
OTEC  JOSEF
„ČLOVĚK NEMŮŽE NA SVĚTĚ DĚLAT NIC VĚTŠÍHO A VZNEŠENĚJŠÍHO,
NEŽ MILOVAT BOHA A BLIŽNÍHO.“

Otec Josef Pelc, který na svých cestách usiloval 
nepřehlédnout směrovky lásky k Bohu a bližnímu, došel 
do nebeského domova. Pocházel ze Vsetína, kde se
v roce 1972 narodil. 
Vystudoval místní gymnázium a po něm v roce 1990 
nastoupil do semináře a na bohosloveckou fakultu, 
která později byla přejmenována na Cyrilometodějskou 
teologickou fakultu. Po 3. ročníku přerušil studium 
a odjel na jeden rok do USA do Texasu, kde pracoval 
jako dobrovolník v katolické škole sv. Lea v San Antoniu. 
Po návratu rok studoval teologii jako laik a pracoval také 
v novinách, které se jmenovaly Český deník. Závěr 
studií prožil zpět v Arcibiskupském semináři a v roce 
1996 byl vysvěcen na jáhna. Jáhenský rok prožilv 
Přerově. Po kněžském svěcení a po povodních, kterév 
roce 1997 tvrdě zasáhly i Přerov a okolí, nastoupil do 
Holešova jako kaplan. Po dvou letech, v roce 1999, šel 
na první samostatné místo do Velkých Opatovic, kde 
strávil čtyři léta. Od roku 2003 pak působil jako farář 
v  Lipníku nad Bečvou a v dalších dvou farnostech 
 (Hlinsko, Týn nad Bečvou) jako administrátor . Od 
začátku července 2010 působil ve funkci děkana 
uherskobrodského děkanátu do 10. července 2018. 
Tragicky zemřel nedaleko Sedlce u Třebíče.

Během několika hodin po těžko přijímané zprávě,
že otec Josef zemřel, se neslo krajem:
„Dnes v 19 hodin je v kostele sv. Jakuba mše svatá za 
otce Josefa“. Večer byl kostel zaplněný jak 
o největších svátcích - u oltáře, v chrámové lodi i na 
kůru. Duše velebila Pána za všechny dary, za život 
otce Josefa. Homilie otce Josefa Červenky, který byl 
„Josefovým“ spolužákem, souzněla s naší bolestí, 
ale byla i velkým povzbuzením víry a naděje 
i důrazným připomenutím, že jsme křesťané. 
Křestním patronem otce Josefa byl sv. Josef 
a biřmovacím sv. Filip Neri. Byl jejich učenlivým 
svěřencem a žákem.

Některé naše ztráty jsou nám nyní těžce 
pochopitelné. Ale pokud se za někoho 
modlíme, aby ho Bůh provázel a pomáhal mu, 
musíme přijmout i to, že si ho vezme ze světa 
k sobě. Také i my bychom měli být připraveni 
kdykoliv odejít, a každý má jinou cestu 
a nevíme, kdy a jak to čeká nás. Josefův náhlý 
a nečekaný odchod můžeme vnímat jako 
povzbuzení k přemýšlení, zda dovedeme 
prožívat náš život s vírou v život věčný.

Děkujeme Bohu, že kněze Josefa obdařil mnoha dary. 
Josef si je nenechával pro sebe, byl ke všem otevřený, 
vstřícný, snažil se podle svých sil pomáhat potřebným, 
přijímal ostatní i s jejich chybami, vědom si chyb 
vlastních. Vážil si stvořených věcí, dovedl se z nich 
radovat, ale nelpěl na nich. Vnímal, že plné naplnění 
našich tužeb na světě není možné a dokáže to pouze 
Bůh. Měl rád humor. Dokázal probouzet radostnou 
náladu, optimismus. Snažil se bojovat pro dobré věci a 
jasně si uvědomoval, že mnohé se nezdaří hned, že je 
důležité opakovaně usilovat o změnu a nevzdávat se. 
Mnohé těžce řešitelné záležitosti „vyšarmoval“ a 
dovedl do zdárného konce. Otec Josef věřil v Boží 
milosrdenství, ve své službě kněze nám předával Boží 
lásku. 

„ Nic není těžké, nic není nemožné, nic nemůže zmizet, 
co jako oběť položíme na oltář Lásky Boží…“

V Lipníku nad Bečvou ve farnosti sv. Jakuba 14. července LP 2018

Milosrdný Bože, vyslyš naše prosby za otce Josefa a dej, ať spočine v náruči tvého milosrdenství. 



