Pamětní zápis při příležitosti opravy věže farního
kostela svatého Václava v Dlouhé Brtnici
Ohlédnutí za událostmi ve světě, v církvi a ve farnosti

Historické období
Přehled nejdůležitějších společensko-politických událostí od poslední opravy
kostelní věže farního kostela sv. Václava v Dlouhé Brtnici.

II. světová válka
II. světová válka probíhala v letech 1939 až 1945. II. světová válka byla
pokračováním I. světové, která skončila příměřím po vyčerpání hlavních
bojujících států. Mezi hlavní bojující státy patřilo také Německo. To se stalo
poraženým účastníkem boje. Mír po I. světové válce přinesl pro Německo
nevýhodné podmínky: špatnou hospodářskou situaci a placení náhrad za
válečné škody. Této situace využil německý národně-socialistický politik
Adolf Hitler a zaměřil úsilí na válečný boj za povznesení Německa. Z tohoto
hlediska povznesl hospodářskou výrobu a zahájil válečný boj proti
sousedůmNěmecka ve střední, západní a východní Evropě. Postupem času se
z toho vyvinul válečný konflikt, který zasáhl celý svět. Zpočátku byl
německý výboj rychlý a úspěšný.
Naše země, pro početnou německou národnostní menšinu, byla okupována
německou armádou, připojena k Německu a zbavena politické samostatnosti.
Český protektorátní prezident byl bezvýznamnou politickou postavou, mohl
jen v jednotlivých případech zmírňovat dopad německých mocenských
opatření. II. světová válka ovlivnila život prostých občanů naší země hlavně
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nedostatkem hmotných potřeb, protože výroba byla zaměřena na podporu
německé armády na bojových frontách. Mladí lidé některých ročníků
narození (1924) byli odvedeni pro práci v německém válečném průmyslu. II.
světová válka těžce dopadla na občany židovské národnosti, účastníky odboje
proti německé moci a na oběti udání za odpor proti německé moci. Německá
moc trestala své odpůrce v káznicích, a v koncentračních táborech, kde byli lidé
fyzicky vyhlazováni (zvláště příslušníci židovské národnosti), nebo nuceni
k těžké manuální práci ve špatných hmotných podmínkách. II. světová válka
a její válečná výroba získávala suroviny na výrobu zbraní i zabavováním
drahých kovů z kostelních zvonů. Dlouhobrtnickkostel přišel o 5 zvonů, které
v roce 1923 pořídil farář Štěpán Rajda, když nahrazovolal ztrátu způsobenou
první světovou válkou. K Církvi se německá moc chovala poměrné neutrálně.
Pronáslování

zaměřila jen proti jednotlivým církevním zřízením a

představitelům, kteří se skutečně nebo domněle zapojili do odbojové činnosti.
V květnu 1942 německá policie z Jihlavy zatkla členy novoříšského
premonstrátského kláštera a zastavila jeho činnost. Podnětem k zásahu byla
řada udání. Novoříští řeholníci byli poslání do koncentračního tábora. Z devíti
řeholníků tam pět zahynulo. Mezi obětmi je i novoříšský farář Zikmund
Záběhlický, který působil v Dlouhé Brtnici od 1. 12. 1901 do 28. února 1906.
Bývalý farář Štěpán Rajda, který se ve farnosti o mnohé zasloužil se
z koncentračního tábora vrátil a zemřel za dvanáct let po válce 13. března
1957 v kněžském domově na Moravci.
Vítězný postup Německa se zhroutil v Sovětském svazu u města
Stalingradu v lednu roku 1943. Od té doby Německo ztrácí dobytá uzemí až
do konečné porážky v květnu 1945. Porážka Německa byla dovršena
společným úsilím Spojených států amerických, Velké Britanie a Sovětského
svazu..

