farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj

LISTOPAD 2008

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravÌm v·s vöechny na poË·tku mÏsÌce listopadu. Do obsahu tohoto ËÌsla naöeho FarnÌho zpravodaje
se v˝raznÏ promÌtla jedna ud·lost: v nedÏli 19. 10. 2008 v 7 hodin r·no P·n ûivota a smrti povolal z naöeho spoleËenstvÌ Mons. Josefa HladÌka. Ve farnosti u kostela sv. Jakuba p˘sobil nep¯etrûitÏ od 26. 8.
1955 ñ 13 let jako far·¯ a 40 let jako kaplan. I kdyû jsme se s nÌm rozlouËili, za jeho ûivot, knÏûstvÌ
a knÏûskou sluûbu podÏkovali Bohu i jemu samotnÈmu, i kdyû jsme jej odevzdali P·nu, p¯esto v naöich
vzpomÌnk·ch z˘stane. Zvl·ötÏ v poslednÌch letech svÈho ûivota mnoho psal. Nebyl to jen dÏda Dvo¯·Ëek
pro FarnÌ zpravodaj, byla to i rozjÌm·nÌ, kter· se vûdy v nedÏli r·no objevila na stolku v kostele, byly to
takÈ mnohÈ vzpomÌnky. Pr·vÏ z jeho vzpomÌnek jsme vybrali nÏkolik pro toto ËÌslo zpravodaje. Protoûe
mnohÈ z jeho myölenek jsou opravdu zajÌmavÈ, r·di bychom sestavili soubor text˘ Mons. Josefa HladÌka, kterÈ bychom pro z·jemce na pam·tku vyp·lili na CD.
VÌm, ûe texty Mons. HladÌka opisovala ¯ada obÏtav˝ch pomocnÌk˘. V souvislosti s tÌmto se na v·s
obracÌm s prosbou: pokud vy, obÏtavÌ pomocnÌci, m·te zachov·ny texty Mons. HladÌka (pamÏti, rozjÌm·nÌ, dÏdy Dvo¯·Ëky...) v elektronickÈ podobÏ, dejte n·m je, prosÌm, k dispozici, abychom nemuseli vöechny texty opisovat znovu a abychom je mohli na pam·tku nabÌdnout dalöÌm z·jemc˘m. P·n B˘h zaplaù!
JeötÏ t¯i n·mÏty k modlitb·m zvl·ötÏ pro tento mÏsÌc:
ñ pamatujme v tomto duöiËkovÈm mÏsÌci na naöe zem¯elÈ, zvl·ötÏ Mons. Josefa HladÌka, JUDr. ZdeÚku
Hladkou a dalöÌ;
ñ pamatujme takÈ na naöe katechumeny, kte¯Ì v ˙ter˝ 18. 11. 2008 p¯i möi sv. v 19 hodin p¯ijmou v naöem kostele jeden z poklad˘ cÌrkve ñ Vyzn·nÌ vÌry;
ñ pamatujme takÈ na dokonËenÌ opravy farnÌch prostor, abychom je mohli mÌt jiû brzy k dispozici pro ûivot farnosti.
P¯eji v·m vöem pokojnÈ proûitÌ mÏsÌce listopadu. Aù v·s dobr˝ B˘h prov·zÌ sv˝m poûehn·nÌm.
Otec V·clav Slouk

Otče náš
Tebe prosíme
do království
Tvého přijmi
jednou nás.
Ke Tvému trůnu
do nebe, až za
Tebou půjdeme,
život náš si
sebou poneseme.
Jaký bude,
z dobrých skutků
milosrdný, nebo
hříchů naplněný.
Litujeme Otče,
našich provinění,
prosíme Tebe,
za odpuštění.
Dokud je čas,
než si nás
Otče z tohoto
světa povoláš.
Alena Veithová

D

ne 12. 11., se slavÌ sv·tek sv. Josafata KunceviËe, kter˝ je, jako stoupenec BrestlitevskÈ unie, symbolem vÏrnosti katolickÈ cÌrkvi. Tuto vÏrnost zpeËetil na poË·tku
17. stoletÌ i obÏtÌ vlastnÌho ûivota. NabÌzÌme informace z jeho ûivota a muËednickÈ
oslavy Boha, takÈ o knih·ch zachycujÌcÌch jeho ûivot.
éil v 16.ñ17. stoletÌ. P˘vodnÏ se jmenoval Jan
a narodil se v roce 1580 v rodinÏ ortodoxnÌch protestant˘. Jeho otec byl radnÌm ve Vladimiru. Jan pracoval u bohatÈho bezdÏtnÈho muûe, kter˝ mu chtÏl
odk·zat cel˝ sv˘j majetek. V tÈ dobÏ vznikla v Brestu rusÌnsk· unie, kter· se p¯ipojila ke katolickÈ
cÌrkvi s tÌm, ûe si zachovajÌ sv˘j ob¯ad. Jan vstoupil
mezi uniaty a pozdÏji do bazili·nskÈho kl·ötera ve
VilnÏ, kde p¯ijal jmÈno Josafat. V roce 1618 byl proti
svÈ v˘li jmenov·n arcibiskupem v Polocku a v prvnÌch t¯ech letech se mu poda¯ilo p¯ivÈst tolik vÏ¯ÌcÌch k jednotÏ s ÿÌmem, ûe tÌm vzbudil mezi pravoslavn˝mi nen·vist a naz˝vali ho ÑlupiËem duöÌì.

