Dobrý boj jsem bojoval,
běh jsem dokončil,
víru zachoval.
Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti,
který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce.
A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí
jeho příchod.
2 Tim 4,7–8

Do nebeského království byl v odpoledních hodinách 31. července 2015
Pánem povolán jeho věrný služebník a náš spolubratr

P. Jaroslav Horník
salesián Dona Boska
S vděčností za všechno, čím nás obdaroval, a ve víře v Ježíše Krista, díky němuž
pokračuje společenství svatých, s ním vytvoříme společenství při mši svaté

v pátek 7. srpna 2015 v 10.00 hodin
v kostele sv. Antonína v Opatově (u Svitav),
a poté jeho tělesné ostatky podle jeho přání uložíme na hřbitově
v jeho farnosti v Opatově.

Děkujeme za Vaše modlitby a za následování jeho odkazu.

Pozůstalí
bratr s rodinou
a ostatní příbuzní a přátelé

spolubratři salesiáni SDB
a Salesiánská rodina

P. Jaroslav Horník, SDB
Narodil se 29. 11. 1928 v Bojanově. Vyrůstal v harmonické
křesťanské rodině, spolu s nejstarší sestrou Marií a se třemi bratry,
z nichž starší Josef se též stal salesiánským knězem. Protože jim brzy
zemřela maminka, převzala Marie péči o mladší bratry a o domácnost.
Později se dlouhá léta starala o Jaroslava na jeho farách.
Jaroslav se nejdříve vyučil strojním zámečníkem a později
vystudoval strojní průmyslovku s maturitou. Se salesiány se seznámil
v Pardubicích, kde jako student u salesiánů bydlel. V letech 1951-53
prodělal vojenskou službu a po ní byl v letech 1953 až 1969
zaměstnán jako konstruktér přípravků v ČKD v Praze. V tomto čase se
plně zapojil do tajného společenství pražských salesiánů a do skupiny
tajných studentů teologie. Spolu s bratrem Josefem získal Jaroslav
v Praze družstevní byt, který byl často využíván k různým setkáním.
Věčné sliby složil Jaroslav u P. Míši 7. 2. 1965 a na kněze byl tajně
vysvěcen 9. 12. 1967 biskupem Schaffranem v německém Gerlitz.
Po Pražském jaru pracoval (1969-1971) v kolektivu salesiánů na
stavbě přehrady na Želivce. Odtud přešel do duchovní správy, nejprve
jako kaplan do Poličky (1971-1974) a od r. 1974 až téměř do konce
života byl administrátorem Římskokatolické farnosti Opatov
v Čechách. V těchto obdobích patřil do litomyšlského vikariátu a do
salesiánské komunity Sebranice.
Jaroslav se plně a zodpovědně věnoval pastoraci ve farnosti, rád se
zúčastňoval různých setkání kněží a spolubratrů, i přesto, že po
nezdařené operaci kloubů kolen se pohyboval řadu let jen o berlích.

