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Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.farnostijimramovska.cz 

 

 

       Časopis farnosti Jimramov 

 
 
 

 

 
           
 
Občasník Číslo: 7/ 2007  

Datum vydání: 17. 6. Náklad: 120 výtisků 

 

Milí přátelé, 
naše farnost se připravuje v tomto roce na setkání se dvěma biskupy 

naší diecéze. Právě v roce, kdy se slaví 230 let od založení brněnské 

diecéze, přijede v červnu světící biskup Petr Esterka, aby s námi 

oslavil výročí P. Jaroslava Popelky a v říjnu uvítáme našeho 

diecézního biskupa Vojtěcha, který přijede udělit svátost biřmování 

farníkům z Jimramova, Dalečína a Sulkovce v našem farním kostele. 

Ať máme z obou setkání velký duchovní zážitek. 

Náš časopis je u všeho podstatného, takže vám přeji příjemné 

a osvěžující čtení, které vám redakce připravila. 

Všem přeji také vytoužený odpočinek na prázdninách  

a dovolených. 

o. Jakub 

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

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík, manželé Šikulovi 
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v Jordanitu na břehu řeky Jordán. Velkým záţitkem spojeným 

s náročným nočním výstupem je východ slunce na Hoře Sinaj,  

která  je vysoká 2 286 metrů nad mořem. 

Významnou část naší pouti putujeme po Jeruzalémě, kam se 

postupně dostáváme ve třech dnech. Od zdi nářků postupně 

navštěvujeme Olivovou horu, Horu Sion s Večeřadlem, Chrám 

Zesnutí Panny Marie. Účastníme se také pěší procházky Starým 

městem po kříţové cestě se zakončením na hlavních místech naší 

víry – v kostele Boţího hrobu. 

Naše pouť je zpestřena koupáním v Mrtvém a Rudém moři. 

Deset dnů uteklo a naše poslední cesta po Svaté Zemi nás 

vede z Betlému do Tell Avivu, kde nás čeká náročný program kontrol       

na letišti a následná cesta v odpoledních hodinách zpět do naší vlasti, 

našeho děkanátu, našich domovů. 

I u nás jiţ opět sníh roztál a tak přijíţdíme z teplého 

subtropického podnebí do příjemného jarního počasí našeho 

Jimramova. Těţko se popisují záţitky z pouti, něco je potřeba proţít 

osobně. 

Ţádná krajina tak neupoutá návštěvníky jako právě Svatá 

Země. Je to kolébka tří náboţenství, centrum mnoha kultur                  

a prastarých civilizací. Pro nás křesťany je to země Jeţíše Krista,      

pro Ţidy je zaslíbenou zemí a pro muslimy svatostánkem. Svatá země 

je krajina patriarchů. Sem přichází Abrahám z dalekého Uru,  

aby se mu splnilo přislíbení, které mu dal Bůh. Je to krajina Izáka, 

Jakuba, krajina soudců, významných a slavných králů, jako byl Saul, 

David, Šalamoun. Ale pro nás je zejména zemí Jeţíše Krista, který se 

narodil v Betlémě, ţil v Nazaretu, tři roky hlásal evangelium po celé 

zemi a nakonec zemřel v Jeruzalémě. A všechna tato místa jsme měli 

moţnost navštívit. 

/Poutníci – Marie a Pavel Šikulovi/ 
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pravidelnou součástí našeho programu. Promluva na každém místě je 

spojená vždy s příslušným textem biblické zprávy, historickým 

výkladem a zejména úvahou nad příslušným textem.  

Rozdělujeme se na dvě skupiny, každá bydlí v jiném hotelu, 

jednotlivá místa navštěvujeme v jiném pořadí a čase, společně           

se scházíme ke mši svaté či k programu, kde nevadí větší skupina. 

Přejíždíme do Palestinských území, která jsou obehnána 

osmimetrovou zdí, zátarasami a probíhá kontrola pasů – vstupujeme         

do města BETLEHEM, které se pro naši pouť stává hlavním 

domovem. Jsme ubytováni v hotelu St. Antonio, kde máme po celou 

dobu našeho pobytu své pokoje, přestože dvě noci v průběhu pouti 

bydlíme v NAZARETU a jednu v Egyptě na Sinaji. 

