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že pokud se tě rozhodnu následovat, budeš vždy se mnou. Ale já jsem 

zjistil, že v nejhorších chvílích mého života jsi mě opustil,  

protože v písku je jen jeden pár stop. Proč jsi mne nechal 

samotného?“ 

 Bůh odpověděl: „Moje milované dítě, miluji tě a nikdy bych               

tě neopustil. Přes nejhorší chvíle tvého života, právě když se do písku 

otiskl pouze jeden pár stop, jsem tě přenesl.“ 

/z angličtiny přeložila Barbora Kašová/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu. 
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Milí přátelé, 
opět otevíráte náš farní časopis, který přináší zprávy o tom, co se 

v naší farnosti odehrálo a na co se naopak připravujeme a těšíme. 

Jsou to věci viditelné, konkrétní, popsatelné. Ve farnosti se  

ale odehrávají i události nezachytitelné slovem či fotografií. Je to 

snaha o proměnu našeho srdce, našich vztahů, hledání a nacházení 

cesty k Bohu a k sobě navzájem. Viditelné jsou a budou až plody, 

výsledky. Děkuji vám všem, kteří připravujete a upravujete cesty  

pro příchod Pána mezi nás. 

Přeji vám hezký advent a radostné vánoční svátky! 

o. Jakub 

 

Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. 
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Pouť farnosti byla na Svatou horu. Farář s mládeží tam opět 

putovali týden pěšky. 

Evangelíci opravují kostel. Chodí jim pomáhat i katolíci.       

Ke konci roku tam bylo někdy víc katolíků než evangelíků. 

Začátkem listopadu jsme udělali v kostele menší opravu, která 

velmi prospěla vzhledu interiéru: z kazatelny a křtitelnice se 

odstranilo dřevěné obložení. Kříž, který byl před oltářním obrazem se 

přemístil na zeď u sakristie. Tři obrazy křížové cesty se z průčelní 

stěny přemístily na stěnu u sakristie. Retablo sv. Barbory, které bylo 

1,5 metru nad menzou, se sneslo na menzu. Vyčistily a konzervovaly 

se všechny sochy a obrazy. Toto všechno (mimo dodělávek několika 

maličkostí) bylo hotovo za 4 dny! Hodně se o to zasloužila mládež 

farnosti. Nejvíc práce udělala paní Marie Bradáčová a pak její sestra 

paní Ludmila Jiříčková. Dřevěné věci opravil a doplnil pan Adolf 

Poul. 

Dne 3. 9. zemřel p. rada Karel Válka. Měl pěkný a spokojený 

sklonek života, i když mu v posledním roce rychleji ubývalo 

tělesných i duševních sil. Ale ještě deset dní před smrtí se mnou 

koncelebroval. Ranila jej mozková mrtvice. Pohřeb, důstojný  

a slavný, měl 8. září. Krásný slunný den babího léta, celá farnost 

(katolíci i evangelíci), 60 spolubratří v kněžské službě. 

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Jedné noci se zdál muži sen. Zdálo se mu, že jde s Bohem  

po pláži. Na obloze byly promítány obrazy z jeho života. V každém 

období mohl vidět dva páry stop, které se otiskly v písku: jedny 

patřící jemu a druhé Bohu.  

Když sledoval poslední scénu svého života, podíval se zpět  

na stopy v písku. Zjistil, že je zde pouze jeden pár. Uvědomil si, že to 

bylo nejsmutnější a nejtěžší období jeho života, kdy byl úplně na dně. 

To ho rozzlobilo. Zeptal se proto Boha: „Pane, ty jsi mi slíbil, 
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31. 12. v 16:00 – ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele 

 

1.  1. 2007 v 8:15 – slavnostní mše svatá na zahájení Nového roku 

 

Čtení z farní kroniky: 
 

 
  

 Pokračovalo se ve všech akcích z minulých let. Na podzim 

jsme začali se školením biřmovanců, je každý pátek po mši. Naučili 

jsme se další responsoriální žalmy (celkem jich umíme asi 45)  

a písně, i rytmické. 

 Celý rok byl poznamenám 1100 výročím smrti sv. Metoděje. 

