
Mons. ANTONÍN POSPÍŠIL 

Otec Antonín se narodil 14.září 1925 v Horních Nětčicích, okres Přerov. Studoval Arcibiskupské 

gymnázium Kroměříž (1937-1945), poté teologii na fakultě v Olomouci (1945-1950), na kněze byl 

vysvěcen předčasně 11. 12. 1949 v Olomouci, těsně před uzavřením fakulty v poválečné době. 

V letech 1950-1953 byl nuceně nasazen do „vojenské“ služby u PTP v Mimoni. Byl pronásledován 

komunistickým režimem, jako politicky „nezodpovědný“ byl často překládán a vyslýchán STB. 

Působil ve farnostech: Újezdec u Uherského Brodu (1954), Nivnice (1954-1955), Štípa (1955-1956), 

Uherské Hradiště (1956-1959), Vsetín, Růžďka (1959-1962), bez státního souhlasu, práce v továrně v 

Rožnově pod Radhoštěm (1962-1967), Hranice na Moravě (1967-1968), Andělská Hora, Rudná pod 

Pradědem, Dětřichovice (1968-1977), Postřelmov, Klášterec (1977-1979), Dlouhomilov, Rohle (1979-

1980), Dolany, Jívová, Olomouc-Chválkovice, Štěpánov (1980-1992), děkanem pro Olomouc-venkov 

1990-1992; Jívová, Domášov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice (1992-2005). Odchod do důchodu 

v r.2005, pobyt v Dlouhomilově, v r.2012 přesun do Brna-Žabovřesk k Ryšavým.   

Publikoval v Katolickém týdeníku i jiných křesťanských časopisech, vydal cca. 20 knih, jejichž obsahem 

byly převážně jeho kázání v jednotlivých cyklech církevního roku a překlady publikací z němčiny.   

Otec Antonín byl velký stavitel a budovatel, ve svých farnostech opravoval  kostely, kapličky, kříže i 

fary,v což v době totality nebylo vůbec jednoduché. V Jívové zbudoval faru zcela novou. V rámci  své 

kněžské služby se věnoval také mládeži ze všech koutů naší vlasti i ze sousedních států, nejvíce 

z bývalého NDR, kteří k němu jezdili na brigády a pomáhali mu s opravami. Otec Antonín se rád mládeži 

věnoval, zpívalo se, hrálo a probírala se témata víry, vesmíru, zákonitostí fyziky a matematiky a všechny 

aktuální otázky života. Dokázal dát mladým důvěru, svěřit jim zodpovědnost a duchovně je formoval. 

Na tyto chvíle a setkávání u Otce Antonína všichni rádi doposud vzpomínají.  

Otec Antonín byl velký mariánský ctitel, všechna svá auta ze zahraničí z organizací Kirche im Not apod. 

dostal na nějaký svátek P.Marie. Vždy říkal, že se o něj P.Maria dobře stará., svěřoval jí všechny 

záležitosti svého života. Také po celý svůj kněžský život sloužil každou sobotu mši sv. na úmysly a ke cti 

P.Marie, soboty měl tedy obsazené. Jeho životní krédo bylo „Skrze Marii k Ježíši – obětavá služba lidu“, 

které se mu dařilo naplňovat.  

Otec Antonín byl zbožný, radostný a velmi společenský, v komunikaci ho ale již cca. od jeho 60 let věku 

omezovala jeho téměř 95% hluchota, trpěl také tinitem a později projevy svého stáří. Všechny nesnáze 

nesl velmi statečně a své starosti obětoval ve prospěch Církve. Pro jeho široké znalosti teologie, historie 

i přírodních věd si ho oblíbily mnohé osobnosti a později jeho osobní lékaři.  

Nejdůstojnější otec arcibiskup Jan Graubner ocenil P. Antonína v roce 2010 u příležitosti jeho 85 let 

života titulem monsignore (Mons.) za věrnost a lásku k církvi a Svatému otci. 

Ve svých 87 letech přijal Otec Antonín nabídku Marie Ličkové-Ryšavé k prožití svého důchodu v její 

rodině v Brně-Žabovřeskách, kde žil dalších 9 let. Čas trávil modlitbou, které věnoval mnoho hodin 

denně, dále čtením a psaním, dopisoval si s mnoha přáteli a bývalými farníky, stále dokázal 

komunikoval nejen v rodném jazyce, ale i v němčině.    

V den své smrti byl zaopatřen svátostí nemocných, přijal eucharistii a večer ve 20 hod. o svátku 

Nanebevzetí P.Marie tiše a pokojně odevzdal spolu s P.Marií v kruhu svých nejbližších svou duši Pánu.    

Jeho život, příklad, modlitby, statečnost a svědectví víry ovlivnilo a přivedlo k dobrému mnoho jeho 

farníků, přátel a známých. Deo Gratias! 


