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organizaci rozpustit, a státem, který je v tom mocně zaštítil. Vyhrál to 

stát a PiT, které existuje dál, k nelibosti většiny kněží a k pohoršení 

všech laiků.  

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 

 

A teď něco pro Vaši dobrou náladu: 
 

Netopýři 
Visí tři netopýři na drátě. Dva visí hlavou dolu a ten třetí hlavou nahoru. 

První netopýr se ptá druhého, proč je ten třetí hlavou nahoru a on mu odpoví: 
"Omdlel, nevidíš?" 

 

Kapr 
"Slyšel jsi to? V Labi u Lovosic se objevil kapr." 

"A co tam, prosím tě, dělá?" 
"Rozhodl se, že bude studovat chemii..." 

 

Medvědi 
Jdou dva lední medvědi po poušti a jeden říká: 

"Tady ale muselo bej strašný náledí, když to tu takhle posypali!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na vás v dalším čísle našeho farního časopisu. 

Vaše Redakce 
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Milí přátelé, 
velikonoční doba se blíží ke svému závěru a zanedlouho oslavíme 

třetí největší křesťanský svátek, Slavnost Seslání Ducha svatého, 

začátek veřejného života církve. V našem časopise se snažíme psát  

o tom, jak vypadá církev dnes ve své konkrétní podobě v naší farnosti 

i kolem nás. Co jsme prožili, co nás čeká, co můžeme nabídnout. Je 

to radost i úkol pro nás všechny, kteří chceme brát vážně Ježíšovu 

výzvu:  

„Budete mými svědky.“ Ať se nám to daří! 

Přeji vám hezké čtení! 

o. Jakub 
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Sobota 3. června ve 20:00: společná adorace v kostele před Slavností 

Seslání Ducha svatého. 
 

Neděle 18. června ve 14:00: Farní zahrada Open – turnaj ve hře Petanque   

a farní odpoledne. Stejně jako vloni se ho mohou zúčastnit družstva našich 

farností v počtu 3 – 6 hráčů. Nebude chybět občerstvení a kvalitní rozhodčí. 

Vítězné družstvo převezme putovní pohár a další ocenění. 
 

Sobota 24. června: pouť našich farností do Bystrého u Poličky. Na závěr 

školního roku půjdeme poděkovat a poprosit na poutní místo do Bystrého. 

Půjde se pěšky od kostela v Sulkovci v 16:00, další mohou přijet svými 

auty. Poutní mše svatá bude v kostele sv. Jana Křtitele v Bystrém v 18:00. 
 

Pátek 21. července – neděle 23. července: návštěva přátel z farností 

Mikulovska spolu s  otcem Karlem Janouškem. O životě věřících na Pálavě 

se dozvíte více v rozhovoru s otcem Janouškem. 
 

Neděle 23. července v 11:00: poutní mše svatá v Borovnici ze slavnosti 

svaté Anny. 
 

Podrobnější informace dostanete při nedělních bohoslužbách. 

Všechny Vás zvu alespoň na některou z těchto akcí! 

/o. Jakub/ 

kláštera), křtitelnice postavena na stupeň, který byl dosud před tímto 

bočním oltářem. Obnoven lustr a předělán dozadu. Nad lavice dána    

dvě nová osvětlovací tělesa. Věčné světlo instalováno pod oratoř. 

Obnoveno osvětlení presbytáře. Instalován oltář Dorám populo, 

upraveny stolky, sedačky pro ministranty. Dále upravena zpovědnice 

a jiné drobnosti. Vše dělali farníci, většinou zdarma. Materiál, 

doprava a odměny státu byly zaokrouhleně 5000 Kč.  

Důkladně duchovně a liturgicky připravené slavení 

velikonočního třídenní v obnoveném interiéru se setkalo s velkou 

odezvou celé farnosti. 

Bylo získáno asi 15 nových lektorů a lektorek, kteří čtou  

i ve všední dny. Střídají se v třítýdenním cyklu. Mají pravidelné 

školení, na kterém se učí věci potřebné pro lektorskou službu  

a hlavně rozumět a křesťansky žít s Písmem svatým.  

Po tři postní neděle byly odpoledne kající pobožnosti. Májové 

pobožnosti byly zaměřeny pro děti. Jednou měsíčně v pátek po mši 

bylo zavedeno klanění eucharistickému Kristu. V kostele se nově 

slavilo ukončení a zahájení školního roku. O svátku Svaté Rodiny 

byla obnova manželských slibů.   