Úmysly apoštolátu modlitby
na listopad 2008
⁄mysl vöeobecn˝
Aby svÏdectvÌ l·sky svat˝ch upevnilo k¯esùany k ˙ctÏ
k Bohu a bliûnÌm a v napodobov·nÌ Krista, kter˝ p¯iöel, aby slouûil a ne, aby se mu slouûilo.
⁄mysl misijnÌ
Aby k¯esùanskÈ spoleËenstvÌ v Asii, rozjÌmajÌcÌ
o Kristu, nalÈzala vhodn˝ zp˘sob jako ho hl·sat lidu
kontinentu s tak bohatou kulturou a spiritualitou.
⁄mysl n·rodnÌ
Aù v BoûÌm lidu roste vnÌmavost ke sv·tosti pomaz·nÌ nemocn˝ch, aby tak nikdo nezem¯el nesmÌ¯en
s Bohem.

Roku 1621 projÌûdÏl Ukrajinou pravoslavn˝ patriarcha z JeruzalÈma a ten zaËal na vöechna mÌsta,
kde byli katoliËtÌ biskupovÈ, svÏtit biskupy pravoslavnÈ. Pro Polock vysvÏtil mnicha Meletije, kter˝
rozesÌlal na vöechny strany posly s faleön˝m tvrzenÌm, ûe Josafat chce zruöit v˝chodnÌ ob¯ad a zavÈst
latinsk˝. P¯itom bylo zn·mo, ûe Josafat zn· jen slovanskÈ jazyky a ûe lpÌ na v˝chodnÌm ritu, jenûe se to
povaûovalo za pokrytectvÌ. NapÏtÌ st·le vzr˘stalo,
protoûe se Meletijovi skuteËnÏ poda¯ilo mnoho lidÌ
od Josafata odvr·tit.
NezadrûitelnÏ se blÌûil den, kdy se zd·lo, ûe protivnÌci definitivnÏ zvÌtÏzÌ. Tento den p¯iöel 12. 11.
1623. Arcibiskupovi sluûebnÌci chytili potulnÈho popa (pravoslavnÈho knÏze) Eli·öe, kter˝ mÏl Josafata
provokovat nad·vkami. Spiklenci vyuûili situace
a chtÏli Josafatovi ublÌûit. Ten dal Eli·öe propustit.
Bu¯iËi vöak vtrhli do KunceviËovy komnaty, kde
se on modlil. ÿekl jim: ÑHospodin buÔ s v·mi, synovÈ
milÌ! ProË tak ukrutnÏ nakl·d·te s m˝mi dom·cÌmi?
M·te-li co proti mnÏ, hle, tu jsem!ì Vtom ho jeden ze
vzbou¯enc˘ ude¯il kyjem a druh˝ mu zasadil sekerou smrtelnou r·nu do hlavy. Kdyû povzdechl: ÑBoûe
m˘j!ì, jeötÏ ho dvakr·t st¯elili do hlavy a potom vypustil duöi. Kdyû na jeho obnaûenÈ mrtvole vidÏli
drsnou kajÌcnickou koöili, mÏli za to, ûe se spletli.
Mysleli, ûe biskup chodÌ v samÈm hedv·bÌ. TÏlo hodili do ¯eky Dviny. Dne 17. listopadu toho roku uvidÏli dle ûivotopisu ryb·¯i na hladinÏ Dviny jasnÈ
svÏtlo a kdyû k nÏmu dopluli, nalezli arcibiskupovu
(pokraËov·nÌ na str. 2)
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mrtvolu. ZvÏst o divu se roznesla velice rychle, uniatötÌ knÏûÌ mrtvÈho arcibiskupa se zpÏvem odnesli do kostela a zde pak bylo po devÏt dni vystaveno ˙ctÏ vÏ¯ÌcÌch.
Smotrick˝, vzdorbiskup, str˘jce zloËinu,
pron·sledov·n v˝Ëitkami svÏdomÌ utekl z Kyjeva do Ca¯ihradu. Vr·til se ale za nÏjak˝ Ëas
do Kyjeva, smÌ¯iv se s katolickou cÌrkvÌ. V roce 1628 vystoupil na pravoslavnÈm snÏmu,
kter˝ se ve mÏstÏ konal. Poûadoval n·vrat
pravoslavn˝ch do jednoty s ÿÌmem. PravoslavnÌ snÏmovnÌci jej jali a hrozili mu, ûe jej
okamûitÏ zabijÌ, nez¯ekne-li se unie. Smotrick˝ tak alespoÚ navenek uËinil a byl propuötÏn. Z·hy byl za odpadnutÌ postiûen v˝Ëitkami svÏdomÌ a prosil do ÿÌma papeûe o rozh¯eöenÌ. To dostal a vr·til se do cÌrkve. Zakr·tko
zem¯el.
P¯·l si, aby po jeho smrti byla vzata listina s papeûsk˝m rozh¯eöenÌm a vloûena Josafatovi do hrobu. PÏt hodin po jeho smrti bylo
toto jeho p¯·nÌ splnÏno. A stal se z·zrak.
MrtvÈmu Josafatovi se dle dobov˝ch sdÏlenÌ