Období komunistické totality
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II. světová válka a účast Sovětského svazu na porážce Německa založilo jeho
velmocenské postavení. Sovětský svaz je státní útvar vzniklý v roce 1922 na
území bývalého ruského carství. Svou existencí je Sovětský svaz spojen
s hlavními místy ruského národa. Své hlavní město má v Moskvě. Na konci
II. světová války si Sovětský svaz vyhrazuje mocenský vliv ve střední a
jihovýchodní Evropě, kde lidé, stejně jako Rusové mají slovanský původ.
Sovětský vliv má oporu v příslušnících komunistické strany, kteří mají
k Sovětskému svazu velký obdiv. Komunistický názor je výsledkem
německého myslitele Karla Marxe. Marxismus řeší společenské problémy jako
je hmotná chudoba pracujících zaměstnanců zrušením soukromého
vlastnictní výrobních prostředků a zavedením vlastnictví společeného.
Komunistické myšlení je v Sovětském svazu násilně prosazováno státní
mocí jako pravý světový názor. Vliv Sovětského svazu na střední a
jihovýchodní Evropu je různý; a to podle historichých vztahů k Rusku, podle
síly domácí kultury a podle bojovnosti místních komunistů. Komunistická
totalita se v různých zemích projevuje: zrušením nebo omezením soukromého
vlatnictví výrobních prostředků (zemědělská půda, řemeslné živnosti,
průmysl), neomezenou vládou jedné komunistické strany, která řídí kulturu,
vzdělání,

sdělovací prostředky, chod státní správy, ovládá občany

zastrašováním nebo výhodami. Jedním z projevů komunistické totality je
omezování náboženského života věřících a mocenský dozor nad činností
představitelů Církve. Komunistická totalita se po Evropě a dalších částech
světa rozšířila po II. světové válce. V naší zemi má datum vzniku 25. II. 1948,
kdy komunistická strana plně převzala vládu ve státě. Největší tíže
komunistické totality se projevovala za vlády sovětského představitele J. V.
Stalina. Charakteristickým znakem stalinského období je tvrdý výkon státní
moci a promyšlená likvidace příslušníků opozice: soukromých podnikatelů,
nemaxistické inteligence, přestavitelů Církve, opozičních politických stran.
Komunistická totalita se nakonec rozpadla ve druhé polovině osmdesátých let,
kdy Sovětský svaz přestal v hospodářství stačit západu a přestal uplatňovat
mocenský vliv nad sousedními zeměmi ve střední a jihovýchodní Evropě.
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V naší zemi je konec totality spjat s pražskými demonstracemi u
příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. 11. 1989.
Komunistická moc na naši zemi dolehla silně. V komunistických řadách
byli velmi aktivní stoupenci Stalinova sovětského režimu. Mocenské postavení
Sovětského svazu bylo také později zajištěno přítomností posádek sovětské
armády, která do naší země přišla 21. 8. 1968. Sovětská armáda zajišťovala
oporu komunistickým politikům, kteři upevnili svou moc, jež jim zeslábla
v šedesátých letech. Nejvíce oslabené komunistické období, v roce 1968, dostalo
označení “Pražské jaro“. Politické uvolnění šedesátých let přineslo oslabení
cenzury tisku, kritiku projevů stalinistické komunistické vlády a svobodou
pro věřící, která se projevila masovou účastí na velkých církevních slavnostech.
Například biřmování v naší farnosti v roce 1971. Po příchodu sovětské armády
bylo “Pražské jaro“ postupně umlčeno. Nejdříve ve velkých městech a v
hlavních institucích. Po pádu komunistického režimu sovětská armáda za
země v roce 1991 odešla.
S komunistickou vládou souvisí omezování náboženského života věřících. To
se

projevilo,

zadržením

církevního

majetku,

odstraněním

politicky

nepřijatelných představitelů Církve: internací, vězněním biskupů a
společensky významných kněží. Zastavením činnosti řeholních řádů.
Dohledem nad působením kněží ve farnostech, nad výchovou kněží a nad
hospodařením Církve. Kdo z kněží neodpovídal komunistickým nárokům,
musel pracovat v občanském povolání. Někteří se uchýlili ke skryté činnosti,
zvláště členové řeholních řádů. Jednotliví věřící pocítili nátlak ve školství a
v zaměstnání. V některých povoláních byli věřící lidé diskriminováni: na
místech učitelů nebo vedoucích pracovníků.
V roce 1950 došlo k násilnému přerušení života v premonstrátském klášteře
v Nové Říši. Klášter má zásluhu na vzniku místní farnosti a posílá kněze pro
zdejší farnost. Ve vykonstruovaném procesu byl opat kláštera Augustin
Machalka odsouzen na dvacet pět let vězení a provizor Ludolf Barták na dva
roky. Komunismem byl postižen i bývalý duchovní správce Jan Křtitel
Valášek, který je podepsán při poslední opravě věže. Jan Kř. Valášek byl
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uvězněn na 8 let (v létech 1952 až 60). Jako zázrakem se zdejší fara ocitla
mimo dosah tvrdé moci. Řeholní kněz Hroznata Augustin Opravil zde žil přes
celou dobu totality. Své působení ve farnosti začal v roce 1947 a odešel
z důvodu vysokého stáří 31. 11. 1995. Snažil se o dobro farnosti jak jen mohl.