Na jaře byl cyklus promluv a pokání. 

Je jeden společný seminář pro Čechy a Moravu, 

v Litoměřicích. Je v něm kolem 140 bohoslovců, přibližně               

1/3 z celých Čech, 1/3 z diecéze Brněnské a 1/3 z diecéze 

Olomoucké. V poměru k velikosti má nejvíc bohoslovců (i kněží) 

naše Brněnská diecéze. 

V roce 1971 vznikla kněžská organizace „Pacem in tetros“ 

(zkratka PiT), která čím dál více spolupracovala s ateistickým státem 

ke škodě katolického života. V posledních letech si víceméně 

osobovala právo reprezentovat církev v jednání se státem. Veřejně 

nejsou známy údaje o počtu členstva. V brněnské diecézi se 

odhaduje, že je 30 – 35 aktivních členů, 70 – 80 pasivních. V březnu 

Vatikán zakázal různé kněžské organizace, mezi nimi PiT. 

V následujícím půlroce se odehrály boje mezi pražským 

arcibiskupem kardinálem Tomáškem a vedením PiT, které nechtělo 
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Vás abyste pozdravovala všechny věřící, ale i nevěřící v Jimramově  

a vzkažte jim, ať na nás občas vzpomenou u oltáře, aby neochabla 

naše víra, tak jako víra těch našich předků. 

 

Čtení z farní kroniky: 
 

 
 

Vztahy mezi katolickým a evangelickým farářem jsou dobré. 

1. 7. byl přeložen administrátor P. L. Otradovec do Rouchovan  

(u Moravského Krumlova) a zdejším administrátorem byl ustanoven 

PhDr. Karel Cikrle. 

Přes léto a podzim byla z bývalé „charity“ zřízena kancelář 

(pracovna), byly upraveny téměř všechny místnosti na faře.  

Bylo nacvičeno ordináriům pro scholu a lid a personálně 

obnoven chrámový sbor. Při týdenních zkouškách dívčího sboru         

a ministrantů se začalo číst z Písma svatého.  

Na Moravci je několik desetiletí dům pro staré kněze. Pečují  

o ně řádové sestry. Na podzim byl dům přepaden policií. Všichni byli 

vyslýcháni a bylo jim zabaveno mnoho osobního majetku – zvláště 

radia, magnetofony, psací stroje, peníze a knihy. Po půl roce bylo 

kromě knih vše vráceno. 

Na podzim též odsouzeno asi deset kněží a laiků  

za rozmnožování náboženské literatury do vězení na 1 – 5 let. 

 

 
 

Ve školním roce 1982/83 přihlášeno 37 dětí do vyučování 

náboženství. K Velikonocím byla provedena provizorní úprava 

interiéru kostela: z vítězného oblouku odstraněna socha, zmenšen 

oltářní stůl pod retabulem sv. Barbory, uděláno pozadí pro sochu 

Panny Marie (nehodnotná sádrová nahrazena dřevěnou z bývalého 

 

 
 

Sobota před Květnou nedělí je v brněnské diecézi každým 

rokem „rezervována“ pro setkání mládeže s otcem biskupem 

Vojtěchem Cikrlem. Letos se k tomuto setkání připojila také mládež 

z Jimramova, Dalečína a Sulkovce. Vzhůru k brněnské katedrále 

Petra a Pavla je vedlo heslo letošního setkání: „Svítilnou mým nohám 

je tvé slovo, světlem mé stezce“ (Ž 119, 105). V posledních letech se 

tohoto setkání zúčastnily celé dvě tisícovky mladých lidí, a tak i letos 

si nejeden mládežník musel rozložit svoji karimatku před katedrálou,    

do které se všichni přítomní při nejlepší vůli nemohli vejít. Každý    

ze zúčastněných si mohl zvolit jednu z tematických přednášek, 

kterých bylo letos připraveno 15. Kvůli „pozdnímu“ příjezdu měla  

jimramovská mládež omezené možnosti výběru (každá skupina měla 

stanovený maximální počet posluchačů). Přesto je svým programem 

zaujala skupina s názvem „Tajemství misií“.  