otev¯ela jiû mrtvolnÏ ztuhl· ruka a n·slednÏ
list pevnÏ sev¯ela. NÏkoho napadlo uËinit pokus a p¯inesl list pravoslavnÈho patriarchy
z Ca¯ihradu a hle ñ ruka, jenû se natahovala
po papeûskÈm listu, zaËala se od patriarchova
listu odtahovat. ZdÏöenÌ svÏdkovÈ nechali Josafata 4 t˝dny vystavenÈho a po tÈto dobÏ pokus opakovali p¯ed lidmi. A hle ñ div se opakoval. Nato se pokusili z Josafatovy ruky dostat papeûsk˝ list. To se jim nepovedlo, i kdyû
spolu s rukou s listem lomcovali celou mrtvolou svÏtce.
Po Ëase byla mrtvola p¯evezena do ÿÌma,
kde je dodnes v neporuöenÈm stavu vystavena ˙ctÏ vÏ¯ÌcÌch v prosklenÈ mense olt·¯e
sv. Basila VelikÈho ve svatopetrskÈ basilice
ve Vatik·nu.
O sv. Josafatovi vypr·vÏjÌ nap¯. dva tituly
z Karmelit·nskÈho nakladatelstvÌ ñ kniha
P. Evûena KozaneviËe OSBM Ñéivot biskupa
a muËednÌka Josafata KunceviËeì, a kniha
ÑJosafat KunceviËì; jejÌm autorem je Tadeusz
Zychiewicz.

Na duöiËky vzpomÌnejme,
z oËistce jim pom·hejme
Ve dnech 1.ñ8. 11. je moûnÈ zÌskat vûdy jednou za den plnomocnÈ odpustky p¯ivlastnitelnÈ duöÌm v oËistci p¯i splnÏnÌ n·sledujÌcÌch
podmÌnek: p¯ijetÌ sv·tosti smÌ¯enÌ (i nÏkolik
dnÌ p¯edem), p¯ijetÌ svatÈho p¯ijÌm·nÌ (v den
zÌsk·v·nÌ odpustk˘), modlitba na ˙mysl
Sv. otce a nemÌt trvalÈ zalÌbenÌ v û·dnÈm h¯Ìchu. NavÌc je t¯eba:
ñ 1. 11. odpoledne a 2. 11. po cel˝ den p¯i n·vötÏvÏ kostela se pomodlit modlitbu P·nÏ
OtËe n·ö a vyzn·nÌ vÌry.
ñ V dobÏ od 1. do 8. 11. p¯i n·vötÏvÏ h¯bitova
se t¯eba v duchu pomodlit nÏjakou modlitbu za zem¯elÈ.
Vyuûijme tÈto moûnosti podÌlet se na rozdÏlov·nÌ vz·cn˝ch BoûÌch dar˘ z pokladu cÌrkve.
P¯Ìslib za tuto sluûbu je takÈ velk˝:
ÑBudou na n·s vzpomÌnat,
aû my budeme umÌrat.ì

Vzpomínka po 52 letech
26. 8. 1955 jsem odjÌûdÏl jako kaplan
v N·mÏöti nad Oslavou, kde jsem byl ustanoven po n·vratu z PTP od 14.2.1954 do 15. 8.
1955 jako kaplan, p¯eloûen˝ ke sv. Jakubu
v BrnÏ. OdjÌûdÏl jsem nerad, protoûe se mnÏ
tam lÌbilo. Bylo to jakÈsi vesnickÈ mÏsteËko,
kde jsem mÏl u staröÌho mÈnÏ pohyblivÈho
P. Aloise KuËery far·¯e dosti pr·ce, abych se
jako kaplan mohl Ñvy¯·ditì. Ale o tom aû zase
jindy budeme vzpomÌnat. Kdyû jsem do Brna
moc nespÏchal, dostal jsem od far·¯e u sv. Jakuba v BrnÏ P. Old¯icha Dr·bka ozn·menÌ, ûe
jsem jeho kaplanem a ûe mÏ oËek·v· uû na
nedÏli 28. 8. 1955. OdjÌûdÏl jsem tedy v p·tek
odpoledne s malou n·kladnÌ dod·vkou, s dvÏma proutÏn˝mi koöi, p¯es Velkou BÌteö, kde
jsem se zastavil u svÈho str˝ce Jakuba HladÌka, ¯eznÌka a uzen·¯e, ûe uû k nÏmu nebudu
jezdÌvat pro maso, jak jsem jezdÌval z N·mÏötÏ. Dal mi na cestu velkÈ kolo toË·ku, ale
mohl jsem se na nÏho jen dÌvat, protoûe byl
p·tek. K veËeru mÏ p¯ivÌtal far·¯ a dal mi

v jeho kuchyni od hospodynÏ trochu kvÏt·ku
na mozeËek. J· bych b˝val tenkr·t snÏdl
vlka, jak˝ jsem mÏl hlad. äli jsme se podÌvat
do kapl·nky, kter· se teprve p¯ipravovala. Ze
sedmi pokoj˘, kterÈ ob˝val far·¯ v 1. pat¯e,
uvolnil jednu svoji svÏtnici (6◊6 m, vysokou
4,20 m) se dvÏma oky do ruönÈ ulice. ZednÌk
tam pr·vÏ s domovnÌkem panem VeËe¯ou odstranili velikÈ dve¯e a zazdili. DomovnÌk, kter˝ byl tehdy velkou osobnostÌ v domÏ, si mÏ
zmÏ¯il a zeptal: ÑCo tady chcete?ì ÑJ· teÔ budu v·ö nov˝ kaplan.ì Odn·öeli maltu, otev¯eli
okna doko¯·n do hluËnÈ ulice a j· se na noc
p¯estÏhoval do vedlejöÌ mÌstnosti, far·¯ovy
pohostinky a tam na noc ulehl na starou pohovku a zakryl se pl·ötÏm.
Kufry jsem zatÌm neotvÌral, p¯ÌötÌho dne
jsem öel na Petrov Ë. 1 ke kapitulnÌmu vik·¯i,
prel·tu Dr. Josefu KratochvÌlovi s prosbou,
aù se mohu vr·tit do N·mÏötÏ. Na PetrovÏ
ovöem bylo zamËeno, staûenÈ ûaluzie v oknech, pan prel·t odjel na dovolenou do Vyso-