Období po pádu komunistické totality
V roce 1989 skončila vláda hlavních evropských komunistických režimů.
Sovětský svaz - mocenská opora komunistického učení - se 8. prosince 1991
rozpadl na jednotlivé státy. Největší z nich je Rusko. V naší zemi se postupně
ujímá životní styl západní Evropy vytvořený po II. světové válce
(postmoderna). Tento styl se prosazuje i v postkomunistických zemích střední
a jihovýchodní Evropy. Postmoderna se projevuje honbou za hmotnými věcmi
pohodlím a tělesnými požitky. Blahobyt nečiní vždy lidi šťastnými. Začaly
se objevovat nové civilizační choroby; jako jsou obezita a diabetes melitus.
Medicína udělala velké pokroky v léčbě onkologických a srdečních
onemocnění. Stress a uspěchaný způsob života přinesly mnohým lidem
psychické onemocnění. Lidé přestali chápat nadčasové pravdy a uznávat
nadčasové mravní hranice, které jsou dány Božím poselstvím v Písmu svatém
a v katolické tradici. „Každý si vytváří zákony podle svého“. Projevuje se
neschopnost přijmout důsledky pevných myšlenkových a mravních
stanovisek. Projevuje se to i ve výchově dětí a mládeže. Tato skutečnost
postihuje člověka a zvláště rodinu podle hospodářské úrovně země, či
světadílu. Hmotně chudobné oblasti jsou na tom duchovně lépe. Vytratila se
úcta k lidskému životu. Lidské sobectví vraždí zákonně rukama lékařů
nenarozené děti ve velkém umělým potratem. Těžké nemoci a obtíže stáří
vyvolávají diskusi o zákonné možnosti dobrovolně ukončit lidský život
s lékařskou pomocí. Je to eutanazie. Vytratila se manželská věrnost. Mnoho
svazků se rozpadá a je civilně rozloučeno. Rozšířilo se volné soužití muže a
ženy bez manželského svazku. Sňatek se někdy uzavírá až po několika letech
volného soužití. Tento způsob volí i děti, které vyrostly v nábožensky
praktikujících rodinách. V posledních letech se v hospodářsky bohatých
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zemích, které mají i křesťanskou tradici, zákonně schvaluje partnerský
svazek osob stejného pohlaví a je snaha tyto svazky zrovnoprávnit s přirozenou
rodinou.
Tyto okolnosti mají dopad i na život Církve. Upadá zájem o náboženské
hodnoty. Nabídka Církve převyšuje poptávku po náboženských hodnotách.
Farnost má 385 obyvatel. Na nedělní mši svatou přichází asi čtyřicet věřících,
převážně starších lidí. Z toho asi deset věřících je z Hladova, který farou patří
do Staré Říše. Místní škola má ve čtyřech ročnících osmnáct dětí. Z toho pět
dětí chodí na náboženské vyučování. U zbývajících dětí duchovní správce
předpokládá, že nebyly pokřtěny. Svátost křtu se uděluje zpravidla v průměru
dvěma dětem za rok. Církevní sňatek bývá ojedinělý. Poslední byl před osmi
lety. V kostele se koná rozloučení v průměru se dvěma zesnulými za rok. Pro
malý počet uchazečů o kněžské povolání je farnost bez kněze. Duchovní
správce do farnosti dojíždí ze třináct kilometrů vzdáleného kláštera
premonstrátů v Nové Říši.
Po roce 1989, kdy skončilo mezinárodní napětí tj. „ studená válka“ mezi
Spojenými státy americkými, západní Evropu a sovětským blokem, tak se
objevilo nové napjetí mezi západní společností a muslimským světem. Začalo
to v roce 1991 válkou mezi Spojenými státy americkými a Irákem o stát
Kuvajt. Ve střední a jihozápadní Asii se organizuji radikálové, kteří prosazují
ve svých zemích islámské zákony a vedou teroristické útoky proti obyvatelům
Západu. V současné době je situace na asijském středním východě napjatá.
Probíhá násilí na křesťanském obyvatelstvu, probíhají občanské války. Během
občanské války dochází k hromadnému odchodu obyvatel (křesťanů i
muslimů) z Asie a Afriky do hospodářsky bohatých zemí západní Evropy.
Toto mohutné stěhování lidí se dnes označuje jako uprchlická krize. Tíži tohoto
stěhování národů nesou země na jihu a východě Evrpy a také sousední
Německo.
Toto všechno z výše zmíněné postmoderní doby vyvolává do budoucnosti
celou řadu otázek. Nezbývá nám nic jiného, než doufat v Boží pomoc.
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Přehled událostí v životě dlouhobrtnické farnosti
1939 - 2. – 10. 12. svaté misie. Svaté misie – řada pobožností a duchovních
promluv pro různé skupiny ve farnosti (muži, ženy, děti, mládež, … ) Účelem
sv. misie je povzbudit náboženský život, dát příležitost ke sv. zpovědí, zvláště
těm, co u ní dlouho nebyli. Sv. misie vedl P. Josef Bartoník SJ. ze sv. Hostýna.