Po více než roční duchovní přípravě vyvrcholily oslavy 7. 7. poutí     

na Velehradě, kde se shromáždilo podle různých odhadů  

150 000 – 250 000 poutníků, něco naprosto neslýchaného 

v podmínkách ateistického státu. Kardinál Tomášek pozval na pouť 

papeže, ale stát mu nedovolil přijet. Vatikán na pouti zastupoval 

státní sekretář kardinál Casarolli. K výročí jsme měli ve farnosti 

několik akcí. Nejhlouběji ovlivnila farnost pouť na Velehrad v srpnu. 

Zúčastnilo se jí asi 70 lidí autobusem, farář s mládeží tam putovali 

týden pěšky. 

 /Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Pokračovalo se ve všech akcích z minulých let. V září se 

začalo s bezprostřední přípravou biřmovanců. Naučili jsme se několik 

písní z kancionálu. V lednu se zavedla „Modlitební odpoledne 

farnosti“ – poslední sobotu v měsíci je po třetí hodině otevřený kostel 

k soukromé modlitbě. V kostele je stále kolem osmi lidí, téměř 

výhradně žen. 

 
 

Už více než rok je zvykem, že poslední nedělní mše svatá 

v měsíci patří dětem. Vše je přizpůsobeno právě jim, aby se mohly co 

nejvíce zapojit do jejího slavení. Poslední říjnová neděle byla navíc 

výjimečná tím, že jsme přijali do našeho církevního společenství 

další „človíčky“. A to hned tři. Spojení této slavnosti s dětskou mší           

svatou umožnilo těm nejmladším sledovat z blízka, jak se jejich 

kamarádi nebo příbuzní stávají v pravém slova smyslu křesťany. Se 

zatajeným dechem pozorovaly, jak o. Jakub polévá svěcenou vodou 

hlavičku Anničky, Laděnky a Danielka a tím z nich smývá prvotní 

hřích. Novopečeným křesťanům zazpívali jejich starší kamarádi  

na uvítanou řadu písniček.  

Popřejme všem třem pokřtěným, aby na tento den 

nezapomněli. Na ten den, kdy vstoupili pomyslnou bránou  

do svátostí. A pokud jsou ještě příliš malí na to, aby si tento 

slavnostní okamžik pamatovali, ať mají po boku vždy někoho,  

kdo jim ho připomene. 

/Maria Kašová/ 

 

 

 
 

 Pátého listopadu nastal den dušiček. Původně jsme se měli     

za zemřelé modlit na hřbitově, ale počasí nám nepřálo, a tak jsme      

se přemístili do kostela. Jako každý rok se i tento večer rozjasnil 

zářícími světly. Pro zájemce byla otevřena věž našeho kostela a také 

hrobka Belcrediů. Byla však možnost také vystoupat na věž kostela 

evangelického. Pohled z obou věží stál opravdu za to a pokud jste 

tento rok na věž nevystoupali, určitě to učiňte alespoň příští rok! 

/Pavel Šikula ml./ 
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11.  Jaké poselství by nám měl betlém, ať už v jakémkoli 

    zpracování, sdělit? 

 

Život sv. Huberta je překryt legendami. Jeho žena krátce  

po svatbě zemřela, proto se ve smutku často uchyloval do lesů  

na lovy, kde hledal zapomnění. Jednou na Velký pátek při honbě 

spatřil jelena, který měl mezi parohy jasně zářící kříž. Tento zážitek 

ho přesvědčil, že by se měl věnovat službě Bohu. Přijal kněžské 

svěcení a později se stal i biskupem. Sv. Hubert je znám jako patron 

myslivců a lesníků, ale i kožešníků, optiků, matematiků apod. 

12. listopadu se v naší farnosti slavila první svatohubertská 

mše svatá v historii Jimramova.  

Při této příležitosti byl pozván myslivecký sbor 

z Novoměstska. Mužné hlasy zpěváků a výrazné zvuky trubek 

vyplnily celý prostor jimramovského kostela. Atmosféra byla 

doplněna krásnou výzdobou v lesním duchu. I lektoři byli tentokrát 

myslivci. 

Tento den bude jistě dlouho nezapomenutelným pro všechny 

zúčastněné. A to především díky hudebnímu zážitku, který obohatil    

a zpestřil slavení mše svaté. A doufejme, že se jím počala i nová 

tradice v naší farnosti.  