k˝ch Tater. Vr·til jsem se zklam·n a Ëekal aû
vyschne kapl·nka, ûe se mnou nÏco stane.
Sehnali mÏ starou ûeleznou postel, nÏjakou
sk¯ÌÚ, ale j· kufry st·le neotevÌral. Pod okny
projÌûdÏla tramvaj 62◊ za hodinu. Na vÏûi
tloukly hodiny, far·¯ se obËas p¯iöel podÌvat,
jestli uû se vybaluji z kufr˘. St·le nic. Vymlouval jsem se, ûe nebudu moci k·zat, protoûe uû v semin·¯i jsem mÏl obrnu hlasivek
a na vojnÏ ñ osvobozen od zpÏvu p¯i pochodech. ÑTak nebudete zatÌm k·zat,ì rozhodl
far·¯, zavedl mÏ do porodnice na ObilnÌ trh,
uk·zal jak se k¯tÌ spoleËnÏ mnoho dÏtÌ a postupnÏ jsem si zvykal na velikÈ mÏsto, kterÈho jsem se d¯Ìve tolik b·l. Kdyû p¯i jednÈ noËnÌ bou¯i ude¯il kulov˝ blesk do vÏûe kostela,
ani jsem to nevÏdÏl, jak tvrdÏ jsem uû spal.
Bylo to Pane Tvoje poslednÌ v˝hybka, kterou
jsi mi otev¯el. Dnes nelituji niËeho, je mi lÌto,
ûe jsem toho pro Tebe vykonal tak m·lo.
Mons. Josef HladÌk

Můj první pomeranč
Jako malÈ ptaËÌ hnÌzÔ·tko leûela v podh˘¯Ì VysoËiny naöe vesniËka, v roce 1938 mÏla jen 39 ËÌsel. Po jednÈ stranÏ silnice 9 v˝stavnÏjöÌch hospod·¯sk˝ch stavenÌ s chlÈvy,
k˘lnami, stodolami a velk˝mi zahradami, za
nimi uû vedli jen cesty do polÌ. Z druhÈ strany
silnice zb˝vajÌcÌch 30 chaloupek domka¯˘
a dÏlnÌk˘ s mal˝mi zahr·dkami. Hospod·¯i,
¯Ìkejme jim sedl·ci mÏli tehdy jeötÏ dÏti nedospÏlÈ, proto mÏli k pr·ci ËeledÌny, koËÌ a pacholky, jak je tehdy naz˝vali. HospodynÏ, tedy selky, zase sluûebnÈ a dÏveËky. NÏkte¯Ì
tito byli p¯ijati jako ËlenovÈ rodiny, jinÌ t¯eba
po roce zase odch·zeli do sluûeb jinam. V chaloupk·ch ûili dÏlnÌci, kte¯Ì pracovali v sousednÌch vesnicÌch v mal˝ch tehdy ÑdÌln·chì. P¯i
velkÈ zamÏstnaneckÈ krizi v celÈ EvropÏ,
chodÌvali pom·hat sedl·kovi i se sv˝mi manûelkami, hlavnÏ v sezÛnnÌch a öpiËkov˝ch
pracÌch na ja¯e, v lÈtÏ o ûnÌch i na podzim.
I moji rodiËe takto chodÌvali k sedl·kovi a on
za to obdÏl·val koÚmi naöe dvÏ mal· polÌËka
u vesnice. Oni zmÌnÏnÌ ËeledÌni dost·vali od
sedl·k˘ jakousi dovolenou v zimÏ, kdy uû tolik pr·ce v hospod·¯stvÌ neb˝valo. Od sv·tku
sv. ätÏp·na do NovÈho roku, sluûky pak od
NovÈho roku do sv·tku sv. T¯Ì kr·l˘, tj. 6. ledna. V tÈto dobÏ si mohli odejÌt kamkoliv, t¯ebas do rodiny, pokud jeötÏ nÏjakou mÏli. Dost·vali na cestu v˝sluûnÈ, podle dohody s hos-
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pod·¯em. é·dn˝ speci·lnÌ z·kon tyto zamÏstnaneckÈ vztahy neupravoval, bylo to jenom
jakÈsi tradiËnÌ pr·vo. U sedl·ka, k nÏmuû
chodÌvali pom·hat i moji rodiËe, mÏli vÌce polÌ, luk a lesa neû ostatnÌ, byl koËÌm VojtÏch
äkoda. Urostl˝ pÏkn˝ ËlovÏk s kaötanov˝mi
kudrnat˝mi vlasy. Co vöechno dok·zal a umÏl
vypr·vÏt, kudy chodil svÏtem. O domovÏ nehovo¯Ìval, byl asi ˙plnÏ s·m. Naöel i pro n·s
dÏti dost Ëasu, aby si s n·mi hr·l, jako bychom byli jeho vlastnÌ dÏti. Kdyû se tehdy
v tom roce p¯iblÌûili v·noce, trochu zesmutnÏl
a prozradil, ûe na tu svoji pov·noËnÌ dovolenou nem· kam jÌt. ChodÌval k n·m ËastÏji, pozvali jsme ho tedy i na v·noce i na tu jeho dovolenou. Byl r·d. Uû p¯ed v·noËnÌmi sv·tky
odeöel do okresnÌho mÏsta vzd·lenÈho 8 km.
Kdyû se vr·til s pln˝m ruksakem vÏcÌ na z·dech, obklopili jsme ho a zvÏdavÏ nahlÌûeli, co
v tom ruksaku p¯inesl. TatÌnkovi tabatÏrku
plnou cigaret, mamince tepl˝ vlÚ·k p¯es hlavu a ramena a n·m t¯em dÏtem mnohÈ hraËky, ale i vÏci uûiteËnÈ a nakonec kaûdÈmu jeden pomeranË. NevÏdÏli jsme, co to je. Kut·leli jsme jimi po zemi jako s mÌËem. On se radostÌ sm·l a ¯ekl: ÑToto si dejte pod stromeËek
a teprve o ötÏdrÈm veËeru se tomu podÌv·me
do b¯Ìöka, co se v tom skr˝v·.ì Ozdoby na
stromeËku, vöelijakÈ pr·zdnÈ krabiËky jsme
museli vymÏnit za r˘znÈ cukrovinky, ale to