1949 - bývalý duchovní správce novoříšský převor Štěpán Rajda posvětil
hlavní kříž na hřbitově

1955 - posvěcen nový zvon. Svěcení vykonal třeštský děkan Josef Hlaváč.
Účast věřících veliká. Jedná se o úsilí doplnit vybavení kostela novými zvony.
Kostel přišel o 5 zvonů za 2. svět. války.

1966 - požár farní stodoly od závady na elektroinstalaci

1971 - 30. 5. Slavnostní, za velké účasti lidu, posvěcení dvou zvonů: Maria
a Václav. Náklad 40.000 Kč byl uhrazen sbírkou ve farnosti. Svěcení
vykonal kanovník Dr. Petr Franta z Brna.

-

12. 6. biřmování. Bylo po třiceti letech. V padesátých letech se pro
internaci biskupa nekonalo. Biřmování přijalo sto devět biřmovanců.
Padesát pět biřmovanců bylo ze stonařovské farnosti. Biřmoval diecézní
biskup Dr. Karel Skoupý. Poslední návštěva biskupa ve farnosti.
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1990 - 22. 4. mše sv. papeže Jana Pavla II. na moravském Velehradě. Byli
účastni i věřící z naší farnosti.

1991 - 30. 5. byl konán veřejný průvod Božího těla. Za komunistické vlády
bylo veřejné slavení Božího Těla zakázáno.

1995

- 26.11. odchod dlouholetého duchovního správce Hroznaty
Augustina Opravila z farnosti z důvodů vysokého stáří. Má
osmdesát jedna let. Ve farnosti působil čtyřicet osm let.

1996 - 7. 7 oslava padasátého výročí kněžského svěcení bývalého dloholetého
duchovního správce Hroznata A. Opravila

-

7. 9. - farní pouť na svatováclavská místa do svatovítské katedrály
v Praze a do Staré Boleslavi. Poutní mše sv. byla sloužena ve
Svatováclavské kapli svatovítské katedrály.

1998 - 18. 5. obnova adoračního dne farnosti podle rozpisu pro farnosti
Brněnské diecéze

2000 - z 12. na13. 3 smutná událost noční krádež soch z kostela. Jde o sochy:
sv. Václav z hlavního oltáře, sousoší Křtu Páně, sochy P. Marie z bočního
oltáře, Pražského Jezulátka a dvou svícnů.

-

12. 12. úmrtí dlouholetého duchovního správce Hroznaty Augustina

Opravila. Byl pohřben v řádovém hrobě kláštera premonstrátů v Nové Říši.
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2001 - 24. 6. Biřmování. Biřmování přijalo čtrnáct biřmovanců. Biřmoval
novoříšský opat Marian Rudolf Kosík O. Praem. V dřívejších letech byli
farníci u biřmování v Pavlově, nebo ve Stonařově.

2002 - 6. 1. ve farnosti proběhla první Tříkrálová sbírka. Vybralo se 8. 131
Kč. Po vsi vybírali a koledovali Marek Novák, Zdeněk Zvěřina a Radek
Kolesa.

