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Katolická farnost 

 

Seznam kněží v Jimramově od roku 1800 

 1795 – 1804 : Rohožka Ambrož (nar. 1761 v Židlochovicích) 

 1804 – 1824 : Sychra Matěj Josef (nar. 1776 v Ústí nad Orlicí) 

 1824 – 1829 : Majer Ignác (nar. 1792 v Havlíčkově Brodě) 

 1830 – 1850 : Lávička Matěj (nar. 1800 v Kamenici u Jihlavy) 

 1850 – 1890 : Havránek Jan (nar. 1815 v Telči) 

 1890 – 1892 : Hošek Jan (nar. 1860 v Doubravníku) 

 1892 – 1929 : Sedláček Ignác (nar. 1863 v Rozsíčce u Sulíkova) 

 1904 – 1952 : Máchal Jan, katecheta (nar. 1877 v Martínkově u Mor. Budějovic) 

 1929 – 1976 : Válka Karel (nar. 1903 v Dolních Loučkách) 

 1976 – 1981 : Otradovec Ludvík (nar. 1928 ve Vel. Meziříčí) 

 1981 – 1990 : Cikrle Karel (nar. 1935 v Bosonohách) 

 1990 – 1996 : Haluza Pavel (nar. 1960 v Mor. Krumlově) 

 1996 – 2005 : Těžký Milan (nar. 1963 v Boskovicích) 

 2005 -  2010 : Holík Jakub (nar. 1971 v Brně) 

 2010 -            : Vybíhal Pavel (nar. 1980 v Letovicích) 

 

Seznam katolických kněží – rodáků z farnosti Jimramov 

Slavíček Karel (1678 Jimramov – 1735 Peking) 

Skalník Václav (1908 Jimramov – 1971) 

Popelka Jaroslav (1917 Jimramov – 1987 USA) 

Sedláček Ignác (1920 Míchov – 1996 Letovice) 

Laštovica Josef (1925 Jimramov – 2012 Řím) 

 

V současné době se na kněžství připravuje Jaroslav Laštovička (nar. 1989). Primice se 

předpokládá v roce 2016. 
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Akce farnosti: 

Od roku 2007 se každoročně pořádají vícedenní poutě po republice i zahraničí 

(Slovensko, Rakousko, Itálie), obvykle dvakrát ročně se mohou farníci účastnit i poutě 

jednodenní. Farní ples je od roku 2009, na faře letos (2014) proběhl již 10. ročník 

turnaje v pétanque, v roce 2012 byly devítidenní misie. Farnost se zapojuje do pouti 

Nový Jeruzalém. Každý rok je pořádán Dětský den a výlet s dětmi, letos i Noc na faře. 

Ve farnosti funguje společenství „Modlitby matek“. Každý týden se kromě bohoslužeb 

mohou farníci setkávat ve farní kavárně. Farnost spolupracuje s Oblastní charitou Žďár 

nad Sázavou a s Oblastní charitou Polička. Farnost je zapojena do projektu Adopce 

na dálku (do roku 2014 podporoval 3 děti v Indii, od tohoto roku podporuje dvě děti). 

Od 80. let 20. století je na velmi dobré úrovni spolupráce s místním evangelickým 

sborem.  Od roku 2005 farnost vydává časopis s názvem Žárovka a od roku 2011 užívá 

vlastní logo Farností Jimramovska (farnosti Jimramov, Dalečín a Sulkovec, které jsou 

spravovány jedním farářem). Do aktivního života farnosti bychom mohli zařadit další 

pravidelné i jednorázové akce. Na prvním místě je ovšem hlásání Evangelia 

a zprostředkovávání svátostí a svátostin. 

 

Na pouti v Římě ve dnech 20. - 26. června 2010 jsme se také zúčastnili audience se 

Svatým otcem Benediktem XVI. 

Článek o audienci přepisuji z Vatikánského rozhlasu : 

„Generální audience se konala ve středu 23.6.2010 z důvodu nepříznivého počasí 

v kryté aule, která však pojme jenom 9 tisíc osob. Dalších několik tisíc lidí proto 

sledovalo papežovu katechezi z obrazovek na svatopetrském náměstí, a počasí se 

nakonec také umoudřilo. Benedikt XVI. v ní dokončil portrét sv. Tomáše Akvinského“.  

Svatý otec pronesl také český pozdrav:  

„Srdečně vítám poutníky farnosti Narození Panny Marie z Jimramova! Zítra 

budeme slavit svátek svatého Jana Křtitele. Milovaní, povoláním tohoto velikého 

proroka bylo připravit cestu našemu Pánu. Stejně tak i my, každý podle svého 

povolání, přinášejme Krista do dnešního světa. Buďte silní v Pánu! Upřímně vám 

žehnám! Chvála Kristu!“  

 

Osobnosti:  

P. Jaroslav POPELKA 

misionář 

 

Narodil se 12.5.1917, v roce 1930 odchází studovat gymnázium na Velehradě. Zde 

absolvoval 6 ročníků gymnázia, sedmý a osmý studoval v Praze – Bubenči. 7. 9. 1938 

vstupuje v Benešově do noviciátu jezuitského řádu. Roku 1940 skládá první sliby 

a začíná studovat filozofii. Na jaře 1942 je budova školy zabrána gestapem, proto 

studium dokončuje opět na Velehradě. Po filozofii začíná studovat teologii na různých 
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místech u řeholníků v Praze. V roce 1943 vykonává praxi vychovatele v domě 

u sv. Ignáce v Praze. V roce 1944 je zatčen a vyslýchán gestapem, posléze deportován 

do koncentračního tábora v Terezíně, odkud si odnáší trvalé následky na svém zdraví. 

