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situacích. Tento projekt je podporován z fondů Evropské unie  

a má napomoci mimo jiné i k vytvoření široké sítě dobrovolníků, 

kteří by byli schopni a ochotni pomoci v období krize  

(např. povodní). 

  

10.    Jaké má Charita plány do budoucna? 

   Dále rozvíjet a zkvalitňovat služby, které poskytujeme těm, kteří 

je potřebují. Našim cílem není pouze uspokojování sociálních                  

a zdravotních potřeb našich klientů, ale zprostředkování pomoci 

při uspokojování potřeb duchovních. Proto je mým velkým 

plánem do budoucna navázat užší spolupráci s jednotlivými 

duchovními správci farností, působícími v naší oblasti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Těšíme se na vás v dalším čísle našeho farního časopisu. 

Vaše Redakce 
 

 

 

   

   

   

   

              
 

Časopis farnosti Jimramov 
 

Občasník Číslo: 2/ 2006 

Datum vydání: 26. 3. Náklad: 120 výtisků 

 

Milí přátelé! 
Opět Vám nabízíme několik stránek informací o ţivotě naší 

farnosti. Jako reakci na úspěšnou Tříkrálovou sbírku si můţete 

přečíst rozhovor s paní ředitelkou Oblastní charity ve Ţďáře  

nad Sázavou. 

Připravujeme se v těchto dnech na Velikonoční svátky  

a v jejich centru stojí dva důleţité symboly: kříţ a světlo. Oba tyto 

symboly budete nacházet také v našem časopise, protoţe jsme se 

rozhodli zahajovat a zakončovat naše stránky různými fotografiemi 

zdrojů světla kolem nás a připomínat kříţe, které často tiše  

a nenápadně stojí u cest naší farnosti. 

Přeji Vám hezké čtení a stávejme se i my konkrétním 

způsobem světýlkem naděje pro naše okolí a těmi, kdo tiše  

a nenápadně doprovázejí druhé na jejich cestách. 

o. Jakub 

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

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík, Ing. Jana Zelená, pí. Boţena 

Brychtová,  pí. Eliška Halačková 
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Holíkovi, díky jehož vstřícnosti a zájmu mohla Tříkrálová sbírka                   

v Jimramově a okolí proběhnout. Dále velmi děkuji všem 

tříkrálovým koledníčkům, kteří obětovali svůj volný čas                  

a namáhali se pro dobrou věc a v neposlední řadě patří můj dík 

všem štědrým dárcům. Mám z rozjezdu Tříkrálové sbírky               

v Jimramově obrovskou radost a pevně věřím, že nám zachováte 

svou přízeň a budete s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou 

spolupracovat i v letech dalších. 

 

7. S jakou odezvou od laické veřejnosti se setkáváte? 

   Mám velkou radost, že mohu říct, že odezva od veřejnosti je          

ve většině případů pozitivní. Myslím, že se žďárská Charita stává 

postupem doby uznávanou organizací, která má své 

nezastupitelné místo v oblasti poskytování sociálních služeb.   

 

8. Jak se může obyčejný člověk jako dobrovolník zapojit? 

   Dobrovolníkem v naší organizaci se může stát každý člověk se 

srdcem na dlani ve věku od 15 do 100 let. Zájemci                          

o dobrovolnictví se však nejdříve musí spojit s naší 

koordinátorkou, která zařazuje dobrovolníky na základě 

vstupního pohovoru do činnosti Charity. 

 

9. Jaká je náplň činnosti dobrovolníka? 

   Uplatnění dobrovolníků v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou je 

opravdu značně široké. Dobrovolníky můžeme zapojit dlouhodobě 

nebo jednorázově takřka do všech projektů naší Charity,  

kde mohou pomáhat na základě svých schopností v následujících 

oblastech: pomoc nemocným a starým lidem v domácnosti, 

pomoc s volnočasovými aktivitami pro naše klienty, pomoc  

při sbírkách šatstva, pomoc při organizování Tříkrálové sbírky, 

pomoc při živelných pohromách, pomoc při organizování různých 

veřejných akcí atd. 

