Služebníku dobrý a věrný,
pojď se radovat se svým Pánem.
(Mt 25,21)

Po trpělivém a statečném nesení životních křížů povolal Pán
k sobě věrného služebníka

P. JOSEFA ČIHÁKA
kanovníka Katedrální kapituly u Svatého Ducha v Hradci
Králové a dlouholetého faráře v Dolním Újezdě u Litomyšle.

Zemřel v odpoledních hodinách v pondělí 25. srpna 2003 ve věku 91 let.
Narodil se 1. dubna 1912 ve Slavětíně nad Metují. Po studiích na Arcibiskupském
gymnáziu v Praze – Bubenči vstoupil do kněžského semináře v Hradci Králové. Dne
29. června 1936 byl biskupem Mořicem Píchou vysvěcen na kněze. Nejprve byl kaplanem
v Chocni, od roku 1938 administrátorem v Petrovicích u Nového Bydžova a v letech 1942 až
1946 působil v Lochenicích u Hradce Králové. Do farnosti Dolní Újezd nastoupil na svátek
sv. Ludmily 16. září 1946. V roce 1956 byl nespravedlivě obviněn, odsouzen komunistickým
režimem a vězněn až do roku 1962. Šest let pracoval jako dělník. Do své farnosti se mohl
vrátit v roce 1968 a zde aktivně působil do roku 2001. Mezi svými farníky zůstal až do konce
svého života.
Otec Josef věřil tomu, co hlásal, a podle toho sám i žil. Příkoří snášel trpělivě jako účast
na Kristově kříži. Slova o odpuštění a smíření byla potvrzena jeho vlastním životem. S velkou
pečlivostí a citem se věnoval opravám farního kostela. V chrámovém interiéru nechal
instalovat řadu nových uměleckých děl. Především jeho zásluhou byl starý hřbitov přeměněn
v meditační prostor s křížovou cestou.

S naším zesnulým se rozloučíme při mši svaté ve farním kostele sv. Martina
v Dolním Újezdě v pátek 29. srpna 2003 ve 14.30 hodin.
Po bohoslužbě jeho tělo uložíme do kněžského hrobu v Dolním Újezdě.
Děkujeme každému z Vás, kdo jste panu faráři Čihákovi prokázali cokoliv dobrého,
a prosíme o vzpomínku v modlitbě.

Marie Čiháková, sestra

kněží litomyšlského vikariátu
farníci z dolnoújezdské farnosti

Biskupství královéhradecké
Katedrální kapitula u Svatého Ducha v Hradci Králové