Postupně navštěvujeme většinu biblických míst ve Svaté 

Zemi. V Betlémě zajíždíme nejdříve  na Pole Pastýřů, na místo,  

kde andělé zvěstovali pastýřům poselství o narození Ježíše Krista. 

„Vánoční obřady“ slavíme v kostele sv. Kateřiny, který je propojený 

s kostelem Narození Páně, který spravují pravoslavní.  

Naše cesty také vedou ke Genezaretskému jezeru. Na březích 

Genezaretského jezera se odehrálo mnoho událostí z veřejného 

účinkování Ježíše Krista. Dvě události uvedené v evangeliích se staly 

přímo na vlnách jezera a měly posilnit víru apoštolů. První událost      

o bouřce na moři popisuje Mk 4,35-41. I my plujeme na lodi           

po Genezaretském jezeře. Naštěstí neprožíváme bouři na jezeře,  

ale klidnou plavbu, kterou jsme zahájili vyvěšením české vlajky 

vedle Izraelské na hlavním stěžni a společným zpěvem naší hymny.  

Nedaleko jezera navštěvujeme další místa – Horu 

Blahoslavenství, Kafarnau (místo bydliště apoštolů Petra a Ondřeje, 

místo častého pobytu Ježíše), Tabghu (místo rozmnožení chlebů  

a ryb, místo Primátu svatého Petra.  

V Nazaretu si připomínáme Slavnost Zvěstování přesně 

v neděli 25. března. Obnovu svatebních slibů prožíváme v Káně 

Galilejské, kde si v místním obchůdku kupujeme víno (že by víno       

ze svatby proměněné z vody samotným Ježíšem?). Prožíváme výstup 

na Horu Tábor (místo Proměnění Páně). Křest si připomínáme 

 
   

Již za několik málo dní vypuknou velké oslavy spojené 

s jimramovským rodákem P. Jaroslavem Popelkou, který působil 

jako misionář „za velkou louží“. Člověkem, který svou drobnou 

postavu vyrovnal velikostí svého srdce. Pro představu zde uvádím 

stručný životopis P. Popelky. 

 

 
 

Jaroslav Popelka se narodil 12. 5. 1917 v Jimramově. 

Ve svých třinácti letech odešel studovat na jezuitská gymnázia  

na Velehrad a do Prahy-Bubenče. V roce 1938 vstoupil  

do jezuitského noviciátu. O dva roky později začal studovat 

v Benešově filozofii a od roku 1942 v Praze již tajně teologii, aby se 

mohl stát jezuitou a knězem. V roce 1944 byl zajat gestapem 
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a až do konce druhé světové války vězněn v Terezíně.  

Po rekonvalescenci odletěl v listopadu 1945 na dokončení 

teologických studií do Londýna. V září 1948 byl v Londýně vysvěcen 

na kněze, a protože do Anglie začaly proudit po únoru 1948 skupiny 

emigrantů z naší vlasti, začal se spolu se svým spolužákem P. Janem 

Langem starat o české spoluobčany v Anglii. P. Popelka objížděl tři 

roky uprchlické tábory po celé Velké Británii, vydával časopis 

„Věstník Cyrilometodějské ligy“ a také pracoval v náboženských 

relacích rádia BBC. 

Protože se osvědčil v práci s krajanskými uprchlíky, byl 

v roce 1953 poslán svými představenými z jezuitského řádu  

do Kanady a USA opět mezi české a slovenské katolíky. 

Zajímavé období jeho života je od roku 1956 do roku 1970, 

kdy pracoval jako misionář v kanadských indiánských rezervacích 

v okolí Hurónského jezera ve státě Ontario. 

Na konci 60. let se mu dvakrát naskytla příležitost navštívit   

po mnoha letech svůj domov, kde se setkal se svou maminkou,           

ke které měl velmi vřelý vztah, rodinou a přáteli. 

