
                                          Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, 
 ale za žijící v Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. 

(Řím 6,11) 
 

 

 

         

           

 

 

Spolubratrům jezuitům, bratrům v kněžské službě 

              a všem příbuzným a přátelům oznamujeme, 

        že ve čtvrtek 11. října 2018 byl ve věku 88 let 
         ke svému Pánu povolán jeho věrný služebník  

 

 

 

 

P. Josef TICHÝ SJ 
   

 

Otec Josef se narodil 30. 8. 1930 v Havlíčkově Brodě. V tomto městě navštěvoval základní 

školu, reálné gymnázium i kurz při obchodní akademii. Následně pracoval jako vedoucí obchodního 

úseku. 

Od roku 1947 byl členem Junáka. Stal se vůdcem 3. chlapeckého oddílu v Havlíčkově Brodě. 

Zasloužil se o to, že tento oddíl neztratil kontinuitu ani v době totality. Jemu samotnému byla 

činnost s mládeží zakazována. Byl pod dohledem státní bezpečnosti a dosažení kněžství bylo 

ohroženo. Po změně režimu se podílel na obnově legální činnosti Junáka. V letech 1990 – 2003 byl 

členem jeho ústřední duchovní rady, věnoval se duchovní formaci svěřených skautských oddílů. 

Svůj zájem o přijetí do Tovaryšstva Ježíšova projevil již v roce 1948, ale vždy nová vlna 

zatýkání rozhodný krok znemožnila. Byl přijat až 22. 4. 1970, a vzhledem k politické situaci prožíval 

noviciátní formaci při zaměstnání. V letech 1971 – 1976 studoval na Cyrilometodějské 

bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V září 1972 složil v Hostimi první sliby. Na kněze ho vysvětil 

Mons. Feranec 26. 6. 1976 v Praze. Třetí probaci vykonával v Praze, ukončil ji 26. 11. 1988 slavnými 

řeholními sliby v Hradci Králové. 

Kněžskou službu vykonával v letech 1976 – 1978 jako kaplan v Pardubicích, dále až do roku 

2003 jako administrátor farností Hradec Králové – Plotiště a Hradec Králové - Pouchov. Svými 

přednáškami se podílel na vzdělávání laiků v Královéhradecké diecézi. Následovalo jeho působení 

v kolínské jezuitské komunitě, kde se v roli kaplana účastnil pastorace. Od roku 2013 žil v pražské 

rezidenci, kde vypomáhal ve farnosti, dokud mu stačily síly. 

 

 

S naším zemřelým spolubratrem se rozloučíme  
v pátek 19. října při mši svaté v 11.30 hodin 

v kostele sv. Ignáce v Praze. 

Poté bude tělo zesnulého uloženo na vyšehradském hřbitově. 
 

Spolubratři z Tovaryšstva Ježíšova,  

sestra a neteř s rodinou. 


