Milí farníci, těsně před tím, než jsem Vám oznámil v neděli 23.6. při bohoslužbách jméno nového
faráře v naší farnosti, poprosil jsem o. Pavla Opatřila o krátký rozhovor, který si zde můžete
přečíst.

Pavle, mohl by ses svým novým farníkům krátce představit?
Narodil jsem se v Brně, ale od mládí jsem bydlel na Vranově u Brna.
Po maturitě jsem tři roky pracoval a dva roky bránil socialistickou
vlast. Teologii jsem začal studovat na podzim roku 1990 v Olomouci,
jáhenské svěcení jsem přijal v roce 1995, kněžské o rok později
v Brně. Na mém prvním kněžském místě v Čebíně u Tišnova jsi po
mně nastupoval Ty a po 22 letech se situace obrátila.
Co bylo těžké na Tvém rozhodování přijmout prosbu pana biskupa
a přijít do Třebíče?
No abych mluvil pravdu, pořád to ještě rozdýchávám ☺. V Brně
Starém Lískovci jsem 14 let a 3 měsíce, a to je dlouhá doba, se všemi svými plusy i „neplusy“.
Letos jsem například už potřetí slavil s dětmi, které jsem křtil, první svaté přijímání, většinu rodin
těchto dětí dobře znám, a máme spolu výborné vztahy. A dalo by se pokračovat dále. Když ve
farnosti prožiješ asi čtvrtinu svého života a víc než polovinu svého kněžství, tak to hluboce
poznamená tvůj život. Máš vytvořeny vztahy, zázemí, stárneš a víš, že se nanovo bude začínat
daleko složitěji než před lety, a zároveň víš, že samozřejmě, čas od času, je třeba změnit farnost.
Vše mělo být asi trochu jinak, nebýt o. biskupa Tomáše a jeho pozvání, které zamířilo k Tobě. Tak
se pokouším novou situaci přijmout jako výzvu. Snad to s Boží pomocí a pomocí vás zvládnu.
Jaké informace a znalosti máš o farnostech v Třebíči?
Spíše skoro žádné, asi mám trochu ponětí právě nejvíc o farnosti u baziliky, skrze dávné přátelství
s Tebou.
Jaké důrazy kladeš na pastoraci ve farnosti?
Vnímám farnost jako pestré společenství lidí, které se snaží spolupracovat na dobrém díle. A
každý s něčím přichází a podle svých darů a schopností něco konkrétního farnímu společenství
dává. A dívá se do budoucnosti s vírou a nadějí. Musí to být místo dialogu, férovosti a života
v realitě. Když to řeknu hodně zbožně, je to realizace Ježíšova poselství na daném místě s danými
lidmi, ve stálé otevřenosti Bohu.
V širším slova smyslu je pro mě farnost také místem spolupráce lidí dobré vůle. I různých
organizací a neziskového sektoru. Jelikož mě už před rokem 1989 oslovila skautská myšlenka a od
devadesátých let jsem v rámci možností do skautingu zapojen, těším se i na spolupráci v této
oblasti.

Co děláš ve svém volném čase?
Shrnul bych to do pár slov. Příroda, ať již v českých zemích, nebo i za hranicemi. Také už skoro
dvacet let „vypomáhám“ v jedné české vesnici v Rumunsku. A ještě by se našly další oblasti
trávení volného času, pokud nějaký je ☺.

Kdy se chystáš přijet do Třebíče a jak bude vypadat
převzetí farnosti?
Díky tomu, že vše je docela nové, a spoustu
naplánovaných věcí už nemůžu změnit, farnost v Brně
budu předávat až po 8. září. V Třebíči něco přeberu
začátkem srpna, a doufám, že naplno ve farnosti budu
od neděle 15. září.

Děkuji, Pavle, za otevřený rozhovor a přeji nám oběma hodně sil k novým úkolům a prosím
všechny farníky o Tvé vlídné přijetí.
o. Jakub

