Hluboko do srdce vložil mi naději.
Vstanu z mrtvých a uvidím Boha, svou spásu.
(Pohřební liturgie)

Před slavností Zjevení Páně v pondělí 5. ledna 2004
při autonehodě tragicky zahynul

P. VÁCLAV JAKUBEC
kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové,
emeritní chrudimský vikář a dlouholetý farář v Heřmanově Městci
Narodil se 8. září 1923 v Ústí nad Orlicí. Po gymnaziálních studiích na Arcibiskupském
gymnáziu v Praze – Bubenči vstoupil do kněžského semináře v Hradci Králové. Na kněze ho
posvětil královéhradecký biskup Dr. Mořic Pícha v katedrále Svatého Ducha 29. června
1947. Působil nejprve jako kaplan ve Dvoře Králové nad Labem, jako administrátor na Rané
a v Kameničkách. V roce 1952 byl povolán do vojenské základní služby, kterou vykonával
v pracovním útvaru PTP. Po návratu z vojny byl ustanoven 1. ledna 1955 nejprve kaplanem
v Ústí nad Orlicí a od srpna téhož roku kaplanem v Litomyšli. Do Heřmanova Městce byl
odtamtud přeložen 1. srpna 1960. Po uprázdnění okolních vesnických farností se postupně
stával jejich excurrendo administrátorem, a to v Jezbořicích, Svinčanech, Vápenném Podole
a Morašicích. V roce 1990 ho biskup Karel Otčenášek jmenoval nejprve chrudimským
vikářem a poté sídelním kanovníkem královéhradecké kapituly.
Trpělivě a statečně snášel všechny represálie komunismu. Nenechal si ničím vzít potřebný
kněžský optimismus. Právě to patřilo k charakteristickým rysům jeho kněžské služby.
Vykonával ji věrně jako účast na Kristově kříži a jeho zmrtvýchvstání.
S panem kanovníkem se rozloučíme

v úterý dne 13. ledna 2004 v 13.30 hodin
v děkanském kostele sv. apoštola Bartoloměje v Heřmanově Městci.
Po koncelebrované mši svaté uložíme jeho tělo do kněžského hrobu na místním hřbitově.
Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.
Ať odpočívá v pokoji. Amen.
V Hradci Králové dne 5. ledna 2004
Marie Javůrková, Anna Pešatová, Jiří Jakubec – sourozenci
ostatní příbuzní
kněží chrudimského vikariátu a Biskupství královéhradecké