V roce 1970 převzal starost o českou misii v Kalifornii           

ve městech Los Angeles, San Francisco a San Diego. V Kalifornii      

se zasloužil o vydání Bible v českém překladu a knihy o Jimramově 

pod názvem „Kronika Zubří země“, zpracovanou JUDr. Emilem 

Čermákem. 

P. Jaroslav Popelka zemřel náhle ve svých 70 letech  

30. 9. 1987 a byl pohřben v Kalifornii. 

 

Při těchto oslavách si připomínáme nejen 90. výročí narození, 

ale zároveň také 20 let od úmrtí této osobnosti.  

 

V pohádkách trvá nespoutané veselí nejméně tři dny, 

v některých případech až týden. V našem případě se jedná o trochu 

umírněnější podobu oslav po dobu „pouhých“ dvou dní. Přesto nás 

čeká několik zajímavých částí, které bychom si neměli nechat ujít.  

   

 
 

V březnu letošního roku se uskutečnila pouť Žďárského 

děkanátu do Svaté Země. Přípravu pouti zajišťoval P. Vladimír 

Záleský (farář ve Žďáře n. S.) a vlastní pouť byla pod patronací 

cestovní kanceláře AWER TOUR Bratislava.  

Pouť do „Svaté Země“ je vždy životní poutí do země Ježíše 

Krista. Na takovou pouť, aby ji člověk dobře prožil, je nutná příprava 

nejen fyzická, ale zejména duchovní. I my jsme se třikrát sešli            

ve Žďárském klášteře, abychom se seznámili s programem pouti, 

vlastní organizací, shlédli film o Izraeli, ale zejména abychom           

se poznali a připravili duchovně na pouť. 

 Den „D“ přišel 20. března, kdy jsme se sešli ve večerních 

hodinách ve Žďáru nad Sázavou a ve 22 hodin 110 poutníků vyrazilo 

autobusy do Bratislavy na letiště. Do České republiky přichází právě 

zima s patřičnou nadílkou sněhu, ale my ji naštěstí zavčas ujíždíme. 

Ve 3 hodiny se naše letadlo „Boeing 757“ letecké společnosti AIR 

SLOVAKIA vydává na svou dráhu, nabírá patřičnou rychlost  

a vzlétá. Let je klidný, letíme ve výšce kolem 11 000 metrů, teplota 

okolí je -60 °C, občas se hluboko pod námi objeví malá světélka 

měst, nad kterými letíme.  

Po více než  třech hodinách letu se objevuje pod námi 

Středozemní moře a následně pobřeží státu IZRAEL. Přistáváme  

na letišti Ben Gurion, posouváme hodinky o jednu hodinu napřed, 

vyzvedáme zavazadla a postupně procházíme kontrolami z letiště, 

kde nás již čekají dva velké autobusy izraelské cestovní kanceláře  

a dva řidiči – palestinští občané. Nakládáme zavazadla, jsme 

rozdělení do dvou autobusů, seznamujeme se s našimi průvodci – 

slovenskými kněžími – Martinem Mojžíšem a Miroslavem Labačem. 

Přejíždíme do městečka AIN Karem, místa, které je spojeno 

s narozením a životem Jana Křtitele, Alžběty a Zachariáše. AIN 

Karem je rovněž místem Navštívení Panny Marie své příbuzné 

Alžběty. Začínáme pouť společnou mší svatou, která je i v další dny 
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a na dodržování pravidel dohlíželi již zkušení rozhodčí. A to sice  

pan Procházka a o. Tomáš.  

 Hned po rozlosování jsme se pustili do hry. Hrálo se již 

tradičně na šesti hřištích. Ten kdo zrovna nehrál petanque si mohl jít 

zahrát stolní tenis nebo zaházet šipky. Nabídka byla také rozšířena       

o dva stolní fotbálky a stolní hokej. Pro ty nejmenší zde byl malý 

bazének, který byl úplně ideální pro zchlazení. Nekoupaly se zde 

však jenom děti, ale o tom až později. 

