažili, aby vše klaplo. My, kteří jsme 

nebyli do těchto náročných příprav příliš zapojeni, si neumíme asi  

ani představit, jaké úsilí stála celá tato akce. Proto děkuji VŠEM, 

kteří se jakkoli podíleli na průběhu našeho třetího plesu. 

Kdo letos zaváhal a nepřišel, nemusí zoufat. Na leden 2012 se 

chystá již čtvrtý farní ples. Přijďte si zatančit a pobavit se  

nebo jakkoli pomoci s přípravami. Už teď se na Vás těšíme.  

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 

 
 

Postní doba je pomalu za námi  

a my již netrpělivě vyhlížíme bujaré oslavy 

Bílé soboty a Božího hodu. Ohlédněme se 

ale za těmi pěti týdny postu, kterými jsme 

prošli. Stejně jako v minulých letech 

nabídla tato doba jimramovským farníkům 

vzdělávací kurzy ve víře. Rozdílem oproti 

minulým cyklům byla jednak různorodá 

nabídka přednáškových témat, ale i složení přednášejících: každou 

z přednášek byla pověřena jiná, v naší farnosti externí, osoba. 

Výjimkou byl náš o. Pavel, který do skupiny externistů 

zdaleka nespadá, s přednáškou na téma Smysl postojů a gest 

v liturgii. Již z jejího názvu je zřejmé, jaká byla její náplň: objasnění, 

případně vysvětlení gest a postojů účastníků bohoslužby i kněze, 
 

představu. Jedině tak vás může film obohatit… A to, co říkám, není 

jen o obrazu. Je to i o myšlence, emoci, obsahu skrytého uvnitř. 

V tom může ostatně film pracovat jako kniha. Můžete např. Krista 

nejen vidět, ale také jej milovat, soucítit s ním. Můžete o jeho slovech 

ještě dlouho poté přemýšlet. To vše ovšem vyžaduje jistou míru 

otevřenosti, zájmu a inteligence. Není to lehké. Výsledkem je ovšem 

bohatší člověk/divák. 

 

 

11. S předchozí otázkou souvisí i má poslední: Co byste si přál, 

aby si diváci Telecko-Jimramovského filmového klubu  

v ideálním případě odnesli po projekci s sebou domů? 
 

Pocit, že byli obohaceni. 

 

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

V sobotu 9. dubna se v katolickém kostele  konal dětský 

den  na téma Poznáváme české svaté. V 9:30  jsme se sešli  v kostele. 

Děti se zapsaly do soutěže a s otcem Pavlem jsme se pomodlili. Ještě 

jsme si pro povzbuzení zazpívali a šlo se. Rodiče na přednášku  

na evangelickou faru do Karafiátovy síně a děti  soutěžit. Měli jsme 

připravený okruh po Padělku. Během cesty menší děti plnily úkoly, 
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ale upřednostnit tak jeden film na úkor ostatních… tam mi to tak 

snadno nejde. Rozhodně patřím spíše mezi obdivovatele Bergmana 

než příznivce italské školy Felliniho. I v Hollywoodské produkci se 

dá najít mnoho pěkného, nejméně toho ale kupodivu víme o našich 

českých zapomenutých skvostech.  

 

 

8. Existuje nějaký kousek, který byste rád viděl/vlastnil,  

ale zatím jste neměl možnost ho sehnat? 
 

Vzhledem k tomu, že filmy nerad stahuji, mám rád kvalitní  

a dobře přeložená díla, není pro mne vůbec snadné vlastnit/vidět 

cokoli. Rád bych někdy zakoupil např. filmy Tarkovského, přál bych 

si, aby bylo do češtiny přeloženo a distribuováno i mnoho 

francouzských filmů. 

 

 

9. Je možné říct, kolik času přibližně věnujete tomuto svému 

koníčku? 
 

Podle toho, jak je sledovaný film dlouhý. Občas ho ale vypnu 

(a většinou i vyhodím/vymažu) před koncem. Takže ani moc ne . 

 

 

10. Co výjimečného si myslíte, že kinematografie může 

nabídnout svému divákovi?  
 

