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Pí elů eddělln gboru v Proretí ně
PrvnÍ per4w o. Pr"opet#Ě náne zaďtovmé z ro}rr 1)9o' o Brť ovÍ
r rolrtr 1}49. Je ovĚm ncpoal\tbné ' řo iyto Ygsnlce extatovaly
Jtl dávno přodtí no Přolotí n pctřll pánú o g PerrnĚteJna. Yo yaí
byla ť ladyotrá tvrl.. tr Loaol 1'r rtoletí so přlponí ná arnryr
.ran č errrý z Prorctí na r ao_.Ětyř Dvorů . Pánů rt g PcrŤ lóteJnr n9petřlly v fuoaetí ně dvE l&ry' ttberé byly v drž gní Jaké hoct
svobodné ho eadláke.
gr.'vólďrnt pánl d6JĚí ho EraJo po$.g. Doěáttsu .huPttgL{bo biltÍ
stevlll protí uí Í lgníltlrtre Janr llucto.'V prdb&u válets go vĚek
pánl z LounÍ ac poatavlll na rsrsu Zlknrrrdoť ttr Po bobr hraltů
boJovall pé nt. r Xwš tú tua pántr l PcrrrtteJna. Perrrš tgJnov{ vyóll

z vállrk rrgplrró - ro.Bí ř111 lvó bohatctví t noc. Itod pdrrů Ú Kunš tátu přeoto ž e t n6ho vecš el brrotteký křál .'1!í ' ec válkenl' ŽQslabll tak' Že poaděJl Jrbo vllv a &o poLlcelyr .
:
v}1g rlodrq$L b.rqlrplcé byl lóc podob'ně Jako na J1ných penrtví ch
perrrótcJnat<ýďr znaěnýehr Dónl sPernĎtcJna byl1 ověen rpí š eJan
oclrráncl ó1 pří rn1vol .Iodnotvl Ptipgaí ná cb gboť a ókola rÍ odnoty
v Byotřlotl t]xlotqe 1 dohd, !l nynĚJóí Latollcký koetel v Prnoe tí ně býval pů rodnll b$atr'Iou. ocú l,1tcbnou..

Projt]!€
fornlBc

pog3uqpva1q Roqqlq Jalr na

tak perrrětpJngké n. V doDl

Pttství lnrnótátabé B,
,ltlroÝtté he poýatánÍ !ť otl t{ababurhů m

patřllo lnryrĚtátstJ pemrtvt š t6pánu sďra1dtov1 z Prlohoftr, tctonÍ
byl alco protcatgntsm, k povrtáuní ae vĚak nopř1poJll. Proto kunětátrké Panatví nebylo po Bí 1| bořl r&oať lgltováno o Á! do re}nr
1621 bylo na plnrtvÍ 1' rvctgalloLýoh kazatelů l Př1 ton far

by1o Jen 7o tť eJepÍ š eoc ren rrtctc'l tgzeteld 1 odJ1nudl kdc-.pr6nácl€
ť lwáť 'Í srě*lo ilří vrr Bohr 16!0 pí tóel do Krrnš tátu prvnÍ -.ka-

totlcký f,gt{ř. }áĚl na rtooaů l gelá pat_rgtvÍ . t6'' nnr pří š 1o nt
vellEonoce lrr zpovĚdl 5 ltáí . J.š tÚ ro}u L6rr,al gtěž oval , Žg
;::cZl přovráoe-ý.'boro\ý lld ro vydává o neboape.č í nú ivotar Ro}nr
1668 naetouptl nový rardř..oo Qlcánloc. I tgn nš l ovš en na 6taro-

sti velký

- od Bohuňova aĚ po Dalcěí no Do cřrudé ho horgké ho
.e knóž í pří lls rrctlaé tllr &rrg řa&.r dóE"lgdů pro tot te
obvod

kraJo
zde polrattollě.tění nl&óy nebylo provcdono ú plná.
Q PT9sgL{ns eano'tnó4 ncnánc nnolro pří qýoh zptáY.

iiokr"r 1610 JeJ
koup1l Bsť lřÍ sb Dnebanovet'ý l P6něí ng t9 B tiaí o zlgtýďt (kráva
bylq tchdy ta 5 alatýob)r Patří .la-'k Prooetí nu teb$l. tvrŮs' dvů r'
fare l nlýa' pÍ vovtrl r?bní lr oÝosnó zahrady a olrngLnlo": E doby

o 1'o let pozděJl nánc Yýěgt robotní oh povtnnostÍ . V. Pro'Btí ně bylo t'chdy 16 eedlák0l l4-'podsodní ků a 4 ďralup,rrí ol.
llc'Jlác1 robotovall třl órry t&ně a potďtan, o ání ďr (to přcdstavovalo tehdy č twt..r.oh,r} aěl1 naví c tÍ l.'dny ru.1ní
roboL.v.-.
Podgeť lní cl gnrctll týo''u'.robotovat a chaLupní c1 robotovall
Jen
nlč nč .PodacdnÍ cÍ t,,1. dny v týdnu, ďralup-í c!. dva drť o o řní
ch
byla robota dvoJ^áaobnár tí a ú nDoí o}rgc cglrrken z celé
vpontcc
dávalo na zámek 122 oleplo a Í 96 vaJee, v pen.š aí oh 2?
zrlatých
)4 kreJearů . (V roce L?9? byla kr*va ge l8 alatýoh)o
toku f?f.O byt ve Eloupniol
u C}rrud|rnl YyurBu8n" taóný cverrgolí oký Lalatcl llantrll
Strán a\ý.
I'rchal přeo }áoravu na 6lovqrlo a oeatou ngvětěvoval
toJnó evangelÍ ky. V 61eš né vyrlŮ}rove,l rvltou Vač eří ,Páně, kieré
t. rú o,
č agtn1ll také lí dé z Rovgóné }rcr Z té hoŽ ro}nr náne npránr
o nQjnonovelé n eva,rgelÍ ku ze č tyř Dvorů u
Progctí nar ků erý ae
těsll, ž g budc gvobodc rí ro dvoJr nábož engtví k$tollckó. tanlrrát na poč atlu l8.etoletí ' v době""un*.1lgr,é r
n"Jrriouěí ho
teono lróy protlrefortač nÍ ú tl.l
Jeaultů Yr.ďlollr l"-'o'";
'
zť ltí tta|ová
naóěJe poótttlorr. telrí ta vš rďrno tebtly'
protÍ ní . o těolr, klgtí v|do$aY.tr t tltlgku1
""ědě'i;
tobo ví mg
pltolně
zpú w 8. dochovalJ poure-o'.;;; il]L Poďlobylt
'á$o.
Tats rohr 1?'1 bJt .'í 'Í Podrrouě ek z o1eš n1ce
wzrauenl.
,.""uuč Enl ře š ol do evarggllok&ro }oatele w Vrbovcí ch
na s1ov6'tgku. l74s byl bantlš gk Plť br:
Errnátátu odcouzon na rot oo
_
i
ž aláre za návš těvu Loot-cte v Í reněÍ něl rolrrr
pro \ l ',
L?7,
byl
lrlovo BoĚ1 vš aněn tÁartln Jur''D z Pnoaotí nl.
i) '',
,.

l

poěaIo roku l??T na Valeš .lu.
To povabudí .lo talna rvrng.l{Ly v Foaí rlavt
u í tatoohovla
ec obrátlll ne cí oďc rrorrďr lxr a ž ádoetí o povolcní r cby
avobodnýcb bobosLuácbr li7e6getÍ c{ v Qlgč ntol byll
c noglglevrk'ýnl
ve gpoJení . tIoJlch předáLo.. byl ďtřÍ .laluuro,
t*arý-irr'" oooobll Jako &antor v ProletÍ ně. taJní ovoyrscrinr
n;;;nij'"in'
Pengtví t3 naÝzáJerr gnal1 e bylt spolu ve rpoJení .'V
ěcrvrru
1781 vyotoupll .Iosef ť luprk Y Qleónlo1 p3oti
přl proceaí . řarář JeJ dal zetlnout. tebdy noo.'í ]korcut,vÍ
39 na ť anr dogtevll JlřÍ Jo}cubeol rbJ al gtěřoval ne farářovu
hrc}ra!}u, ni""n
vyětla dvěna oloč nt'olrJ/a obč anů ul iŽa ge achcmJí
"u totro gerqy
Jabrboe" V rogbovonr c Laptane' 3c p!15na1
otgvřonÚ ko cvé rr'e'r
eva1goltoEánr přoovědě$rí r &yl tarrd zatěErr :.
3po1u ó n{n brat-

l

.

,
;

I

řt Pelí š kovó, g ntchř

Jeden prodávat eákqzanó lÍ nlltyl drďtý byl

udán kaplanen v SultsoÍ ol' |c v.yotupuJc prot! rvěconí Ěkapulí řů '
Tento PcLí š rktahdyl noJapí óc v kv$tnu ugt kaprlonovl řctslt
Keplan l' !u
"Uv1dí tg, [6 brgy budonr ní t v no'lclevl hoatelr'
vygnÁlo VĚlďrn! gatěqní bylí -.potoE vyllýohá,rrrl ne LunĚtátclrdn
eaal
3á1jkgo Dlouho byu v poderřcrrí z Eoaí řatví r nrtní 96 vš tk
otevře''rě trláolll ke gvó ví ře .- Pt!ě wltupovatl prot1 katollcrtví ?

odmí ta}lpoutl'proo.aÍ rpovlnnÓrcdlgní předlcocť rantelrří !1;
posty a uš ní rpověd. Jiří Jrbrboa. vytýlra1r_!e tl nekálr podlo
blblo , Žc blble Je 9r.'o Lrž itóho gnrĚgunltolnál ž c latlt ngpotřo-

f,rrré ř vytr[ddat' odní tail' uan.t papeřc la hlanr
cí rkve. Po výgloohu bytl vš tobnl propuátěnle By! to Jl! výcledck
vládn í ďr výnoců o lní trrrllní n{bořengEó}ro proná3l €doÝán í r tlelqrbgo
ae poton vyila1 do Ví daě a wh13óa1 tan Jeré hocl notářc tí rBýel
ktorý er aaptr} latlngLou pÚltolr rlebrbeg Jl pak Jadnen ových
druhů ogobně podal aÍ tď1 t}ogcfiL.Ilo lcrtto ětn b.yl poelcdní n po_
prrden k vydání toleirnrění }ro patrrrtu. vláda Jl! d61š í dobnr Jadna-

buJe

r abJ glr Jt

laotou;Jekýnapů sobeuskonnÚttcnábož en$LýuprrolásledoÝ&rí rnr
Ke zněnó polltlky vedlr orlc řdo alrodů . Hgbylo vš e&, Jaanl' kcty
a do Jakó Bí tT.br'rde PTďcdrna n{prrvl. JeĚtl řádoat noelrlavekýďt
Iďd6tc
Jln byla vrdcgna rogtÍ "|rap{r tla}ub6ÓY1 .Joocf IIr řeL! v Qlcónla! koatele "
donů a nů ž etavaš ln ří al' Ěr brrdetc

'í t
1}. ří Jna paE byl tolermč ní pltrnt vydámr
Po toleEqnEÉ F oetlntq byl{. ae óatlaw v o1aón1oké radnloL pfopuš tĚnl dva prorotí nš títaJnÍ swr'8t1Í o1r Jrrřen a uč ltcl K[1nent.
Podle BteÍ ýq YyptÚvĚní proncrl lertln JÚrcn pod dubctr na ní rt61
kdg dneó cto$t oÝ&ilí .ltosr Eoctolrřcě. Yslďrnt obyvatrló ProagtÍ na ao př1lů &111 E helvgtgkdrr ryladní ' také té něř oclý Bo1oěí nl g polovloe nrť oví ltorrLa r Í rcovlotr Do roka (26. Í í Jna
[?aa) by1 pootavon tolcranění bgtrl a bra]r poton přlěel pntrí
fanáí Saqlgl ,saattql r Lt.o!'ý pŮcobll w abonr do rokrr l?86. Y rocc
1?B2 přlěel taLé óo Pr"oretí nr ptÝý evarÚelloký uěltel tlan_ Mtlrloš
ďraloupac (t.J. nr výnĚnku )z Uhor. Vyuč ovalo 8o v @ďÍ
č Í sla}r Po ![:l}loěovl náaleť lovaltl lonáá ProcházLal rlen Kllrnerrt'
.Iqeof Kalde' Jocst Kalatnrr' lí 8xEÍ ltánl{reJre. zÝláš tg cc vtrponí nslo prlooboní Jerre Kllnentel ktcrý Lromó toho řg by1 vo1nl dobrfu
uě1tolen1' zabýva1 sa tracoplen; kreolÚní p a nalovánÍ n v urodlltební ch a Jtných knlhách' obraaů 1 tnlelál. Vyneloval tó[ vnltřek

koste]-a'v€
|ilchr{novýlpěvoKronlltohop{loÝozovalkovářekóřgrncelor Rolnr 18?} byle protilás*rr ěkola v Proretí ně ea vrřeJnoUo
Roku Lgo, odš koltta obce louLr' rolnr 1912 ařÍ nna potřcbmá

'.

*-

řiv*nsr*1 i.cl.;ý

p:syí j;iil}:;51

:*hnr

poboč keo Také
nněle

v Boleš Í nó bylc raloáene ěvefigel1oká ěkola, ktgrá

delěí trť áfií a větš í mí gtní výanaut'

iiqc'hovlt( u Y. Progot{nĚl
Orl nolu 1?82 do roku 1?86 Semrcl Saallay.
1?92 ,Jtří t' tlagv
u86
1?98 JÍ -ří Bort
t?96
1Bo4 Aroa $tettlnius
1?98
1811 Joacf, oerž a
1804

161'
t8r'
'ige?
18'6
1892
1906
1910

191t
1920

L92'
L921

Lgrz
1945

L9r2
0d roku f96t

lil'^Š těpán' Garěí k

+.

1819 Arrtoní n Kgdleo
t8'6 rlosef š vande
1892 Guotav Garč í k
1906 Joorf lrtrsll
1908 frqntláok oógtrč

19r' Bedřlob JcrLe
1920
1922
L926
L972

|ť 'lg - 4ť Lb 1"- oL'*iL'

-

u

Rudolf š tsďrta
I(arsl Balear
dtakon lrrdví k Bohuslav Rů ž lěka
dlalcon Bé trů ?éDallbor ilduenl Tónoteua
!lo1nár

L94, Jorrf steněk
L9r2 .Ian Poko$ý
196e Jrrerltv Ksntorsk
.lan š lnsa

6 1?B2' dů kladně přcrtaYěn
-tavbJ. ve .&onr,. Kogtc1 postaYen T 10€
v rooe 184?. V roce 1?8e poetrvanr tó| fara; Y D0B6 1B9' polta_
V6na fara norú . V roee 1898 a9 na oclanr '5o letárro Jubllca- naš ebo mllootlvé ho aeněPdrner oí gďe Fť anttóLá Jogeť a r.F ukn!č lle
st:jvba věře koctelelV tdnž c roco ravěácrť tekó avony na Yěž . '
' aavóěcny nové .
V roco 191? byly odetrerrěny e porděJí v rooc 1928
Za prloobení f,oráfe staňLr bylo v kostele ga!í zgno vytáPřní 1
přootavěnc fara, lnctalován Yodovod e rřÍ renq 8aráž . Tok{ věž
koetcla byxr. opravÍ 'na, koatela qyrnslován a up}even hřbÍ tov, Za
farářo Pokonrálro byl do Logtcla gaveden eloktrteB.ý proud a lnrtalován notor ts vgrhanáB. Ze farále Eanton}a byla provedonn lgolace zd,t farT| opravon kogtol t faro, nB obÚ ot_avby poří eena nová

krytlna.

