Na Popeleční středu dne 25. února 2009
byl Pánem povolán jeho věrný služebník

P. Josef Pekárek
salesián Dona Boska
S naším spolubratrem se rozloučíme při mši svaté
v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích

ve středu 4. března 2009 v 15 hod.
Poté bude uložen do kněžského hrobu.

Prosíme o vzpomínku v modlitbách.

spolubratři salesiáni

kněží vizovického
děkanátu

sestra Anna, příbuzní
a přátelé

Životní momenty P. Josefa Pekárka SDB
Otec Josef se narodil 12. července 1930 v Boršicích u Buchlovic, kde
měl jeho otec pronajatý mlýn. Ještě v témže roce se však v důsledku
krize celá rodina přestěhovala do Kvítkovic u Otrokovic, kde Josef
prožil své dětství. Na radu duchovního správce šel v roce 1942 studovat k salesiánům do Fryštáku. Prošel Dvorkem u Přibyslavi a po skončení války v roce 1945 nastoupil do salesiánského noviciátu
v Hodoňovicích. 16. srpna 1946 složil své první sliby. Filosofický
studentát absolvoval v Ořechově u Polešovic a v Přestavlkách u Přerova. Po maturitě na holešovském gymnáziu v roce 1949 nastoupil na
asistenci (praxi) do Prahy-Kobylis. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl
spolu s ostatními spolubratry zatčen a odvezen do internačního tábora
pro řeholníky v Oseku u Duchcova. Protože patřil k těm mladým, kteří
za sebou ještě neměli vojenskou službu, byl zařazen k PTP. V květnu
1951 byl propuštěn na svobodu. Vystudoval pražskou konzervatoř.
Musel však ještě absolvovat řádnou vojenskou službu v Dubnici nad
Váhom. Po jejím skončení, namísto propuštění do civilu, byl zatčen a
odsouzen k trestu 18 měsíců nepodmíněně za „protistátní činnost
v ilegálním salesiánském řádu“. Po propuštění 11. června 1959 se vrátil k rodičům do Kvítkovic. Pracoval v dělnických zaměstnáních
v Moravanu Otrokovice a později ve Svitu. Při práci pokračoval ve
studiu teologie. 28. září 1965 byl tajně vysvěcen na kněze biskupem
Trochtou v jeho pražském bytě. Již jako kněz, o kterém to však jeho
okolí nevědělo, dělal varhaníka ve zlínském kostele. Teprve v létě
1968 mohl toto tajemství zveřejnit. Provinciálem salesiánů byl vybrán,
aby nastoupil službu sekretáře u svého světitele litoměřického biskupa
Štěpána Trochty. Působil u něho až do jeho smrti v roce 1974. Po té se
vrátil na Moravu a působil ve farnostech Napajedla, Švábenice, Nová
Lhota, Tlumačov. V prosinci 1982 nastoupil do farnosti Slušovice,
kde působil až do odchodu do důchodu v roce 2005. Zůstal zde bydlet
a podle svých možností a sil vypomáhal v duchovní službě až do své
smrti ráno na Popeleční středu ve zlínské nemocnici.