Celá akce byla zahájena v 9 hodin a pokračovala tématickou 

katechezí otce biskupa. Poté se již všichni rozešli do vybraných 

skupinek. „Misijní“ přednáška v gotickém kostele sv. Jakuba byla 

obohacena mimo jiné také krátkým prezentačním videem a účastníci 

zde mohli přispět na samotné misijní dílo.  

Aby se předešlo případnému zkolabování, následoval             

po ukončení přednášek ve 12 hodin tradiční oběd (páreček). Po obědě 

se v brněnské katedrále rozezněla slova poselství Benedikta XVI.       

ke světovému dni mládeže a úsměv na rtech vykouzlily zábavné 

scénky připravené organizátory.  

Setkání bylo zakončeno bohoslužbou při níž byla posvěcena 

nová vlajka brněnské diecéze, kterou si každý z účastníků mohl, 

samozřejmě ve zmenšené podobě, odvézt domů. Odjížděli jsme nejen 

s malým razítkem na dlani a vlaječkou v kapse, ale také s pevným 

odhodláním kráčet za Kristovou svítilnou. 

/Barbora Kašová/ 
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 Toto setkání katolíků a evangelíků se uskutečnilo v pátek     

28. dubna. Sešlo se zde kolem 30 věřících. Toto setkání vzniklo,  

aby se katolíci a evangelíci nescházeli pouze o ekumenických 

bohosluţbách. Setkání se konalo v Karafiátově síni na evangelické 

faře. Setkání se účastnil katolický farář – o. Jakub a také evangelický 

farář – T. Jirků. 

 Toto setkání zahájil o. Jakub, který poté poţádal o exegezi    

T. Jirků. Exegeze, neboli výklad textu z Písma svatého, byla z první        

a druhé kapitoly „Skutků apoštolů“. O. Jakub měl praktickou  

část – jak číst a modlit se s Písmem svatým.  

Hlavní myšlenkou bylo, abychom si vybrali nějaký text 

z Písma svatého. Co nás v tomto textu osloví, to bychom si měli 

podtrhnout a měla by to být například naše myšlenka na den,           

nad kterou bychom měli přemýšlet.  

Celé setkání trvalo asi hodinu a na začátku i na konci byla 

modlitba, do které se mohli zapojit všichni účastníci.  

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

 Toto setkání se mělo konat samozřejmě 30. dubna. Jelikoţ 

tomu však počasí nechtělo, muselo se upalování čarodějnic odloţit    

na příští neděli a to 7. května. I přesto však toto setkání neztratilo nic 

ze svého kouzla.  

 Setkání se uskutečnilo na Holém vrchu (Holáku) a sešlo se 

zde kolem padesáti farníků. Začátek setkání byl stanoven na šest 

hodin večer. Byla připravena hranice, na kterou byla vloţena 

čarodějnice, připravená částí dětí a mládeţe. Po zapálení hranice  

a spálení čarodějnice došlo i  na opékání párků. Jen co se oheň 

alespoň trochu zmenšil, proměnil se prostor nad plamenem ve velké 

uzenářství. Kolem ohně se doslova bojovalo o prázdná místa! 

asi o 8 aţ 10 rodin (někteří umí udělat moc dobré víno – i z hroznů). 

Na vyučování náboţenství zde v Mikulově chodí asi 20 dětí. 

 

4. Proč jste ke spolupráci zvolili právě Jimramov? 
 

Proč Jimramov? Snad se ani nedá říct, ţe jsme si vybírali. Ţádné 

nabídky zde totiţ nebyly, ale náš spolubratr otec Jakub nám jednou 

navrhl, ţe bychom mohli tuto zajímavou zkušenost udělat, a tak jsme 

se dostali na Vysočinu. 

Kdyby nám byl nabídl Kanárské ostrovy, moţná ţe bychom 

rozvaţovali i tímto směrem – uţ i kvůli teplotě, i kdyţ si nesmírně 

ceníme čerstvého vzduchu na Vysočině. 

 

5. Jak si představujete průběh této spolupráce? 
 

Představu mám zatím jenom silně podvyţivenou. Bylo by dobré, 

kdybychom se nejdříve navštívili, seznámili a udělali si tak trochu 

jasno o našich moţnostech a schopnostech tento kontakt udrţovat. 

Vše se nakonec ukáţe, aţ se lidé lépe poznají. 

 

6. Čeho můžeme podle Vás prostřednictvím této spolupráce 

našich farností dosáhnout? 
 