   V současné době se v našem Dobrovolnickém centru rozjíždí 

projekt zaměřený na pomoc lidem v mimořádných krizových 
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6. Na co konkrétně bude použit výtěžek z letošní Tříkrálové 

sbírky? 

 

 Zřízení sociálního fondu na pomoc sociálně slabým  

a zdravotně postiženým občanům. 

 Zkvalitnění poskytovaných služeb Mateřského centra 

Kopretina – nákup PC pro klienty, nákup drobného 

materiálního vybavení místností a keramického kruhu. 

 Klub v 9 na podporu duševního zdraví ve Žďáře nad Sázavou 

bude díky sbírce moci doplnit vybavení kulinářské dílny. 

 Pečovatelská služba v Bystřici nad Pern., která zřídila  

v  domě s pečovatelskou službou Klub Včela, zabývající se 

volnočasovými aktivitami pro seniory, využije finančních 

prostředků k vybavení keramické dílny pro seniory. 

 Dobrovolnické centrum a centrum krizové pomoci při OCH 

Žďár nad Sázavou zajišťuje z výnosu TKS celoroční provoz. 

 Ponorka – Centrum prevence ve Žďáře nad Sázavou, která 

svou činnost zaměřuje na primární prevenci negativních jevů, 

využije finance na podporu preventivních programů               

na školách a na dovybavení nových prostor. 

 Stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Velké Meziříčí bude moci z finančních prostředků pokrýt 

náklady na vybavení relaxační místnosti pro klienty a týdenní 

rekreačně-rehabilitační pobyt pro klienty. 

 Podpora vybudování „Domu na půl cesty“ v ukrajinském 

Užgorodě.  

 

   To všechno jsou záměry, které je možné ještě v průběhu roku 

doplnit dle potřeb. 

 

   Ráda bych touto cestou, tedy prostřednictvím Vašeho farního 

časopisu, poděkovala všem, kteří se do Tříkrálové sbírky  

na jimramovsku zapojili. Především můj dík patří o. Jakubu 
 

 

 

Naše farní knihovna má dostatečné množství rozmanitých, 

zajímavých knih, ať už se jedná o knížky s duchovní tématikou, které 

vyžadují větší soustředění a zamyšlení, nebo knihy životopisné, 

vzpomínkové, publikace pro rodiče s radami k výchově dětí, knihy 

přibližující vzdálené světy a život v nich, i knihy pro děti. 

 

Jako příklad uvedu nástin některých z nich: 

 

   David Torkington – „Prorok“ pojednává o významu pravé 

křesťanské modlitby, je součástí volně na sebe navazující trilogie 

(Poutník, Prorok a Mystik). 

 

   Marie Svatošová – „Až k prolití krve“: Autorka, která je známá 

jako organizátorka hospicového pečování o důstojné stáří, nás 

seznamuje s životem a prací P. MUDr. Ladislava Kubíčka 

zavražděného v roce 2004. P. L. Kubíček prožil určitá léta  

na Vysočině, pracoval i v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Je 

to druhá nejčtenější kniha roku 2005. 

 

  Karen Levine – „Hanin kufřík“ je příběhem děvčátka narozeného 

roku 1931 v Novém Městě na Moravě, kde žila se svými rodiči           

a bratrem. Pro svůj židovský původ zahynula Hana v nacistickém 

koncentračním táboře v Osvětimi. Příběh je smutný, citlivě psaný,  

ale nevzbuzuje depresi. Vede nás k tomu, abychom uměli mladým 

lidem vysvětlovat, co to byl holocaust, aby se takové zločiny 

nemohly opakovat. 

