
P. Karel Jašek SDB se narodil 15. září 1939 v Samotiškách           
u Olomouce, kde vyrůstal v početné rodině se 16 sourozenci.  Vyučil se 
a pracoval jako zahradník, v roce 1967 maturoval na Střední zemědělské 
škole v Ostravě - Zábřehu. V letech 1968 – 1970 prošel tajným 
salesiánským noviciátem. V roce 1969 P. Karel vstoupil do obnoveného 
kněžského semináře v Olomouci. Věčné sliby v kongregaci sv. Jana 
Boska složil dne 14. 9. 1973. Kněžské svěcení přijal 22. 6. 1974 
v Olomouci z rukou biskupa Josefa Vrany. Poté působil v duchovní 
správě v Uherském Hradišti, Starém Městě u Uherského Hradiště, 
Slavičíně a v letech 1980 – 1990 v Uherském Brodě, kde mohl i přes 
těžkosti doby rozvíjet duchovní život farnosti. 

Od 1. února 1990 se stal duchovním správcem farnosti Lipník     
nad Bečvou a excurendo Týn nad Bečvou.  Od 1. 5. 1991 působil rovněž 
v Oseku nad Bečvou a v Hlinsku. V Lipníku nad Bečvou a okolí 
vykonával kněžskou službu požehnaných 13 let a zasloužil se velkou 
měrou o rozkvět farností v období znovunabyté svobody.  
 Jako salesián patřil do ostravské komunity, věnoval se rovněž 
salesiánům spolupracovníkům ve společenství Moravská brána.  

Od 1. 7. 2003 pastoračně působil v Havířově v nově zřízené 
farnosti Havířov - Šumbark. P. Karel se stal jejím prvním farářem            
a sloužil bohoslužby v nově postaveném farním kostele sv. Jana Boska. 
Velkou měrou se zasloužil o postavení nové fary. Svou laskavostí, 
trpělivostí a dobrotou si získával srdce všech svých farníků napříč všemi 
věkovými kategoriemi. 

Z posledního působiště odešel na trvalý odpočinek ke svým 
příbuzným do rodných Samotišek a posléze do ostravské komunity 
spolubratří salesiánů. P. Karel si získával lidi stále dobrou náladou         
a milým úsměvem. I v Ostravě se pro svou laskavost stal vyhledávaným       
zpovědníkem, a to i mezi romskou mládeží. Účastnil se všech 
komunitních aktivit, v kapli na společné modlitbě byl vždy první.  

 V neděli 5. února 2017 v ranních hodinách zemřel ve věku 77 let 
po prodělané cévní mozkové příhodě v Městské nemocnici v Ostravě.   

 
 
 