Ëek·nÌ aû do veËera, to byl nejdelöÌ den v roce.
Po skrovnÈ veËe¯i, ËoËkovÈ polÈvce, kousku
ryby, kterou p¯inesl, om·Ëce ze suöen˝ch hruöek a jin˝ch zvyklostech po babiËce, p¯iöel na
¯adu koneËnÏ i pomeranË. Kdyû ho pomaliËku
oloupal a rozdÏlil pro vöechny, mÏli jsme z toho d·rku nesmÌrnou radost a on jeötÏ vÏtöÌ,
kdyû jsme na mapÏ v atlase hledali krajiny,
odkud k n·m tyto dobroty p¯iv·ûejÌ. DruhÈ
dva pomeranËe Ëekaly na Nov˝ rok a sv·tek
T¯Ì kr·l˘. HlÌdali jsme pomeranËe, ale takÈ
sami sebe, jeden druhÈho, aby se nÏkdo z n·s
neproh¯eöil a pomeranË nesnÏdl d¯Ìv. VÏ¯ili
jsme, ûe za takov˝ pomeranË ztratil Adam
s Evou pozemsk˝ r·j a s nÌm i Boha. Pak p¯iöla brzy 2. svÏtov· v·lka, s nÌ mnoho utrpenÌ
a lidÈ p¯ed nÌ utÌkali, aby se zachr·nili. Odeöel tehdy i ËeledÌn äkoda a j· se teÔ nakonec
pt·m Tebe Pane: ÑKdo by podal ûÌznivÈmu
sklenici vody, nep¯ijde o svou odmÏnu v nebeskÈm kr·lovstvÌ.ì Z˘stali jsme tehdy dluûni svÈmu ölechetnÈmu d·rci, dali jen trochu
l·sky ze svÈho srdce za dÏtskou koöilÌ. Cos
mu dal Pane Ty, za tento dar jeho l·sky, kterou n·m pod·val ve svÈm pomeranËi. JistÏ
daleko vÌc, vûdyù Tv· ötÏdrost je nekoneËn·,
protoûe vych·zÌ z TvÈho Srdce, plnÈho Ñdobroty a l·skyì.
Mons. Josef HladÌk

Mil· farnÌ rodino,

Hledáme nový domov
V roce 1929 konËila platnost smlouvy
o pron·jmu hospod·¯stvÌ mezi m˝mi rodiËi
a manûely Kol·Ën˝mi ve B¯ezÌ Ë. 15 a t·ta
hledal pro n·s pÏt nov˝ domov. Na éern˘vce
mezi Tiönovem a DeblÌnem u malÈ osady se
prod·vala selsk· usedlost. Pat¯ilo k nÌ nÏkolik polÌ, luk a les˘. Kolem zahrady protÈkal
mal˝ pot˘Ëek, ide·lnÌ p¯ÌrodnÌ prostor pro turistiku. TatÌnek nebyl ovöem jedin˝ z·jemce,
z·jem mÏli takÈ ¯eholnÌ sestry sv. Frantiöka
z Brna, slouûÌcÌ v nÏkolika nemocnicÌch a sanatoriÌch. Dost·valy plat, z jehoû spoleËn˝ch
˙spor si chtÏly nÏkde v p¯ÌrodÏ vytvo¯it sv˘j
ÑMate¯inecì pro starÈ sestry k odpoËinku
a pro sestry nemocnÈ. P¯i Ñlicitaciì vyvol·vacÌ
cenÏ p¯eplatily tatÌnka asi o 5000 korun. P¯estavÏly si tento hospod·¯sk˝ objekt na kl·öternÌ domov s kaplÌ a mal˝m h¯bitovem na
zahradÏ. Kdyû jsme chodÌvali nÏkdy kolem
k p¯Ìbuzn˝m na VysoËinu, tak jsme se zde na
silnici, kter· öla kolem zastavili, prohlÌûeli
a trochu i z·vidÏli toto pÏknÈ mÌsto. ÿÌkal
jsem to pozdÏji sestr·m, kterÈ tuto zmÏnu
v mÈm ûivotÏ p¯ipravily, ûe ony mÏ vlastnÏ
ÑuËinily pan·Ëkemì, kdyby to tenkr·t otec
koupil, byl bych tam nÏjak˝ druûstevnÌkem
v JZD s gumov˝mi holÌnkami a vidlemi v rukou. Tam doölo k prvnÌ mÈ velkÈ promÏnÏ ûivota. J· s·m jsem to ch·pal i jinak, nebesk˝
v˝hybk·¯ zde p¯ehodil v˝hybky a pozval mÏ,
jak jsem to od maliËka cÌtil Ñp˘jdeö za mnou!ì
Bylo to pro mne jeötÏ daleko, mÌsto modr·k˘
a modrÈ z·stÏry oblÈci roucho jinÈ, olt·¯nÌ,