$boroYí

JpoElodní .clllgtgcb. Cd roku 1B9B do roku
1922 byl hrrátor'en lbgntlilgt ttfi Vaš Í ř. v tc doblt pů oobll Jako
varhaní k Frantlóok š vende. .locef Fr}l(lrach ("!.laěí ěek")r pí onák1
p.rac_oqrL9,t, v

lldový lé kař a fl'Iosof, peěovel neJen o oborcvý, ale 1 o vcřeJný
ř.lvot } Př6dč 1tate1ep lrág&rí byl uěxtel Bohuall Bukáěek. Y rooe
L922 byl zvolon krrrátoÍ €
E Ffant1ěck Pnrť tký. Přgděltateleu }ágání
byl de'ěk Vavnrókel ktorý ce etal kurátoren oť l:ohr 1926' Kurátor o<l rolnr L928.Iogeť Pruótď ualloral ae ctatĚovatven o 8ř0Ýrroprávňš ní dtrakonů a oetrtnÍ mt aucrrovtrí n1 aspori Y. nč ktenýoh otů edeďro
-

byl kurátoren Erant1ácL luč í k'Po něrn pak od rokrr
uč ltel Jaroslav.]uÚt' lrterý ac opolu o f,lrářerr :.tďkcrn

od roku 19}2

1940-l'945

aktlvnš ú ěaatnll odboJc, avlástě podporqr pgr.byzdnů . Pro tuto
č Í nnoBtbyl tóá uvěrněn. Y sooc l94' po odohodu uč ltclr ďuata eo
stal tqrrátor.a Josef, tluat1 přsěttrtelrn kczání byl .J'orcf tatÍ ěoL,
který se veltge ongařovrl v druĚotgnrlcké n hnrrtí l v n6nř ctr
obeo Proaetí na dogtala do č qta nr celá Vyooě1ně. od roku r9'9
Je kurátoron lllladí .ní rFrr6í t, přodč ltatelnen Zderr$k lfulda. 0d roktr
L91' pů eobÍ Jako var*ronloa ž ofla svobodová, v postední ch dcoÍ t1
letacb té ž Jako dlrlgÓntka zpěrnr v ohránu a př1 pohřboďr.

. V roee Lg2Z
doš lo k přefařgní llš nova . PlodJctáětcří k bnsnaké mr abortrr
V Tlš nově palr v8n1k1a krrrtclská gtentge. V roce 1918 byle
zří zena kaggtelaká otanlce v Hedvěd1ol poť l PerrnĚteJnrno Předt
vá]'kou byl uěln$n polruo o toloil.ní kaaatelekých ctanl'e v Eunš tátĚ
a ltopánově, udrŽela ge vš eL lttaÍ eg Jen v Krrnětátěr JeJí t ělenové
'věak brzy aač alL ž ádat o plofďcnÍ . lre cnáee dostupné 0lcĚntál.
V noee 1949 bylo eai3ltono pFeť asení lgsla a přllchtýctr oboí
k novfuu sboÍ u v Bog&ovtoí cb. Za ferářg Poko&lé }ro e-.F'nntonLo
vznl]ily z kazatoÓtgtýo}tBÍ st Bglrš í nae tooovtg řddnó kaaatolglré
efflce pravldelnýn kárán{n Jedrrou aa $ěsÍ o. V rooe 196' byl přefsřen K'unĚtát a přÍ lchlé obce k oleš nlel.
'

Dug|tovnÍ v-ývoj gFqr,r{l Ettdr1ý. orttrodonrě or'lantovqrý
duohowrí
ž 1vot' v duohu holdelbcrsLáho Leteah1sÉ byl ngnrŠ cÍ tvellýn
tporaÍ !

větš Í ný sbonr a far'ářgn odetrěllon, lrtgrý kr'|,tizoval
zcsvětrltč 'Í 'které vlděl v. posddí ní taneč nÍ ďr aábev,
dtvadelní oh předrt wcrrí v nedřl1 a slavcní katoltoké
v ěervoncl1 pů vodně založ onó k orlevě anontvyevěcení

ooatuprrJí oí
pořádání

poutě
lratol1ekáho
ktorý vedtr sbor

kostela. V té to eÍ tuacl byl gvolen fard!ýerlo,
vč donů k modertÍ nr poJatí křecť anctví . tc aďdů raz
n{nráor obot!_
výdl odborů , které zakládal, reěal pouú í vatBodeanrdn tgnoy netod

ve výchově dětí a ruládeárr Zaloáaný odlior HueoYa donr pořáóal
před'ráš ky <luohovní , h1etor1oké 1 vědaoké . Jgrlovo pů eobcrrÍ
nolrlo
nqvázat na ltarš í .tradlo|,
goudrtatt,
ktcr{ opoJovala
'lldgvé
pí snáctvÍ a raelonallctldv orí crtovanýB lldovýn delenon. P1etl'

I

!
I

i
I

{,

oble!é n€bo

hnutí nlezasářrlo do ebo!:tl nlLdy ptlonlkavě1 třebao ni'lkteřÍ duchowrí bytt takto or1Ěntoryánl.
*vé rágná bylo pú oobení dlakona Rož 1ěky1 duc}rovpÍ }ro r red1kl
ní n soctáIbí n gÍ tění n'6 Yřalýn vrtatrem k 1Í dcn v.yluč ovanýE
ze spoleěnoatí .r DřÍ ve výrerná poknokovoet Prosetí na ee věrk
bĚhen lgt pronónlla - spolu 3 hospodáÚĎkým vaectupem - Y rrlč 1tou konoorvatlvnoot a tredlč nost. S'tou rápaall .Iosef SŤ anělrl
ovllvní ný &agaren a Barthen, z donáoí ďr uě1tolú řtronádkou a
Itádlcnl otud1Jně MasarJLtmr Pokugtl g8 o wdení gbottl v duoÚtu
npdernÍ ho bohoglove otsďho náwatu lcs kl:.ó1ckýu dů regrlu v tlietolog11 l na emí ření g Boben' na t(rlstovo dí lc o Ve gborové prdrl
prob.0{zmská

zt}váděl x'ř.cot před ebronáž dění n; atlr3ragňoval gyatou Vcělll
Páně u pokuo1l ge o dů kleáněJěí pfí pranr Lg tsonflr:nacl' kterou
chtů l odděl1t od první }o pllatŮpování lce cvatd VeěeÍ l Páněo
ve'all taká L odpovědnogtl Í É voÍ oJný ž lvot - v ton rnotů navágat
opt',! na uvědonjlou obógnsLou práol oVan$ollokých atemotů '
uč ltel..' praoovní ků v i'oLolo 1v poáártrlcLých Ep l Jtnýob Úpolcí oh. Za vál\y go nnogí ělerpvó airgaž ovall v óóboJ1 protl
-scÍ gmu' arrrtl1 po válo. pc! přt budování lomryrlgt1gké gtnany
a rozvÉ Jení .druž otgvrrí ckárorrrutí . V_ tÚto altú rcl přlĎel ntgdý
duďrovní Jgn Polí ornýr w,qť ý EIt Pt! novou a1tueol cí rlcvo ! národa posótlvní pochopÚní o lfusÍ t vš ák galě.aně aápaclt 3 poěÍ n.d í cÍ nodglaování g něklcrďo rodlrr' É u,óětě probloubení n
paotoroÚní pé ěa. Doabááclo opět k }Lvá apoluprácl ebonr t YořeJntrí n ž lvoten' wláš t! v lnrlturtí r hudcbní oblggt1o Po Jcho
orlďrodu vš eL, doělo k rozghoclu nEkterýob výrarnýcb pňetlatsÝ''te1ů sbonr a atarěolrtvg g oí lhví .odclzení něktorýoh rcč tnrlr
k nš rruž doělo. n6wědooó1r, bylo dowěcno vódoqýnr dlatenoování n
něktorýďr ělenů od ž :l.vota cbonr a polltlglďob gptlv0r $ da1.ěí n
oslabování n abonr zápaoll_ fqrÁř Jarpglav Kantorek. V eouěarné
době pokraěuJg vněJ{í t vnlt&rí eekuIarí zÓpc rod1n abonrlffi
trotupr.r.|o tradlěnÍ poJetí rvrrrgellatvÍ a Jen vyJí meěně Jc nahrezové no rtvědor.rěle křegť analJln poJctí n nodení doby. Do popřcdí
vgtupuJí otr1zky otl}v a rvldš tl výchovy dětí , cpí š evĚak z boarndnogtl nad rtzpadgm oorální cb bodnot nat z torÍ ry vé at óé tl
k vÍ ře. také oběanská odpov6dnoet poněkrrd uatouplla dobová paslv1tč a ekepel. Č lenovd sboru Jeou vš ak' Ynltthě pí tpnaventr
zač í tnoVotl porlodu 8 gborových děJln1 právě prÚ it rtáll JěĚtě
gl].nd povědonÍ evan8elí ckýď' tradlol JgJtohž 'rctlrry Je vÚak
třeba nově a ž tvě 1nterpretoYatr
Prooetí n s 22o ěglvcnot

196?

.'

.'an š lnra' ÝrTr

(

Kurátor
v letoš nÍ &roce tonu

a prrosotí na
budg pět

Iotr

č . 1.

Co v .ProsetÍ nd! zenŤ el

kurátor sboru Zdeněk l{a]-da. ( 4.9" 1'i}19 - l,4. 'I. 1990)
Jakcl nnoho jÍ rýc}r v ton krají onenosně! zhoubnou rnkovinou.
Z Boát nilonti o'r]eěol bez ú riigoných bolegtí obklopen láskou
e póěť rodirry. sbor v něn atrritil ovdhg kurdtora a obec
přooť ,r]sa.

I'o prvé joon se s ní n setliala v rooe 1963, kdy nřijel
se í iV;ig} tchú n.en' tehdejš í mkurú toren sboru Vladiotť rgn Fuš Í l;enz tjrfoví za nÍ í aído lelrí š terskÉ hosboru. jiřijeli se

don]-uvitl jako podní ilnout da]"š í kroky

k tonu,

abyclron dog.)rogctí ně" .ledn.,nÍ vedl kuv.Í ž i].slova, pozorně Pos]-ou-

ta].i stÉ tnťrlnuhlas k orilcc v
rrltono Vysoký' statný1 Po!n.EJ.U
chal a h].edal' řeěení . Z<leněk .nald&r vyso\ýt ětí hlý a elegantnÍ vo gvú teč nÍ chš atecho se ujaL s]"ova až na }ionci jednanÍ . Iehd} se v].adiurí r Fuč í kne nn€ obrátí l s
jestrí byuh i já 1r nino do zapedld}ro horsh{$lro sboru, š la.
A Zdenisk i'la].da ho copLniL. ''1iděLi eostou, jaký je tu ve v:ýll1.-

otú a!................lou,

cřrodnÍ oh Úegtrách bohatý

kraj,

po].e rr výstavná zděnrí stavenÍ .

A í ť aral i(Itliiterskú ť ar{r }yla vokutku postnvena jglco pangkó gÍ dlo" do nri nohou nabÍ qlnout oní ? už tehcly nne crhroni]"a
Wso'kÉ kulture jeho p.rojevu {l aauj*!.o drgní itič nost,8 jgkou
otázku

-rros

tavi]..

Druhé setkání ge odehrá]-o u

nich

donna, u

Kaldů v Prose-

tí ně č . 1. dydleJ-i v dlouhé n nÍ zké ndřevěnón stavení í

Á

B rrsně sestavenýn t.Yč kovým pLoten" Velké placaté kanerry
}ež ely na chodnÍ ku, vecoucí m ke dvoří n i v sÍ ni' odděluií cí kuchyň a velkou světnicl od ''c$aloupky". v ní byd].e].í
staří Kaldovi, rodič e. č ernou leperrkou pokrytá stť 'gcha
jakoby t].r:č i]-a ní zkou c}ral"upu k zemi. Brání ]-a světJ.u,
spoře pronj.]l:ají cí ulu nnalýni okónky" A].e co jasu byJ.o uvní tř

v chaIupěl Á hlavně jak by]-o u Kaldů veselot l{anrinka9 stará
paní Kaldová, byla tč ž koupr'acÍ tak sehnutá až jakoby
,zlom'ená v pů Li a přecc se stále usnÍ vaIa. }iovoru se ú ěastnÍ li vš ;icirni, í stařÍ i dospí vají cÍchlapoí ." A ui se n].uvij.o o č emko]"i, stále s hunorem a vtipen. Vystřelí t sí
a druhých, svých nejb]-iŽš í ch tl IlÁ nakonec i sán' ze sebe9
přet]"unoěit vš e, co se dálo' do řeč í p]-né hunoru a vtipu'
to nebyl bytostný r.yg jen zc'leika Ke]-dyl ale i v torr byJv Pror;etÍ ně 9 chalupy ěí slo jedna.
ť o ěase ge ane zeptal.a moje maní nka' jestlí jsen si
vš inta, jacÍ ;isou v I)rosetí ně hezoÍ lidé . Bylí nejen pěkní
a dbalí své ho ob}eč ení zvlárí tě v nedě1í a pří slavnostnÍ ch
pří lež itosiech. By]-i předevš í n vese].í " Veselost zvýraznila jejich tváře a zuš lechtÍ ].arysy. A ta.ké byli vzdě].aní .
tí noho š kol Zdeněk l{a].da neněl. Do obecné chodí l v Progetí nč o!o o]"ci1nicc chodí ]. po tří roky do nrč iiřanky a dvě
ziuy do Zernsk$ hospodářské š ko1y. to uŽ oracova]- v hospodářství svých rodič ů 'které pak jako jediný syn převzalo
Základy jeho vzděLanos'ci vec].e roiliny a š ko1y po].ož i]-o
vš echno' co se v Prosetí ně od jeho dětstvÍ <1á1o" V Nedělní
š ]sole se přeci válkou Ba pane ť arářo $taňka předevš Í or %pí -

valo. Tak vznik]- pozdějiií pěvecký Lcrouž ek' který se

?.a

ví l).ky Yp}ragcva1 pŮd vcienÍ ů "pai1a kaPitána'o na ú ctyhod*

války vypracova3- pod vedenÍ n ''pana kaPí tána" na ú ctyhodnou
ť rr"oveň. S ní m se v ť rosetÍ ně ved].e obvyklýc}r ochotnických
představení hrály í ooerety a h].avní ni zpe:váky v nich byla
Jaruš ka I'uč í ková z Brí oví , později provdaná š aldová a
ádeněk Ka].da" Pro svů j pěkný bas byl nepogtradateIný při
kaž dé zkouš ;cě zpěvu a zkouš elo se praví delně i za naš ioh
č asů pře'c kaž dýnni svátky a Drqed kaž dým pohŤ ben vž dy Zí loVgo
A kdyř pak ranoho]-etá varhanice a dí rí gentkazpěvu Eofa
5vobodová zeurřeJ-an převzal t Zdeněk l{alda í dí rigentství

rychle se anonš ujÍ cÍ hokrouž ku.
Neděli co neděLí $e před vá]"kou scházela v ProsetÍ ně
zentědě]-ská n]-ádež republikánské ho lorostuo A také v sokole
se cví č Í ].oa pravice].ně jezdilo na řupní cvič enÍ do oko].ní ch ní st. i{o<]ně se vzponrÍ nal.o na lyž ařské aávody v lilové nr
Městě n.9 iVioravě a na sokoLský slet v i'raze, pří něnž
Zdeněk Kalda

s dalěí mi vyIezI přeci už asIýuri zraky iiolen-

jdouoí ch po vnějš ku ž elezné konstrukce petří nské věite
aŽ na její vrchoJ't lento hazardé rský kousek onulouval h]-oupostí nládí i vtí pně konuentoval na ú ěet svů j i ootatní ch
vesnických chasní ků ,kteří se ocitnou ve ve}ké n něstě a
'
nusÍ tagt cosi ve]-iké ho vykonat.
Chocli]- té ž praví delně do Sdruž enÍ evangeLickó ruládež e

a nechybě]. nE1 ž ádné vzděIavatelné přednáš ce. ItejvÍ ce ho
bavi].o ochotnÍ cké dí vad1o. .Hrál rád ra dobře. i''iapos].edy
v roce L96g v Jizdní h],Í dce Františ ka Lan6ra h].avní postavu uvědonně]-é ho legionáře. Í ?ři