/Maria Kašová/ 

 

 
    

„Svatá Cecílie sněhem pole kryje.“ Letos určitě sv. Cecílie 

zaspala. Nejenže pole sněhem nepokryla, ale ani vločku z nebe 

nespustila. Každopádně ani nevlídné podzimní počasí neodradilo 

chrámový sbor a jeho příznivce, aby se v neděli 26. listopadu nesešli 

a neoslavili svátek své patronky. V odpoledních hodinách se sešli 

v kostele na krátké pobožnosti, při které zpěváci zazpívali píseň 

věnovanou právě sv. Cecílii. Po pobožnosti se všichni přesunuli 

 

Betlém je symbolem nesmírné lásky Boha k lidem. A volá nás, 

abychom vzdávali slávu a chválu Bohu na výsosti, aby na nás, 

lidech na zemi, spočinul pokoj. 

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 
 

24. 12. v 9:30: zahájení výstavy betlémů „U sv. Jana“. Betlémy 

pocházejí ze sbírky P. Antonína Sporera, faráře ve Zvoli  

a Rozsochách.  

 

Otevírací doba: 

 

25. 12.   9:30 – 11:00 14:00 – 16:00 

26. 12.   9:30 – 11:00  

27. – 30. 12. 10:00 – 12:00 14:00 – 16:00 

31. 12.   9:30 – 11:00  

 

 

24. 12. v 17:15 – troubení koled z věže a zpívání „U Jana“ (posun 

začátku o 15 minut) 

 

24. 12. ve 21:00 – „půlnoční mše svatá“ (sbírka na podporu 

adoptované Moniky z Indie) 

 

25. 12. a 26. 12. v 8:15 – slavnostní bohoslužby 

 

26. 12. ve 14:30 – svatoštěpánská besídka a zpívání koled v kostele 

 

31. 12. v 8:15 – mše svatá ze svátku Svaté rodiny 



STRANA 12. STRANA 5. 

6. Jsou mezi vystavovanými betlémy nějaké Vaše vlastní 

práce? 

 

Nikoli. Na to nemám. Pouze u kostela ve Zvoli jsme měli velký 

betlém ze dřeva a letos budeme mít opět jiný. 

 

7. Kolik máte v současné době ve sbírce betlémů? Hodláte ji 

v budoucnu nadále rozšiřovat? 

 

Počet mi není znám. Sbírku rozšiřovat nemíním, jsem už starý 

člověk a bylo by na čase vše předat nějakému mladému nadšenci.  

 

8. Kde sběratel jako Vy může vypátrat nový přírůstek          

do sbírky? 

 

Dnes je tak široké spektrum nabídky, toto není problém.  

 

9. Vystavujete často? Jsou Vaše výstavy spíše putovní  

nebo máte nějakou stálou expozici? 

 

V Ústí nad Labem jsme vystavovali 12 let. Měli jsme tam 

k dispozici dokonce celý barokní kostel, který se tak stal výstavní 

síní. V posledních letech byly výstavy v kapli sv. Barbory            

ve Žďáře. Už dávno v roce 1969 jsme měli malou výstavu,  

ale na jejich realizaci jsem měl minimální podíl. Jejich „autoři“ 

by se asi zlobili (spíše zlobily), kdybych je jmenoval. 

 

10. S jakým ohlasem se setkáváte u návštěvníků Vašich 

  výstav? 

 

Před dvaceti lety byla výstava unikátní záležitostí, v Ústí           

nad Labem přišlo 4 000 lidí. Dnes už jsou výstavy „okoukané“  

a zájem evidentně klesá. Ale ve Žďáře přicházely davy lidí  

a „návštěvní knihy“ jsou naplněny množstvím pozitivních zápisů. 

do farního sálu, kde již na ně čekalo bohaté pohoštění. Mezi řady 

zpěváků zavítali i kolegové z ekumenického sboru. Povídalo se, jedlo 

se, pilo se, ale hlavně se zpívalo za doprovodu kytar a tentokrát  

i akordeonu. Jimramovská fara se otřásala v základech. Sv. Cecílie 

byla určitě blažená. 

Doufejme, že patronka hudby, která je zobrazována s loutnou            

a růžemi, bude provázet a chránit zpěváky i malé zpěváčky celý 

následující rok. 

