
                  „Pamatuj na své slovo svému služebníku, kterým jsi mi dal naději.“ 
Žalm 118 

      
 
 

 

Na druhou adventní neděli 9. prosince zemřel ve věku nedožitých 85 let 

v nemocnici v Brandýse nad Labem 

 

           P. Antonín Týfa 
                        kněz – důchodce ve Staré Boleslavi, biskupský notář, 

                        emeritní děkan v Chlumci nad Cidlinou. 

 

Narodil se 28. ledna 1923 v Olešnici, farnost Červený Kostelec. 
Po teologických studiích ho královéhradecký biskup dr. Mořic Pícha posvětil 
na kněze 29. června 1949 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. 

Jako kaplan působil v Králíkách, Náchodě a Poděbradech.  Od roku 1954 
do roku 1956 byl administrátorem v Maršově, Velké a Malé Úpě. V únoru roku 1956 
ho královéhradecký biskup jmenoval administrátorem ve Veliši a Nemyčevsi. 
V letech 1969 až 1972 vykonával kněžskou službu ve Vrbici a Libici nad Cidlinou. 
V září roku 1973 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti 
a musel sdílet spolu s mnohými úděl pronásledovaného kněze. Pracoval jako 
průvodčí vlaků. V roce 1983 se mohl vrátit do duchovní správy a byla mu svěřena 
farnost Chlumec nad Cidlinou s přilehlými excurrendo farnostmi Mlékosrby 
a Kratonohy.  Od 1. srpna 2003 odešel na trvalý odpočinek do kněžského domova 
ve Staré Boleslavi. 

Otec Týfa velkodušně prožíval dar kněžství s vědomím odpovědnosti 
za jeho náročnost i krásu. To také bylo jeho oporou a posilou v dobách persekuce 
a i při vykonávání poslání, které mu Bůh ve své Prozřetelnosti svěřil. 

 

Se zemřelým knězem se rozloučíme při koncelebrované mši svaté 

v pondělí 17. prosince 2007 v 10.30 hod. 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. 

Po bohoslužbě uložíme jeho mrtvé tělo, jak si to přál, na hřbitově ve Staré Boleslavi.  

 
Jménem pozůstalých: 

 
                         Josef Týfa, bratr s rodinou                                                         kněží královéhradeckého vikariátu 
                           Anna Týfová, sestra    spolubratři kněžského domova 
                 Ing. Jaroslava Muchová s rodinou                                Biskupství královéhradecké 
   

 
R. I .  P.  
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