 

   Pavla Jazzairiová – „Izrael – Palestina“: V této části světa je stálý 

nepokoj a autorka, známá novinářka a cestovatelka, nám přibližuje 

soužití obou národů. 
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   George Weigel – „Svědek naděje“: autorizovaný životopis Jana 

Pavla II., 263. nástupce sv. Petra. 2. dubna uplyne jeden rok od smrti 

papeže Jana Pavla II. Celý svět projevil úctu tomuto papeži, který 

v dlouhém pontifikátu (téměř 27 roků) neúnavně upevňoval význam 

katolické církve, ale zároveň byl otevřený názorům jiných, bránil 

pravdu a lidská práva. 

 

Toto jsou jen některé náměty. Přijďte do knihovny, určitě si 

vyberete četbu podle své úvahy. Od října 2005 do konce února tohoto 

roku si čtenáři vypůjčili 80 knih.  

Knihy se půjčují v neděli po ukončení bohoslužby! 

/pí. Boţena Brychtová/ 

 

 
 

 První setkání ministrantů vedené o. Jakubem se uskutečnilo 

v sobotu 14. ledna v devět hodin. Sešli se zde ministranti i z okolních 

vesnic. Program byl rozdělen na dvě části a to část sportovní a část 

duchovní. Rozdělili jsme se na dvě party a to sice na mladší a starší. 

Skupina mladších šla nejdříve do kostela, kde si procvičila funkce 

ministranta a skupina starších se odebrala do tělocvičny, kde se hrál 

fotbal. Obě skupinky se potom vystřídali. Tímto příjemným 

způsobem jsme strávili celé dopoledne. Na závěr setkání bylo na faře 

malé občerstvení a jako uzavření celého dopoledne následovala 

modlitba. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Dne 15. ledna letošního roku se zaplnil sál Základní školy 

v Jimramově. Důvodem, proč se zde sešli zástupci všech generací, 

byla přednáška o. Jakuba o jeho působení ve funkci vojenského 

kaplana. Přednáška byla tématicky rozdělena na tři části: 

Těm se snaţíme pomáhat v centrech prevence – v Ponorce  

ve Ţďáře nad Sázavou a D-STOPu v Bystřici nad Pernštejnem. 

   A také pracujeme s maminkami na mateřské dovolené a jejich 

dětmi v Mateřském centru Kopretina v Radešínské Svratce, které 

se zde mohou vzdělávat v různých kurzech, účastnit se různých 

zajímavých besed a seminářů, věnovat se tvůrčím činnostem, 

zkrátka jim umoţňujeme se společně setkávat a sdělovat si radosti 

i strasti, které přináší role maminky. 

 

4. Spolupracujete s některými charitativními organizacemi 

v zahraničí? 

   Konkrétně naše oblastní Charita spolupracuje s Charitou            

na Ukrajině, kde se snaţíme podporovat dětské domovy  

ve Velikém Bereznem, dále se podílíme na vybudování „Domu  

na půl cesty“ v Uţgorodě, coţ je zařízení které slouţí bývalým 

klientům dětských domovů k přípravě na samostatný ţivot. To vše 

můţeme činit díky výtěţku Tříkrálové sbírky, která je zdrojem 

financí také pro tuto humanitární pomoc do zahraničí. 

 

5. Co obnáší pojem „farní charita“? 

   Farní charita je společenství dobrovolníků z farnosti, kteří se 

rozhodnou nějakým způsobem pomáhat druhým. Na vznik farní 

charity je zapotřebí alespoň tří lidí, souhlasu duchovního správce     

a informovat příslušnou Oblastní charitu, která území spravuje. 

Farní charity, které jiţ pod naší oblastní charitou vznikly  

a fungují, např. organizují sběr šatstva, členové navštěvují 

nemocné a osamocené, podporují potřebné, pomáhají nám 

s organizováním Tříkrálové sbírky, účastní se projektu Adopce  

na dálku apod.  
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2. Kde získáváte jako nezisková organizace peníze na svůj 

provoz (dotace, fondy, EU)? 