Těžko se vypovídá slovy o všem, co jsme prožili s otcem Josefem jako farnost, jako Okrašlovací 
spolek, jako jednotlivec farností či obcí Lipníka, Bohuslávek, Týna, Nových Dvorů, Hlinska, Kladník, 
Lhoty. Začtěme se raději do několika úvodníků ve Farních listech, jsou o jeho prožívání kněžské 
služby mezi námi:

1. července 2007
Bratři a sestry, na prahu prázdnin chci zvláště poděkovat všem rodičům, kteří se věnují svým dětem a vedou je 
k Bohu. Také všem katechetkám, které mně pomáhaly při výuce náboženství, a určitě i všem ostatním, kteří 
pomáhají jakkoli při provozu farnosti. Doufám, že o prázdninách budeme mít příležitost načerpat nové síly pro další 
službu. V neděli 10. července při mši svaté dopoledne v Lipníku budu děkovat za 10 let kněžství a v 15 hodin bude 
krátké požehnání a posezení v Meditační zahradě. Další příležitost setkání bude o hodech, které se letos konají 
22. července. Těším se na setkání. Pěkné prázdniny dětem i rodičům přeje o. Josef

30. srpna 2009
Milí farníci! Vítám vás po prázdninách. Uvědomil jsem si, že začínám v našich farnostech už sedmý rok služby. Číslo 
sedm má svůj význam i v Písmu svatém. Nevěřím pochopitelně v magickou moc čísel, ale mohlo by pro nás být 
znamením i výzvou při spolupráci v dalším období. Co bychom mohli udělat lépe než v uplynulých letech. Za 
několik dnů přijede do naší země nástupce sv. Petra, papež Benedikt XVI. Při setkání s ním budu myslet na své 
farníky a hledat, na čem by bylo dobré více pracovat. Co po nás chce Pán. Nevím přesně, co všechno nás čeká, ale 
věřím, že s pomocí Boží i vaší to zvládneme. Už teď vidím starosti hmotné - opravy našich kostelů a vyřešení dluhu 
za varhany v Hlinsku (...)Vnímám vaši podporu a děkuji za ni. Bez ní by to bylo velmi složité. V duchovní oblasti nás 
čeká pokračování přípravy biřmovanců. Je příjemné vidět mladé lidi, kteří se vzdělávají ve své víře. Je těžké ukázat, 
že se nejedná jen o naplňování svátostné tradice, ale o osobní setkání s Ježíšem. Pamatujme na biřmovance! 
Těším se na společnou cestu v roce s číslem sedm. o. Josef

25. listopadu 2007
Milí farníci, minulý týden jsme se mohli společně radovat na II. farním plese naší farnosti sv. Jakuba. Děkuji všem 
organizátorům, sponzorům i dárcům za společné dílo. Náš ples je vždy malým "církevním silvestrem", protože je 
načasován na konec liturgického roku. Určitě máme za minulé období být zač Bohu i druhým vděčni. Myslím, že 
stojí za to si to znovu připomínat. Zároveň také začíná nový advent - čas očekávání. Jaké je naše očekávání, po čem 
toužíme, za čím jdeme, kam směřuje náš život… To jsou otázky, které si můžeme klást. Když se naučíme spojovat 
naše očekávání s tím, co očekává Bůh, nalezli jsme Boží království. Adventní čas je příležitostí se o to znovu 
s odhodláním pokusit. Ať se nám to s Boží pomocí podaří. o. Josef

27. června 2010
Bratři a sestry! Když jsem psal naposled slůvko do našich Farních listů, ani ve snu mně nenapadlo, že v dalším se 
budu loučit. Po symbolických sedmi letech v Lipníku nad Bečvou mě otec arcibiskup přeložil do Uherského Brodu. 
Zajímavé je, že otec Karel přišel před dvaceti lety právě z této farnosti. Teď se situace otočila.(...)Jsem vděčný za 
sedm let ve službě farnosti Lipník, Hlinsko, Týn. Děkuji vám za možnost prožít část svého života s vámi a za 
příležitost jít spolu s vámi po cestách následování Ježíše v dnešní době. Není to, jak všichni víme, vůbec snadné. 
Vážím si vaší podpory i veškeré pomoci v uplynulých letech. Pokud jsem někomu ublížil nebo dal špatný příklad, 
tak prosím o odpuštění. Všichni jsme na cestě a je pořád čemu se učit...(...)Loučení není jednoduché. Děkuji za vaši 
lásku. Doufám, že jsem podle Boží vůle aspoň trochu přispěl ke spáse vašich duší. To bude jednou rozhodující. 
Proto jsme kněžími. Ne abychom budovali pozemský domov, ale směřovali k domovu věčnému. Někdy je 
pohodlnější na to zapomenout. Jindy to bolí a není to snadné. V této souvislosti může opravdu platit, že změna je 
život a nejen nepříjemnost v našem pohodlí. Bůh vám žehnej. P. Josef Pelc.

