
Oznamujeme, že Pán a Dárce života povolal na věčnost 
našeho manžela, otce, dědečka a pradědečka

JOSEFA VLČKA
rytíře Řádu sv. Silvestra papeže, předsedu spolku Matice cyrilometodějská, šéfredaktora týdeníku 

Světlo, zakladatele Mariánského kněžského hnutí v ČR, člena Konfederace politických vězňů.

Zesnul tiše v úterý 28. července 2015 ve věku 95 let v Hospici na Svatém Kopečku, 
zaopatřen svátostmi, v přítomnosti rodiny.

Narodil se 6. června 1920 v Kaňovicích u Frýdku. Studoval gymnázium salesiánů ve Fryštáku, pak 
v Ostravě. V roce 1948 se oženil s Ludmilou Schönweitzovou, za rok se narodila dcera Jana. Po válce 
jako generální tajemník Matice cyrilometodějské bojoval za udržení církevního školství. Ve vykon-
struovaném politickém procesu byl odsouzen k trestu smrti, trest byl pak změněn na 21 let vězení. 
Byl 10 let vězněn v Ruzyni, Leopoldově a Jáchymově. Po amnestii v roce 1960 se vrátil do Příbora, 
tam se mu narodily dcery Marie a Věra. V roce 1968 se stal diecézním tajemníkem Díla koncilní ob-
novy v Olomouci, po jeho zákazu pastoračním referentem Arcibiskupství olomouckého. Po 2 letech 
musel být propuštěn, bylo mu určeno dělnické místo. Stále ilegálně vydával náboženskou literatu-
ru, za což byl v 80. letech odsouzen na 20 měsíců, vězněn na Borech. Po listopadu 1989 za čestného 
předsednictví kardinála Tomáška obnovuje spolek Matice cyrilometodějská, jehož předsedou byl až 
do své smrti. V roce 1993 se stává šéfredaktorem vznikajícího týdeníku Světlo, v 90. letech uvádí do 
naší republiky z Itálie Mariánské kněžské hnutí.

Se zesnulým se rozloučíme při mši svaté

V PÁTEK 31. ČERVENCE 2015 VE 14 HODIN 

v olomoucké katedrále sv. Václava, odtud budou ostatky převezeny 
na Ústřední hřbitov v Olomouci, kde budou uloženy do rodinného hrobu. 

REQUIESCAT  IN  PACE!

Manželka Ludmila a dcery s rodinami
 Černochova 7, 779 00 Olomouc

Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán,
budu jeho hradem, on zná moje jméno.
Až mě bude volat, odpovím mu,
v soužení s ním budu,
ubráním ho, obdařím ho slávou,
dlouhých let dopřeji mu do sytosti,
ukážu mu svoji spásu.

Žalm 91
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