PŤ i nácvi]cu oshotnických divaoel si uvěrjonill jak dů ].ež itá je řeč , zřetelná výslovnost & předneso Á jaE je
třeba přednáť jenóuiu textu rozunět. Právě ochotnické di.vadlo
mu byJ.o nejl"epš í prů pravoLi k předč Í tání k4zdnÍ " Dovadl

vybrané kázánÍ proskřtat, upravit 'a rrřeěí ot lé pe než š kolený kazatel.

farář ,lan š inga v roc€ 1973 ztratil
státnÍ souh]_as k výkonu duchovenské ho povo).ání zač ali kázat
v Prosetí ně kazateJ-é , ochotní ponooí z blí zka i z dá]-i.
Pro kaž dé keizánÍ se nuselo ž é dato souhlas na okrese. A
tak se stáIe ěastěji stáva].o, ž e byly č tenó bohosluÍ by.
Zdeněk Ka]-da si odnesl z ť arní kanceIáře hronadu sterš ;í ch
sbí rek kázání , lé pe s€ nu í nich vybÍ ra)-o než z nových" Ale
po č ase přiš el za svýn farářen s prosbou: 'iPane furáři,
napí š terni na neděli keizání . UŽ nenám z č eho vybrat a apak
káztí ní ná u,luví t do ):ivota k něš iui ].í oenc' a ty znáte Vy. Vy
kázání napí š etea já je přeč tu. l'lěco takové ho by)-o v té
době zakázánoo ]i{ě1o se pi1ecč í tatz nejnovějš í ch tiš těných
sbí rekn které p:roš ly cenzurouo ]'l'e nadarnro ně]'i prosetÍ nš tí
za sebou těž kou protektorátnÍ zkuš enosto Vč děli c]obře, ž e
dobr$ t75q se i;cdqřÍ ::ehdy, když se o nÍ nebude nluvito lr
tak 8e o torn nenluví Lo a Zdeněk ria}da předč Í talk/.:zrí nÍ nkteré
Jan simsa napsal. ďan š Í nsapak nohl jako posluchač sledovr:t, co z tni"a.rt Zdenurk Kaltla při předč í tání zvýraznil a
co naopak řekl jako ni.nochoden, co vyš krt3. a co přednes}
jako řilavnÍ nyš lenku' Byla to pro něj ta nejLepš í š kola ka_
zatelství , i} jeho káz'l5ní vyzněla )-é pe, než kciyby je kázal
sánt i{eby].o to sano gebou. Co č asu věnoval Zdeněk {alda
pří pr'avě krtrzání a tonu, ab}.' 6e )ro nauč í l,věděJ-a jerr jeho
K,dyž Drosetí nský

panÍ .

byl

Zdeněk Kalda dobrýn

předč itateIen, tak byl dob_
rým kunÁtoreno Přec]evš í n dí ily svdrru rozhledu, svč tové nu
rozh]'edut Urjivovál jÍ n vš ecirny návš těvy, ktlré přiii).y do
sboru í k nám. Á{ už byly z č ech ne]:o z Něuecka.
Je&

s jakou

při shrouáž dění přivftat návětěvu a
pozdravit ji vlastní mí slovy. ,\i byl hovor. o č enkolí 1
V.toppil do něj zasvěceně e věcně. sěI v].astní ná,zot a pohled
a
uěnl si za rlí n stát. Ani jsrne 86 nediví Ii, ž e ncim přátelé
nob]-esou umě]-

takovdho kurátorp. závidě1i.

A přece se bnánil kurátorstvÍ pť 'evzí tpo náh].é smrti
svóho tchú na Vladí nÍ raFuč í ka26. prosince ]:969! }ieciti].

se být takové funkce hoden. Vuoat sán velni dobře o své
rl€
dostateč nostÍ , právě ve srovnť tní se svýn tchánern. lieněl
jeho zásadni1 a zároveň laslcavý vatďr k lí don,
nebudib ú ctu
a respekt jie}:o o'lo Jenž e to bylo nfl něn to veliké ž e vč dě1
,
o své nedokonalostí . ť reivě ta Be stala }:amanen ú razu pro
tJl kteřÍ jeiio velikost necovecilí ocenit. .-iak byLo jen mož _
Ré , ;i'e se Zaeněk {atds nestal ní .l;dy ě}enem předstovenstva

obce ani JZD, ba dokonce s€ lru oc]tud nedostu].o opreivněrié ho
uznání ? i3y1o to jen po].itickýní poměry a tí n, ž e byl kurá-

toren evangolické ho sboru? Tak jako Ila sboru nru záleŽelo
na obcí r tra ť rosetÍ ně celé n a také ng] JZD" tsáli se snad
nč kr'eří jetro rozhle<ju a trefné ho ú sudku č i toho ž e by E
,
s fuhkcí nebez1:eč ně vyrostl č i. jeho s1ovo dostalo pří ].iš
ve]'kou váhu?
j{erurze],o

, ře strí l v oboi a v JZD na okraji, ale těž ce
nesI' kan jsnne to ''ay zeněc]ělci'' upacl1í . ,'RyJ.í jsne hoopodáří a teč jene r"obo'L.trÍ cí ', řei<l ni při jedné z návů tč v
u rrí ch doma v osndesÍ átýclr J-etech. "Přestalo záleĚot ne tonn,
jakou kdo pr"iicí udč lrÍ a sta].o $e dů lež itýnl}lolí i:
kdo VJ_
ho

dělÉ í ."To nu vec]ilo. "Dě1á 9e poclle toho, co kcio
iloruč í
a ne' jestli je to spróvné a rozumnó.'' To ho poniŽovalo,
ž e niá pos]-ouchat ,1 dě1at prrí cí ,která je nesurys]-ná nebo i

š ptaná, proti vlastní nu svč c]oní a ú sudku. 'ú táŽela lro ne-

poctÍ voot & zIobí la ho nehospodárnont. StáLe g.. vč ceoh a
poměrech a o tom, co se kolen nč j děje přera'Ýš 3.eL a hovořil se ov,'ní nejbliž š Í miojeho nanž eIka svýn pohJ'edenr
' jeho v]-artní rrozorovánÍ doplňovala,
někdy i zpŤ esni]-a a

prohloubile. vó,í Zí a sÍ rozborů psní proÍ esorlnry ií onárkové ,
kdyť : při shroinú ž děníuvaž ova].a o ton, jak veIkýni změnamí
vcnkov prochrází e ved]-a pos].ucheč e il p'řeurýělení , co jako
křeslané m'ů ž enepřijnout a ?. č eho usŮuulit nenů Ženue. i3y1
jak,,i ostatní prosetí nš tíodchovtin pokookář'ství n a zněrry
nepovaž Ďoal a priori ?,a š patné "
S přibývají cí rri ]'ety a <lalš Í nis da].š Í raizměnanni vc
struktuře zerÍ ědč lské nráco & s vytvoř.enÍ n mamutÍ hc druž stva od Ujč ova po }'liuboké rost]- jeho nesouh].as & FoZIIITZ€]-ost" Kr]c to vš e jednou s}lonč í ?I na to nč l tr'efnou odpověň, a].e vč dě]- také , :i:e na<lrivat nepornů ž e.''Ilybc smrdí od
hlaw' EtusÍ se to polrnout tam nahoře.'' i(dy;l se to hnu)-o,
byl trž .řleIBoCello ilÍ o}rl se jen radovet z polí *:ia.Padových

s r*yclrlc ubývají cí niisilami ale joonou
hlavou ngvě se oteví rají cí noĚností . odet:ie]. dří v, než 8e
ukázg.la neschopnost i nezájeru nové vtády pornocí nají t zennědělců n východí eko z tů c}r pourěrů r,r struktur, kteró jí rr
starý rež iur vnrt,til.
znrěn & sIerlovat

Posledrlí ]-é ta v JZD praooval Ztleněk Ke]-da na pi)-e.
ť ráci se dřevenn nč -l rácl a rozumč ]_ jÍ . l{a oi1e byl svýn
páherrn, a trochu stranou óstatnÍ ch, inrrozí rnu to záví dč }i.
Jednou je}o J?,D na Jakousi exkurzi rr byli se také poriÍ vat
v norlcrně zaří zené plí Le. Velká hala, }rron:jda strojů a
vymož enostÍ . PraoovnÍ k stál u knof]-í ků a

řÍ dil pohyb je-

řdbů ' pák a strtljů talc, yae se přisunuté ho kmene strom.u
ani nedotkl. S hrdostÍ ukazo'la]. t:ávš tč vnÍ ků ndřevo opracované bez ].icioké dřir:y. Z<leněk l\a}da pak vy,orávěJ.o jak

na dotaz' co tonu řÍ kají ' přistoupil k foóně, nadzvedl
jí na jednom konci, podí vaI se a zase polož ilo "l,|J n'árre

pří ní
nadřene' aLe uřÍ znuté to náne rovněji. A bez té dří rry,
a bez toho' aí t to dřevo v ruce' jó nevÍ ut' jestJ.í by nns
to vů bec té š iLo''1 lakové sLovo rurozÍ neradi s1yš e1i, aJ.e
dona tai:ovou starou hrkaěku. Jg, pravda, ž e se

takový by1 Zcleněk Kalda.
d'ednou, byl-o

to v době, kdy €e opraYoval vnitřek kostela' 8e na tsrre obráti]. zce].a váŽně s otázkou, pro koho
ten koste]. v]-astně oprevujene. Staří uní r:ljí a nladÍ sí
odvyklí do kostela chodí to "epochyboval o křesianství &
o sqyslu kázání a shronáž dění ' at''e uvaž ogax e frosetí ně'
o po6taven{ evangelické ho sboru a jeho budoucnosti. ivebyl
prost ú zkosti' a přece právě on dal- podnět k pokraěovánÍ
práce ne opravách věž e kostela po snrti Františ ka Prudké ho, který řÍ dil předchozÍ práceo

( Pokrač ovánÍ )

Kuurátor

z Prosetí

na

č .1o

Když v roce Lg73 at:ratil prosetí nský faráŤ 'Ian š iusa
s'bú tní souh]-cts k výkonu duclrovenské ho povolání t' ttač i)'y
ú řady prostřeoní ctví rn synodrrí raoyr aby se co nejrycirlejÍ
i $ rCIdil'lou z Prosetí na odstěhoval." Ctitěly práci ve sboru

zLikvidovat.

v té to ne]-ehké situacÍ kurátor Zdeněk Kalda při

vš eur

ohlecu tra fgróřskou rí Jaí nurnyslel přeievš í .m na sboro
''LepěÍ farář. bez so'.th]-asu než ž ádný" prořilrí oiI a hledal
spolu se starš ovstveg řeš errí o 'nY'lagtn'ě byciron Vám ně}i

nať ,Í ditlab},stekázaldá1''řeklsvdnufar.áří 'sL€
ktohuto radi}llání nu postupu se neodhodlali s otr]'ode1n na admí rristráLora sboru, seniorg a celou cí rkevní vrc}rnost. Po
poradách s právní keor nacl jiné věci anrrlýn JUDr VladinÍ ren
l'táč ]cen z Bt'na chtŮlo pť o$etÍ nské st;ar'š ovstvo v ěele se
svým kurátoren

pŤ í spět k prosazení stcrnoviska, ž e farář

bez gtátnÍ ho souh]-asu zů sts.vé .zaně$tn{rncen cí rkve podle
zákonÍ ku práceo .Iako první krok k tonu zvoli]-i faráře za
předseclu strrrěovwtva. Pak v řadě obtí ž nýolrjednánÍ na okro-

se í na Bení orátu $eirnali penÍ ze, zaněstnali svó}ro faráře

přiopravách.;ostelaavytvořitisí takprostorpro
dalš Í jedrrání o nirvrácení sou}r]-asuo To se sice pro Jana
š irasu neprrtJaiiiJ-o, ale podařilo se zÍ skat státní eouhlas
pro vlltriře Tonáš e Jirků a tak práce ve oboru bes pŤ etrž e_
nÍ

pokrač ova]-a.

viiláře tnm,ť rš e.rirků vza].
E zač Í nají cÍ ho
kur,ú tor Zdeněk .ielda pod í tvou otcovskou nchl'anu a stál Eu
po cel,ru dobu jeho pů sobení v ProsetÍ ně po l'uce vž dy g
vš udeo Tak spolu v roce 19i]2 jednat'i s okresní n tajenní ken Ť iipou, nechvalně znáwý'w z procesu Jana Ke]_lerg o Povo]-ení s]-avnosti tivousté ho výroč í poetavení kostelu.
Ť op" zač al- při jeonání problenatiacrvat nejen r1oji hietorickou př'edntiš ku, o kterou rnne starš ovstvo pož ádaIo' ale
i samu slavnost jako Den vděč nostio ''To jste neg'ě]- ří krrt'
pane tajenriÍ ku'', v1ořlí I se do ř'eěi Zdeněk i'aldao Rozč í lei,Iezkuš enóho

ní r:[ ve

iváři zbled].; ale polcraěoval; "ii{y' kteří těŽce

pracujeae na po}í ch i1 v ]<raví nech, nemů ž enezaponenout
na Toho, konu jsnre vděč ni , ž e pracovat nrů ž €&Qo ;i ví me, ž e

bez Jeho pož ehnánÍ lry nánr naš e práce nepřinesla už í tek"
Vš e co doo'r,rj.váne k ž ivotu, je dar, il za dar je třeba c]ěkovat.lr l)o té to řeč i tajepní k kurátorÍ r vykázerl z nÍ stností .
Při č ekánÍ na chodbě se Zdeněk ií alda Drys}el , ž e po jeho