/Maria Kašová/ 

 

 
 

Ani letos neopomněl sv. Mikuláš zavítat do malého kostelíka 

v Jimramově. A protože toho zřejmě měl letos opravdu mnoho, 

navštívil nás již o dva dny dříve. Ti, kteří napjatě očekávali na nohou 

svatého muže sportovní obuv, byli zřejmě zklamaní. Tentokrát ale, 

zřejmě proto, že jsme byli hodnější než loni, s sebou přivedl krásného 

anděla.  

Na stránkách svaté knihy se letos znovu černila velké černá 

kaňka. Za celý rok, který jsme měli k napravení naší nedochvilnosti, 

jsme se nepolepšili ani o píď. Děti naopak byly pochváleny                      

a samozřejmě odměněny mikulášskými balíčky nejen za písničku, 

kterou sv. Mikuláši zazpívaly, ale také za účast v Tříkrálové sbírce, 

která se u nás konala letos poprvé. Doufejme, že zájemců,  

kteří budou v lednu 2007 ochotní vzít na hlavu královské koruny  

a zúčastnit se Tříkrálové sbírky bude ještě více, a pochvala tak bude 

příští rok ještě důraznější.  

  O. Jakub slíbil za sebe i za celou farnost, že se pokusíme 

(snad to letos vyjde) snížit počet pozdních příchodů na minimum. 

Snažme se proto, aby náš pan farář nebyl jediným, kdo se bude  

pokoušet vymazat tuto černou kaňku na jimramovské stránce ve svaté 

knize. 

/Barbora Kašová/ 
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V sobotu 18. 11. 2006 jsme prožili v Jimramově ministrantský 

den. Programem nás tentokrát provázel jáhen Tomáš. V devět hodin 

dopoledne se ministranti sešli na faře a přesunuli se na fotbalové 

klání do sportovní haly. Družstvo ministrantů ze Sulkovce 

nedorazilo, kluků z Dalečína bylo málo a tak jejich řady posílili 

někteří jimramovští borci.  

Po první polovině zápasu bylo jasné, že síly na hřišti jsou 

vyrovnané a zvítězit nebude ani pro jedno družstvo jednoduché.        

Po skončení hracího času byl výsledek nerozhodný a o vítězi 

nerozhodli ani penalty. Byla to prostě remíza. 

Z prohry tedy nebyl nikdo zklamán a setkání ministrantů 

pokračovalo dál na faře vědomostní soutěží typu „A-Z kvíz“ na téma 

ministrantské služby. Přesto, že i zde byly síly vyrovnané, nakonec 

mírným rozdílem zvítězilo družstvo Jimramova. Sladká odměna  

ale neminula nikoho.  

Kolem poledne jsme Bohu poděkovali za společně strávené 

hezké chvíle a po modlitbě se ministranti rozešli do svých domovů. 

/Pavel Svoboda/ 

 

 
 

V měsíci říjnu proběhlo v naší farnosti informativní setkání                 

s koordinátorkou hnutí "Modlitby matek", paní Růženou Fialovou. 

Reakcí na toto krásné setkání, představení hnutí a vyslechnutí živých 

svědectví, bylo rozhodnutí vytvořit modlitební skupinku maminek 

bez omezení věku, otevřenou všem ženám. Scházíme se ze dvou 

farností, z Jimramova a z Dalečína, každou středu v 18 hodin  

v kostele Narození Panny Marie v Jimramově. 

Hlavní osou modlitby je prosba k Duchu svatému, aby vedl 

naše setkání. Sjednocujeme se navzájem v modlitbě také s ostatními 

 

 Během vánočních svátků budeme mít tu čest, uvítat  

ve výstavní síni výstavu betlémů ThDr. Antonína Sporera. Zeptali 

jsme se proto toho nejpovolanějšího: 

 

1. Mohl byste se nám, P. Sporere, v krátkosti představit? 

 

Dnes jsem farářem ve Zvoli nad Pernštejnem, kde jsem začínal 

v roce 1966 jako novokněz. Vystřídal jsem 9 farností, nejdéle 

jsem byl v Ústí nad Labem – více než 12 let. Na propouštěcím 

dekretu z Litoměřické diecéza je 21 farností, dnes mám jen dvě. 

 

2. Jak dlouho se věnujete sbírání betlémů? Co bylo 

počátečním impulsem k zahájení Vaší sbírky? 

 

Již od studií a pobytu v semináři. Jako kněz jsem začal kostelní 

betlémy nejdříve opravovat a vystavovat. Zpočátku jsem kupoval 

betlémy především papírové. 