 Ze čtyř skupin postoupili dva nejlepší. Po základním kole, 

z něhož se vybralo osm nejlepších týmů, následovala pauza  

na tradiční opékané jehně. Připraveno bylo také ještě další 

občerstvení a mimo jiné i dostatečná zásoba tekutin v podobě 

„bublinek“. V nabídce byla i klasická ovocná šťáva.  

Po občerstvení se mohlo pokračovat v dalších bojích  

o putovní pohár. Po těžkých bojích dospěl turnaj až do finále,  

ve kterém proti sobě nastoupily „Kuchařky“ a „Čechovi“. Putovní 

pohár si však mohlo odnést pouze jedno družstvo a to byli „Čechovi“ 

(z Písečného). Jako třetí se umístili „Jiříčkovi“. Novinkou tohoto 

turnaje byl „Pohár útěchy“, který dostalo poslední družstvo,  

které nevyhrálo žádný zápas. Mimo putovních pohárů byly také 

rozdány drobné ceny.  

Na závěr tohoto turnaje následovalo po vyhlášení neobvyklé 

poděkování jednomu z rozhodčích. Jednalo se o otce Tomáše, 

kterého se při děkování zmocnili čtyři statní muži a dovlekli jej  

až k bazénku. Z hlediska bezpečnosti zde nebyly žádné děti. A tak se 

jeden z hlavních rozhodčích při tomto turnaji také vykoupal. Jenom 

jsem zvědavý, zda se tato událost stane tradicí.  

Po turnaji zde byl ještě čas na dobré víno a určitě také  

na zajímavé diskuse. Což spolu trochu souvisí. Tímto musím také 

poděkovat všem, kteří přispěli svojí vlastní silou a nebo drobným 

peněžním darem na organizaci turnaje! 

/Pavel Šikula ml./ 

 

   

 Sobota 23. června 
 

Vernisáž výstavy „Misionářem v Kanadě a USA“ 
 

Výstava je věnována hlavnímu aktérovi oslav – P. Jaroslavu 

Popelkovi. Fotografie, které zde budou vystaveny, mapují jeho život 

od dětství až k náhlé smrti. Expozice bude obohacena o suvenýry 

přivezené z severoamerického kontinentu, většinou s indiánskou 

tematikou, i o předměty spojené s jeho životem. Zároveň si zde 

budeme moci přečíst podrobný životopis P. Popelky.  

Výstava bude zahájena 23. června v 16 hodin ve výstavní síni            

„U sv. Jana“ v Jimramově. Úvodní slovo pronesou o. Jakub                    

a jimramovský starosta p. Kalášek. V dalších dnech mohou zájemci 

výstavu shlédnout každý den podle časového rozvrhu  

až do 8. července: 
 

Po – So  14.
00

 – 17.
00

 

Ne 9.
30

 – 11.
00

 14.
00

 – 17.
00

 

 

Přednáškové odpoledne 
 

Z výstavní síně se vzápětí přesuneme do sokolovny 

v Jimramově, kde bude v 17 hodin zahájeno přednáškové odpoledne. 

Usazeni na židličky zde budeme moci vyslechnout přednášku dvou 

významných hostů oslav – ThDr. Petra Esterky a Jitky Popelkové. 

Oba přednášející bych zde chtěla krátce představit. 

 

 ThDr. Petr Esterka 

P. Esterka je v současné době pomocným biskupem 

brněnským, biskupem, který má na starosti největší oblast. Je 

pověřený pastorací farníků na celém světě. Zároveň je také 

podplukovníkem americké armády, kde působil jako kaplan, doktor 

teologie a také přednášel na univerzitě v Minnesotě. Dnes žije 

v Kalifornii – na západním pobřeží USA. 
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P. Esterka je rodákem z Dolních Bojanovic, kde se narodil 

v roce 1935. Po nástupu komunismu si uvědomoval, ţe v rodné zemi 

jiţ nemůţe dále svobodně dýchat. Po tříleté přípravě prchá roku  

1957 tajně přes hranice do Rakouska. Odtud jeho kroky vedou  

do Říma, kde začal studovat teologii. Po vysvěcení na kněze se 

dostává mezi krajany do Spojených států. Od roku 1978 se 

intenzivněji věnuje práci mezi českými katolíky v USA a  Kanadě, 

v 90. letech se jeho působení rozšířilo i na Austrálii.  