Už jsem na to trochu odpověděl v otázce šesté. Nicméně 

doplním. Někdo říká, že hodnotnější je kniha, neboť podněcuje 

fantazii. Já myslím, že film vám zase svým jedinečným viděním 

nabízí pohled, který by vás jinak nikdy nenapadl. Musíte však umět 

přijmout vidění někoho jiného. Občas popřít vlastní fantazii, vlastní 

které mnohdy vnímáme automaticky, aniž bychom jim přisuzovali 

nějaký význam.  

Druhou neděli postní následoval výklad o vztahu křesťana 

k magii a okultismu, který vedl P. Blažej Hejtmánek. Všeobecnou 

nedůvěru vůči jakémukoli druhu energií aplikoval především  

na oblast léčitelství a varoval  

před tímto druhem pomoci, která může 

pramenit z ďáblových rukou. 

Potřetí se farníci sešli  

nad tématem Svátosti smíření  

a přípravy na Velikonoce. 

Přednášejícího P. Romana Kubína 

zřejmě zaznamenali také pravidelní 

účastníci bohoslužeb, protože právě on 

zastupoval při nedělní mši svaté  

tou dobou nepřítomného, do Svaté země odcestovaného, o. Pavla.  

Do obsahově zajímavé přednášky byli její účastníci aktivně zapojeni 

a obohaceni o možná nebývalá zjištění o sobě samém. 

Především mládeži, ale nejen jí, byla věnována přednáška  

P. Jana Krbce napříč hudebními styly křesťanské hudby samozřejmě 

doplněná o názorné ukázky.  

O páté neděli postní se sešli zájemci nad pašijovými 

událostmi v evangeliích. P. Jan Bezděk zaměřil svůj výklad  

na Matoušovo evangelium, ale i s tímto omezením se pojednávaná 

látka ukázala příliš rozsáhlá a vyhrazený čas příliš krátký, protože se 

dostalo jen události označené v evangeliu neurčitě „den či dva  

před Velikonoci“ a události Zeleného čtvrtka. 

Celé toto informační i duchovní soustředění vrcholí  

na Květnou neděli pašijovou hrou v kostele sv. Havla v Sulkovci, 
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kde můžeme očekávat účast mládežnického ansámblu ze Sulkovce  

i samotného o. Pavla.  

Zbývá snad už jen říct, že i když výrazy jako „půst“ a „postní 

doba“ by mohly nezasvěcenému člověku evokovat hlavně újmu  

od stravy tělesné, jimramovští farníci ví, že naopak stravou duchovní 

tu přetékají mísy. Jen se zakousnout! 

/Barbora Kašová/  

 

 

 

 

 
 

Začátkem letošního školního roku proběhla velká změna 

nejen ve školách. Po „pouhých“ pěti letech došlo ke střídání stráží  

ve vedení naší farnosti. O. Jakub dostal povolání střežit ovečky 

v Třebíči a do našich krajin 

zavítal o. Pavel, aby si poprvé 

vyzkoušel úlohu faráře se vším, 

co k tomu patří. 

Někdy se říká, že se má  

za minulostí udělat tlustá čára. 

Věřím ale, že v našem případě 

nemůžeme a ani nechceme 

zapomenout na tyto poslední roky. To potvrdilo 160 farníků 

z Jimramovska, kteří se půl roku po již zmíněném střídání vydali  

na pouť za o. Jakubem do okresního města Třebíče.   

Jeden z největších cílů, ne-li vůbec ten největší, bylo zjistit, 

jak se daří o. Jakubovi v novém působišti. Na odpověď jsme 

nemuseli dlouho čekat. První pohled čekajícího a usměvavého 
 

5. Projekci vždy doprovázíte velmi zajímavým a bohatým 

komentářem, který se týká jak filmu samotného, tak jeho 

autorů: režiséra, scénáristy, herců apod. Odkud všechny 

tyto informace pocházejí, jaký je Váš zdroj? 
 

Internet, moji vysokoškolští pedagogové, rozhlasové pořady, 

knihy. Především však divákům zprostředkovávám vlastní postřehy. 