Především toho, ţe se poznáme, a ţe si uvědomíme, ţe jak  

na Vysočině tak i v pohraničí jsou lidé, kteří mají rádi Boha a jiné 

lidi, třeba i ty z pohraničí. Raději nebudeme dělat ţádné pětiletky; 

uvidíme, jak se situace vyvine. 

 

7. Co byste vzkázal lidem v naší farnosti jako „předzvěst“ 

prvního setkání, které proběhne v červenci? 
 

Chtěl bych jim vzkázat AŤ SE TĚŠÍ!! Vţdyť kaţdé nové setkání 

můţe být anebo dokonce je zajímavé a přináší obohacení, zvláště 

tam, kde lidé mají něco tak ţivotně společného jako je víra. Prosím 
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1. Jak byste charakterizoval farnost, ve které působíte 

(oblast, věkové složení,…)? 
 

Mám-li charakterizovat farnosti ve kterých působím, bude stačit, 

když řeknu, že jsou to farnosti na území bývalých Sudet. To dnes 

znamená, že zde žije obyvatelstvo dostěhované po válce  

z nejrůznějších částí bývalého Československa. Tito noví 

přistěhovalci velmi brzy, částečně pod nátlakem, opustili víru, čímž 

se dnes celá tato oblast jeví jako bezvěrecká. 

Lidé kteří jsou praktikujícími křesťany jsou převážně staří lidé. 

Tato oblast je oblastí s malou příležitostí k zaměstnání, což k lepšímu 

jistě nepřispívá. V našem regionu máme ovšem tu výhodu, že si zde 

lidé mohou přilepšit pěstováním vína, ovoce a zemědělských plodin. 
 

2. Je všeobecně známo, že v této pohraniční oblasti není 

příliš mnoho věřících. V čem shledáváte hlavní důvod? 
 

Důvodů proč je tato oblast považovaná za nevěreckou můžeme 

najít hned několik, hlavní je však ten, že rodiče nedokázali předat 

víru svým dětem. 

Jako přistěhovalci byli vlastně vykořeněni z prostředí mnohdy 

tradičně křesťanského a v novém prostředí, cizím, nedokázali  

na své křesťanské kořeny navázat – částečně ze strachu, vlivem 

nátlaku ze strany režimu, částečně z pohodlí. 

 

3. Funguje ve Vaší farnosti nějaký typ společenství (mládež, 

děti, manželé,…) 
 

Předchozí charakteristika ještě neznamená, že v našich farnostech 

není vůbec žádný duchovní život. Je to možná jenom malý plamínek,       

od kterého očekáváme, že se vlivem Ducha Svatého rozhoří. Máme 

zde malé společenství mladých ve věku od 15 do 25 let v počtu asi 

deset mládežníků. Dále pak společenství rodinné, které se schází 

jedenkrát týdně a jsou to mladí manželé nejen z Mikulova,  

ale i z okolních obcí, které částečně patří pod naši správu. Jedná se 

 Kolem osmé hodiny však začalo lidí ubývat, takže nás zbylo 

asi kolem dvaceti. Zbylo zde však dost dětí a mládeže na to, aby se 

mohly pořádat různé hry. Vše začalo hrou, která by se také dala 

nazvat: „Chyť mě, když to dokážeš“. Ještě před úplným setměním,       

na které jsme čekali nejvíce, se stihla zahrát hra jménem Mrazík.  

U ohně pak následovalo zpívání písniček s kytarou.  

Zlatým hřebem večera byla hra Bludičky. Na tuto hru se již 

těšili všichni děti i mládežníci. Byli jsme na ni také pečlivě 

připraveni. Hlavní pomůckou k této hře byly svítící náramky. 

Svítících náramků byly různé skupiny barev, a proto jsme utvořili 

různá společenstva. Byla vybrána elita, která měla chytat ty ostatní.  

Dalším programem večera byly pochodně. Na tuto příležitost 

vytvořili tři statní zálesáci tři pochodně. Pochodně byly vytvořeny 

čistě z přírodních materiálů, které se nacházejí v lese. V této 

disciplíně padl rekord – jedna z pochodní vydržela hořet 

neuvěřitelných 37 minut.  

Jelikož se již připozdívalo a zbylo nás zde již pouze kolem 

deseti, nastala poslední část večera, a to sice ochutnávka vína. Tímto 

jsme také celé setkání zakončili.  