ale u Boha nenÌ n·ö pozemsk˝ Ëas. On ze svÈ
vÏËnosti je st·le v Ëase p¯ÌtomnÈm a Ëek· jen
na naöe rozhodnutÌ, abychom na jeho pozv·nÌ
dovedli vûdy odpovÏdÏt: ÑPane, chci plnit tvoji
svatou v˘li.ì
TatÌnek pro n·s tehdy hledal nov˝ domov
a naöel jej jeötÏ v tom roce, d·le od »eskomoravskÈ vysoËiny 10 km do tzv. ÑBoskovickÈ
br·zdyì pod Drahanskou vysoËinou. Byla to
mal· chaloupka v obci NuzÌ¯ov v ËÌsle 17.
Odeöli odsud Musilovi a p¯edtÌm Kadlecovi,
kte¯Ì zde zanechali nÏjakÈ vnit¯nÌ vybavenÌ,
postele a sk¯ÌnÏ. Domek mÏl p¯edsÌÚku, kuchyÚ a loûnici, v chodbÏ na dv˘r kotlÌk na va¯enÌ dobytku, malou pec na peËenÌ chleba,
vÏtöÌ komoru, sch˘dky na p˘du, sklep pod
stavenÌm, velkou k˘lnu, mal˝ kout vedle soused˘, chlÈv pro drobn· dom·cÌ zvÌ¯ata. Za
dvorem protÈkal vesnick˝ pot˘Ëek, p¯es nÏj
l·vka do zahr·dky ze 4 ar˘, tj. 400 m2 s ovocn˝mi stromy (hruöka, 2 jablonÏ, durancie),
kter˝m se tam da¯ilo. Z obou stran sousedy,
kte¯Ì mÏli sv· stavenÌ jeötÏ menöÌ a bez zahr·dky. Vesnice mÏla tehdy 9 vÏtöÌch hospod·¯sk˝ch stavenÌ a 30 menöÌch stavenÌ,
v nichû ûili chalupnÌci a domka¯i. Chaloupka
st·la tehdy asi 20 000 korun, coû v tÈ dobÏ
byla suma dosti velik·. NejvÏtöÌ vöak majetek jsme byli my t¯i jejich dÏti, Milada, Josef
a Old¯ich. V n·s samotn˝ch byla selsk· krev
a hlavnÏ k¯esùansk· vÌra v Boha a vÏrnÈ
plnÏnÌ BoûÌch p¯ik·z·nÌ.
Mons. Josef HladÌk

Lamentace kaplan˘ od sv. Jakuba v BrnÏ
P. Josefa HladÌka a P. Josefa MareËka
Kaplani jsme tady chudÌ
I v noci n·s ze sna budÌ
U matrik musÌme sp·t.

Hodiny se lÌnÏ vleËou
V kuchyni uû nÏco peËou
My se doËkat nem˘ûeme.

Od r·na aû do veËera
Neoschnou n·m naöe pera
Co vöechno musÌme ps·t.

Teprve kdyû dvan·ct buöÌ
A n·m smutnÏ v b¯iöe kruËÌ
Jdeme do svÈ kukanÏ.

JeötÏ ûe je trochu piva,
Protoûe z n·s padaj kila
StejnÏ jsme uû k˘ûe, kost.

Po obÏdÏ jdeme znovu
Ze svateb aû ke h¯bitovu
Odd·vat i poh¯bÌvat.

R·no letÌm ke möi svatÈ
Vlasy jeötÏ rozevl·tÈ
NenÌ Ëas na lavabo.

A tak jsme jak taûnÌ pr·ci
Od r·na jen v samÈ pr·ci
VolnÈho dne nemaje.

Ke snÌdani jen kus chleba
Kaplan˘m vÌc nenÌ t¯eba
Aby bujnÌ nebyli.

KvÏten, Ëerven, ¯Ìjen, k·zat
To musÌ kaplan dok·zat
Je to pÏkn· robota.

Mocnou rukou v kancel·¯i
Star˝ se svou p¯Ìsnou tv·¯Ì
Rozkazy n·m udÌlÌ.

A dlouhÈmu zpovÌd·nÌ
Kaplan se tÈû neubr·nÌ
Toho si tu uûijem.

Hned jsme kaûd˝ ve svÈm koutÏ
Zap¯aûeni jak v chomoutÏ
Na z·dech n·m roste hrb.

Den co den m· kaplan p·tek
Jenom 5◊ za rok sv·tek
Kdyû u öÈfa obÏdv·.

Na kaplansk· star· z·da
Tolik se toho nakl·d·
ée to unÈst nem˘ûem.

A tak plyne rok po roku
V samÈ pr·ci bez obroku
DoËk·me se d˘chodu?

DivÌte se? M·me lÈta
Hlava st¯Ìbrem cel· vzkvetl·
Abraham uû p¯ed dve¯mi.

Tak tu spolu lÈta o¯em
ObËas takÈ nÏco zvo¯em
ée n·m P·n B˘h odpustÌ.

SkonËeno a podeps·no
Na vÏû jakubskou to d·no
KÈû je to tam staletÌ.
Aû to v rukou budeö mÌti
Kosti naöe budou tlÌti
SvÏtlo vÏËnÈ aù n·m svÌtÌ
VzpomeÚte na n·s v requiem.
Amen.