Rekonvalescence probíhá u Jezuitů na Hostýně.  

15. 11. 1945 odlétá dokončit studia teologie do Londýna. Z politických důvodů se již 

nemůže vrátit domů, proto i kněžské svěcení 8. 9. 1948 přijímá v Anglii. Na starost 

dostává české uprchlíky, kterých toho roku do Anglie začaly proudit davy. V roce 

1953 je jezuitským řádem vybrán pro pastoraci v Kanadě, kde se postupně stává nejen 

knězem pro indiány, ale i učitelem němčiny a hudby na význačných jezuitských 

školách. 

V roce 1966 je mu po 21 letech poskytnuta příležitost navštívit domov. Setkal 

se s milovanou maminkou a v Jimramově konečně slavil svoji primici. Podruhé 

navštívil Jimramov v roce 1969 dvanáctidenním pobytem. Zůstat více dní v republice 

mu úřady nepovolily. 

Krátce po návratu do Ameriky přebírá správu české krajanské misie na západním 

pobřeží USA. Pro české krajany připravil do tisku český překlad Bible, zpracoval 

rukopis knihy mapující život v Jimramově a okolí „Kronika Zubří země“ 

od jimramovského rodáka Emila Čermáka. Zemřel 30. 9. 1987, pohřben je v Los 

Angeles. 

 

Mons. ThDr. Josef LAŠTOVICA 

papežský prelát 

 

Narodil se 1. listopadu 1925 v Jimramově. Na Velehradě a v Brně studoval 

gymnázium, které v roce 1945 ukončil maturitou. 

Začal studovat Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale po třetím ročníku 

byl z politických důvodů vyloučen a poslán jako pomocný dělník do strojíren. 

V roce 1949 byl nucen emigrovat do Německa, protože v rodné vlasti mu hrozilo 

zatčení. Odtud odešel o rok později do Říma studovat bohosloví a 3. července 1955 

zde přijal kněžské svěcení. 

V letech 1955–1956 působil jako prefekt Papežské koleje Nepomucenum, později jako 

sekretář Pastoračního ústavu Lateránské univerzity. V roce 1962 obhájil doktorát 

teologie. V období let 1963–1968 byl generálním sekretářem Lateránské univerzity 

a od roku 1968 do roku 1992 působil na Kongregaci pro zasvěcený život a pracoval 

rovněž v diplomatických službách Vatikánu. 

Po pádu totalitního režimu zahájil v naší zemi aktivní přednáškovou činnost v oblasti 

bioetiky, byl jmenován postulátorem kauzy blahořečení Matky Vojtěchy Hasmandové, 

SCB. 
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V roce 2007 ho brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle ocenil za obětavou kněžskou 

službu medailí sv. Petra a Pavla. 

Do Jimramova se i v posledních letech pravidelně vracel, protože tu měl mnoho přátel. 

Rád se setkával s jimramovskými občany i v Římě. Díky Mons.Laštovicovi bylo 

mnohým jimramovským dopřáno podívat se i do vatikánských a římských míst, kam 

se běžný návštěvník nedostane. 

Mons. Laštovica zemřel 17. 5. 2012 v nemocnici Pia XI. v Římě. Pohřben byl 

26. 5. 2012 v rodinném hrobě v Jimramově. 

 

P. Václav Skalník 

narozen 6. července 1908 v Jimramově, zemřel v roce 1971 

Narodil se v Jimramově v domě čp. 189. Po gymnaziálních studiích absolvoval studia 

teologie v Brně a na kněze byl vysvěcen v roce 1932. Jako kaplan působil 

v Čejkovicích. Zapojil se do vedení spolku katolické mládeže Omladina a jednoty 

Orel. V době hospodářské krize ve 30. letech 20. století se zabýval možností pomoci 

místním zemědělcům a inicioval založení vinařského družstva. Pro tuto činnost získal 

mnoho zájemců. Družstvo bylo založeno 14. září 1936 a P. Skalník se stal jeho 

jednatelem. Zajímal se o ekologii krajiny a hospodárné využívání přírodních zdrojů. 

On, rodák z Vysočiny, byl uznáván jako vynikající vinařský odborník a propagátor 

myšlenky vinařského družstevnictví. V roce 1945 se stal předsedou vinařských 

družstev na Moravě. Zavedl výběrovou selekci druhů révy, dal zmapovat vinohrady 

a zavedl studium úrodnosti keřů. Publikoval množství odborných článků v časopise 

Vinařský obzor. Má velké zásluhy o  moravské vinařství.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farnostijimramovska.cz 

 

Čerpáno z podkladů k nově připravované knize o Jimramovu, 2014 

Zpracovala paní Miroslava Procházková ve spolupráci s katolickým farářem Mgr. Pavlem Vybíhalem. 

 

http://www.farnostijimramovska.cz/

