„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“
(Mk 16,15)

Spolubratrům jezuitům, bratrům v kněžské službě
a všem příbuzným a přátelům oznamujeme,
že v pondělí 31. prosince 2018 byl ve věku 81 let
ke svému Pánu povolán jeho věrný služebník

P. Jan PALACKÝ SJ
Otec Jan se narodil 21. 12. 1937 v Brně. Základní školu navštěvoval v Uherském Hradišti
a Březolupech, střední školu v Hodoníně a Uherském Hradišti. Tuto nedokončil, protože se r. 1956
pokusil o útěk do zahraničí. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil tajně 7. 10. 1956. Téhož roku byl
odsouzen v jednom z procesů směřujících k likvidaci řeholního života; ve vězení byl sedm měsíců.
Roku 1965 maturoval na střední zdravotní škole v Ostravě a následujícího roku začal
studium filozofie v Krakově. V r. 1968 odešel do Itálie, kde o tři roky později dokončil teologická
studia a byl 21. 11. 1971 vysvěcen na kněze ve východním ritu. Potom deset let pracoval jako
nemocniční kaplan v Neapoli a zároveň studoval medicínu, kterou dokončil r. 1984. Poslední sliby
skládal r. 1977 do rukou budoucího kardinála P. Tomáše Špidlíka.
V letech 1984 – 1987 byl lékařem v leprosáriích na Madagaskaru a na přelomu let 1988 –
1989 vykonával lékařskou praxi v Barceloně. Do let 1989 – 2004 se řadí jeho neznámější životní
etapa, kdy působil jako kněz a lékař v misijní stanici San Francisco de Moxos v Bolívii. Pak se vrátil
do Itálie a na přelomu let 2006 – 2007 působil v Albánii. Znovu se vrátil do Itálie, kde setrval do
r. 2010. Od té doby byl členem brněnské komunity a působil v pastoraci, věnoval se
řeckokatolíkům. Roku 2017 mu Milosrdní bratři udělili za celoživotní dílo při pomoci lidem
v misijních oblastech cenu Celestýna Opitze.
Přátelé otce Jana o něm hovořili jako o neobyčejně skromném člověku. Své křesťanství,
řeholní a kněžské povolání, lékařskou profesi i misijní působení vnímal jako poslání. Mezi
hodnotami, kterých si nejvíce váží, uváděl své katolické rodiče, katolickou církev jako celek
a jezuitský řád.

S naším zemřelým spolubratrem se rozloučíme
v sobotu 5. ledna 2019 při mši svaté ve 12.15 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (Jezuitská ul.).
Poté bude tělo zesnulého uloženo do krypty kostela.
Spolubratři z Tovaryšstva Ježíšova,
bratři Jiří a Ivan s rodinami,
rodina Schmidtova.