   Získávání finančních prostředků na provoz našich jednotlivých 

zařízení není vůbec jednoduché. Každým rokem musíme psát 

žádosti o dotace na ministerstva (ministerstvo práce a sociálních 

věcí, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví), dále 

žádáme o dotace kraj Vysočina a samozřejmě města a obce 

v místech, kde naše zařízení působí. Dále žádáme o podporu  

ze strany různých nadací, zlomek našich zdrojů tvoří také 

sponzorské dary. Významným zdrojem financí se v posledních 

letech také stává Tříkrálová sbírka. 

 

3. Jaké věkové skupiny mohou u vás nalézt pomoc? 

  Naše činnost je opravdu rozmanitá a tedy i věkové skupiny 

našich klientů. 

   Poskytujeme odbornou zdravotní péči seniorům, chronicky 

nemocným a postiženým lidem v jejich domácím prostředí 

prostřednictvím zdravotních sester naší Charitní ošetřovatelské 

služby, jejíž středisko sídlí ve Žďáře nad Sázavou a které 

poskytují služby na většině území bývalého okresu Žďár  

nad Sázavou. O naše seniory, kteří nejsou již zcela soběstační  

a potřebují pomoc druhé osoby při zvládání své domácnosti, 

hygieny apod., se starají pečovatelky ze střediska Charitní 

pečovatelské služby v Bystřici nad Pernštejnem. V obci Nížkov 

máme Domov pokojného stáří, ve kterém se snažíme umožnit 

seniorům důstojné prožití stáří. Další naší cílovou skupinou jsou 

dospělí lidé s duševním onemocněním, kterým se věnujeme  

v našem Klubu v 9 (Klub pro podporu duševního zdraví)  

ve Žďáře nad Sázavou. O mentálně a kombinovaně postižené se 

staráme v Denním stacionáři pro osoby s mentálním  

a kombinovaným postižením ve Velkém Meziříčí. 

  Také se věnujeme dětem a mládeži, které jsou ohroženy 

drogovou závislostí, jsou ze sociálně slabých problémových 

rodin, nemají doma vhodné zázemí, mají problémy ve škole, apod.   

- působení o. Jakuba na vojenské škole ve Vyškově  

- působení v Bosně   

- volná diskuse. 

První část nám přiblížila náplň práce vojenského kaplana                     

a v neposlední řadě i postoj studujících a vedení školy vůči této,         

po revoluci nově zavedené, funkci.  

Druhá část se týkala působení v Bosně. Dnes je tomu  

přes deset let, co byla uzavřena Daytonská mírová smlouva,  

která oficiálně ukončila válku v Bosně a Hercegovině. Přes dlouhá 

léta po uzavření této mírové smlouvy v oblasti panuje napětí mezi 

všemi navzájem. Proti sobě často stojí příslušníci jedné rodiny  

nebo přátelé. Pomsta je hlavním motivem konání místního 

obyvatelstva. Konflikty v současné Bosně již ztratily původní 

motivaci. Nad krajinou se jako památky nedávné války neustále tyčí 

věže rozstřílených kostelů a ruiny domů. Lidé zde často žijí hluboko 

pod hranicí chudoby uprostřed zničené krajiny, která se jen velice 

pomalu přibližuje své původní podobě. Fotografie a diapozitivy, 

promítané o. Jakubem, dokreslily atmosféru beznaděje  

a bezútěšnosti.  

Poutavé vyprávění o. Jakuba nám naprosto jasně připomnělo 

zbytečnost a malichernost našich každodenních žabomyších válek       

a sporů. Vždyť jen pouhých několik stovek kilometrů od našich 

domovů je život naplněný strachem, bolestí, bojem o přežití. Přesto 

věříme, že se vleklé spory v této oblasti v dohledné době zklidní          

a obyvatelům Bosny bude dopřáno žít v míru. 

/Barbora Kašová/ 

 

 
 

 Od začátku roku 2006 se stalo pravidlem, že poslední 

bohoslužba v měsíci je zaměřena především k dětem. Celá mše svatá 

je upravena tak, aby se děti mohly co nejvíce zapojit do jejího 

slavení. Na začátku mše přichází děti k oltáři v průvodu společně 
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s p. farářem a ministranty. Kázání je jistě určeno hlavně dětem, je 

přizpůsobeno jejich chápání, to ale nevylučuje, aby si poučení z něj 

neodnesli i přítomní dospělí. Své prosby děti předkládají Bohu 

v přímluvách, které samy čtou. V průběhu přináší obětní dary.  