Vloûeno do b·nÏ,
na malÈ vÏûi kostela
sv. Jakuba v BrnÏ
p¯i opravÏ v roce 1967.

p¯edstavte si, maminka s taùkem n·s minulou sobotu vzali na v˝let. A pr˝ to nebude
lecjak˝ v˝let. ÿÌkali nÏco o nÏjakÈ pouti, nebo tak nÏjak. To j· jsem uû docela velk· holka ñ vöichni to o mnÏ ¯ÌkajÌ ñ ale takovÈ slovo nezn·m.
Nap¯ed jsme jeli docela dlouho autobusem, moûn· proto na n·s pr˝ vöichni ostatnÌ museli Ëekat... Ale nakonec jsme p¯eci
jen dorazili na start. Teda vlastnÏ na zaË·tek. A tam uû byla spousta zn·m˝ch lidÌ.
HlavnÏ otec dÏkan V·clav Slouk, toho jsem
si hnedka vöimla. No, a potom se ölo uû celou dobu kr·sn˝m podzimnÌm lesem. CÌlem, vlastnÏ prvnÌ vÏtöÌ p¯est·vkou, bylo
poutnÌ mÌsto Vranov u Brna. Je to docela
velk˝ kostel, a j· v nÏm jeötÏ nikdy nebyla.
Moc pÏknÏ tam hr·ly zvony. P¯Ìmo hodnÏ
hlasitÏ bimbaly nÏjakÈ zn·mÈ pÌsniËky,
kterÈ zpÌv·me v kostele. TatÌnek povÌdal, ûe
se tomu ¯Ìk· zvonkohra. A kdyû to povÌd·
taùka, tak to asi tak i bude.
V tomto kostelÌËku jsme takÈ mÏli möi
svatou. Po nÌ mÏ maminka pochv·lila, ûe
jsem byla moc hodn·. Asi proto, ûe jsem nikde daleko po kostele nebÏhala. To v naöem
jakubskÈm, tam se paneËku bÏh· jinak!
A daleko lÌp! Ale br·chu maminka v˘bec
nechv·lila. Nap¯ed tleskal taùkovi, kdyû
zpÌval vep¯edu u pana otce V·clava ûalm,
jako kdyby nevÏdÏl, ûe se tlesk· jen p¯i koncertech; potom hodnÏ bÏhal po kostele a nakonec si Ëvachtal ruce v kropence se svÏcenou vodou! No tohle! Je fakt p¯ece jen dost
mal˝.
Po möi jsme si dali svaËinku a taky trochu prozkoumali okolÌ kostela. Zkouöely
jsme s Maruökou otev¯Ìt jedny starÈ dve¯e,
za kter˝mi byl urËitÏ star˝ a zl˝ vlk, ale
mÌsto nÏj nakonec vykoukla ze dve¯Ì daleko
mladöÌ a hodnÏjöÌ sest¯iËka v ËernÈm h·bitu a povÌdala, ûe tam û·dnÈho vlka nemajÌ.
Tak to bylo dob¯e, my bychom se jej snad
i b·ly.
Po tÈto p¯est·vce n·s tatÌnek s maminkou zase nutili do pochodov·nÌ, ach jo. Takov· pouù, to asi nenÌ jen pobÌh·nÌ sem tam
a samÈ hranÌ. To se musÌ nÏkam i dojÌt, nebo jak mi to po¯·d ¯Ìkali. Br·öka HonzÌk po
cestÏ usnul, a tak to vy¯eöil asi nejlÌp. J·, co
uû jsem velk·, musÌm p¯ece nÏco vydrûet,
a tak jsem spoleËnÏ se str˝cem a tetou stateËnÏ ölapala po velkÈ spoustÏ r˘znobarevn˝ch lÌsteËk˘, co opadaly ze strom˘. Jej,
tÏch bylo! A jakÈ vöemoûnÈ barvy mÏly!
Aû jsme doöli do dalöÌho kostela. Ten
byl v tom ˙dolÌ, kde jezdÌ hodnÏ vlak˘,
a kde takÈ zrovna byly kolotoËe. MyslÌte si,
ûe jsem se svezla? Ani n·pad. Po¯·d se nÏkam ölo. V tom kostele jsme se podÌvali na
velik˝ d¯evÏn˝ olt·¯, nad kter˝m vöichni
ûasli a ¯Ìkali, jak moc je star˝ a vz·cn˝.
Str˝c Luk·ö n·m tam koupil moc dobrÈ
oplatky a potom jsme uû honem utÌkali na
vlak, ve kterÈm jsme poËÌtali vöechny tunely, kterÈ n·s na cestÏ dom˘ potkaly. Byly
Ëty¯i, ani o jeden vÌc, protoûe ten p·t˝ pr˝
nebyl tunel, ale öirok˝ most. A to uû jsme
byli v BrnÏ. Na n·draûÌ jsme se vöichni rozlouËili a öli spokojenÏ dom˘. To byla ale
opravdu kr·sn· pouù! A to poËasÌ! A ta
zvonkohra! MyslÌm, ûe na nÏjakou dalöÌ
urËitÏ p˘jdu. Kdyû bude se mnou maminka
s tatÌnkem a br·ökou, tak budou vöechny
jistÏ perfektnÌ.
DM
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Z kalendáře: listopad 2008
Datum