 

 

6. Jaký máte k filmům vztah Vy sám? Z jistých zdrojů naše 

redakce ví, že jste jejich velkým milovníkem. Jak dlouho se 

o filmy zajímáte? 
 

Film jako medium mě nadchnul během studií na UK. V Praze 

bylo mnoho klubových kin, „zasvěceně“ promluvit o klasických 

dílech světové kinematografie patřilo k dobrému jménu mezi 

studentskými kolegy . Faktem je, že internet zabíjí podobné 

objevování filmu jako uměleckého a myšlenkového média. Objevit 

film, nalézt v něm obsah i krásu, to vše je výsledkem nejen jistého 

slavnostního rozpoložení (v kině a nikoli před obrazovkou),  

ale i následné diskuse s těmi, kteří film sdíleli s vámi. Za dodržení 

předchozích podmínek se pak film stává hlubokým a trvalejším 

zážitkem uspěchané doby. Je krátký (kniha se čte dlouho), přesto 

nabízí na malé ploše mnoho, protože zapojuje více vašich smyslů.  

Dá se skvěle sdílet. A v diskusi se mu dá nakonec i porozumět . 

 

 

7. Můžete nám prozradit svůj nejoblíbenější film/filmy?  

Proč právě tento/tyto? 
 

Kdybyste se mne zeptala na knihu, byla by to Markéta 

Lazarová. Ve filmu by se tato odpověď nabízela také, 
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se však stali mostem mezi dvěma církvemi; těch několik vzácných 

lidí se zájmem o tento typ kultury se nakonec sešlo a vznikl tak 

Ekumenický filmový klub. 

 

 

3. Existuje mezi promítanými filmy (minulými i budoucími) 

nějaké pojítko, tematická nit, společný rys?  
 

Téma EFK jsme pojmenovali celkem složitě: „Spirituální 

obrazy zajímavých děl světové kinematografie“. Název nám však 

dovoluje oscilovat od vyloženě biblicky či christologicky 

orientovaných děl k filmům odkazujícím např. ke smyslu lidské 

existence nenápadněji a na první pohled nenábožensky. Nebo jinak. 

Jak nazvat téma, kde chcete pouštět dobrou komedii, western  

i černobílé drama?   

 

 

4. Podle jakých kritérií (subjektivních či objektivních) 

následně vybíráte filmy určené k projekci? Máte již předem 

daný seznam filmů, které se budou promítat  

nebo je vybíráte spíše „ze seance na seanci“? 
 

Seznam nemáme, naopak film vybíráme podle reakcí publika 

a také trochu místa promítání. Snažíme se o vyváženost žánrů.  

Po smutném existenciálním dramatu by měla přijít odlehčená 

komedie. 

 

 

 

 

hostitele mnohé naznačil. Při zahájení společného dne mší svatou 

jsme se v kázání dověděli, že působení je v tomto koutu úplně jiné, 

ale také náročné. Mši jsme slavili v nádherné románsko-gotické 

bazilice sv. Prokopa, která vévodí celému městu. Opravdu unikátní 

stavbou, kterou má pod křídly i světová organizace UNESCO, jsme 

se nechali provést s odborným výkladem.   

Poté jsme si prohlédli židovské město, které stále fascinuje 

svou zvláštní atmosférou, a také jeden ze tří  kostelů v Třebíči – 

kostel sv. Martina. Kdo zrovna neobdivoval krásy města, vstřebával 

posilnění po společném obědě. A aby náš zážitek byl úplný, zavítali 

jsme ještě na renesanční zámek v nedaleké Náměšti nad Oslavou. 

Následovalo rozloučení s o. Jakubem, který už pospíchal plnit 

povinnosti ve své farnosti. Kdo by ale řekl, že byl tímto příjemný den 

zakončen, byl by na omylu. Na zpáteční cestě nám o. Pavel připravil 

překvapení, a to zastávku v jeho minulém působišti v Osové Bitýšce. 