Když otec Josef před několika lety kázal v Lipníku na pohřbu pana kostelníka Leopolda Hudečka, 
netušil, že svá slova opravdovosti a naděje adresuje i nám do dnešních dnů, vyslovuje naše city 
a prožívání jeho odchodu:
 
Bratři a sestry, drazí pozůstalí. Musím se vám přiznat, že zažívám zvláštně smíšený pocit smutku a radosti. 
Jsem smutný a je mně líto, že pana Hudečka už na této zemi neuvidím, že se v Uherském Brodě ani v Lipníku 
nepotkáme, že se ho už nezeptám, jak mu jezdí skútr, který jsme kdysi společně kupovali. Že už nezažiju jeho 
upřímné přivítání, kdykoliv jsme se potkali. Že už spolu nebudeme sloužit u oltáře. Já jako kněz, on jako věrný 
kostelník. Zároveň mám ale radost, že doprovázíme muže víry, který hledal Boha a doufal v jeho posilu, a proto 
vím, že odchází domů k našemu nebeskému Otci. Že se opět setká se svou milovanou manželkou. Jsem také 
rád, že ho Bůh ušetřil utrpení na lůžku upoutaného a na přístrojích udržovaného živoření. Bylo by to pro něj 
jako aktivního člověka velmi těžké. S panem Hudečkem se loučíme ve Svatém týdnu – v nejdůležitějším 
v celém liturgickém roce. Také v něm zažíváme smutek Velkého pátku a setkání se smrtí u Božího hrobu na 
Bílou sobotu. To vše proto, abychom si více uvědomili radost Ježíšova vítězství při Vzkříšení. Není asi lepší čas 
pro setkání se Spasitelem tváří v tvář.  S touto nadějí se dívám do budoucna. Ježíš je vzkříšení a život.   
Nemohu se vyhnout vzpomínce. S panem Hudečkem jsme během mé služby v Lipníku doprovodili celou 
řadu zemřelých, ani nevím přesně kolik to v těch sedmi letech bylo lidí. Byla to jedna z nejčastějších 
bohoslužeb, při kterých jsme byli spolu. Dnes jsme u lipenského oltáře společně naposled.  Po celou dobu, 
a to nejen při pohřbech, jsem se mohl spolehnout na věrného pomocníka u oltáře. Nenápadný, ale vždy na 
svém místě. Dobře si pamatuji, jak mě pan Hudeček zahanboval, aniž by o tom věděl, když jsem ho nejednou 
viděl, jak se sám v kostele dlouho před začátkem bohoslužeb modlil. Vícekrát, když jsme spolu hovořili, 
říkával, že je za kostelnickou službu rád.  Že ho velmi těší být blízko oltáři při mši svaté. Že je to teď jeho hlavní 
životní náplň.  A já vím, že to nebyla fráze.  Pan Hudeček byl také člověk s chybami, jako jsme i my všichni. 
Proto chceme prosit i za odpuštění jeho hříchů a poklesků, kterých se v lidské slabosti dopustil a modlit se za 
jeho spásu.  Slyšel jsem, že se těsně před náhlou a nečekanou mozkovou příhodou vrátil z duchovních 
cvičení na Velehradě s naším arcibiskupem Janem Graubnerem.  Prý se mu tam velmi líbilo a že byl šťastný. 
Věřím, že byl na setkání s Pánem připraven. Chci se proto spolu s vámi s naším bratrem Leošem rozloučit, 
poděkovat za jeho život, za jeho lásku, ochotu, obětavost a odevzdat ho Pánu Bohu, který mu dá, jak jsme 
slyšeli ve čtení, nové obydlí. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi.

28. května 2006
Milí farníci, při jedné neděli jsem si uvědomil, že jsem vděčný 
za mně svěřené farnosti. Při pohledu na účastníky 
bohoslužeb mi došlo, že mohu být rád za tolik lidí, kteří se 
se mnou modlí. Děkuji vám, že se snažíte žít svou 
křesťanskou víru v dnešním světě. Je důležité být si 
vzájemně oporou, protože to není vůbec jednoduché. 
Máme před sebou slavnost biřmování a první svaté přijímání 
dětí. Prosím vás o modlitbu na tyto konkrétní úmysly, ať to 
nejsou jen vnější liturgie, ale opravdové setkání s Kristem. 
o.Josef
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