Za Atlantickým oceánem se setkal také s P. Popelkou  

a v rámci své přednášky bude hovořit právě o tomto našem slavném 

rodákovi. 

Během oslav – před a po přednáškovém odpoledni 

v sokolovně a v kostele aţ do konce června – si bude moţné zakoupit 

knihu rozhovorů s panem biskupem Esterkou s názvem „Rozhodni se 

pro risk“. „Život pro Krista je vědomý risk. Nikdo nemůže dělat morální 

rozhodnutí, pokud není schopen riskovat. Jít s většinou bývá pohodlnější, 

ale hrozí tu nebezpečí snadného svedení z cesty.“  (říká sám biskup 

Esterka) Kniha stojí asi 250 Kč.  
 

 Jitka Popelková 

Shoda příjmení s hlavním aktérem oslav není náhodná. Tato 

mladá slečna je praneteří P. J. Popelky. Přijede z Baťova města Zlína, 

aby se s námi podělila o své záţitky z pobytu v Kongu a současně nás 

poučila o současné podobě misií ve světě.  

Minulý rok v září se Jitka vrátila z této středoafrické země, 

kde rok působila jako dobrovolnice, aby pomohla zdejším sociálně 

ohroţeným dětem. Svoji sluţbu vykonávala pod záštitou 

salesiánského misijního střediska na okraji druhého nejlidnatějšího 

města Konţské demokratické republiky – Lubumbashi, kde ţije více 

neţ jeden milion obyvatel. Kongo tedy není jeden velký prales . 

Místním oficiálním jazykem je francouzština, kterou dobrovolnice jiţ 

při příjezdu do země ovládala, pro komunikaci s místními lidmi bylo 

jistě také důleţité zvládnout navíc jazyk místních obyvatel – 

svahilštinu.  

 

Po milém přivítání a občerstvení jsme si prohlédli Mikulov, 

jedno z hlavních center jiţních vinařských oblastí naší republiky. 

Průvodcem nám byl o. Karel, působící v jedné z mikulovských 

farností. Nejdříve jsme si vyšlápli na „Svatý kopeček“, který se 

vypíná na okraji města a na jehoţ vrcholu je kostel sv. Šebestiána. 

Někomu se moţná udělalo trochu nevolno, kdyţ viděl jak je strmý, 

všichni však dříve či později dosáhli vrcholu, i kdyţ nám na cestu 

pršelo a silný vítr obracel deštníky doslova naruby. I milovníci 

historie si přišli na své. Mikulov má zajímavou a bohatou historii 

především díky rodu Ditrichštejnů, kteří ve městě skoro všechno 

změnili (a ne jednou), a také díky Ţidům, kteří zde zaloţili vlastní 

čtvrť, jejíţ součástí jsou synagogy a vzácný ţidovský hřbitov. Prošli 

jsme krásnými zámeckými zahradami, které nejsou příliš rozlehlé,  

ale v tomto období byly v jednom květu. Prohlédli jsme si také kostel 

sv. Václava, který právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Dalším 

cílem našeho putování se stal kostel sv. Jana Křtitele a jeho 

významný malířský interiér (fresky ze ţivota Jana Křtitele) kde jsme 

slavili mši svatou. Na závěr naší návštěvy jsme všichni společně 

vydatně poobědvali a předali jsme našim hostitelům drobnosti 

typické pro oblast Vysočiny – med, medovinu a symbolický košík  

s bramborami.  

Díky příjemné a uvolněné atmosféře a počasí, které                

se po dopoledních přeháňkách umoudřilo, můţeme prohlásit tuto 

návštěvu za velmi úspěšnou. Všichni se těšíme na další setkání! 

