
                                  „Uvěřili jsme v lásku, kterou má Bůh k nám.“ 
(1 Jan 4,16) 

 

 

 

 

 

         

           

Spolubratrům jezuitům, bratrům v kněžské službě 
              a všem příbuzným a přátelům oznamujeme, 

        že v pátek 8. dubna 2022 byl ve věku 92 let 
         ke svému Pánu povolán jeho věrný služebník  

 

P. Vlastimil OVČÁČÍK SJ 
   

Otec Vlastimil se narodil 28. prosince 1929 v Kunovicích. Navštěvoval gymnázium nejprve  
na Velehradě, pak ve Valašském Meziříčí. Po maturitě vstoupil 7. září 1948 na Velehradě do Tovaryšstva 
Ježíšova. Jako dvacetiletý novic prožil na Velehradě „Akci K“, kdy v noci ze 13. na 14. dubna 1950 byli 
všichni řeholníci odvezeni do centralizačních klášterů. Otec Vlastimil se dostal do Bohosudova, kde  
7. září 1950 složil první sliby. V letech 1950–1952 byl u Pomocných technických praporů v Komárně, 
Podbořanech, Hajníkách a vojenské nemocnici Olomouc. Potom až do roku 1960 pracoval ve vsetínské 
Zbrojovce, v zemědělství v Kunovicích a jako údržbář v Charitě Velehrad. V květnu 1960 byl odsouzen 
za podvracení republiky. Rok a půl věznění strávil v rámci nápravně pracovního tábora pankrácké 
věznice na bytové výstavbě Nového Hloubětína. Po propuštění pracoval jako elektrikář  
a elektromechanik v Uherském Hradišti.  

Ke kněžskému studiu se vrátil roku 1968 v Litoměřicích, když se uvolnila politická atmosféra. Na kněze 
byl vysvěcen 5. července 1971 v Brně biskupem Karlem Skoupým a působil na Hodonínsku ve Veselí 
nad Moravou, Kyjově, Strážnici a Kuželově. Poslední sliby složil 17. září 1984 v Brně. V roce 2008  
se přestěhoval na Velehrad do kněžského domova Marianum a jako člen místní jezuitské komunity 
velmi obětavě vypomáhal se zpovídáním v bazilice a na Stojanově a duchovně pečoval o klienty ústavu 
sociální péče Vincentinum. 

Ačkoliv se otec Vlastimil neustále potýkal s mnoha obtížemi a zdravotními těžkostmi, vždy v sobě nosil 
radost, že se mu dostalo daru žít v Tovaryšstvu a že smí být činný pro dobro duší. 

S naším zemřelým spolubratrem se rozloučíme 
ve středu 13. dubna 2022 při mši svaté ve 14.00 hodin 

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. 
Poté bude tělo zesnulého uloženo na místním hřbitově. 

 
Spolubratři z Tovaryšstva Ježíšova, 

bratr Václav s rodinou, 
sestra Anna s rodinou 