 

3. Jaký byl Váš úplně první betlém?  

 

Z dětských let si pamatuji Třebíčský. Mám jej dodnes. Za války 

stával u nás v Třebíči pod stromečkem. 

 

4. Který z exponátů byste mohl označit za Váš 

nejoblíbenější?  

 

Jsou to keramické figurky Dr. Ortové. Existují pouze dva 

exempláře. Jeden v Třebechovicích a druhý na naší výstavě. 

 

5. Jaký je nejmenší a jaký největší? 

 

Nejmenší je v půlce ořechu či africký, který by se vešel               

do krabičky od zápalek. Největší? Měl jsem i betlémy na mnoha 

čtverečních metrech, figurky v lidské velikosti. 
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7. Jak dlouho plánujete zůstat v Jimramově? 

 

 Poustevník neplánuje daleko do budoucna, odevzdává se  

do rukou Božích. Předpokládám, že v Jimramově zůstanu 

přibližně ¾ roku, ale přesně to říci nemohu. 

 Může se stát, že odejdu dříve, protože zjistím, že moje hledání 

je u konce. Ale určitě zde zůstanu přes zimu, abych Vám pomohl  

odklízet sněhovou nadílku v okolí kostela . Zatím to naštěstí  

pro mě  vypadá, že ho nebude mnoho. (Abyste se, Václave, 

nedivil!) 

          

8.  Jaké máte plány do budoucna? 

 

 Chtěl bych se podívat do Himalájí, kde mě láká především 

nádherná příroda a také bych chtěl složit zkoušky, které by mi 

umožnily oficiálně překládat (angličtina). 

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 
 

  Jako malé dítko jsem si moc ráda hrála se sádrovými 

figurkami, které jsme vždy před Vánoci vybalovali z papírových 

ubrousků, abychom z nich sestavili náš domácí betlém. Přesouvala 

jsem malé jesličky s Ježíškem z chatrné papírové chýše k blikajícímu 

červenému světélku, které představovalo ohýnek, u kterého se hřáli 

pastýři. Tři králové museli ujít dlouhou cestu přes křesla a pohovku, 

než se konečně dostali ke svému cíli. Nevím, jak by se tvářili 

skuteční králové, kdyby zjistili, že Ježíšek není v chlévě, ale je 

s pastýři u ohně. Ti sádroví si každopádně nestěžovali.  

  Čím jsem byla starší, tím méně jsem přesouvala figurky,  

ale betlém se pro mě stával čím dál víc nepostradatelnou součástí 

Vánoc. Pochopila jsem, že nezáleží na velikosti ani počtu postaviček, 

ale na poselství, které nám každý betlém sděluje. 

   

skupinkami hnutí "Modliteb matek". Podstatou našich setkání je 

svěření našich dětí do Ježíšovy péče. Přitom si připomínáme jeho 

velkou lásku a slib: "Proste a bude vám dáno." 

Odevzdáním našich dětí se učíme také odevzdávat samy sebe 

do jeho rukou a poznávat Boží plán v našem vlastním životě  

i v životě našich dětí. 

Naše modlitby nejsou pojistkou, že všechno v našem životě 

bude probíhat hladce a bez problémů, ale právě skrze opravdovou 

důvěru a odevzdání se Bohu máme sílu všechny těžkosti a bolesti 

zvládnout a být svědectvím pro druhé. 

"Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost 

nespoléhej." /Přísloví 3,5/ 

/Jitka Čechová/ 
 

 
 

 Začátkem tohoto školního roku začala příprava na přijetí 

svátosti biřmování. Svátost biřmování je jakýmsi znakem křesťanské 

dospělosti a k jejímu přijetí se přihlásilo přes padesát věřících.  

Mezi nimi jsem i já, a proto vám mohu alespoň trochu nastínit co  

a jak. Scházíme se v pátek, většinou jedenkrát za čtrnáct dní. Setkání 

nejsou vždy pravidelná, ale termíny našeho společného setkávání 

jsou vždy dostupné na internetu, na našich internetových stránkách 

www.farnostijimramovska.cz. První setkání proběhla v našem 

kostele, kam jsme se všichni vešli. Přes zimu se však scházíme  

na naší faře. Tam bychom se samozřejmě všichni nevešli,  

a proto jsme se rozdělili na dvě party. První se schází v Jimramově  

a ta druhá v Dalečíně.  