řeěi .bejeanÍ k urč itě povolení k sl{ivnosti

nedáo ljte]. ge

n povolení ke s].avnosti da1, a}e dal
opak. TajemnÍ k nej€

isouh].asktonu,abyZdeněkKa].dalf,oupřec]náš kuvko$te].e
přeč etL.
jedné návš tě"Jedno nne ale ekuteč ně nl"zí " řekitl ni .oři
vě po té , co Ť onáš J-irků ze sboru oclcš el a ceié dva r'oky
prcrsetí nrití rierně}i n':děje, ž e dostenou novóho vi]ráře'

ví ta1í jsrne
ť arářa, a]"e uŽ í

"Př.ece jsnre rněli Václava Kejřa vŽdy r{í di a

ho neai sebou nejen jako novoněg.ltekóho
jako synodnÍ hD seniora. 0n nú n vž dy slibova} pocForu a
ujiš dova1 nás svou ponocÍ . A teň, když tu ponoc potřebu-

jene, ta}: nás r1€ZÍ }áo Jarko by o ni,is nevč (]ě!. Ciiodí jen
ú řední přÍ pÍ sy. .Iako by se na náE pro něco zlobil.''

ttž po č ase jsem

si

uvědorr.i).a, Že odhad Zoeňka Ka].dýl

ž e $e Vrí clav í iejř na proset Í nské a přesněji řeč eno na
něj sanotné ho tozzLobí I' byt přeený. Už jsen neně1a pří ].ež itost nu to ří cí a dodneo, mysJ-Í m, prosotÍ nětí neznaJí
text' který by)- toho piiÍ č inou.

taní profesorka Kon'árková jezdila do lrosetí na na
prázdniny po celých ,lvanáct let, kdy jsne v ProsetÍ ně
pů sobilí ' & jeiitě t1va roky po na,š ern oostěhovánÍ . Váo]"uva
&ejře sí velnri váž i}a a s iizkostí sledoval.a, jak se
synodní rada stále ví ce dostává do vleku státní správyo
i{apsala něko]-ik osobnÍ ch dopisů Václavu sejřovi, tehdy

selriorovi a ilrantí rš ku š karvanoví , synodní nu
kurú torovi. Když dopisy zů staly bez odezvy, napsal& Zov:"ubný roz.bor poe tavení cí rkve. itiadepsa].a joj }atí neky:
"Dí ť ici].eest.. ''
"By1o by těž ko nepsat satyru, kdyby věc nebyJ'a tak
hořce váž nál gtátní správě ge po pěti Ietech náporu na
synodní radu podařilo uč í nitjí ganotnou nástrojeu vnitřrrÍ ho rozdč lenÍ cÍ rkve. Sta]-a se tak eolus gaudens (jediná
radují cí se) v přihlí Žení na ekuteč noot, ž e vedenÍ cÍ rkve
ae obrací lcárrrýní ])]]ostřcclky na řadu svých č lenů .]tteřÍ
zaslouž í respekt ce}ó cÍ rkvo, ale znelí bili se státnÍ
sprrÍ 'vč ?, dů vodů ,které s poslání m cÍ rkve nijak nesouvigí o"
Pp tonto ú vodtr nú sleduje. sedrn stran přeoné ho rozboru
souč asné hostavu. YxxánĚrra:.lylanÍ xs:rofEagxk Ukonč ila jej
synodtlí mu

tění to sIovy;
nVěci dospěly da]-eko a jsou zJ.é " ilIáne skonč it bez naděje? .'ro Bne 8e o'bevřela rn drobné události letní ho V€Í tkovai vil:ář9 skJ'í č enýnovýtrr cÍ rkevnÍ npří pisem' jej Pře-

dal své mu kurátoru oč ekávaje, Že s ní n budo sdÍ ].et jeho
rozhořč Glí .i"ivĚuk kurátor, aniž pří pí s přeš etl' jgj o hu-

nornýa ú sněven odlož

když

n5_

í l ad BCte. vikář byl zdrcen' jelitě

to sdě)-oval, e]e Bne

napadJ. ž aImí stů vverš : Ten

který přebývrí na nebesÍ ch, sněje s6r Pán poomí vá se jinn. L1ož ná, ž e Pán l]ů h hler]Í na naš e coč í náníse stejnýn humorets' protož e věcí jdou jinak, než kan je vede vů le
nocnýcho onetl kurátor je prostý muž tvrdé práce. č te ješ tě
bib1i, rJovede rozeznat povolru věcí a zastat se ukří vděné ho
dokcrnce i proti okre:;ní m ve]-ič Í nám.i'iaš e sborxl nadá].e ž Lií
y ť 'ygzQe
sanorrsiatným ž í voternvz,3áJ"eny tohor Co se dÚje
Rozdělení do sborů dosud nezasáhlo, a v s]-':lbosti i v nadějí tan buc1e cÍ rkov ž í Ť ,dále, 'i ;ií ž vyelechne č í Il€vyslechne dobré č i š patné nří pisy synodní rady" chtč ljb1'chom věří t , ž e synoc]ní rac1a od Í :vé hokárné ho řádu upuÉ 'xí dilí ve r než b;l způ sobí ]-tÓž ce zliojitelné rány. chtě]-i
b;,chorrr tč řiŤ , ž e naj<ie lioneěně sí Iu ří ci svoje ne Ve
věci, v ní ž by bylo zradou ř'í cj- ano' a pozná, Že jejÍ
ntí sto i" po boku diskriní novaných bratří " Proě až dosud
stá]'e nyslí , ž e je poslána zachrafrovat cí rkev ní cjto aby
věří Ia, ž ,e je to bož í 'věc a jí ná].ež Í jenon být ví ce
poslurš na ijona než 1í dí ?"
č ránet Paní proefesorky vzbudí ]- pozornost g TozIé tL se
po sanizdatech i exiIových č asopisech. IJy1 přeloií en té ž
do holanciš tirry a zpfrsobi]. v tnnně.jš í ch cí rkevní chkruzí eh
ninořádný rozruch" Vác]-av 5ejř se na snrt urazil a i]a'
Zceňra liglldu & prosetí nské se razz]-obil.
Po č ase se prosetÍ nš típřege c]oěka}i nové ho ví káře'

i

když ú zkostná otázka Zdeňkrl Ka]_dJ nad nimi visí dnes

s novou na1é havostí .
Už nělio1í k let <iluž Í nprosetí hské nusboru tuto vzponní nku
na Zdeňka l(&lcu, kurátora ?, ýrose tí rra č . Io Sluš elo by s6
ge
vzpon'í nat í na daiš Í Ž Prosetí na i okolí " lú eobnoví

leta ootalč ované historí oké povědoní bez ní stní }ristorie'
kter'ou tvóří Bí stní nředáoi" Stá].o by za zpracování ,
co se to vlastně s Prosetí nen sta].o po roce 194E. To,
co lliartin Juren v době toleranč rrí hopatentu vy jádři}
strěně a výstiŽně slovy ''celá obec v jedno" se v době
ť rotektorátu,

a naxiná].ní ho ohrož enÍ vš ech osvědč ito
nebývalou nrč rou. Vš ichní viclěli o Pattyzánech, ntlkteří
ie podporovali ví ce, jiní mé nč ,al-e nikdo to ú ť 'adů rn
nev'vzradj.1. Tak jako v osndesátýcir letech doš 1o k rozvá3-ky

dě1ení cí ricve, tak doš 1o v pozdní ch oadesritých Ietech
k ro:ldělení .ProsetÍ na. Sní řenÍ ,sjednocení "na nú rodu r

ro]-i dědí č né "je zatí m v nedohJ-ednuoDa]-š ť mlacií odchť rzejÍ
z vesnic do nrěst za výclěJ.kenn, zajir'":tění n i spo]-eč fiakýu
ž í voten'
lí zponí nka tra rní nuJ-ost, ořiponenutí takových postav j
jako by)- bdeněk Ka1da z Prosetí na ě. 1' nrů ž ebýt rrajáken

při h]-edání da]'š Í cesty
Vž dyi Zdeněk í ralc]al cetý jeho řlvot, práce a rlů sobení
v ť rosetí něa okoJ-í , v evangelí cllé ursboru i radině by1
pro vš echny JJož í ndaren. I těn nejbJ'iž š í n'i těn vzdá]-enějš í n,i farářskýna rodinánrkteré přicháze[y a odcháze1y.
Í ']í ňí -lidnes tyto vzl.:omÍ nks na ár1eňta {aldu, celou

její ch rodí nu í na prosetí n, pak 7. veIí ké vděěnoc;ti liohu'
ktený nás v ninulosti obdaroval í v d&věře, Že nás
v lrudoucno$tí neopustí n ale ukáž e nai dalěÍ cee tuo

Mí ].ena š í rtsová

(

t,i

',,:.'

t,

'i1

42?

ProbÍ ráue-]-í vÉ ltrichudé zpré vy, které náno z prYýcb
,
let existence Drcsetí n-qké }rcsboru' nariJzÍ Be vyzdy znovu EE
ne jné nc jrnicha1a .lJlaž ka. By1 tc rcclen i]Icvák z,e ljerrice, který
$c stal první n nosí stavckýn ť aré ,řem. iidyž byl vzápětÍ ne to
jnenován 1.racrsvským Euoerinter:denten, řryl piaestěhcvú n,do

Jigran:va.

T::n oů scL'í 1a?. eo i'Ye snnt,i

v r'ocs

L*:2'|.

;',1ichal ď'1až ek káza]- !.. vys1uhcvaL sv.Ve,ieři i)áně

při

oi'vnÍ ch blohcsluž etich, hteré e€ kcna].y Y ncvů pcsti.ivené ni prosetí nskijm kcgtele" Ií d;rž po č t;iřecii 1*tec}r pů scbenÍ odeš el

z Prosetí na ]..duchcvní Senuel S{'alaí a ú řady tlač ily lla to,
aby se pcstŮ,vila faro v o]-eš ní cirUstavi]- sbcr v 01e.č nici
a ďrcgetí n' se starl filiálr.í rn sbor'en o1eš nickóhc sboru,
nce1al lrlichal i]laž ek do rlrg$etí na své lro vikáře Jiř'í bo i{a8ye.
t)c tři 1é ta Jiří li{e8ý pl'áccval v Proseií ně aniž by byl vc
své rl' ú řadě gubernienn a ví deňskcu l:c&$istořÍ potvrzen. i)o B1ou

ní lt i nad ceiýn *6o"*o drž e1 svct] ruku itiichal .}]'až c}
v Prose'Lí ir'ě neby}a ť ara a neby)-o pcvclcní k její otaVbě.
Jí ří l{sigyÉ bydlel v ch*luně č n 3'7rkterá gb* později gtal&
nř'í b.r,tke:;r kcváře u chti1 r:'c];clikrát cdejí t- vrátit go dc Uher
nebc přijrnout některé 'á nabí zenjich aí st. tfž riy znovu byJ. pcdle
prc$etí nské oborové }lrňniky stilrš Í ní D]"'eL,lluven, aby zů eta]..
i(oniil ;akc ;!uho nředchů r]ce svcu práci v i'rosetindn RcveěÍ ně a
v 0]-eš nici, krle ce cvun;;eií cÍ ehronaž ácvali k boircs1už blí n
V obccní n ccně. i]c tŤ ech letech irů oobeirí nu pc dohcdě starš ovstv,! Ze vš ech třech ní st byl zvýš en o}at nu 300 rllatýcir.
By1c tc nutné , rck cd rcku by1c ,3ráž e. VzáÉ ětÍ na to 1ri.iš el
z;í kaz od ijřadů konat shronú ž děnív Jbecní n dcně v Oleš nici.
,
"Z, tó p:l'Í č inyroztrž itcst v cÍ rkvi trv;.l{á''o o1eš rrič tí když
tctiž irerncirlí nÍ t evá shrcn;í ž dš nÍv n{stě, nechtěli ořispí vat ani na kazatcleo
tr.r

r]cbu nad

\

4z(
3.kvc:tna 1791 psal kunš tátský vrclrní ve své n hláš cní

guberrrí u, Žc stuvba bytu pro sVieřrŮelické hc ciuchcvnÍ ho je velui
nutná. Duchcvaí bydLí v _'rc$etÍ rrě v nejbí dnejš Íctralupě.

Prcsctí na u Roveóí nE sg sice velrgi vyeí lili gtavbou
clcdliteben, ia]_e přes t,o vrctttrÍ navr}ruje, *b;i jim je:-1i6 by1o
dcvoleno pcotavit i farrrÍ budovy pť 'i ových nodlitebnách e ttonutit je přispÍ virt na st;vbu feiry v O}eš nici. $trrvby far si
ilchcu dcvclitr PrctcŽe nrrejí vglí ké losy a vť :eciren gtavební
naterí ál pc ruce" r'iairrctí ats tonu o1cť iniětí evangoLí ci joou
ve.Lrrni chudí & při vybí rÉ nídanÍ u rrí ch ausí být pcuž Í vú BcdonucoY{rcí ch prcstředkr}. ť rctc navrhuje 6v&nde1í k3 o]-eš nické
přidilit do i'rcsgtí na.
0byvate!.é

to guberniuu lOsbPna ].791 zruěilc svoje roahodnutÍ
a roku 17o6 a novolilo stavbu far'y v Jrcsotí ně. Oleěnickýn
evengelí i<ů nbylo 'Jcvcleno sbí rat na sté ivbu oodlitebny. Na to
oleř;aiětÍ v roce L79, podali ncvotj Žtidost o stavbu & přiPojili
seznagi darů . iiz'a;ský ú řad nejen gtovbu nepcvclÍ ]", ale zakázal
sirronaž EcvónÍ v soukrcnýclr donech.Po garti Ře}roře Jakubce Í }G
stal vů dBen clEtlnickýclr evan4;elí ků .r6"n i'eLí š elc,nlynář. ton
pcrÍ aL ]-3.iistopadu ]-B0o ž ráricst, tb;l srrě1 postavit iaodlitebnu
;';vým rrák1adera nc evé n n::1i.. ž i\dgg.t byia crlč t zamÍ tnuta.
4\-qL
jiří i'i*,g'v rrů scbi1 v i)rosetí ně do r'bku We'rnakonec
přeco jen přijc]- jecilro z rrirbí aenýc}r u'í at a crlstihovsl Be do
''ěm'egké ho-Snč ž né irc. Zása}tv ú ř'aclů se trhiina nezi nr'osetí noký.ní
a o1eĚnickýnri rÚzestoupila' spory, kdc ná a jakýnn ooc]Í ].en ť aráře
platí t ac odruzily í V toni, ž ;e lstp byL gbor n'eobs&zen' ncbo
ktiyž b.r'l olisaacn, Dc iivou, tiiecřr }e;leclr duchovní cdeházeli...
Ve sborové kronice se o tcia výetiž nč pí š e1"I bylu tato cÍ rktv
l{a