2006

- 19. 11. Biřmování. Biřmování přijalo 6 biřmovanců. Biřmoval

novoříšský opat Marian Rudolf Kosík O. Praem.

2007 - 30. 9. slavnostní požehnání nově opravených varhan. Obřad vykonal
opat Marian Rudolf Kosík O. Praem. z Nové Říše. Oprava se uskutečnila i za
pomoci místního obecního úřadu.

2012

-

7.října Biřmování. Biřmování přijali 2 biřmovanci. Biřmoval

novoříšský opat Marian Rudolf Kosík O. Praem.
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Opravy ve farnosti

1939 - zavedení elektřiny do kostela a fary

1948 - Léto - oprava kostelních oken. Dřevěné rámy vyměněny za kovové.
Bylo pořízeno silné chrámové sklo.

- Podzim - pokrytí obvodové zdi hřbitova cementovými krycími taškami

1950 - zřízení studny na hřbitově u márnice

1953 - pořízení nové oltářní mřížky z modřínového dřeva

1954 - Umělecký restaurátor J. Kozány z Jihlavy provedl opravu hlavního
oltáře a svatostánku. Dále byl pořízen el. pohon varhanního měchu.

1957 – pořízení elektrického osvětlení křížové cesty v kostele

1962 -

osvětlení ciferníku věžních hodin a pořízení hodinových bicích

cymbálů

1965 - podle pokynu Státnní památkové péče v Brně byl vnitřek farního
kostela Annou Florianovou za Staré Říše vymalován na bílo. K tomu její bratr
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Jan Florian vytvořil freskové obrazy nad vítězným obloukem a nad okny
chrámové lodi.

1966 - pořízení nové dlažby do kostela
- Stavba garáže pro auto a skladu pro potřeby kostela na místě bývalé farní
stodoly.

1967 - výměna dřevěné verandy za zděnou
na jižní straně fary
1969 - Výměna hodinového ciferníku na věži kostela. Pořízení elektrických
akumulačních kamen pro vyhřívání kostela v zimním období.

1976 - obnova elekroinstalce v kostele, všechny zvony mají zřízen elektrický
pohon

1983 - výměna měděných okapů a svodů na věži kostela za nové
1985

- pořízení nového misijního kříže na kostele

1986 - oprava soch na hlavním oltáři a sv. Terezie

1988 - zdvojení kostelních oken z důvodů tepelné izolace

1992 - oprava zděných sloupů oplocení farního dvora
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- Jan Burda z Dl. Brtnice zhotovil pro kostel repliku sochy sv. Mikuláše (ze
16. stol.)

1993 - pořízení lustru el. osvětlení kostela za 32. 000 Kč. Obec Dl. Brtnice
darovala 15.000 Kč.

1995 a 1996 - Oprava a nátěr fasády kostela a věže. Opravy fasády se konaly
v dřívějších letech: 1938, 1961, 1968, 1969, 1984, 1985.

2000 - nové vnější noční osvětlení budovy kostela

2002 - Výmalba interiéru kostela. Práci provedl p. Leupold z Urbanova.
Náklady činily 19.620 Kč.

2003 - vykácení starých lip v aleji vedoucí ke kostelu a vysázení nových lip.

2006 - Skončena generální oprava varhan. Práci provedl restaurátor Dalibor
Michek za Studenék u Jihlavy. Náklady na opravu varhan činily 551 176
Kč. Obecní úřad v Dlouhé Brtnici poskytl příspěvěk ve výši 110 235 Kč.
Umělecky a řemeslně hodnotné varhany farního kostela sv. Václava v Dlouhé
Brtnici byly 26. 1. 2006 Ministerstvem kultury České republiky prohlášeny
za kulturní památku.
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2010 - Po třech letech (z finančních důvodů) byla dokončena výměna střešní
krytiny na kostele. Opravu provedla firma Báča z Poličky za 1 405 219 Kč.
Oprava byla z velké části hrazena z dotačního příspěvku Ministerstva
kultury.

2011 – podzim - byl upraven odvod dešťových srážek z farní budovy do
vzdálených trativodů, aby se zmírnila vlhkost zdiva fary

2012 - Byla překryta střecha farní budovy novou pálenou bobrovkou. Práci
v letos i v loňském roce provedla firma TOMIreko z Třebíče. Celkové náklady
činily 1 727 512 Kč. Na opravu velkým podílem přispěl STÁTNÍ
ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND – SZIF.