Naše příprava bude trvat přibližně rok. Setkání vede o. Jakub   

a nebo také o. Tomáš, kteří nás připravují duchovně na tuto svátost. 

Jinak bude naše příprava trvat něco málo přes rok. Kolik nás zůstane 

až do samotného dne přijetí svátosti je však záhadou. Doufám však, 

že zůstaneme všichni! 

/Pavel Šikula ml./ 

http://www.farnostijimramovska.cz/


STRANA 8.  STRANA 9. 

 
 

1. Mohl byste se nám stručně představit? 

 

Pocházím ze Zlína, ale uţ 20 let zde neţiji. Studoval jsem 

v Brně VŠ – obor lékařské přístroje. Moje původní povolání je 

tedy technik. Pracoval jsem v nemocnici na Ţlutém kopci v Brně 

na oddělení nukleární medicíny, kde jsem vyšetřoval pacienty 

s diagnózou rakoviny. Po pádu reţimu jsem vystudoval 

teologickou fakultu. Po jejím ukončení jsem absolvoval studia 

v USA, kde jsem se věnoval mládeţi jako „laický misionář“ 

v rámci speciálních programů. Poslední dva roky tlumočím 

(angličtina).   

Nemám koníčky typu rybaření, ale je fakt, ţe mám rád 

přírodu. A tak svůj volný čas nejraději trávím právě zde. Je to 

hlavně proto, ţe příroda má se samotou a tichem velmi úzký vztah. 

Mimoto také velmi rád čtu, moje výhoda je, ţe mám dostatek 

času. Dříve jsem věnoval pozornost především světové beletrii  

(a to hlavně anglické literatuře, ale neopomíjel jsem ani domácí 

literaturu jako je Čapek, Zahradníček apod.), nyní se spíše 

obracím k teologické,  popřípadě psychologické literatuře. Ale jak 

říkám, mám štěstí v tom, ţe mám na čtení dost času.   

 

2. Proč jste se rozhodl být poustevníkem? 

 

Poustevník nejsem, protoţe v Česku tento řád zanikl  

za Josefa II. U nás tedy poustevnický řád neexistuje. Z toho 

vyplývá, ţe i kdybych chtěl být poustevníkem, nemohl bych se jím 

oficiálně stát . 

 
 
 
 

3. Co obnáší „poustevničení“? 

 

Věřící, kteří chtěli ţít intenzivním duchovním ţivotem,  

jiţ ve třetím a čtvrtém století odcházeli mimo společnost, která je 

svým způsobem rozptylovala. Odcházeli na opuštěná místa,  

kde jejich cílem mělo být intimní sblíţení s Bohem. I dnes je 

snaha poustevníků stejná. Poustevník je v podstatě mnich ţijící 

mimo společenství. 

 

4.  Proč jste se rozhodl odejít do „samoty“? 

 

Samota nabízí moţnost se ztišit a přemýšlet nad tím,  

co v ţivotě chci, nechci a proč.  Nejsem  dosud  pevně rozhodnut. 

 

5.  Proč jste k svému působení zvolil právě Jimramov? 

 

 Ve skutečnosti jsem si Jimramov nezvolil. Dostal jsem se sem 

prostřednictvím sestry Marie, která ţije jako poustevnice  

ve Velkých Janovicích. Pomáhal jsem jí a ona mi po čase nabídla 

moţnost odejít do samoty, coţ bylo pro mě zajímavé. Díky tomu, 

ţe je v kontaktu s o. Jakubem Holíkem, mi bylo nabídnuto 

ubytování v Jimramově. 

 

6.  Jak vnímáte jimramovskou farnost? 

 

To je opravdu velmi těţké posoudit, protoţe jsem zde strávil 

velmi krátkou dobu. Nikdy jsem neţil na vesnici, vţdy jsem se 

účastnil duchovního ţivota ve velkoměstě, kde jsou vzájemné 

vztahy více-méně anonymního rázu. Je pro mě tedy zajímavé 

vnímat vztahy v místě, kde jsou si lidé bliţší. Všichni lidé, se 

kterými jsem dosud v Jimramově přišel do styku, ke mně byli 

vţdy vstřícní a ochotní mi pomoci. 

   

   


