Mons. ThDr. Vladimír Nováček
apoštolský protonotář a probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv.Václava v Mikulově
Jeho životní motto: “ Bůh píše rovně i křivými čárami.”
Narodil se v Mohelně na Dlouhé ulici v domku č.p.122 jako prvorozený syn drobného
rolníka 1.října 1918.
Po ukončení obecné školy v Mohelně studoval na státním reálném gymnáziu v Třebíči.
Chodil do Orla, kde cvičil i hrál divadlo. S tělocvikem vypomáhal v Serafinské škole při
klášteře kapucínů na Jejkově. Též vypomáhal s učením slabším spolužákům.
Odmaturoval s vyznamenáním v roce 1937.
Poté studoval filosofii, jazyky a základy bohosloví na biskupském alumnátu v Brně. Na
další studium byl poslán biskupem Josefem Kupkou na papežskou univerzitu do Říma.
Kněžské svěcení přijal 19.prosince 1942 v lateránské bazilice sv. Jana. Univerzitu dokončil
v roce 1944 doktorátem na téma Božství Ducha Svatého v díle a životě svatého Ambrože.
Jako kněz obětavě působil v dobrovolné československé vojenské misi v Anglii a Praze.
Od roku 1945 byl nejprve kaplanem v Cizkrajově u Dačic, pak působil v Brně v semináři, u
sv. Tomáše a byl administrátorem v Korouhvi u Poličky.
V padesátých letech byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen a nezákonně vězněn
(1952-1960). Po amnestii pracoval jako pomocný stavební dělník u Okresního stavebního
podniku v Třebíči (1960-1967).
Od roku 1967 působil na Starém Brně, než jej otec biskup Skoupý jmenoval svým
generálním vikářem a děkanem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Na
komunistický nátlak v roce 1971 rezignoval na tuto funkci a stal se proboštem Význačné
kolegiátní kapituly u sv.Václava v Mikulově. Roku 1992 byl jmenován apoštolským
protonotářem.
Na všech těchto místech požehnaně působil a využíval své osobní dary - všestrannou
vzdělanost, moudrost a smysl pro uměřenost - k šíření Božího království. Byl významnou
postavou pokoncilní duchovní obnovy, exercitátorem, duchovním rádcem, autorem
duchovní literatury, překladatelem, členem kněžské rady a mnoha dalších aktivit.
Je autorem pozoruhodných spisů :
“Vy jste královské kněžstvo“ (o prohloubení lásky k obecnému i svátostnému kněžství)
“Mše svatá, naše jedinečná pastorální šance”.
Oba vyšly v třebíčském nakladatelství Arca JiMfa v roce 1996.
Ve věku 80 let zemřel na první pátek 6.ledna 1999 v Břeclavi. Pochován je v Mikulově.

viz.: http://farnostmohelno.webnode.cz/historie/mohelensky-rodak-mons-thdr-vladimir-novacek/

