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Farní zpravodaj                      

Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy, 

u kostela Povýšení sv. Kříže 

září 2013, č. 4 

 
 

Zpravodaj jsme jako pokus vydali již dvakrát o Vánocích a naposledy 

o Velikonocích. Proto jsme nynější číslo uvedli jako č. 4. Děkujeme všem, 

kteří jakkoli přispíváte. Budeme rádi, když se nadále, ale i ostatní, zapojíte, 

nebo případně dávejte podněty, co byste rádi věděli, nebo co bychom měli 

uvést. Kontakt na nás je E+P Vackovi, Rybné, farnost-jamne@seznam.cz. 

Od posledního vydání se událo mnoho, ….. 

  

1. Mladí ve farnosti  

V neděli 21. dubna se v Jamném v kostele uskutečnil koncert. Zazpívali 

jsme pár písniček, kterými jsme chtěli oslavit Boha a také udělat radost 

vám, kteří jste přišli. Koncert jsme zorganizovali i proto, abychom přispěli 

nemalou částkou na opravu varhan. Dobrovolným vstupným a prodejem 

„drobností“ se vybralo 18 400,- Kč. Děkujeme.  

 Těší nás, že jste přišli v tak 

velikém počtu a snad i vám se naše 

zpívání líbilo nebo jste si udělali 

radost náušničkami, sponkami, 

růženci, atd. či spravili chuť 

koláčky.  

 Byli bychom rádi, kdybychom 

mohli zpívat častěji. Proto nás 

napadlo, že by např. jednou za dva, 

tři měsíce mohla být „dětská mše“. 

Menší dětská mše byla v neděli 

23. června, kdy děti šli k 1. svatému přijímání a my jsme doprovodili mši 

sv. našim zpíváním.   

Kdyby někteří z vás měli zájem organizovat dětské mše (např. 

obrázky pro děti, čtení přímluv, přinášení obětních darů, modlitba Otče náš 

v kroužku, atd.) byli bychom rádi.  

A proč mši svatou pro děti? I děti patří do našeho společenství 

a měly by se učit aktivně účastnit bohoslužeb. Každý, kdo vezme s sebou 
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malé dítě do kostela na mši svatou, ví, jak je těžké udržet ho v klidu, 

aby nerušilo ostatní zúčastněné, a zároveň aby ho duchovní věci 

neodradily dříve, než je bude schopno svým rozumem pochopit. Proto by 

mohly být dětské mše. Cílem dětských mší svatých je liturgii co nejvíce 

přiblížit těm nejmenším a přístupnou formou je vtáhnout do dění v kostele 

i ve farnosti. 

Závěrem bychom chtěli pozvat ty z vás, kteří by s námi chtěli začít 

zpívat ve schole. Po prázdninách se poprvé uvidíme v pátek 6. září, 

na faře, v 17:30 hodin. Těšíme se    
schola 

 

2. Pouť na Velehradě 

Dne 5. července 2013 vyvrcholily oslavy k výročí 1150 let od příchodu 

slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Národní pouti se zúčastnilo 

několik set kněží, více než dvacet biskupů (mimo jiné z Německa, Ruska 

či Ukrajiny) a desítky tisíc poutníků (ze Slovenska, Polska, Maďarska, 

Rakouska, Slovinska). Hlavní mši celebroval papežský prelát a chorvatský 

arcibiskup Josip Bozanić. Během své promluvy řekl…  

„V tomto Roce víry touto bohoslužbou vzdáváme díky za dar víry 

a evangelia, které jsme přijali z apoštolského hlásání svatých bratří Cyrila 

a Metoděje.“ 

„Nejlepší překlad evangelia, který přichystali svatí bratři Cyril 

a Metoděj, byl sám jejich život. Víme, že právě lidé vedení vírou, kteří 

jsou připraveni žít Kristovu lásku, zanechávají nejviditelnější stopy 

v lidském srdci i v dějinách národů. Takové stopy dodnes rozeznávají 

nejen věřící, mohou je pochopit lidé každé doby a kultury.“  

 
 

3. Apoštolové Slovanů, neboli letošní tábor v Heralticích 

Letošní tábor v Heralticích byl při příležitosti 1150. výročí příchodu bratrů 

ze Soluně, na téma Cyril a Metoděj. Hned první den jsme prošli 

,,kouzelným“ tunelem do minulosti za Slovany na Velkou Moravu. S nimi 

jsme se připravovali na příchod bratrů ze Soluně. Další dny jsme prožili v 

jejich společnosti. 