'lzg
prosetí aeká ví c B'cž dvě 1é ta opět uprázdněnd, kter{ž to
osl'řolos
cí rkve té to neto1iko ke ztenč enÍ na uš lechtilé rrábož nosti .
bývalé evarrgelické ircr1ivogti při ned'dvno obdrž ené evobodě
vÍ ry
ale í na skuteč né ukť 'estanetví ne n$ilcu přÍ č inuaú na rryrrějěí
č as;r po scbů ;:czů s l,;vilal.,' 0eli*benÍ sboru b;rlo cotrrš eno jcš tě
tí rn, ž e "kd.yž se tolro č asu ani eá,o duci1cvnÍ do ?rcsctí na za

ka'"latc]e S]-ov,. 3oŽí l,a ne}rlásii-, ireoeš ka1u její fi1iáinÍ
cí rkcv
jtcveč í nskáse ge$gno$t;lirliti
ii $é Áaa pro sebe zvlsii-rtnÍ hc e1už ební kí aBož í ircpcvoLBti.',

V té ž cdobě,

k<ly

prcsetÍ nš tÍ byLi bez kazgtele, toaáš

ďuret

dostal výpověó ze své ho uí sti: vece].gicé }ro kgntora
{oarně shóněl
pro sebe loí sto. Á/nkorr*. se cdst'ěhoval do vÍ tocnova, č ietě
katoIické obce. Jakob'v na sbory, vzniklé s takcvýa nadš enÍ nr Fo8t8vené ira cpravrlcvjta pra svtrdč ení v.ynik,*jí cí ch jedinců a uecbyč ojné cbětavcsti vš ech, 1ei:L t,jž ký nrak.
č tene l

179c
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V gaač tné i;riize JiřÍ ho VrbEsex z -)Í seč né hoo tč chto lgtech

Jcsef IT.o.zruš er4y jsou nově uvedené dnně a p]'aty
nu rcbct;,.." a z&se sediáci na r'obotu orš ijí t{l jako prve

zenře]_

rcbŮtovgt uuseli
1796

L7'i7

veliké verbovánÍ . " -na fr'anccuzskou Yojt}u...
vý_uru.ly na vc jnU

s

oo

r

Í j li<lu if oné ní ...

lrllanccuztsr1r Drahota.

1S01

;rokoj

1801

sucl}J

1í ]o4

nokro

1805

neobyěejnú . drahotsr r?JloYU ei1né rekrutýrcvání

"to gní neilÍ ;lož ncvypoat, jaké souž ení 1idé pocí tí t
nuse1i.:ir':'cgí r:a cir]-é b neaě1í rani ř.epJ api j*bl-ek, lBnchý
E;r ch.ldb irvii}t; n1e]-, 's,ni r1a setí ;repanatcvé l]...,,
''?9.DToffince přinrirš í rovali Frarrccuzi do naš eho tÍ seč né ho
od Jí hlavy ,o ď4 iiové ho ilič sta, to jeat Y neú č }ipřcd
tTcvýn roken c č tvrté hor]ině odpcie c]ne.io jome
kaž dý

-lJ

gousgd dva nsuž e do kvartýru

doetali... a ty hrozně ].id

0

suzÚVaA'

jocu, s'].avncs+"ní jí c]1a pcrcuč etrií .. . ''
].806 Francouš tí oficí ří nerrroŽné věcí na irás nakIádali
Po cdchocu Francouzů bá1i jcne sG tuze
1d08 veliké tí chc - vcjeko v f;,echách ]-ež í 4 neví nikdo, naĎ
$e nrlstr'oj8r5Í -drlnč hrczrý strtich z vojn;'
1ů o9 jen c }rrlzrré vojně a1yš ct ii todrahc trvá. },Ekrutýrování
htczné ..lledcstatek korií i lidí n& prÉ ci...

l'rgncouzi zage nal kurrš tátské n prinstvÍ .Vš echno pcberou..
ta vcjna vš echn;l na Žebrotu přivádí ..

1810
]-B].].
].8].2

drahotgr r reucho. r.

15.března zruš eny ba;rkccetlc ./uěnová refcrnii,/
l(rupobití . . . {;i.lcho.' . dr{iho
nouze o penÍ ze- velí ké daně.

Ť aké do t)1'gggtí n{oť 'iš 1itsralicguzi.

1y'uu*ur,c

tralezerrá sbÍ rka

ocnč z, schogiiná 'y trlinč né ndž bánku a naIei:gná ve e li1í pxu
!r& č Í slet: tc viditelně l:otvrť ila. lláne vš ak c ton i sourlobý
záztram v krrize, kteró je nade:',sáaa ''Pozn'ancnání vš ech ú dů
cí rkve evunge1ické refcrinované prcsetí nské s vesniceni k nÍ
patŤ í cí ni''z t'cku 1iji]9. U č í s1sil í j ;móna .]csefa }'uč í ka1
*oftát* a aanŽelky Arrnu rczerté ť elÍ tii<cvé je tento zápisl
š vejda by1 v l;jcrav'é L64?
$akdy zde byli

L'142

Francouzy oak 180' v ng\sí ci 1istops.du & prosinci
onč t J'ranccuzi 1so9 ocJe dne 13.č ervencg až do ró.ilutopudu

b3Li v ť rosetí ně, dávu1c ge.jip'.-.otniI.i, sliiriia' ků ž b,plátno,
,r.

dobS'tg1.

t'

r

{

,l3.í

Po věGchna ta těž ká 1é ta nejen řc jinranovský superÍ ntonder:t ji'iclral giuž *k vž d3 zlrcv{r sc staral, er seitnol pr.c
i)rcs6tí rtgké nové ho ducircvtrí ho ( o vď*i č asto to b;ll jaho
vlastnÍ vikář,
které ho sen' aposi-al), Ele za zvleiš tnÍ připoní nku stcjí í je}ro

s1ot't pcvzbuzení , které najder:e ve sborcvé m archí 'lu.
rak nil první etrarrě ve1ui oěknč
zechcvalé bible, vyi;iš těrré v rocg L'l56 v lralle je tento ořÍ pis:

'.)rŮ cí rkev ebar6eLicjcu prDsetí nskcu.
ratc biblÍ evetá jest z pcč tu těch &iurt, které
na prcsbu
ní ž ei:sané ho i:ry eÍ rkvo nsš $ evan5e}ické ref .uoi,gvliké zaslal
a v derp ocleslal vzneš ený a iCH .l)án h. LawateT. .
kezate} v Ciiryciiu ve š vejCi"ť $ké zeni.
o

iJrí n Bů

lr' který n&i;e cblroveiré cí nkve v tcrotc u'arkriibství
moravské n svcbcdirýra vyznjnÍ rl s1cva svěé hc nctrě cbcarcvaL,
.

nřipcjiŽ pcž etrnánÍ své |ro í k té to Bibli k eiraggnf
nnchýcil duš í ai vzbudiž cÍ rkve naií e k vč ctění ,pcenciní
hcdné nu už í vdrnítolrcto vš eliké hocjobrcdinÍ .

a

saěiž takl cbVese1iti ví ;ec}rny cí rkevní uč itele <iobrýn
jejich práce, při jejich cí rkví cherdeč né .

9vcce*

Paáno v Jinnranově dne L.náje L7sg.j{icha} BlaŽek, sunerintendent
cÍ rkve evangeLické refornované
v lli3rg1'č '

ďiný lÍ et Mictrala E]-až ka edrescvraný prcsetí nskýn na$dane opsán
ve sborové krcnicc.
7.

č ervrra ].s16

Starš í na předstů v€nýs cí rkve evr,,n5e3-ické refcení tské :)rogetí !ské . t)clioj, zdrrví a ircileiurii,nÍ od Jcii,* erdeč ně vinš uju_ i*k
í celé $Vo cí rkvi!
.'oJtěvglž jserr tu lrelibcu z:.rávu obdrž e]-, ž e z ch]edu etavění
vaš Í ,docti pracné l &fi ž sciost ně}te rýctr ;lez.i r.ámi po ki,esianoku
sroýš lejí cÍ ehvynož erré v1sr'tní ěkolyrněkteří 1 . oni jiné

clcbráho ú nye1u cdráž

ejí '..:iř

pct_re'trné r:z,návÁn

oct

j"ir.r,

t,í ntc v3levětloní n

.Í 32

k eelé cí rkvi prrcn]'uvitir 'dyž nrJosví ccaějěí cÍ sař P{n tolersnění patent vydati ráč i1, tchdy od nejpřednějš í ch ninitrů
rozsouzeno a uzrrátro tly1o, 'ae stc fani1iÍ je dostatoňňo a
zoů ecbno, ab.v jecnu cí rkev zoů scbi].ra" Á cí rkcv aby cí rkví
b.yla' nusí ní Ť .i;:.cd1itebnici pl'o dosnč le! ar š kclu pr'c své dí tkyl
lrú eledovně evé }ro kazaie1e í své ho utiitolel aby dí tky ot] své p
prvnÍ nlaidostí ne k jiné au, než k s\,'é mu nábcŽsntvÍ co své hc
uč í teievedeny byly. _{. kce toho trení , talrn te cÍ rkev ani z9
opravdcvou c el-cu cí rkev poč í tatnenů ž e,tan ani kazi;tel k dÍ tkág
své hc iiáboŽenství sbcbccrr'jhc pť 'í stu1:u nená, aní je netů ž enřed
tÍ a vystř'Í řrat' ab"v č asté pchaněrrí své ho nábož estství B€olyš e1y, aneb hrred xxďĚtetr od dť tí nstvÍ jeri:: cstejní při náboŽengtví nebyly & tak ani jednc}rc sni cru]ré hc sdbě lrá1ež itě
neváž ily, jakož tcho 3 riernalcu š kcdou piii starýclr ne'l',ich
pcsluchač í chspatřujerae. .c'rcto kato:ická strú nka jest v té to
vocí F!Í trE t*k opatrnáF ž e nakcliii jen rnož nó jest, ž ádné své
dí té nenť 'ipustí dc naš í clrš kol, ab;r jak ř:lkajd cní , taia gakař,ené nebyLo. i',í y nenáge tofnež tak opatrnÍ býti? r ověen jsou
'L*k cputrní vi.lichrri nř'cilgtirvenÍ r'ť _.ec}: cÍ rkvÍ naš í chv ce]-é n
kraji brněnš kóur, Že krcnai! t::rcst: tí ngké jedna kaž dá nná evor-r/vlastní
š kolu a nsái z toho vei.ký pÍ :cÍ jpcchi nctcš enÍ . lYla<lnei nroto B nich
neachudla, arrcbrí iini tctÍ .t jiclr stav$ní iii v.ychcvť inÍ vlagtnÍ ho
š ko1nistra ne$tcj í a ;lt:i:clitur je, .jgko kdyby katol-icitcLi š k cIu
st:.vct s tsrovj}rc uč it.:1e :)Exlc!il& vycircvávati rilč 13...
Protcž kdckoii b-',' aczi vsirgí by1' který scbé té dogtí pracné
znovu nabyté svobctly, ž e sí rnů ž et*svou vlaatrrí š ke'!.u sobé
vyetaviti neváž i]-, ancb i vris o tc}rotc dobré ho ú nye J.u Jtavé nÍ
š ko}y cci"rósti chtiil1 a ti;k ,lí ti;;r vaije &rrc i vris sargé i dá1e 1rod
cizÍ c;:anovdnL ii coŽ a tÍ B, dalš Í lrospcjenc jeot pcdnariiti,
toho ,aa řo'auĚneí hc a ullři'rnnóhc pří te 1o své iro a cÍ rkve vl.iš í
;:cvaŽovati nenů í etelprctož

nerJe

jte sc takovýni aái::iti.

,Í J

3"

ratsovÍ by vás pinc
$ixé vš chojiné ho i do

té potupy před
nejvyš š í ns1.z:n*kýn zřÍ zení a uvedli, Že jste enaž nč prosilí
& to v č r.1s vcjny c clovclerrí vyet,avč ti svou vlestní š kolu,
nyní pak již i)c vcjnu* natclik zeslábla horlivcgt vai''e k ví řc
a nábož enství vaš ern'u , ž e bycte snarJ ;.:aději klrtolickcu š ko1u
staveti a krrto1ickóLrc řl}:c'lnÍ i:lc rrč ite1e r:rc své 11Í tky vyž ivcrratí
chtěli.
Poznejte terJ;' svcu nerczváŽlÍ vost a ppptí tonu vynalož ta
i s.ré hc rozuau i
"rcbuitu se ncvoli láskou ke své ilu neibož engtví
a své eí r'kvi, veaite urua sebe bez dalŠ Í hcodkládání to ctr:é
a chv{ilitebné předeevzetí a lT'stavějte vc ufné nu ť áně svou
š ko].u. ^en vš eno}:cucí i]ú n, který ván ilonolrl clrrÁn
Pdně i přÍ bytek dvii pána kszateIe vystuvěti, Že ste cic chudoby
tiepridli1 &Í lo ž e toho již nyrrí necí tÍ te, nýbrž a6 rudovati
r'].agtn_.'l

aů ž etez tohc, ž e ste to pro č egt & cFrvá].u Bcž Í z daru cd tsoha
př'ijatých vzdělali, tak se budete noci uo kraÍ tké uč ase tÍ n
ví ce radovat, k<i;.lž s\Í cu cÍ rk,sv k *ll1né dc}:cnulcsti př,Í ve<icte1
když
zvldš tní š llclu vystaví t* a ti"k i svl dí tky cd eIzí
'vou
š kol.y & sann.ýcir sebe od r.lcplatků , irteré tau pcoavlrc] drí vat
rauoÍ te,
osvobcdÍ te.

tiaje tecly k Ván tu křes*anskcu tlť ivěrnost, í e toho né ho
probuzení rgcbě b crdcí nŤ iprrstÍ .!e...to dobr.é předoevzetí ,
v'ystuvení své r'lastnÍ É tolybe z cul*í ho cdk].áoánÍ . o8G V}D&_

straž Í tu',k tomu Ván od nejsvrchovanějěÍ řro -?ána zdraví , sí lu,
pceoci c nož elrrránÍ vinš uji. A colou cvutou cí rlrev v &ilostivou
oclrranu í 3oŽt :rcrouč eje, zů stť rvára ť áš věrný ai upřÍ nný pří tel
ir{ich.'1 I}1až ek, iur-'erí r:'tendent