Na závěr lze jen říci, že všichni jsme se v tento den ujistili,  

že o. Jakub má jako vždy všechno ve svých rukou a i o něj 

samotného je skvěle postaráno. Pro ty, kteří se nemohli této poutě 

zúčastnit, vyřizuji pozdrav od o. Jakuba, který na nás stále vzpomíná 

nejen v modlitbách. 

/Maria Kašová/ 

 

 

 
 

Film si po více než jednom století své existence vydobyl 

v lidské společnosti nezastupitelnou pozici v oblasti umění. Získal 

dokonce označení „sedmé umění“, a přidal se tak do řady poezie – 

hudba – divadlo – výtvarné umění – rétorika – tanec. Troufám si říct, 
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že nikdo z nás se v současném světě nemohl vyhnout kontaktu 

s kinem a filmem, každý z nás prošel onou branou do světa fikce,  

do světa, který se tváří jako výsek reality dosažitelný pouhým 

natažením ruky k filmovému plátnu nebo obrazovce, každý z nás se 

ocitl v jemné pavučině příběhu, ať už lehkého a humorného jako letní 

ráno nebo náročného a smutného jako podzimní mlha.   

V naší farnosti se všem milovníkům dobrých filmů naskytla 

výjimečná příležitost rozšířit své kinematografické povědomí  

a zkušenost: evangelický sbor v Telecím ve spolupráci  

s římskokatolickou 

farností Jimramov totiž 

nabízí každou první sobotu 

v měsíci (střídavě na faře 

v Telecím a v Jimramově) 

filmovou projekci jak 

tvorby domácí, tak 

zahraniční. V trojici zatím 

uskutečněných seancí 

nabídli divákovi silné filmové zážitky režiséři jako Clint Eastwood, 

Ingmar Bergman či Evald Schorm.  

Využili jsme této příležitosti a položili jsme několik otázek 

velkému filmovému znalci a vůbec hlavní osobě této filmové akce, 

totiž Lukáši Pešoutovi, faráři v Telecím. 

Na závěr bych jen chtěla upozornit, že projekce je otevřená 

veřejnosti a každý zájemce je zde vítán. Příští film, Údolí včel 

režiséra Františka Vláčila, bude promítán na faře v Telecím první 

sobotu v květnu. Všichni milovníci dobrých filmů jsou samozřejmě 

srdečně zváni!  

/Barbora Kašová/ 

 

 

 

1. Mohl byste se stručně představit těm, kteří Vás neznají  

z filmových seancí? Slovy Paula Gaugina: „Odkud 

přicházíte? Kdo jste? Kam jdete?“ 
 

Odpovím v duchu Vaší otázky: Přicházím z „nebytí“, přijal 

jsem od Boha život, mým úkolem, stejně jako úkolem každého 

člověka, je ten život smysluplně naplnit. Povoláním jsem se proto stal 

farářem, abych i jiným pomáhal hledat smysluplné lidství před Boží 

tváří. A kam jdu? Pevně doufám, že kráčím k Bohu, že život má 

hlubší smysl a jeho naplnění nás vede k životu trvalejšího rázu, a ne 

opět do „nebytí“.  

Profánní odpověď: Jsem z ateisticky smýšlející „evangelické“ 

rodiny, z malé vesnice v Polabí, duchovně veden dobrým 

evangelickým farářem z obce mé školní docházky, smýšlením 

Evropan, který kus našeho kontinentu také procestoval, aby se mezi 

lidi na malé vsi mohl zase vrátit. 

 

 

2. Ve spolupráci evangelického sboru v Telecím a farnosti  

v Jimramově proběhly zatím tři filmové projekce. Můžete 

nám říct, jak tato myšlenka filmového klubu vůbec vznikla 

a kdo se na jejím zrodu podílel? 
 

Mé záliby v dobrých filmech i mých občasných pokusů  

na toto téma např. přednášet na církevních kurzech si všiml Štěpán 

Plecháček. Oslovil mne, vlastně vymyslel ideu filmového klubu tady 

u nás. Na základě svých zkušeností s atmosférou na vsi jsem 

podobnému podniku nedával naději na úspěch. Štěpán a jeho rodina 
 