2116

- Byla provedena oprava střešní krytiny věže. Byly opraveny části

krovu postižené dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. Poškození
částí krovu bylo spojeno se špatným technickým stavem krytiny věže. Věž
byla znovu pokryta měděným plechem. Vyměnily se také staré měděné
okapy, svody za nové (rovněž z mědi). Nakonec se opravovala a natřela
omítka věže. Opravu provedla firma Báča z Poličky. Náklady činí 1 262 054
Kč. Farnímu úřadu finančně pomáhají Kanonie premostrátů v Nové Říši,
dotační programy z Ministerstva kultury a z Kraje Vysočina. Obecní úřad
v Dlouhé Brtnici poskytuje příspěvěk ve výši 126 205 Kč.

Církevní představení
Římští papežové
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Pius XI. - * 31. 5. 1857, zvolen 6. 2. 1922, + 10. 2. 1939

Pius XII. - * 2. 3. 1876, zvolen 2. 3. 1939, + 9. 10. 1958

Jan XXIII. - * 25. 11. 1881, zvolen 28. 10. 1958, + 3. 6. 1963

Pavel VI. - * 26. 9. 1897, zvolen 21. 6. 1963, + 6. 8. 1978

V období od 11. 10 1962 do 8. 12. 1965 probíhal II. vatikánský koncil. Byl
svolán papežem Janem XXIII. a zakončen Pavlem VI. II vatikánský koncil
projednával způsob hlásání víry a úpravu náboženského života ve změněných
okolnostech moderní doby. Tedy ve světě ovlivněném průmyslovou výrobou,
dvěma světovými válkami, společenským napětím mezi bohatými a
chudými lidmi, mezinárodním napětím mezi americkým a sovětským
blokem. V návaznosti na vatikánský koncil proběhly změny v životě
katolické církve. Například: upravily se obřady bohoslužeb, při obřadech se
užívá národních jazyků. I když církevní předpisy zmenšily množství
náboženských povinností, tak v hospodářsky bohatých zemích velký návrat
lidí k Církvi nenastal. Mnoho lidí zde nedbá na náboženské pravdy a zásady.
Občanské zákony, které dovolují interrupce, eutanásii, a svazky osob stejného
pohlaví jsou toho dokladem.

Jan Pavel I. - * 17. 10. 1912, zvolen 26. 8. 1978, + 28. 9. 1978

Jan Pavel II. - * 20. 5. 1920 v Polsku, zvolen 16.10. 1978, + 2. 4. 2005. Jeho
volba přerušila několik staletí trvající řadu papežů italského původu. Jeho
pontifikát se vyznačuje konáním mnoha zahraničních cest, na kterých se
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setkával s představiteli států a s věřícími mnoha zemí. Naši zemi navštívil v
roce 1990, 1995, 1997.

Benedikt XVI. - * 16. 4. 1927 v Německu, zvolen 19.4. 2005, odstoupil z
úřadu 28. 2. 2013. Žije ve Vatikáně.

František I. - * 17.12. 1936 v Argentině, zvolen 13.3. 2013. Papež dnešních
dnů.
Brněnští biskupové

PhDr., ThDr. Josef Kupka - * 7.5 1862 v Černé Hoře, biskupem od 2. 10. 1931,
zemřel 20.6. 1941 při návštěvě v klášteře v Nové Říši, v pověsti svatosti. V naší
farnosti biřmoval v roce 1932 a v roce 1941.

Během II. světové války uprázdněnou diecézi vedl kapitulní vikář Dr. Josef
Kratochvíl.

ThDr. Karel Skoupý - * 30. 12 1886 v Lipůvce, biskupem od 3. 4. 1946, zemřel
22. 2. 1972 v Brně. V letech 1950 1968 za komunistické vlády nemohl dlouhá
léta zastávat úřad. Od roku 1950 byl internován na několika místech. Během
internace biskupa diecézi vedl kapitulní vikář Dr. Josef Kratochvíl.

Ludvík Horký, kněz, kapitulní vikář - * 13. 9 1913 v Rudě, diecézi řídil
v době neobsazeného biskupského stolce za komunistické vlády v letech 1972
až 1990. Zemřel 5.1. 2008 v Mostišti.