.JT
I
!,

I

xl

roce, kdy ze*řel ltlicb'a]. I]laž ek ( rcku 1E2?)'
superintendent v Jinranově, nastcuoiL v .'ro$ctí nč jako farář
.Iosef š vanca" 0n g jeho nástupce Gustr*v Ga'rč í kbyli první faráři'
kteřÍ pů scbil_i v proaetí ns}-é msbcru takřka ce1ý svů j ž ivot a
t$ké jscu obe pcchováni na Drcsetí nské nlrřbitcvč - BB zvláš tní n,
cd ostiitndhc i_rĎbr.ltiova odclě]_ené n rrí otě, pod duben' óa'a v ž i"votěn tak ve sprti. o tcu, jak sbor ?,8 jejich pů scberrí ž i}'
nenojdclte \Í e r:bcrcvé krciií ce eni řácjek' 'Ten něr'tcck;: vedené
jednací prctoko1y a vš ec}rna ú ředr:í á$€Bd{r. Vzpcní nky nanž elky
,Josefa š vandy, kteró sB ?.aGhwaly, jsou p1n:i gtí ž ircstí n'^ oleěnické , kteří neolatí li prctož e neachli (01eš nice né kolikrát
ač ko]-i
plati]i
vylrořeIa), na proiietí otskd eed1áky, }:teří n€
tr'ou1i ale nechtěti.Sncry o výš i Ďtoly oři pchřbech nskonec
řesš i1 š vanoa penccí Eása}ru kunš tátské trc vrc}rn{ho. ''|,,ili jsrae
v pckoji, alc* taky ve ve1ké chudobě''- jak by EGr z r1eví ti dětí

v

té ,oř-e

scdn ;í ch bylo ve svt-:tě' va;tš inou nap&oláctr. i)oznánka o ť aróří ch
ve vzil cnÍ nce i}.,.',rrcsi.:dnj d'on i'cbot'," $1{'r t;.'rá ':r.+v.'}J ose fa 3vandy1
kter.ý ge uŽ do roku 1B51 dů sledně poclepí *sov{il Jcsef 5chwanda'
Garr1í kovi, ktai.í pří š li. Do ljYiinrlov;;ch' dč tí t:'eněli.

jcjich piisobgní byIa
pcgtttvell* nro',,i f;rře storjů lka) si ž í li jtl;o janÍ Jtvo - kdykcli
vyš Li před faÍ u, abí halý se vesnickó děti l:ol'í bit ttvcjctihcdné
I pť 'i skrcvr4Í cir pourěrech

& }tosoodgřgnÍ (na

. Zenře]-í niihle, krátce pc scbě
oaní a l:ánovi nastavené ruc€
je.jich
na chřipku a dodne8 se ieckdc v Prcsetí ně najce něcc Z
je.jich snrti
r:něš lanské ho zařÍ zenÍ dorrrú cnlrsti by1c to Do
proí 'etí nlí tí
rorpuodáno v drež bil. V době priÁbení osrč í iicvychoi
veliee prnoir1i tí nr, ž e si scudně vyrnc}rii nu kunš tátské vrclrnogti
ěágti losr1r které ztr'atili no BÍ 1é llcře. oprávněnou ž ú dost

ť JÚ

o zvýš enÍ p]'atu ové nu feráři vš ak zanÍ tli g
tí uto:
"VyjÁdřilo 8e presbiterstvo v terr suysl,
ž e dde hprrraté kokoLť
jest ž ivelní muy1ivu pří Iiš vyetavené .
Skrze jen něco siLnějš Í
1ijavec bývú pracnĚ zdě.ané oÍ .ení a pclí prš í va'en
sueteno,
obilní a jablkové poIí brrlzdansi a rrcklaai

oi ourodné

od

lÍ javce způ eobený-

zbirveno, ekrze co pclní }rcspcdÉ řstvÍ
vs vů ko'í
nik<ty dcet*teč nč .zrjárné býti
neaů ž e.l)roto
pi'l<iy

by1i nucen{ runozí

t*ké rclnÍ ci o'.rlu i k jiné au výroblu
svá ú tcč iětčbráti.Oni
CIe z'ineí š elikad}ogvství ia
v saiainetě" ,;'oné vgdž ale tento výrobek
v pcslec]ní c}r dvou letech zanik]., noní
v stavu tato adejš í oVo
cÍ rkev b'y potře brré zlepš enÍ ořÍ jnu rJuchovrrí nu
ové uu ze své ho
ncskytJ-a a teaii nusí ž á..]uti, by
se' trí iuuž %
a'í nořiÁclrtt-:lro pccjporo-

vací hc pŤ Í spěvku státrrí ho pcdpora udc}iIa..,
Sto z1trtých, které dcet*tl s];or ze
stdtnÍ nac]acc v roce
136l I.a svcu ž árics'| c pcstavenÍ rrcvei
faryl $€ už ilo na novou
kezatelnu a siů l táně cio kcs:tela.l firÍ ,a gtála
<1aí 1 takřks bcz
cprav' i'icvý faráit i_lg', liiÍ d* pi.í circdu
napsii1, Že ,,farnÍ pří bytek
byl iiž 'tr'ik ooš 1ý, Že jen ztěž í by1c
rlož né v riilun pť .ebývati.o
.braz sbcru z lct iffi*rrt cbcu té chtc
ú ar.ářů je

v

nodivné n

rczpcTu s iety jeho vzniku ale i
lety, které l.rás].erlcva1y.
1.]lvětna 1E92 by1 zvolen za prcset,Í l:ské ho
faráře
riosavadnÍ supe:.Í ntetiderrtnÍ vi;ú ř jig'ri.aovč i
v
Jcsef i,Í usi]. a
14.slt4tba by1 iniitl'il,:vÉ n senicť erg !,errJÍ nandet
gÍ giiře' z Klcbcub.
?Ja rok ng tc už stá'a V i'rcsetí rré
rrcvá fara, ,,Byl

to zajisté
'Dro nač i vĚtš incu jerr z tQllců i{ donkařů Ee skládají cÍ
eÍ rkov

ve1ký ú kol gehnoti 7cc0 zlatých
adk].gdurkterý stavba vyž adovala
nebo ť ond na stavbu ť ary obn'áš el jerr
600 z.!.atýctt,
r.1e

s

pomocí

tsož í & spcj*rrýni silani pť 'trnož erry
vš eclrny oliiÍ Že. ti:iatcriál u}é jcu
vš eeken
stavbě ootř'ebqý ci;irovi;r].í 5cusedg( ť roeetÍ nš tí ,
oráci
nÁdenÍ ckou & pcr]dvač slcou vykcrui{va$Í e
střÍ dají cc sg vš í chni
ú dové cí rkve, ,Jcstf .jtinč í kl
roirtÍ k zE č tyř L,lvorů č .2 dobrovo1ně

>tš *apĚtxlo

'rJc

přiepěI padesáti z1atýní a así 5o0 z} obnÁš cLy podpory
a G.k- pauš ;ilu a cr1 Gustav-Í .ctclť ské hospolku, takž e s{rtkrx
cí rkev d1e př'í ilé c]aně jen asi 3'oo z1atých zaplatiti nuseLa1

již dc ncvtlhc pŤ í bytkuse přootěhovati
mchl.''.rosef i.'lusii1 založ i]. ncvou sborcvou krcnik3l jejÍ
ár
první
1isty poosa1 arcbnýrn, ú i:Lednýrc pí l;nen.
aač eŽ dna

'l

.zář'í

/

" Brz,v

1ď93

rrsstaly ndia starosti jiné .Jí E rcku 1893
ve své gchů zi konané cjne 6.ledns' usneslo se š irš í
zastupiteletvo
eva'.tt6eij'cké cÍ ri:ve Dl'csctÍ nskó tla tcn, abJ se š ost
aYz osnkrát
rcč ně sbí rky chriir.s'cvé iicna}3l a sice z3 tí n ú ěelen',
VLY;tk

při evangeiickilia

aby

aG

j]áně V ť rccotÍ něvěž vye tavětí
nchJ.an
ač ko1i se nnol:é nu zdé ,lo, }ie tctc ií ]c $xxt ješ tě v de]'ěké
chránrur

bucioucnosti Lež Í ,ž e se hc en;ad nedcč ká*c, ba ž e z
ú nysLu
tc]tc nic nebude, nebo rač 1 prctivní ilů dost. Álc svirtá

a

dobrrá

vrilc Bož í $tl stane, třeba tcnu celý své t bráail.Jednoho
dnc
rcku 189o a.i'rš tí ví 1farriř Joseť iVusil své ho přÍ tele .Iosefe
}'rý$rýcha , i.oltrí ku v l,rcsetÍ ně č .lb.Ve gvé
roznluvě přiš li
té ž tfú ' z.aoiýš ler).ou
vč ž ea tu iuí nil nrin F'ydrychn zdr-lí
'tsvbu
by se teri'|o 1-'1an dcr,:t brzy prové sti nedsl a sice tí n
způ oobcn,
aby se v celé cÍ rkvi vylion'a1ri sbí rka pcněž itých nilodarů

k tonut.ti ú c:elu, pctřeb,riý' t.'ak nateriál stavební jako kám,en,
nÍ oek, dří vÍ ato" abJ 1_roskytš 1i zdarrna scueedé pTosetí nš tí .lJr:rcg'Í ;řed to}retc rcz}rovor.r,r

vstcupí 1 dc s gětrrí ce p.ů oněk Uhorke

rcrlrtí k v lrosetí ně ě.14 jenž s dotěerýa
i:liinem ú p}ně Eoub.l.sí 1, prcč ,eŽ sč ť arář ::ozhcd1, ž e oř.Í š tÍ rreděIi scbů zi
zástupiteletva cí r]<r:vní hcsvo1á a jenu tento ú nysl olrlásÍ .T&to sclrů ze odbývali, $e dne 1!.,lubnr Ln')6
v ev&ngel.ickÉ n
}tosto]-e v i'r'3setÍ ně a podarrý lrávrh v ilÍ ' byl jednchlasně
přijat
8 tÍ n dc]'cž etrí n,aby sg ci}rle ku stevtrě ilcti{ebné bé hcn
roku
1397 vypálí ly a základy k vč ž ívybily, ce1á st.vba
palc aby ac

,

i

.í 3 }

v roku 1898 ukonč i].a 8, sice ng oslavu 5cti1eté ho jubilee
naš cho ni]-ostivé }ro zerrěpána cí e{iře Í 'rgrtí š kaJogefa I. i{ned v ncdé lí poton kcru{na jí ž sbÍ z'kii nilocarů v .J]:ose."í ně
B sí ce kcrrslli. ji Josef iiusil, ní aŮlí farář v prů vodu f)r .Iogcfa
}'r1drycřra, rcJ.::í k:. v ;'Í .3gt; i jřte Č . ]"1. ,' jla tc nasledu;e rrě};olikagtrarikcr'ý ooupis vš ecir d'arců . 'o.Lc první jest aapsán farú Í
Jcsef ;iuí 'i1 se svojÍ iea*inkcru, idsElgexlí nou *iusilcvou ,která
gru hcspcdařiia"
?'* Joeef š iaak, uč ite1 a {po nich proaotí nš tÍ
i přespclní l cG č í glak ěí slu, rolrrí ci, výnění ci, podruhcvé ,
s1už ky, dcnkilři, fani1iairti, drobrrí řeiaes1ní ci.Co darů po

jedné nebo dvou z]'atkú ch cri tĚch nejc&lš í chj''Ke v'š els těnto e,bÍ rké 'rs v přcsl>o}ní ch cbcí cir pcskytl pan Josef Frydrych z .Prcse tÍ na

č .11 cřÍ lež itcÍ Ji,laekavě zd,irnra, ia},c vů bec vž dy o rozkcvět
cí r'kt'e g'e st*ral a it je.rÍ nru blahu Dr{ncoval.ovó6n Že cc] lidí
ctiloš n;l 'Áí i to se ngtioč kal. ... .Iá vš ak, t.ě. Í 'arář. v Prosctí ně

pisatel tČ ci:,tc řú dků tr,eiqoiru jinak než vystavití nr.,';, na tonto
nÍ stě rrejlepš í v3,svcoč eÍ ií ...VŽuyt ií ž pť .i stiivbě fary v roEu
]-B93' když nikdc ochcten neb.yl pro cluchovní ho pi.í bytek pc č .es
stavby1 ncskytn'ouiii'pů :}1 !'rydryc}r laskavě nri svů j byt odstoupi].
a pů l roku se svýrni dcnácí ilí v bÍ dné ,boř'í cÍ ge cha].currce
přebýval a vš elija]ré nepoiiodlÍ snriš el, jen kciyž ja jsen přÍ jerrnú oiaí š třeš Í ;č ].. A oozdcji v ciltizÍ cti ú ř&du své hc a v trápenÍ , kter'é n'i z1cbai ridská oilipr'avila, jak č asto snáš e]. jsea
upřimné sculjtiastí a ú tJciry v jeiro riugé i lino, ani v nernoci,
která une č agto strí halii, krJyř jsen boiestí sk1í ěen sté nal na
1ů ž ]rusvé m, neol;ustil nne terrto přÍ tel itů jr se'Jával ěae to
u 1ů ž kanné hon stú ,r*je oot s lrorkeí }ro č elu. oyl ni ui:řÍ renýn
&

pří teJ'ern, jai<o vijiciirr'i p}1í buzrrí je}ron ce1á rodí na *aš ič kova,
věrní pctcncí cncho daš ič kafl doby toler'anč ní ,jenž prc oV&gelici<ou vÍ r.u toií k vytrpěl" '' o .
'
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ji[nohostránkový aápiE rlosefa trÍ uaí Ia
v

cí rkovní kronÍ ce

o stavbě věž e, o $r]cři:Ch, ktcr"é vzrrikJ-y při volbě do cbecnÍ ho
výboru, o cbstarárlí 3 zavóěení zvonů , o obětavoeti a hcrlivosti
nládaž e je také svicectvÍ n o Jcsefu }í rrsilovi, který předevš Í n

si rakázall irb} Etl aati ií b;1y Tucc 3. urby Bu ctospě].í řÍ kalí
dvcljctihodný pé .ne. Opřc.*' sc vč ocně c li(ij. drbbné a ockrokové
a- ni1 proto v r'rcl'etí ne řa,lr-iu rie 1.'rřť ltc:1.. o ;eho praci nupsal
nejsnÍ r}e tehdejš í urosetť neký uč it'e1 Joso f š inek tytc Ť ádky:
''..atsěni1o $e r:rirchú i V tuch' }rcrskýclr zao;idlých dč diruich.
iilizel pciaa}.u tcir ctarý, nirtriarcirální ž ivot v obcí ch i cí rkvi'
ť řiš }y ncrvé ruy{í krrly, tvcřily se nové oněry, ktsré nezů staly
bcz vlivu na ž i,,tct agš ehc iidrr. lí adeěia octřeba oráce v ěirš Í
vetae jnosti; t.rk ;ri:chó, v*1iké z'ÁLež )'tcs'ii kulturnÍ a irospcdářské
volaiy v rraĚee' kraji !)o s.lé a uekuteěncnÍ . ..Změnilo se utJaohé
od <iob tc}er'ance, ale jeden rys aů atiil ořec.Zů stala ta stará
liáska a ú cta k sí bli a k váilrlé knize vů bec, v č enrž jistě
patrna jest enaha' jí ti Ve Ě$1é .cějí eh nábcŽensky oevně Z&)-ož ených ctců k orcillcui:errÍ nú bo:ž er'rské hccí tění a k pckrcku
cÍ rkevrrÍ řrc Života vů .bec. Tyto lriai:tnost.í urlrž el"y 8e B ť povaze
zdejš Í |ro1í du .l vytvořily t'.lcva}ry cevné a duš evně seaosta.[né .
Vdi'č ně vzpcr:Í rrú netu L)I's'covní ků ,k-teřÍ v tČ fhto poněrech pracoyluIi k rrť iboÍ etrské nnua ir45podářs}:rlnru rozvoji naš ehc sboru.
'|est to :rracrjcvš Í nzcnřelý páIl farář Musil- Př.iš el
k;rau juico aiadý, nat];errý nuž c s chutÍ ctroni]. so prů í ce.Cí rkcYa
budcvy byiy ciriltrnui, far.i;, stars, dř.evů né '. 5vcu výmluvnostÍ
doveoI ořesvědč ovi*ii a k práci ohrcgaž ěcvatí .Iť cku 18'l byla
pc'eti:vena krásrl.á ť ar'a, roku 1s9'7 př.istfivěna ke kostelu ú h].eciná
věŽ s řrodinuni a sr č tyť .rrií?,vcn;r. Vlie lilo hledce kuÍ rředu.