Při modlitbě „Otče náš“ se všechny děti sejdou u oltáře a propojením 

svých rukou s o. Jakubem, ministranty, ale i ostatními účastníky 

bohoslužby vyjadřují, že vytváříme jedno velké společenství. 

 Z první dětské mše si děti odnesly „domácí úkol“. Dle citátů 

z Bible měly nakreslit samy nebo s pomocí svých rodičů obrázky, 

které měly vyjadřovat, co si právě pod svým citátem představují. To, 

že se jim domácí úkol povedl, jsme mohli všichni posoudit  

u výstavky výkresů v zadní síni kostela. 

Únorová dětská mše svatá již proběhla v duchu právě 

začínající postní doby. Děti si dávaly různá postní předsevzetí,  

ať už to byla pomoc mamince, čtení příběhů z Bible nebo účast  

na křížových cestách. Tím nám všem určitě mohly být dobrým 

příkladem. 

 I když jsou dětské mše zaměřeny zejména k dětem, jistě jsou 

pro nás všechny ostatní příjemným zpestřením nedělních bohoslužeb         

a každý si z nich může odnést něco podstatného pro svoji víru. 

/Maria Kašová/ 

 

 

 
 

Kurz vzdělávání ve víře pro dospělé začal 20. ledna 2006 

v učebně bývalé Horní školy v Jimramově v 18:30. Vyučování se 

zúčastnilo asi 30 farníků z Jimramova, Dalečína, Ubušína, 

Jimramovských Pavlovic a Sedlišť. V první přednášce nás o. Jakub 

Holík seznámil s životem víry ze svátostí a životem farnosti. Druhé 

setkání mělo téma: „Svátost křtu a biřmování, úkoly farnosti“. Třetí 

lekce o svátosti Eucharistie, adoraci a službách farnosti byla rovněž 

hojně navštívena.  

Těšíme se na další pokračování, kdy na čtvrtém setkání 

budeme seznámeni se svátostí smíření, svátostí nemocných  

a s farností jako buňkou diecéze. Kurz uzavře páté téma o svátosti 

manželství, svátosti kněžství a jak dále ve farnosti. 

Velká účast dospělých vyjadřuje zájem a vděčnost, že je na ně 

pamatováno, aby jejich víra rostla vzděláváním a setkáváním             

ve společenství farníků. 

/pí. Eliška Halačková/ 

 

 
 

Žďárské děkanství připravilo kurz pro spolupracovníky  

ve farnostech, který začal 4. února v klášteře ve Žďáře nad Sázavou. 

Přihlásilo se celkem 120 účastníků, z farnosti Jimramov jsou to čtyři 

přihlášení, z Dalečína a Sulkovce po jednom účastníkovi. Po uvítání        

a mši svaté promluvil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek o úloze 

laiků v církvi. P. Jakub Holík připravil přednášku na téma „Základy 

víry“. Další setkání proběhnou v sále městského kina v Novém Městě 

n. M. každou druhou sobotu až do 1. dubna, kdy zakončí kurz 

praktická část.  

Přejeme přednášejícím i absolventům kurzu dary Ducha 

svatého, prospěch a požehnání farnostem.  

/pí. Eliška Halačková/ 

 

 
s ředitelkou Oblastní charity Žďár nad Sázavou Ing. Janou Zelenou 
 

1. Jaký je hlavní cíl vašich aktivit? 

   Posláním naší organizace, tedy Oblastní charity Žďár  

nad Sázavou, je pomáhat lidem v nouzi, tedy těm, kteří se dostali         

do nepříznivé životní situace. Toto poslání se snažíme naplňovat 

poskytováním služeb v oblasti sociální a zdravotní,  

na profesionální i dobrovolné úrovni. 