15

Thlic. Vojtěch Cikrle * 20 8. 1946 Bosonohy u Brna, biskupem od 14. 2 1990
dodnes
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Novoříšští opati

Pavel Souček - * 23. 6 1877 v Nesovicích. Jmenován opatem 26. ledna 1929.
Zemřel 28. 1. 1943 v německém koncentračním táboře v Osvětimi.

Augustin Machalka - * 14. 9. 1906 v Ústí u Hranic. Zvolen 11. 10. 1945.
Zemřel 3.1. 1996 v Radvanově u Tábora. Od roku 1950 žil mimo klášter
z důvodu úředního zastavení činnosti klášterů za komunistické vlády.
Nakonec z důvodů vysokého stáří. Prožil persekuci v období II. světové války a
komunistické totality.

Bernard František Palka - * 27. 1 1927 v Sazovicích u Zlína. Představeným
kláštera bez opatské benedikce – prior de regimine – v letech 1993 až 99. Zvolen
na šest roků 10. 3. 1993. Zemřel 31. 12. 2015 v Kroměříži.

Marian Rudolf Kosík * 28. 12. 1951 v Šaraticích. Opatem zvolen 1. 10. 1999.
Současný představený kanonie premonstrátů v Nové Říši.

Duchovní správcové farnosti
Jan Křtitel Valášek - *10. 9. 1901 Lutopecny u Kroměříže. Působil od 1.7. 1937
do 31.12. 1946. V letech komunistické vlády byl 8 let vězněn. Zemřel 30. 3
1969 v Uherském Hradišti.

Po odchodu J. Kř. Valáška do Brna – Zabrdovic v roce 1947 ve farnosti působili
kněží novoříšského kláštera Bronislav Svoboda a Antonín Bubla
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Hroznata Augustin Opravil - * 31. 7. 1914 v Těšánkách u Kroměříže. Působil
od 1. 9. 1947 do 30. 11. 1995. Zemřel 12. 12. 2000 v Jihlavě

Michael Alois Hladil - * 16. 8. 1968 v Boskovicích. Působil od 1. 12. 1995 do
15. 11. 1996
Bernard František Palka - * 27. 1 1927 v Sazovicích u Zlína. Působil od 15.
11. 1996 do 31. 7. 1997. Velkou část tohoto období byl nemocen. Vypomáhal
Jindřich Zdeněk Charouz ze želivského kláštera

Michael Alois Hladil - působil od 1. 8. 1997 do 31. 7. 1998.

Další čtyři duchovní správcové jsou členové strahovského premonstrátského
kláštera v Praze, kteří působí na faře u sv. Jakuba v Jihlavě.
Marian Jiří Husek - *4.2 ve Zlíně. Působil od 1. 8. 1998 do 31.10. 1999.
Gereon Tomáš Biňovec - * 10. 9. 1970 v Klatovech. Působil od 1. 11. 1999 do
31. 7. 2000.
Bernard Petr Slaboch - * 20. 3. 1971 v Praze. Působil od 1. 8. 2000 do 30. 6.
2002.
Bartoloměj Marián Čačík - * 12. 4. 1978 v Trenčíně na Slovensku. Působil od
1. 7. 2002 do 31. 7. 2003.

Michael Alois Hladil působí ve farnosti opět od 1. 8. 2003.

P. S.
Za II. světové války farní kostel sv. Václava přišel o tyto
čtyři zvony:
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Sv. Václav - váha 286 kg, průměr 810 mm, zvonil v pátek
na památku smrti Spasitele
Sv. Cyrill - Metoděj - váha 207 kg, průměr 710 mm, zvonil
v poledne a večer
Sv. Norbert - váha 152 kg, průměr 640 mm, zvonil ráno
Sv. Josef - váha 85 kg, průměr 540 mm, volal k modlitbě za
zemřelého - umíráček
Tyto zvony byly pořízeny po I. světové válce, za působení
faráře Štěpána Rajdy, a posvěceny 30. 9. 1923. Blíže se o
výše zmíněných zvonech píše v pamětním listě z roku 1928.

Tento zápis byl učiněn při příležitosti opravy střechy věže farního kostela
sv.Václava v Dlouhé Brtnici. Na zakončení opravy byl s dalšími listinami
vložen do báně na věži dne 6. června 2016
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