
Vzpomínka na P. Jaroslava Hanuše SFŘ 

V květnu letošního roku jsme se rozloučili s členem našeho bratrského společenství
v Brně-Husovicích  P.  Jaroslavem Tadeášem  Hanušem.  Otec  Hanuš  přestoupil  do  našeho
společenství po ukončení činnosti MBS ve Žďáru nad Sázavou v listopadu roku 2006, do řádu
však  vstoupil  před  více  než  třiceti  roky.  Profes  složil  jako  novokněz  3.  února  1971
v Hejnicích. 

Pater Hanuš pocházel  z východních Čech, narodil se 26. října 1942. Na kněze byl
vysvěcen 27. června 1970 v Praze, letos v červnu by tedy slavil 45. výročí kněžství. Působil
nejprve jako kaplan v Novém Městě nad Metují a jako administrátor v Maršově, Velké a Malé
Úpě,  Machově,  Bezděkově,  Stárkově  a Horních  Vernéřovicích.  Bohužel  vážná  nemoc jej
vyřadila z aktivní kněžské služby, 10. ledna 1983 musel odejít do invalidního důchodu a jeho
domovem  se  stal  kněžský  domov  na  Moravci.  Nadále  však  ochotně  vypomáhal  kněžím
v okolních  farnostech  i  v  Brně,  kdykoliv  rád  posloužil  svým  spolubratřím  svátostmi
i modlitbou. Přesto, že žil víc než 32 let mimo královéhradeckou diecézi, stále se k ní hlásil,
modlil se za ni a spoluprožíval všechno její dění. 

Kněžské povolání měl P. Hanuš velmi rád, vážil si ho jako velkého daru s vědomím,
že je knězem k oslavě Boží a k službě druhým. Kříž své nemoci nesl po dlouhá léta pokorně,
věděl, že v den svého kněžského svěcení se dal plně k dispozici Boží lásce, která zúročí i to,
co  je  v očích  světa  nepatrné.  Kněz  augustinián  P.  Jan  Budil,  který  byl  s  P.  Hanušem
v semináři a společně s ním přijal svátost kněžství, vzpomíná na jeho mimořádnou paměť.
O encyklopedické paměti otce Jaroslava jsme se nejednou přesvědčili i v našem společenství,
kdy nás ohromoval zcela přesnými daty ze života světců nebo dějin diecéze. Také jízdní řády
nosil  neomylně  v  hlavě,  zasypával  nás  údaji  o  různých  spojích  a  možnostech  přestupu.
Dojíždění  do  našeho  společenství  bylo  pro  P.  Hanuše  velmi  náročné,  v  neděli  mu  totiž
z Moravce do Brna nejel žádný přímý spoj. 

P. Hanuš zemřel 9. května v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Rozloučení s ním
se konalo 15. května na Moravci při mši svaté, kterou vedl královehradecký pomocný biskup
Mons.  Josef  Kajnek.  Tělo  zesnulého  kněze  bylo  podle  jeho  přání  uloženo  na místním
hřbitově.  
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