-eB nejuenĚí iro ořj-e;ilění
oběté rvost cbcru b.yia

předstihovali

'-l:J;:i_nuil

velil;á

ť je v nr.áci pr.c

."'loří diic gť vilecko, nebot

D vš eobecná. Vš rí cť rniú dová .
tJ

obrcu vč c' V nrilií ch, hnnctně

nepřÍ znivych i;cněrech, jeet tc ;í ctč ú icaLz, svč <ič í cí

"r""T#

{$3

o porozuaění pro ce].kové cí rkcvné pohěr7.
Zs. farái{e ,lliusí 1a zač ell ::cvý ž ivct ve sboru' Zavcdeny
ncdělnÍ š ko1y, v nichž nlť ideř csvcji].a si skuteěně vš gstrannou
zna]-ost Dí ble. I dospš Lí shrcmež dovar].i Í Je za d1ouhých zí nní ctr
več erů ke ectrů ai<a.i, vc xterých' D:j':l farára, i.ič č a;-rto cituravýn

iy1 dobrýrs lidovýn
k*zate1ere rr ř'e č trí Le,rnil ri1u'li1 c,j srcce k srdci. š kcrja, ž e Í 'nrt

neú rtavrrě pieŮrráieJ.,

pĎe

d.JÍ tl'.1r V}"Svt-1t1cva}.

tak přeoč asně ukcrrč i}a ;circ s1ibncu i.rr'áci.
také Jogef l{usil je pcchcván na Drcsetí bské nhřbitově'
a1e v riatli oE;i.ittrÍ ch. iob.l jeho 4#.,rrur'* b*v $e da]-q ttaavet
dcbcu orcse'tí irské hc cbrc zenÍ " B.y1 zaklácojÍ cí u č rerrn|hagiěské bo
g ')or'u' hnoy tse Y
''rcg c i.í n"i auč a1,: hrát ocbctnická ciiv;'idlo a
r'rogetí rl si zÍ sKai v kr-aji i-tclvi;st. hc-*o'-',c1ářsky pltkroěi1é &
oliirckové obcc.
t!

uví tg,ii jsme ve sboru pan{r. f aráře fe rieho.
r'iill ]ar'áji J'e::ie iiiviaal ne .tretiokcn'č encu orreci iů usí irrvua dalš {
svcjí č illllogtí iliiv.;dl sbcÍ ' r_rí iš k rcakvutu. 'Áa je}ro @í u"r.r
rc}ru }91: DoF' 1ií vgn}' pť ::n'j varhany s ncr'Livo,u'tí t cbet{l'ootÍ
již ci st.^vlry ť aly a vtž e csvč clč encu.ť icku L?Lz aaIcž i1 p.farář
''0dbor i;'uscva doau v PrcsetÍ nč '',do rrěhgž se inrierl přihlásilo
"}?oku ]-909

{enů , pcč et tta iiaš :e Dcní ú j];'znač ia,i. V tcmto odi:oru scugtředí 1 laií ca,.].č Í cÍ rkcvní a }iul'curriÍ prÍ cí .Tushr'oinaŽč cveli jsne
se vš icLinj. bez rozc1í lu, v iuchu br:'trstr/Í . .'á,l1ě ť ;,rářovy
přeorráš ky z oboru njibcž crrg}iť 'hc i vč deckóho byl.y vž <iycky skuteě_
L2>

ně č ascvé a shroiÁs.ž ěcvaly zú stun 6lr:s1uchač gt".ra.i)an f ilrú ř Úcrie
llů sobi]- u rrás kr,;tky' sicdi č as, cle č innost jchc zí inecha]-a áde
tr.vrlLé $tcpy.

''

''Ua zdklarlě ný'et} v].altnÍ ctr zkuš cno*''tÍ ,nabytých ve sboru
DI'o$t; tÍ t_rsiié r;ipc

ricbu č {;yi{lct.i)ic n'}scbgní , rnohu cirit sboru

Be

1opš Í vyrivitlč eaÍ ''-zapstl]. cl0 obnrc'rci kr'clrÍ iiy ^rc<ií 'ich deiic

j-

Joba i);'ctj };;il.l'iní sv{'ucvcu valkcu b-vla nespcrtrě dobou
nové ho rozkv_ětu orc}{Jt'í nskjhc sbcr'u' "Cclai obec v jedno" I^tEp

4w
._-'

. Eepgal Mgrtin.Jurcn v rocG ].?84 o době to].crenění ho patantu.
i:o stu letech,prÁce v prosetÍ nské n sboru spcjenó s prací pro
cbec, hospodářsEý rozkvětn kulturu a vzdělání př'ineola'
řeěeno slovy t,oloranění doby 'obnoveni třtstáí ké no nábcž engtvÍ *.
Ve zkuňencetech Binulosti je ulcž ena i naděje pro budoucnost.

ť 9 lctcch pcrí tbxorro ú tlaku, |rospodářskóho ú nadku a duchovní
gchablogtí pří ě1c ''pí ].cstivé ]-é to l;Iospodinovo''7 s nož ností
nové }rc zaěátku,

s

no'rýn probuzeRí m-

zoů sclbu otců svých cclevzdejne s6 do vů ]-g Bcha sí lné hg.
Vizrne ty vichřice, kteró přehnaly se v ininulosti přcs

'Fo

sicnskou

vinici.
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Nriklodem im. kotol. Í orní ho ri odu v

Proselině.

Ti;kem t. Tornono v M. Žd'ri e.

SESTAVIT MIIOSIAV KUNC

f

PROSETIN

FARN OST

p eclslavoval sv. Marké lu, palronku kostela.
Vedleiš í - ollá byl ozdoben obrazem P. Marie. oba tyto ollare
vš ak byly pro seš lost d eva r. 1902-6 odslraněny . misto .,ich
byly poslaveny chá e nové . Z hlar'ní lro oltare ž ,r.r"Í _i"" p"_
Ioznič eny- obraz sv. Ma-rké ly; len byl zavěš en za nov hlavní
oltá nade dve mi vedoucimi do š akristie. Teproe í
sledněiš í clr letech byl iako cenná panrálka oaLo.ne oJetren
""ipo_
a renovován.

svěclč í zápisy
kronice _ opr-a\'ován zevně i uvrrit .
'e farní
Zvlasr velké opravy
byly r. lBB], pož doii polom v r. lgzz-zg.
Tehdy byl uvnit omí lnul, vymator'án, kryí ina sindelova byla
vyměněna za bobrovku a obě věŽe (kostelní i sanktusová)
byly pokryty pleclrem..A aŽ iednou _ da-li Pán B'ih
- oJt"í
mjl a lulrr kostel lrude zbaverr vlhka a opěl ieclrroli'rě
vy_
zdoben, bude ieclrrí rrr z neipěkněiš í clr kostelť r
lioir.il.
" ""ii"t'
r'ěŽi, stoií cí orlděleně orl koslela, isou
l i zvony. Ncivělš í z nich je lristoricky velnri cenn , neboť pocházÍ , r. tssl.

eltr

z Polič ky' ienž ic asi_ také postavil. Č elek kostela clopl_
uie k'í ž ovácesla, k tilelrrice, socha BoŽské ho Srtlce Paí lrě
a r. 7917 darovan; -obraz Panny Marie Ustavič né Ponroci,
zasazen clo zlacené ho vy ezávané ho rámu.
Porrěvadž koslel tr-pí vlhkern, b val velrrri č asto -*. iak

bu^

barokor'é rrr- N.t'něiš í r'arirany bvlv v clrrárrr'tr trŽ p ecl .ok"n'
1796, neboť uŽ lolro roku llyly opravován.y rrtislrem varharrá_

olta' byl z<leiš í nruclrránru darován z koslela ',, Pii*.'oii.i"l'.
Spal í me na něnr rozn:ěrnotr sochu palronky kostela, sv. Mar_
ké ty; po slranách oltá zauimou naš i pozornost sochy slo_
-e
van-sk ch apoš lol sv. Cyrila
a lr{etode;e. Sv. Metoděiipira
se levou rukou o š lí l,na rrětrrŽ ie proslě a lic]ově znáLorné n
poslední soud-- _ Vedleiš í ollái', zholoven p.Františ kenr
K enkerrr'
ly
ptJsra,,u;e tu.a'Loo |""i.y,'i
'" Č uprosl
".h Dváli
Pannou M"a'
erl. Po slranách ollai.e i;;; *;;h'y -"."
fosefa a sv. Franliš ka z Assisi.
Kť rr a varlranová sk í isou provetlerry rovněŽ r,e slo_

|,la.rr:í slě privodní ch oltá 'ti isou ledy ollá -e nověiš í . Hltrvní

o obrazu P. M-a1i-e s poslra.nní ho ollá e se zmi uie farní
kronika, Že dne 14. VII. lsos bvl bleskem' t re"í ur'iáit <Io
sanktusové ví Žky a vnik_l pak oŘ.'em do kostela,"
poš kozen' Avš ak i tenlo obráz llyl renovovárr a ie nyní
"''utne
umí stěn
v p edsí ce kosle]a.
zmí něné ho obrázu sv. Marké ly
- Mimo
zrislal1' z b valé ho hlavní
ho oltá 'e koslelu dvě veliké , krasně
ze d'eva v-y ezávané sochy andelri, kleré jsou nyní zavěš eny
po slranáclr presbytá e.

né m- rámu_, kler5'

,

ho cloč asné hobydliste ve Č ly-eclr Dvoreclr clo rrové fary. V
roce 1940 lrylo poslaveno nové sclrodiš lě vedoucí orl silnice
k h'bilovní bráně p ed kostelenr (celkenr 23 sclrodť r) a koneč ně
byla poslavena i obvod ová zeď s novym plolem (v dé lce 757 m),
s ní ž se usloupilo od silnice 1 nr rlo sr'alrtl. Vš echny lylo
práce slály nir 200.000 Kes. A katolí k ve farnosli bylo lehdy
něco nrálo p 'es 5OO ! Z loho ie z einro, Že 1rro dobrou věc
clovcdou 1rroselí nš tí farní ci s radoslí p iné st i ty oběli největš í .

Nová fara v Prosetí ně.

Slará fara, vyslavěná r. 1782, dle slov farní kroniky z
dobl'é lro maleriálu, byla budovou neobyč eině vlhkou a vyŽadovala stále novych a nov1 ch oprav. Koneč ně věc dospěla
tak claleko,ž e už za gerrerální opravu ani nesláIa; proto byla
r. í 939 zbo ena a na lomlé Ž nrí slě poslavena fara nová, moderní , vybudor'aná s velik mi obetm; farní kri. Hlavní práce
slavební byly clrrl<onč eny ieš tě v r. 1939 a v č ervnu r. 1940
se iiŽ stěhoval lehdeiš í adminislrátor P. }an H ebí č ekze své -

Fara.
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CONSISTORIUIVI EPISKOPALE BRUNENSE.

Dostgli jsme zpráuu, ž e iiž byla prouedena stauba noué
fary u Prosetí ně. Stauba si uyž ddala uelhé ho ndhladu,
hter uhradí Ii farnici. I{ení n m neznámo, ž e se farnosi prosetinshá shlddd ze samych nebohatych obci
a ž e č it jen máIo hatolih . Douedeme tedy'oceniti
ohromné oběti, hteré jste p inesli dilu nouostauby. Do''
uedeme si p edstauiti, co'sebezap ení a od ikdni si od
\'ás uyž cidal náhlad stauebni.
Pouaž ujeme proto za suou pouinnost, abychom Vdm
' jalzo
nejuyš š i cirheuní it ad u diecé sí projeuili suou
ctu a u'elé dihy za Vaš i obětauost.
Stau hostela, h bitoua, fary a š holy u haž dé farnosti
jest obrazem ducha, sm š lení a mraun-i ho'dnoly farnih '
Vaš e nouť l fara bude te'dy obrazem Vaš eho hatoliché ho
p
esuědč ení ,mrauní sí Iy a cty h |laš im du-chouní m
'sprduc
m. Bude k Ýám buditi tjctu i u spolu-ob-č an
jiné ho nábož enshé ho uyzn ni a bude p iš tí mpoholenim
trual m pomnihem Vaš i obětauoslt.
Pdn, h Jehož služ bám jest uedle hostela utč ena tahé
nouá fara, a Jenž nez stciuá nihomu nic d[už en, hé ž
Vám nahradi mnohortdsobně neobyč ejné oběti, hter'á
hodláte p iné sti pro staubu
'jste již p inesli a ješ těduchouní
ch spráuctt'
tulné ho- p ibythu su'y'ch

{,r",,

v BRNĚ

Podobné pochvalr:é p í pisy doslali laké ]an Dospí š il ze
Č tyrech Dvorrj a Auguslin Boč ek z Brlovi. - Zaslouž í si té to
chvalv, ar'š ak neilé pe vš em, kle í se o zclar dtlbré věci p ič inili, odplatí sám Pán B h.

Jl*;,

J"t;/,í ,,,

Č . i.' tl.slzt+o.

Bls[UPs[Á [oilsl$To'n BRil t{s[Á.