/Maria Kašová/ 

   

 
 

 Poprvé v tomto roce, avšak celkově jiţ potřetí se 27. května 

uskutečnilo utkání ve hře petanque. Na tyto zahradní slavnosti se 

dostavili hosté z blízkého i dalekého okolí. Hlavním lákadlem byl 

samozřejmě turnaj ve hře petanque. Po nahlášení druţstev, kterých 

bylo rekordních 18, došlo na rozlosování do skupin. Na celý turnaj 
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V jarních měsících si děti z náboženství mohly vyzkoušet  

své znalosti v diecézní soutěži, kterou vyhlásila Brněnská diecéze             

k příležitosti 230. výročí jejího založení. Motivací jim mimo jiné 

mohly být hlavní ceny – počítač, mobilní telefon, MP3 přehrávač. 

Cílem soutěže bylo dozvědět se více o naší diecézi, poznat její 

historii, místopis, významné osobnosti, patrony, poutní místa, 

kláštery, atributy aj. V prvním, farním, kole děti zodpovídaly zadané 

otázky pomocí knih, internetu, popř. jiných zdrojů. Ti nejlepší 

postoupili do děkanátního kola, které se konalo v Novém Městě  

na Moravě. Tentokrát neměly k dispozici žádné jiné zdroje informací 

mimo své vlastní znalosti. Elita musela své umístění obhájit navíc 

v ústním kole, kde nerozhodovaly jen samotné vědomosti,  

ale i rychlost a pohotovost. Gratulujeme Bětce Bradáčové  

ke skvělému čtvrtému místu v děkanátním kole diecézní soutěže! 

Finále, které proběhlo v květnu v Brně, se nezúčastnil nikdo  

z farností Jimramovska, přesto všem zúčastněným patří obdiv  

za jejich znalosti i odvahu. 

/Maria Kašová/ 
 

 
 

Během loňského roku jimramovští farníci navázali kontakt 

s některými členy farností na samém jihu Moravy – okolí Mikulova. 

Loni v létě k nám přijela část tohoto společenství na návštěvu. 

Příjemné chvíle strávené společně s našimi novými přáteli jsme          

si chtěli zopakovat (i když jsme všichni tušili, že to protentokrát bude 

bez výborných melounů, které nám byly loni přivezeny darem),  

a tak 8. května 19 jimramovských farníků vyrazilo do jižních končin 

a vinařských oblastí. Předpověď na tento den nevěstila příliš hezké 

počasí, a tak se povinnou výbavou pro každého stal deštník a pevná 

víra, že nebude tak zle.        

Své vyprávění Jitka Popelková doplní o fotografie ze svého 

pobytu.  

Jistě zbude čas i na dotazy k oběma přednášejícím! 

 

 Neděle 24. června 
 

Slavnostní mše svatá 
 

Hned zrána je na programu slavnostní mše svatá, kterou bude 

sloužit již představený biskup Petr Esterka. Jako každou neděli mše 

svatá začíná v 8:
15

. 

 

Indiánské léto aneb Kanadou pro nic za nic 
 

Pod tímto názvem se skrývá cestopisný film, který zachycuje 

indiánskou vesnici, kde P. Popelka působil. Jeho tvůrci zde také 

natočili krátký rozhovor s P. Popelkou. Promítání filmu bude 

zahájeno v 18 hodin v sokolovně, délka filmu se odhaduje asi  

na 70 minut. 

 

Touto akcí oslavy dvojitého výročí P. Popelky končí .  

Ale výstava bude přístupná až do 8. července, takže nekončí tak  

docela . A pokud se všechno podaří tak, jak má, budeme se k ní 

vracet v našich vzpomínkách tak dlouho, dokud budeme chtít. 

 

Všechny srdečně zvou pořadatelé oslav – Římskokatolická 

farnost Jimramov a Městys Jimramov.  

/Barbora Kašová/ 

   

 
 

 Jako každý rok se již pravidelně uskutečnilo Diecézní setkání 

mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Toto setkání 
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se tradičně konalo v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Setkání se 

uskutečnilo 31. března (týden před květnou nedělí). Heslem pro tento 

rok bylo: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem“  

(Jan 13,34). 

Doprovázel nás o. Jakub a také o. Tomáš. Autobus nás měl 

vyzvednout v 7:15 na náměstí. Pro poruchu však musel být autobus 

vyměněn a tak jsme si půlhodinku počkali. Z Jimramova vyjížděl 

poloprázdný autobus, ale cestou se všechna sedadla zaplnila.  