Od posla z Osmanské říše jsme se dozvěděli špatné zprávy, které Cyril 

s Metodějem museli řešit. Samozřejmě s naší pomocí. Přesvědčovali jsme 

pohany na Velké Moravě ke křesťanství a nakonec se bratři museli vydat 

až do Říma za papežem, kde museli obhájit své učení.  

Poté jsme dostali zprávy z Říma, že Cyrilovi a Metodějovi se jejich 
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učení podařilo obhájit a že papež schválil sloužení Slovanské bohoslužby. 

Bohužel tu byla i jedna špatná zpráva: Cyril v Římě zemřel. 

Kromě těchto bezvadných aktivit prožitých s Cyrilem 

a Metodějem jsme hráli spoustu her, kterými jsme 

pomáhali pohanům na Velké Moravě přejít 

ke křesťanství. 

Ve čtvrtek večer jsme všichni podepsali slib, 

ve kterém jsme slibovali, že budeme zachovávat odkaz 

Cyrila a Metoděje, dělat dobré skutky, pomáhat osobám 

bližním, bránit menší před silnějšími, uznávat starší 

a nebudeme se povyšovat nad ostatní, neboť jsme si všichni stejně rovni 

jako bratři. Potom nám kníže Rastislav předal dar od Soluňských bratrů, 

jako dík za naši pomoc. 

Nakonec jsme prošli tunelem zpátky do přítomnosti a jenom 

vzpomínali na nádherných pět dní strávených ve společnosti Slovanů, 

knížete Rastislava a samozřejmě Cyrila a Metoděje.  
A. Formáčková 

 

4. Zemřel páter Josef Hinterhölzl 

Dne 3. srpna 2013 zemřel nejstarší kněz brněnské diecéze, R. D. Josef 

Hinterhölzl. Poslední rozloučení s otcem Josefem bylo o týden později 

v kostele Povýšení sv. Kříže na Moravci, kde byl též pohřben.  

Páter Josef Hinterhölzl se narodil 16. května 1915 v Šumné 

u Znojma. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1939 v Brně. Kněžské 

působení zahájil jako kooperátor v Troubsku, pak v Brně-Tuřanech 

a později v Brně u sv. Tomáše. V říjnu 1949 se stal farářem na Vranově 

nad Dyjí. Na podzim 1956 odešel jako kooperátor do Jamného u Jihlavy. 

Dne 1. dubna 1976 odešel otec Josef jako administrátor do farnosti Brno-

Lískovec. V letech 1981 – 1984 mu byl odebrán státní souhlas k výkonu 

kněžského povolání. V té době žil v Jamném a krátce zastupoval ve Zhoři. 

Od roku 1984 působil v Jamném jako výpomocný duchovní a v roce 1991 

byl již podruhé ustanoven farářem v Jamném. Funkci vykonával obětavě 

i přes svůj vysoký věk až do roku 2004, kdy mu srdeční infarkt znemožnil 

nadále vykonávat kněžskou službu. Po delší době strávené v nemocnici 

nastoupil v lednu 2005 do Charitativního domova důchodců pro kněze 

na Moravci a zde 3. srpna 2013 zemřel.  

Dne 5. prosince 2007 při příležitosti 230. výročí založení brněnské 

diecéze mu brněnský biskup V. Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu 

medaili sv. Petra a Pavla.  
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5. Topení v kostele 

Způsob vytápění v kostele byl řešen elektrickými akumulačními kamny. 