Biskupská konsislo v Brně ocenila ieiich velikou práci
a zásluhy tí nrlo krásnynr p í pisem:

v

Prosetí ně

č eno a dnes uŽ z pť rvodrrí vyzclolly zť rslalo ien nrálo památek'
Na nrí slě dnesnich ollái'ť t stár'ály olta e vy ezávané . Nad
hlavní nr oltá em byl umí slěn umělecky cenn obraz ve zlace-

I{lavní oltá ve farní rn kosiele

t'i*,:":'

vlhkem, bylo d evěné barokní zaÍ izeni chrámu poslupně zni-

Slavba koslela ie baroková a iistě i ieho pť rvorlní vnil ní
v zdoba byla iednotrrá, barokní . Poněvadž vš ak koslel trpí

Stoji na- sanré m kraii Proselí na, vyv š en nad vš echna
slavení a nacl celo_u obec. fe zdaleka vidiielny a svou polohou
iakoby naznač oval, ž e cel len rozeklany r.'ui pioJ"ri.,sk
k něm.u p_al í . |e hradem, lvrzí vš ech tcch riernvcÍ ' ["iáí i"r.y.n
srdcí . bydIí cí chv p ifa en ch vesnič kách
Clraraklerislická slavba kostela zauime kaŽdé Iro návš lěvnÍ \a, kler; Proselí nem prochází . Zvláš looslí ie už to, ž e kosle]ní věž .ie od chrámu oddělena a stojí osamoceně. CI'.an
pak _ ie uktí zkou dť rkladné a pevné stavby, ktera- uz iiodne
p eč kala a iislě i náporr!rn stáleti p í š lí chbucle *"_'Jur.o,
vzdoroval. obě stavb-y,- iak cbrám, iak i
i.o" ot't Iop""v
ripravn m, č ist rrr a clob .e oš el ol,an nr h'iz,
bilovenr.
V znarrr, velikosl a panrtí lnost toholo rrrí sla plně poclropí me teprve lehdy, kclyž si uvědonrí nre, ž e už v dávné 'nrinulosli, uŽ na sanré m zač álkrr XV. stolelí , v lěch mí steclr, kde
d_nes-chrám stoií , b val cl evěn a star 'f".,'i-;.;;;j'i*r.y r.oslel. UŽ toliŽ roku 1-í p$._se p'iponrí ná t
" 'o*"iiní
fara. Tehdy byl v__ní fa.ái'em Filip. Roku
*uÁo.iur"a
1150 zasiJvÁi-.-,r.u,l
fará e v Proselí ně Harlnran a r.'7454 Š repá', sv"'bo'ianu,
měsť ana z olonrouce. Po bilvě na Btlé hoi-e sarnoš tatria fárnost
-iií iál.;.,'
v Proselí ně zanikla, koslelič ek se slal kostele''i
pal il aŽ <]o r. 1667 k farnosli kunš lálské , po .. í ooz- t tu.-.
nosli oleš nicke. Uz v dií vné nrirrulosli b val'slar proseiinsky
kostel-vvhledávan nr a č elně navš těvovan nr ká"r!i"ni-po.,tní m. ZvIáš 1 n-ak v XVII. slolelÍ na sváteÉ *". M;;.Ěrv- (ig.
č ervence) p icházela do Proselí na celá procesí poutnÍ kri.
Samosla|ná katolicka ducbovní správa _ lokalie _ byla
z Í zena znovu aŽ roku 1785. Prvnim lokalistou byl Gabriel
Mrákolsk ._ P_ozděii lokalie byla znlěněna na farnoš r. Ěrvní m
lará errr byl F-ranliš ek Milym (ocl r. 1856).
Nyněiš í _farní koslel' zasvěcerr sv. Markete, panně a
muč edrrici, byl postaverr v r. 173B. Se stavbou Losr"i"-s.-osok
'vsa
zač alo iiŽ d í ve. Podle farní kroniky byla
i ioěě
poslavena sakristie. Celou sttrvbu nu Ň,ii nakÍiiz
ad p.o-rr"at
Theodor Inrbsen, sr'obodny p n rra r""É táiJ. Ďár.l'"i.-il Iun
pis na mramorové dcsce,
"a-i-ež ie zasnzena do slěrry uo]nitr koslela po prar'é slraně verlleiš
í ilo vchorltr. z"ut v i"r'n po"srui
is.ou vJ'lesány v kanteni a zavěš eny uvnil - clir.ámu n...l o.dleiš í mvclrodem.

Farní kostel v Prosetí ně'

5.
6.
1.
B.

1.
2.
3.
4.

Gabriel Mrákotsk ' lokal. eO,72.7785-2' 5.1796;10 r.'4 m.)
Bonaventura Ceplicha_I, admin. (2. S. 7796-6.10.'1796;'t ;.i
Donrinik Kozel, Iokalista (6. to. t7g6-BO. 7. 1797;g
IiÍ i Mouč ka, adrrrinislrátor (3O. 7. 7767._78.12.179i; + -.i
*.i
lokalista (18. 12. 1297_79. s. 1BB2; 24 r., 9 m.)
Frant. Perš , admin. (19. 5. 1822_70. 10. 1822; + .)_
Tomáš KráI. lokal. (to. to. 1822_72.2. 1B33izor.,'+ *.)
Kosleleck , admin. (12. 2. IBBB- 1. B. 1883,'S ;.)
{"t.
Berredikl Vacek, Iokal. (1. B. 1833_13. 1. 7836;2i.,+Á.Í

Duchovní správcí ve Iarností .

Franliš ek Strnad a Auguslin Chudoba (od r. tssá
"7á"'".]boil.
mavé isou slaré obecní peč etě v iednollivsrch-oĚcich.
^- -Zaií
5l3rá
obecní *peč eť v Proselí ně má ve znaku sv. PÁvla a nápis
,,Prosodin". Peč eť v Boleš í něillá obraz su. F.an š ila-Jssisi,
peč eť v Louce je-s obrazen]-sv. Apolonie.
-i"zk.ui"
- Starob5,io*i
a uŽ dávné osí dlení dosvě_dč u jí lrosky hradu
Louká,
Í *o.,
na vrclrolu Hradiska' zvedaií ciho se nacl obci touko" Gss
*
na4 no'em). Hrad Louka_ pal il privodně (roku 13č Oi pá".i.n
z T,omnice;--ogk Iro vysl í dání r ž n ch nra'itel *;;;i 'r. uge
maielkem Vilé ma ., Pernš teÍ na. Avsak ., 2apisechi._ rsso
č leme, ž e hrad Louka iiŽ ie pusl . _ Popluiní dvť rr
'- .,o Lo.,..
ie imenován iiž r. 7391.
|'timo znrí něnych iiŽ obcí , tvo í cí chfarnosl proselí nskou,
pal í vala k farnos!] ieš tě osada, zvaná Hanebnice' Byuulo
něk<le v blí zkosli Proselí na, p ipomí ná se r. 1447 u
isoo.
Pozděii rí plně zanikla.
'.
Farnost Proselí n, ač koliv má ien lak málo duš í ,dala cí rkvi
v poslední clr lelech dva kněze. fsou lo: PlrDr. P. B;h"-il Ěotek
S. f ., narozen 20. XII. 19O4 v Brť oví , na kněze
'y*uě";;; ii"vtr'.op
tr- oxfordu 22.vII. 7942 a Franliš ek"Ý.'iit"r.,
^C'ol|l5e9
25:X' 1913-ve C-lri]ech Dvorech, na kněze vysvěcen 5. VlI.
"ji'r."n
1939
v Brně. A Pan B h dá' Že iistě v p 'í š tí clrláteclr
fu.rro.ti p'o'. porr"n"i..
setí nské vzejdou daIš í krrěŽí , iichž náš nárocl
"ud"uJ"

Farnost.

Ie i'ozlehlá a
k ní 5 obcí . Jsou lo obce slaré , o nichž
isou zmí nky iiž v zápisech ze XIV. slol. (m-imo Č tyri Duo.y,
které isou o něco mladš j)._Vš echny (mirno Č r'i.' 5''vJ maii
svou vlastní š kolu. V Boleš í ne;9 skola uz od i. is+b ipí :
'
vodně lvla-Po-uze kalolická),
v Brť oví od r. ig-s_3,-o_Lo,r."
od r. 1905 V Proselí ně byla
_š
kola iiž v XVIII.;l;l.'"
do ní děti katolické i evangelické
"nlaltv
. É vangelí ci*i po*iuuiti_."o"
vlaslní iednol Í dní š kolu az v r. 1B13;"skola É a]á'I"tá uvr"
Pak znovu vys-lavě.na r. 1829. Neidele na ní prisobili ,rtit"le

pal -í

Prosetí nská farnost _ ieden z neikrásněiš í ch krairi naš í
Vysoč iny. Farnost, v ní ž bydlí duš e miluií cí tu tvrdou horác_
kou zem, svou vlasl' miluií cí svou ví ru po otcí ch zděděnou,
miluií cí nadevš e svrii památn kostel. Farnosl, z ní Ž vycházeií
lidé zdalní , charaklerní , č eslní a sprar'edliví . Není prolo divu,
ž e lakov krai nrusí mí t rád kaŽd , kdo iei pozná. A farnosl
ie právem hrda na lo, ž e velnri č asto hostila naš eho nyněiš í hondp. biskupa Dra Karla Skoupé ho, kter iako regens
brněnské ho biskupské ho alumnátu do Prosetí na rád iezdí val.
Dei BoŽe, aby ta proselí nská farnost zrislala slále vzorem,
kter farnosli iiné by ve vš em krásné m nrěly následoval!Dei, Bo_
Že, aby se zdarem byla iednou vykonána vš ecbna ta práce, kleré
koslel v butloucnu bude ieš lě pol.eboval ! Dei' BoŽe, ať vŽdy ien
v Tobě a pro Tebe biií ta srdce věrn ch farní kri proselí nsk ch!

Závěr.

9. Frant. Vlach, admin. (13. 1. 7836-17.3. 1836; 2 m.)
lokal. (17. 3. 1836-19. 77. 7844; I r., 10 m.)
10. fan Kyvic, admin. (19. 11. 1844-31.3. 1845;4 m.)
Ant. Kosteleck,lokal. (31.3. 1845-28.7. 1845;4 m.)
1l. Ludví k Svoboda, admin. (2B. 1. 1851_10. 4. 1B5t;2 m.)
Iokal. (10. 4. 1851-20. 2. TBSt; 5 r.)
72. Ian Fjš er, admin' (20. 2. 1856-2. 6. 1856'; 3 m')
13. Frant. Milí m, fará (2. 6' 1856_6. 17. 1862; 6 r., 5 m.)
14. Malěi Klimeck , admirr. (0. tt. 7862-23.3. 1863; 4 m.)
farar (23. 3. 1863-7. 3. 1870; 7 r.)
't5. Václav oharek, admin. (7. 3. 1870-1. 8. 1870; 5 m.)
16. Jan Karásek, admin. (1. 8. 1870_4. B. 7877:7 r.)
17. Franl. Straka, fará (4.8. 1871_13.5. 1878; 6 r.,9 nr.)
18. Ant. f;Iovák, admin. (23. 5. 1B7B_13. 6. 7878; 21 dni)
19. Anl. Zivotsk , admin. (tS.0. 1878-26.7.7878; 1 rn.)
Ant. Novák, fará . (27.7. 1E7B_20. 10. 1900; 22 r.,3 m.)
20. Richard Svoboda, admin. (20. 10. 1900-3. 2. 7901; 4 m.)
21. Frant. K]í nra, far (3. 2' 7901_7.7.7911; 10 r., 5 n.)
22. Slanislav Lakomy, admin. (t. Z. tgtl-lí . 9. 7971; 2 nr,)
23. Eduard Pecina, fará (15. 9. 1911_31. 3. 1919; 7 r.,6 m.)
24. Anl. Heil, admin.(31.3. 1919-31.8. 1919;5 m.)
25. Frant. Kobzí nek, fará (1. 9. 1919-1. 9. 7922; 3 r.)
26. Cyril Motáč ek, admin. (l. 9. 1922-15. 2. 1923; 5 m.)
27. Arnoš l Pribvl' fará . (16. 2. 7923_l. 3. 7929; 6 r.)
28. Iosef Handli, aclmin. 0.3. 1929-1.3. 1932;3 r.)
29. Franl. Drábek, arlnrip' (1.3. 1932-1.9. 1933;1r.,6 m.)
30. Anl. Sola ' fará v Cernovicí ch a adnrinislrálor excur.
(1. 9. 1933-21. 3. 1939; 5 r., 7 m.)
31. Jan H ebí č ek,adrnin. (21. 3. 1939_1. 70. 1916; 7 r.' 6 m.)
32. Miloslav Kunč , admirrislrátor (od 1. 10. 7946\.
Živol ie neidraž š í dar, kter Č lor'ěk doslal od Pána Boha.
Život ie nekoneč né š lěslí ,kleré provází č lověka od kolé bky
po vš echny dny ieho pulování pozemské ho a p ide s ní m až
daleko za hrob, poněvadŽ duš e neumí rá. Naš i zl>ož ní p edkové byli si plně vědomi závazku vděč nosli k své mu Stvo iteli
a dob e věděli, ž e sl edem a cí lem ieiich ž ivota musí b: t
sválostn Spasitel. Prolo budovali chránry, pro|o Žádná oběť
pro č esl a chválu Bož í nebyla iim lěž kou a oblí Žnou, prolo
zanechala nám ta uplynulá stalelí památky nesmí rn clr hodnot.
Ty chrámy Páně vyzní vaií lásku naš ich p edkť r k své mu
nábož enslvi, k Cirkvi, k Bohu.
A mezi lyto svědky obělavé lásky k Tvť rrci nebe i země
pal í farní koslel v Proselí ně. Byl a vž cly zť rslane neidraŽš í m
mí slem vš ech proselí nsk ch farní kri. Vzdvr ie lo mí slo, kde
Kristus Pán svátostn ie slále p í lomen! Je lo mí slo, kde
proŽí vali neikrásněÍ š í a neidť rleŽitěiš í chví le své ho Živola zbož ni
a spravedliví p edkové farní kri dneš ní ch. Je lo mí sto' odkud
slalisí ce zbož n ch modlileb a nadš enych zpěvť r se vznáš elo
k nebesrim. Je to mlč enliv' svědek liclskych radoslí i vš ech
bolť r srdce. fe to pamálka, nad kterou farnosl nic vzneš eněiš í honemá a ani mí l nemť lŽe.
A právě odtud ta láska up í mná, odtud la obělavosi a lo
vnil ní š těslí duš e spěchaií cí do chránru za sv m JeŽí š em, za
sv 'm věč n m olcem' za Pánenr ž ivola i smrli.
Ie už vlaslnoslí lidské povahy, ž e rádi č teme a sl 'cháme
o lom, kdo ie nám blizkym a drah m. Prolo nadevš e rádi
chceme se seznámit s dělinami naš elro farní ho kostela, s dě_
iinami naš í Í arnosli. Vzdyť láska roste poznání m. A té naš í
lásky obělavé bude ten drah nám koslelí č ek prosetí nsk ieš tě
mnoho, opravdu mnoho pol eboval ...

Bť lh Tobě ž ivot dal,
"Pdn
bys Ho věč ně miloval . . ."

Ctrkevně schváleno nd. Biskupskou konsí sto.í v Brně č . 15640 ze
dne

2!.x.
t946.

Codex diplomaticus Moraví aé (uloŽen v Zemské m archí vu v Brně).

Farní kronika od r. 1835.
Dr. ta,l. Hosákl Historicky mí stopis země Moravskoslezské ;
Brno 1933.
Dr. Lad. Hosák: Dějí ny Boskovska; Boskovice 1936'
Jan Tenora: Kunš tátsky okres: Brno 1903.
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