 Do Brna jsme přijeli akorát na zápis do skupinek. Tento rok 

bylo 20 skupinek s nejrůznějšími tématy. Vybrat si musel skutečně 

každý. Já osobně jsem se vydal do skupinky, která se věnovala 

křesťanské hudbě. Našinci se ale také vydali například do skupinky 

„FREE-COOL-INek“ nebo do skupinky „Antarktida“. Po programu            

ve skupinkách následovala akce s názvem: „Dej si pauzu, dej              

si párek!“. Aneb tradiční oběd (totiž párek s hořčicí a rohlíkem).  

Po obědě byla malá pauza, a tak jsme mohli vyrazit také         

do ulic Brna a dát si třeba zmrzlinu. Odpolední program pokračoval 

dotazy na o. biskupa, poselstvím papeže Benedikta XVI. a předáním 

dekretů animátorům (těm, kteří se dva roky připravovali na pracování 

s mladými a také na vedení společenství).  

Na závěr celého setkání byla sloužena mše svatá. Po této mši 

jsme se vydali autobusem zpět domů. Náladu nám nemohla zkazit ani 

další závada na autobusu. Pauza, kdy jsme čekali na další autobus, 

byla vyplněna předčítáním humorných povídek z kněžského a farního 

života. Třetí autobus nás již konečně dovezl do naších domovů :o). 

/Pavel Šikula ml./ 
 

 
 

 Při slavení Velikonoc jsme mohli prožít 6. dubna na Velký 

pátek netradiční křížovou cestu. Jednalo se o putovní křížovou cestu 

naším městečkem a také okolní přírodou. Naše křížová cesta začala 

v Bludníku a vedla nás uličkami Jimramova, směrem na Javorskou. 

Tajuplnou atmosféru zvyšoval i večerní soumrak a postupně 

narůstající neproniknutelná tma. Tuto tmu rozjasňovaly jednak 

pochodně, které doprovázely kříž, ale také svíčky věřících. Kříž byl 

udělán ze dvou větví a na začátku křížové cesty jej nesl o. Tomáš. 

Postupně se v nesení kříže vystřídali ještě další zájemci z řad 

věřících.  

 Na každém zastavení nás provázelo krátké čtení a rozjímání. 

Ani o čtenáře nebyla nouze, protože se nás zde sešlo neuvěřitelných 

80 účastníků. Předposlední, třinácté, zastavení bylo u kříže                

na Javorské. Od kříže jsme pak museli sejít kousek zpět k „božímu 

hrobu“. Boží hrob představovaly kameny zde položené. Zde se také 

nechaly pochodně pro závěrečnou modlitbu. Plni dojmů jsme se pak 

rozcházeli zpět do svých domovů a zpět k „běžnému životu“. 

/Pavel Šikula ml./ 
 

 
 

Jaro je už téměř u konce a díky krásnému počasí děti s rodiči 

a kamarády podnikají první výlety v sezóně.  

Letos si děti, které navštěvují náboženství, za doprovodu  

o. Jakuba a o. Tomáše, ti nejmenší také svých rodičů, vyjely  

do krajského města Jihlavy. Během celého dne navštívily krásná  

a zajímavá místa jako například jihlavské katakomby, které vznikly 

již ve 14. století. Prošly si rozlohou druhý největší podzemní systém 

v České republice. Vystoupaly na věž kostela sv. Jakuba, která měří 

63 metrů. Viděly tak Jihlavu a její okolí zase trochu z jiného pohledu. 

Další zastávkou se stal Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

kde se za barokní fasádou ukrývá jedna z nejstarších jihlavských 

staveb 13. století. Na zřícenině Rokštej nedaleko Brtnice si malí 

výletníci zopakovali, co všechno za celý den viděli a navštívili,         

ve formě testíku. Našli zde i poklad. Sladkosti a čokoládky byly 

odměnou pro všechny, kdo se vydali na tento výlet. Nakonec             

se všichni vrátili domů s bolavými nožkami, ale s úsměvem             

na tvářích.  

/Maria Kašová/ 