Byl to způsob již zastaralý, neefektivní a hlavně vysoce energeticky a tím 

i cenově náročný při aktuálních cenách elektřiny. Spojili jsme se s firmou, 

která se zabývá vytápěním na základě infrapanelů (tepelné zářiče 

využívající infračerveného spektra záření). Proběhla návštěva zástupce 

firmy, který prohlédl prostory kostela. Na základě našich představ - 

základního zadání, vypracovali návrh (studii) osazení zářičů v prostoru 

kostela.  

Vlastní realizace proběhla druhý srpnový týden. V kostele jsou 

osazeny 4ks zářičů, každý o výkonu 1,5kW a jeden zářič je v sákristii 

o výkonu 0,7kW. Stávající elektrická kamna byla šťastně odstěhována 

1. srpna. Jen pro informaci – kamna měli dohromady cca 24kW, tedy je 

vidět značná úspora. Tuto zimu bude takové zkušební období.  

Při těchto pracích se ještě vyměnil hlavní jistič a pořídili se nové 

digitální hodiny na automatické zvonění zvonů. Celkové práce, tj. pořízení 

a následná montáž, stáli naši farnost 50 000,- Kč.  

Podařilo se získat sponzorský dar 10 000,- od obce Rybné. Pán Bůh 

zaplať.  
A. Kubín, J. Tlačbaba 

 

6. Varhany a co dál s nimi 

V dubnu navštívili náš kostel zástupci ze Střediska pro liturgickou hudbu 

Brněnského biskupství. Zhodnotili stav varhan a uvedli, co je potřebné 

opravit.  

V květnu se přijeli podívat přímo varhanáři (zastoupeny panem 

J. Votavou), kteří budou varhany opravovat. Na základě prohlídky 

doporučili:  

 kompletní demontáž píšťal; 

 vyčištění varhanní skříně a píšťal; 

 napuštění všech dřevěných částí přípravkem 

proti dřevokaznému hmyzu; 

 oprava dřevěných píšťal, případně 

zhotovení nových; 

 kontrola a případná oprava ladících štůčků 

u kovových píšťal; 

 demontáž hracího stolu, oprava závad, 

oprava pedálu; 

 naladění celého nástroje, atd. 
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Předpokládané finanční náklady na generální opravu varhan jsou 

odhadnuty na 100 000,- Kč. Cena může být též změněna např. když 

se zjistí nové závady při demontáži nástroje.  

 Opravy budou zahájeny snad druhý týden v září a do konce měsíce 

by mělo být hotovo. Varhany tedy nebudou při mši svatých hrát tři až čtyři 

týdny.  

 Zároveň bychom chtěli požádat o sponzorské dary, aby se vše řádně 

zaplatilo a aby nám mohly opravené varhany nadále sloužit k chvalozpěvu 

při bohoslužbách. 
M. Pecinová, E. Vacková 

 

7. Něco málo z historie kostela 

Na konci 17. století byla započata realizace kaple sv. Kříže v Jamném. Její 

vznik byl dán existencí jamenského zámku. Kaple byla založena jako 

zámecká, ale sloužila i místním obyvatelům. Nová kaple byla založena na 

tradici staršího dřevěného kříže, postaveného již v minulosti volně 

v polích, v místech, kde docházelo k častým loupežím. Otočný kříž byl 

nesen dvojici čepů, obyvatelé jeho otáčením "odháněli" přírodní pohromy. 

V roce 1677 byla nad křížem postavena střecha, nesená šesti dřevěnými 

vyřezávanými sloupky, chránící jej před nepohodou. Poryvy větrů jej však 

přesto značně poškozovaly, bylo tedy nutné přemístění do prostoru nově 

stavěné kaple. Akce započala v roce 1702 a z osmi návrhů byla vybrána 

novostavba kaple v podobě pravidelného osmiúhelníku, s oltářem 

umístěným uprostřed. Autor návrhu není znám.  

