„Spravedlivým do tmy zazáří světlo.“
(Žalm 112,4)

S důvěrou v Boží milosrdnou lásku oznamujeme všem spolubratrům, přátelům a známým,
že po těžké nemoci odešel do Boží náruče

P. František Socha
salesián Dona Boska
Zemřel v chrudimské nemocnici
ve středu 18. března 2009 ve věku nedožitých 91 let.

Za dar jeho života poděkujeme při mši svaté

V ÚTERÝ 24. BŘEZNA 2009 VE 1400 HODIN
v kostele Panny Marie v Předhradí u Skutče.
Jeho tělo pak uložíme podle jeho přání na místním hřbitově do kněžského hrobu,
kde bude očekávat slavné vzkříšení.

O modlitbu prosí
rodina Káďova a Sochova, synovec Josef – generální vikář, synovec Jan a ostatní příbuzní,
spolubratři salesiáni, kněží chrudimského vikariátu a Biskupství královéhradecké.

Místo květinových darů prosíme, abyste přispěli na opravu kostela.

P. František Socha, SDB se narodil 10. srpna 1918 v Předhradí u Skutče
v okrese Chrudim. Pět dní na to byl ve své farnosti pokřtěn.
V roce 1930 přišel do ústavu ve Fryštáku. Začal privátní studium na
arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, jak to bylo ve Fryštáku obvyklé. Během
prvního školního roku přijal 31. května 1931 biřmování z rukou biskupa Stavěla.
Studium úspěšně ukončil v roce 1937. Během těchto studií prožil ve školním roce
1935/36 noviciát ve Sv. Beňadiku na Slovensku. Jeho novicmistrem byl P. Ivan
Špan. První sliby v salesiánské kongregaci složil 1. srpna roku 1936. Poté
nastoupil do salesiánského domu v Ostravě.
V letech 1937–40 konal filozofická studia na Gregoriánské univerzitě
v Římě jako přípravu na studium teologie. Zde získal licenciát z filozofie. Po
návratu do vlasti si v letech 1940–42 dokončil středoškolská studia na reálném
gymnáziu v Holešově. Maturoval 30. května 1942. Další čtyři roky studoval
teologii. Přitom pobýval ve Fryštáku a v Brně-Žabovřeskách. Během této doby
byl v Protektorátu na osm měsíců totálně nasazen na nucené práce v Lipníku
nad Bečvou.
Jáhenské svěcení přijal dne 7. dubna 1946 a na kněze byl vysvěcen
29. června téhož roku. Obojí svěcení přijal v Praze z rukou biskupa
dr. Eltschknera. V letech 1946–50 působil jako katecheta a profesor filozofie ve
studentátě v Přestavlkách, okres Přerov.
Poté, co byly řeholní školy státem zrušeny, byl od 14. dubna do září roku
1950 internován v soustřeďovacím klášteře v Oseku u Duchova. Od září 1950
do 31. prosince 1953 konal vojenskou službu u PTP, spojenou s mimořádným
cvičením.
V letech 1954–1956 byl zaměstnán jako lesní dělník u Lesního závodu
Polička v Polesí Předhradí u Skutče. Od 1. června 1956 mu byl udělen státní
souhlas k duchovní službě v kraji Pardubice a biskupem dr. Píchou byl
ustanoven administrátorem ve farnosti Předhradí u Skutče v královéhradecké
diecézi. Tuto službu zastával až do roku 2007. Zde byl také zpovědníkem
řeholnic v domově důchodců. Patřil do sebranicko-litomyšlské komunity.
P. František prožil 66 let, tedy tři čtvrtiny svého života, ve svém rodišti.
V roce 2008 oslavil své 90. narozeniny. Byl pohodovým člověkem, kterého měli
všichni v oblibě.
Zemřel po více jak měsíčním pobytu v nemocnici v Chrudimi v předvečer
slavnosti sv. Josefa ve večerních hodinách 18. března 2009. Do té doby sloužil
v posledních letech doma mše svaté pro místní farníky. Velké poděkování patří
jeho neteři paní Káďové, která se o něj velmi pečlivě starala a v posledních
dnech života jej často navštěvovala v nemocnici.

