Historie katolického kostela
Katolický kostel Narození Panny Marie je zaznamenán již v roce 1361. Původně byl
nejspíš románský, čemuž nasvědčuje fragment románské křtitelnice, později gotický.
Barokní přestavbou prošel v letech 1707 – 1715, architektem byl Petr Paurus
z Myslibořic. Věž z roku 1506 nebyla zakončena zvonovou částí, ta byla přistavěna
až v 18. století a zakončena barokní helmicí. Od roku 1879 byla helmice změněna
na jehlan a v roce 1934 znovu přestavěna na barokní báň cibulovitého tvaru. Hrobka
pod kostelem je z 18. století.
V roce 1740 byl kostel propojen se zámkem nadzemní chodbou.
Interiér kostela je pozdně barokní (rokokový). Obraz Narození Panny Marie vytvořil
v roce 1755 Josef Ignác Havelka.
Varhany v kostele byly původně z konce 17. století, 21. 6. 1931 vysvětil brněnský
biskup Josef Kupka varhany nové, přičemž varhanní skříň zůstala původní.
V roce 1969 byla provedena oprava fasády kostela, v roce 1970 byla doplněna
elektroinstalace a pořízeno vytápění akumulačními kamny (nyní se plánuje obměna
neekonomického vytápění), 1972 nová střecha kostela, koncem 70. let byly pořízeny
nové lavice.
V letech 1991 – 92 byla prováděna rozsáhlá generální oprava, při které byly nalezeny
části původního kostela. Při opravě byla zlepšena vodorovná izolace, položena nová
dlažba, vyměněna okna a dveře, vyměněna elektroinstalace, kostel byl vymalován.
Také bylo postaveno nové schodiště na kúr a zbouráno stávající dřevěné. 8. září 1991
brněnský biskup Vojtěch Cikrle posvětil nový oltář a rovněž posvětil 4 nové zvony
o celkové hmotnosti 14 q, které byly později umístěny ve věži kostela. V roce 1992
byla opravena věž s novou fasádou kostela a vytvořena nová zpovědní místnost, která
slouží i jako farní knihovna a při bohoslužbách jako místnost pro rodiče s malými
dětmi. V roce 1993 bylo zavedeno externí osvětlení kostela.
Fara stávala původně u kostela již od roku 1565, po přestavbě na školu v roce 1606
byla přestěhována na č. p. 67 a od roku 1720 dodnes stojí na náměstí naproti kostelní
uličce. Poslední, rozsáhlejší opravy katolické fary proběhly v letech 1997 a 2012.
Pod farnost Jimramov spadá půldruhá desítka dalších obcí. Borovnice a Sedliště mají
také vlastní kapli, ve kterých se konají bohoslužby. V roce 2014 bylo schváleno
užívání nově zbudované kaple Narození Krista v Jimramovských Pasekách. Tato kaple
je součástí duchovního centra, které bylo v roce 2013 vytvořeno ze starého mlýna.

Čerpáno z podkladů k nově připravované knize o Jimramovu, 2014
Zpracovala paní Miroslava Procházková ve spolupráci s katolickým farářem Mgr. Pavlem Vybíhalem.