Nová kaple byla slavnostně vysvěcena v roce 1705 (stavba ještě 

neobsahovala sakristii). Teprve 30. března 1818 zajistil nájemce statku 

Václav Kalcher peníze na vydržování zdejšího kněze a v Jamném byla 

ustanovena duchovní správa. Do této doby Jamné příslušelo pod zhořskou 

farnost. Z technických důvodů však byla zakládací listina farnosti 

vyhotovena až 29. 11. 1825.  

Prvním zdejším knězem byl p. Liberát Promberger, rodák z Polné. 

Za jeho života byla v roce 1838 ke kostelu přistavěna sakristie. Dřívější 

kostel neměl zvonici. Zvony, které jamenská farnost získala ze zrušeného 

kostela ve Znojmě, byly zavěšeny na dřevěném lešení vedle kostela. Nová 

věž se zvonicí byla vystavěna roku 1859.  

Od roku 1895 byl rozšířen hřbitov u kostela darováním části 

pozemku rodinou Nussbaumových. V roce 1938 proběhla důkladná úprava 

oltáře. (zdroj Jaroslav sadílek - Jamné - kostel Nalezení sv. Kříže). 
J. Pejcha 
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8. Duchovní okénko  

Snad se nám podaří, abychom do příště zapojili více duchovních témat. 

Tak alespoň … výtah z papežovy homilie na závěr Světových dnů mládeže 

při mši sv. na pláži Copacabana v Rio de Janieru, 28. 7. 2013:  

„Jděte beze strachu sloužit“  
 Jděte a získejte za učedníky všechny národy. Ježíš tě volá, aby ses stal 

učedníkem na misiích! Co nám dnes ve světle slyšeného Božího Slova říká 

Pán? Tři věci: Jděte, beze strachu, sloužit. 

 

1. Jděte. Víra je plamen, který je tím živější, čím více se sdílí, předává, aby 

všichni mohli poznat, milovat a vyznávat Ježíše Krista, který je Pánem 

života a dějin (srov.Řím 10,9). 

Avšak, pozor! Ježíš neřekl, chcete-li nebo budete-li mít čas, nýbrž: 

„Jděte a získejte za učedníky všechny národy“. Sdílet zkušenost víry, 

dosvědčovat víru a hlásat evangelium je mandát, který Pán svěřuje celé 

církvi, i tobě. Je to příkaz, který se však nerodí z touhy po nadvládě nebo 

z touhy po moci, ale ze síly lásky, ze skutečnosti, že Ježíš jako první přišel 

mezi nás, dal nám nikoli něco ze sebe, nýbrž nám 

dal sebe celého. Dal svůj život, aby nás zachránil 

a prokázal nám Boží lásku a milosrdenství. Ježíš 

s námi nenakládá jako s otroky, nýbrž jako 

se svobodnými osobami, přáteli a bratry. Nejenom 

nás posílá, ale i provází, a během tohoto misijního 

poslání lásky je neustále při nás. 

Kam nás Ježíš posílá? Neexistují hranice, ani 

omezení. Posílá nás ke všem. Evangelium je 

pro všechny a nikoli pro některé. Není jenom 

pro ty, kteří se nám zdají bližší, vnímavější a přívětivější. Je pro všechny. 

Nemějte strach jít a nést Krista do každého prostředí, až na existenciální 

periferie, i za tím nevzdálenějším, nejindiferentnějším. Pán hledá všechny, 

chce, aby všichni vnímali vroucnost Jeho milosrdenství a Jeho lásky. 

Svět potřebuje Krista! Svatý Pavel říká: „Běda mně, kdybych 

nehlásal evangelium!“ (1 Kor 9,16).   

 

2. Beze strachu. Někdo by si mohl myslet: „Nemám žádnou speciální 

přípravu. Jak mohu hlásat evangelium?“ Drahý příteli, tvůj strach se moc 

neliší od toho, jaký strach měl Jeremiáš, když byl povolán Bohem, aby 

se stal prorokem. Bůh vám také říká to, co řekl Jeremiášovi: „Neboj se…, 

neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil“ (Jer 1,7.8). On je s námi! 
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„Nemějte strach!“ Jdeme-li hlásat Krista, On sám nás předchází a vede. 