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Po zimě, která nás letos potrápila výjimečně dlouho, se odkryl 

nepořádek v našich domovech a jejich okolí. Naší pozornosti neunikl 

ani kostel. Přestože se ženy již před velikonočními svátky postaraly    

o vnitřní úklid a výzdobu chrámu Páně, objevily se i nedostatky, 

které vyžadovaly zásah silných mužů.  

Na 6. května byla proto vyhlášena brigáda pro zástupce 

silnějšího pohlaví, kteří chtěli přispět svou prací při úpravě okolí 

kostela. Největším soustem se stala oprava zídky a plotu u kostelního  

domečku. Původní představa, že bude relativně snadná a rychlá, se 

záhy ukázala jako mylná. Po zhodnocení situace se „stavebníci“ 

rozhodli požádat o odbornou pomoc zednického mistra p. Procházku.  
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Následující sobotu, tedy 13. května, se brzy zrána 

dobrovolníci pustili do práce, aby pod velením p. Procházky 

vybudovali novou zídku. Během celého dne se u stavby vystřídalo asi 

deset mužů a další ochotní muži pomáhali s dovozem materiálu  

a nářadí.  

Přestože brigádníci měli co dělat až do večerních hodin a byli 

jistě unaveni, po práci je povzbudil pohled na výsledek jejich snahy. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem brigádníkům,  

kteří věnovali svůj čas zvelebení okolí kostela a přiložili svou ruku  

k dílu. Náš dík patří i ženám, které připravily oběd našim pracantům, 

aby nezhynuli hladem. Ještě jednou díky! 

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 
 

 21. května přijalo osm dětí v jimramovském kostele první 

svaté přijímání. Na tento den se připravovaly ve výuce náboženství. 

V tento den přijaly poprvé Tělo Kristovo: Zuzana Bojanovská 

z Věcova, Klára Bradáčová z Jimramova, Matěj Peňáz z Věcova, 

František Sedláček z Míchova, Marie Smolíková ze Sulkovce, Kamila  

Trnková z Borovnice, Josef Vašek ze Sedlišť a Veronika Zobačová 

z Věcova.  

Mše začala průvodem. Na začátku mše byl také představen 

nový jáhen naší farnosti o. Tomáš. Během mše obnovily děti  

svůj křestní slib. Každé z dětí předneslo jednu přímluvu. Děti 

zazpívaly také písničku „Dnes v srdci radost mám“. Po bohoslužbě, 

kdy přijaly Tělo Kristovo, se také všichni společně vyfotily. Další 

setkání pokračovalo ve farní kavárně. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 
 

„…byl večerní máj, byl lásky čas,…“ 

  Přestože měl zakladatel moderní české poezie na mysli vztah 

dvou mladých lidí, lásku můžeme chápat i jako cit k někomu,  

kdo nám neustále stojí po boku a  ke kterému máme možnost se 

s důvěrou obracet i v těch nejtěžších chvílích našeho života. Touto 

osobou může být pro každého z nás i P. Maria. Při této příležitosti se 

již od přelomu 18. a 19. století u nás každoročně v květnu scházejí 

věřící v procesích, aby projevili úctu a lásku P. Marii.  

Naše babičky vzpomínají, jak ještě jako děti chodívaly           

na májové pobožnosti každý den. S přesunem bohoslužeb  

na podvečer byly zrušeny i tyto každodenní „májové“ a po letech se 

lidé vydávají do přírody k pobožnosti především v neděli, aby si zde 

poslechli některý z příběhů o P. Marii a zazpívali mariánskou píseň.  

I dnes se pod korunami stromů a pod obrázkem P. Marie recitují 

básně.  

Věřící v naší farnosti měli možnost se zúčastnit pobožností 

v Hoře pod obrázkem P. Marie, který byl v  minulosti několikrát 

poškozen, ale vždy byl zrenovován.   

I když by květen neměl být jediným měsícem,  

kdy vyslovujeme své díky a prosby k P. Marii, májové pobožnosti 

v přírodě jsou k tomu ideální příležitostí. 

/Barbora Kašová/ 

 

 
 

Koncem července letošního roku nás navštíví někteří členové 

farnosti z Mikulovska. Z tohoto důvodu jsme požádali o rozhovor 

zástupce této farnosti o. Karla Janouška. O. Karel nám ochotně 

poskytl základní informace o své farnosti, které by nám mohly 

usnadnit navazování přátelských vztahů. 