Hodina

Co n·s Ëek·

MÌsto

So 01. 11.
Slavnost Vöech svat˝ch ñ doporuËen˝ sv·tek
Ne 02. 11.
VzpomÌnka na vöechny vÏrnÈ zem¯elÈ
1.ñ2. 11.
Moûnost zÌsk·nÌ plnomocn˝ch odpustk˘ pro duöe v oËistci
kostely
1.ñ8. 11.
Moûnost zÌsk·nÌ plnomocn˝ch odpustk˘ pro duöe v oËistci
h¯bitovy
Po 03. 11.
Pam·tka sv. Martina de Porres, ¯eholnÌka
⁄t 04. 11.
Pam·tka sv. Karla BoromejskÈho, biskupa
So 08. 11.
Konference o sv. Pavlovi
BiGy
Ne 09. 11.
Sv·tek PosvÏcenÌ later·nskÈ baziliky
Po 10. 11.
Pam·tka sv. Lva VelikÈho, papeûe a uËitele cÌrkve
⁄t 11. 11.
Pam·tka sv. Martina, biskupa
St 12. 11.
Pam·tka sv. Josafata, biskupa a muËednÌka
»t 13. 11.
Pam·tka sv. Aneûky »eskÈ, panny
So 15. 11.
Pam·tka sv. Alberta VelikÈho, biskupa a uËitele cÌrkve
Ne 16. 11.
33. nedÏle v mezidobÌ
Ne 16. 11.
SbÌrka na Bibli
kostel
Po 17. 11.
Pam·tka sv. AlûbÏty UherskÈ, ¯eholnice
⁄t 18. 11.
Pam·tka PosvÏcenÌ ¯Ìmsk˝ch bazilik sv. Petra a Pavla
⁄t 18. 11. 19.00 Ob¯ad p¯ed·nÌ Symbola (Vyzn·nÌ vÌry) katechumen˘m
kostel
P· 21. 11.
Pam·tka ZasvÏcenÌ Panny Marie v JeruzalÈmÏ
So 22. 11.
Pam·tka sv. CecÌlie, panny a muËednice
So 22. 11.
9.00 SvatocecilskÈ setk·nÌ hudebnÌk˘
katedr·la
So 22. 11. 10.00 BiskupskÈ svÏcenÌ Mons. Jana Baxanta
LitomÏ¯ice
Ne 23. 11.
Slavnost JeûÌöe Krista Kr·le
Po 24. 11.
Pam·tka sv. Ond¯eje Dunc-Laca, knÏze, a druh˘, muËednÌk˘
⁄t 25. 11.
Pam·tka sv. Kate¯iny AlexandrijskÈ, panny a muËednice
Ne 30. 11.
1. nedÏle adventnÌ
Po 01. 12.
Pam·tka sv. Edmunda Kampi·na, knÏze a muËednÌka
St 03. 12.
Pam·tka sv. Frantiöka XaverskÈho, knÏze
»t 04. 12.
Pam·tka sv. Jana DamaöskÈho, knÏze a uËitele cÌrkve
So 06. 12.
Pam·tka sv. Mikul·öe, biskupa
Ne 07. 12.
2. nedÏle adventnÌ

Ve Ëtvrtek 13. listopadu 2008,
o sv·tku Vöech svat˝ch mnich˘,
nech· ctihodn˝ otec Dom Samuel Lauras,
p¯evor kl·ötera Matky BoûÌ v NovÈm Dvo¯e,
vysvÏtit na knÏze

bratra Maria Prokopa
(Ji¯Ìho Hlav·Ëe)
J. E. Mons. Frantiökem Radkovsk˝m, biskupem
plzeÚsk˝m, v kostele kl·ötera v 10 hodin.
Bratr M. Prokop bude slouûit svoji primiËnÌ möe svatÈ
n·sledujÌcÌ den v NovÈm Dvo¯e a v sobotu 15. 11. v 11 h
v bazilice kl·ötera cisterciaËek Porta Coeli u Tiönova.
P¯evorstvÌ Nov˝ Dv˘r
Dobr· Voda 20
364 01 Touûim

ManûelÈ Hlav·Ëovi
KvÏtnick· 1626
666 01 Tiönov

ListopadovÈ hudebnÌ neöpory se konajÌ v nedÏli 2. listopadu 2008 v 19.30 hodin v »ervenÈm kostele (chr·m Jana Amose KomenskÈho na KomenskÈho n·mÏstÌ).
⁄ËinkujÌ: JAN BRODA ñ trubka, ZDENÃK NOV¡»EK ñ VARHANY
Program: A. Dvo¯·k, R. Valentino, R. Schumann, J. S. Bach, C. Franck
BiblickÈ zamyölenÌ: Mgr. Ji¯Ì Gruber
DobrovolnÈ vstupnÈ bude vÏnov·no obËanskÈmu sdruûenÌ NadÏje
v BrnÏ. Projekt podporuje Jihomoravsk˝ kraj a statut·rnÌho mÏsto
Brno. Po¯·dajÌ a zvou sbory »eskobratrskÈ cÌrkve evangelickÈ Brno I
a Brno-Husovice.

Chcete-li se takÈ Vy podÌlet na p¯ÌpravÏ FarnÌho zpravodaje,
m˘ûete svÈ p¯ÌspÏvky nebo n·mÏty vkl·dat do schr·nky na dopisy na fa¯e u svatÈho Jakuba.
Schr·nka
je oznaËena:

FARNÕ ZPRAVODAJ
n·mÏty ñ p¯ÌspÏvky

DÏkujeme V·m
za spolupr·ci.

Vydala ÿÌmskokatolick· farnost u sv. Jakuba, Jakubsk· 11, 602 00 Brno. Vych·zÌ pro vnit¯nÌ pot¯ebu farnosti. NeprodejnÈ! P¯ÌspÏvky oznaËenÈ BB jsou
p¯evzaty z informaËnÌho servisu BiskupstvÌ brnÏnskÈho. »l·nky z minul˝ch ËÌsel naöeho Zpravodaje a z·kladnÌ informace o kostele a farnosti sv. Jakuba
najdete na internetovÈ adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz. Uz·vÏrka pro prosincovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 30. listopadu 2008.
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