Když posílal své učedníky na misii, slíbil: „ Já jsem s vámi po všechny 

dny“ (Mt 28,20). A to platí také pro nás! Ježíš nás nenechává samotné, 

nikdy nenechá nikoho samotného! Vždycky nás provází. 

Dále, Ježíš neřekl: „Jdi“, ale „Jděte“. Jsme posláni společně. Drazí, 

vnímejte v tomto misijním poslání přítomnost celé církve a také 

společenství svatých. Když čelíme výzvám společně, pak jsme silní, 

objevíme zdroje, které jsme neuměli najít. Ježíš nepovolal apoštoly, aby 

žili o samotě, povolal je, aby tvořili skupinu, společenství.  

 

3. Poslední slovo: sloužit. Na začátku Žalmu 95,1 jsou tato slova: 

„Zpívejte Pánu píseň novou“. Co je tato nová píseň? Nejsou to slova, ani 

melodie, ale píseň vašeho života, svolení ke ztotožnění vašeho života s tím 

Ježíšovým, osvojení si Jeho cítění, Jeho myšlení, Jeho jednání. Ježíšův 

život je životem pro druhé. Je životem služby. 

Svatý Pavel pravil: „Udělal jsem ze sebe služebníka všech, abych 

získal tím větší počet lidí“ (1 Kor 9,19). Kvůli hlásání Ježíše se Pavel stal 

„služebníkem všech“. Evangelizovat znamená dosvědčovat v první osobě 

Boží lásku, překonávat svoje sobectví, sloužit, sklánět se k bratřím a mýt 

jim nohy, jako to činil Ježíš. 

 

Tři slova: Jít beze strachu sloužit. Následováním těchto třech bodů, 

zakusíte, že ten, kdo evangelizuje, je sám evangelizován, a kdo předává 

radost z víry, dostává radost. Nemějte strach být velkodušní vůči Kristu, 

dosvědčovat Jeho evangelium. Ve čtení, kde Bůh posílá proroka 

Jeremiáše, dává mu moc „vytrhávat a hubit, ničit a bořit, stavět a sázet“ 

(srov. Jer 1,10). Také pro vás to platí. Nést evangelium znamená nést Boží 

moc, vytrhávat a hubit zlo a násilí, ničit a bořit překážky sobectví, 

netolerance a nenávisti, stavět nový svět.  

Drazí, Ježíš Kristus s vámi počítá! Církev s vámi počítá. Papež 

s vámi počítá! Maria, Ježíšova a naše matka ať vás ustavičně provází svojí 

něhou: „Jděte a získejte za učedníky všechny národy“. Amen. 

 
 

9. První krok k blahořečení Josefa Toufara  

Česká biskupská konference schválila na Plenárním zasedání 24.4.2013 

návrh hradeckého biskupa na udělení nihil obstat, že nic nebrání tomu, aby 

začal proces beatifikace R. D. Josefa Toufara, rodáka z Arnolce (farnost 
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Zhoř u Jihlavy). Proces bude probíhat nejprve na území královéhradecké 

diecéze.  

Josef Toufar byl umučen ve valdické věznici, když se z něj 

vyšetřovatelé snažili násilím dostat přiznání, že na pokyn Vatikánu 

zinscenoval tajemný pohyb oltářního kříže v kostele v Číhošti na 

Havlíčkobrodsku. Kříž se tam před dvěma desítkami svědků rozpohyboval 

v adventu roku 1949, sám otec Toufar „číhošťský zázrak“ ani neviděl, stál 

v tu dobu na kazatelně zády k oltáři. Nastupující komunistická totalita však 

případ využila k zahájení velkých politických procesů s duchovními, 

jejichž cílem bylo rozložit církev v Československu. Toufarovo přiznání 

před soudem mělo dát k procesům záminku. Josef Toufar se však plánu 

nepodvolil, měsíc snášel kruté mučení. V důsledku zranění zemřel.  

 

 

10. Omalovánky na závěr 

 

 
 

 

 

 

Příští číslo snad před Vánoci ….. 


