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"A Ježíše, požehnaný plod života Tvého,
nám po tomto putování ukaž.
Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria."

V naději ve vzkříšení oznamujeme, že k Pánu života a smrti byl povolán jeho služebník

o. Tomáš Prnka
Narodil se 14. 2. 1926 v Uhřicích, pokřtěn byl ve farním kostele sv. Martina v Dambořicích
a při biřmování si vybral jméno Josef podle svého staršího bratra P. Josefa.
Na kněze byl vysvěcen 16. 4. 1950, do 31. prosince 1953 sloužil jako voják u PTP. Pak byl
kaplanem v Oslavanech a od 1. 6. 1954 v Ivančicích, dočasně byl pověřen vedením duchovní
správy ve Zbýšově u Brna. Od 15. 8. 1959 byl kaplanem ve Znojmě u sv. Kříže, L.P. 1961
krátce ve Zvoli n. Pern. a na Starém Brně, L.P. 1962 dočasně ve Valči a Dalešicích, pak ve
farnostech Dešná a Nové Sady. Od 1. února 1966 byl ustanoven administrátorem v Adamově.
6. prosince 1973 byl jmenován administrátorem ve Křtinách, od r. 1978 do r. 1999 byl
děkanem blanenským. V letech 1997 až 2001 byl též administrátorem v Babicích nad
Svitavou. Od 1. 8. 2008 působil ve Křtinách jako emeritní děkan (na výsluze). V posledním
roce byl celkem 5 krát v nemocnici, kde byl také zaopatřen.
O vánocích 2012 měl po 40. půlnoční mši svatou, naposledy sloužil na Květný pátek, den po
té byl odvezen do nemocnice v Bohunicích na oddělení své farnice paní profesorky
Kubešové. Tam ho ještě na Zelený čtvrtek navštívili kněží z děkanství a podali mu Tělo Páně
právě v den ustanovení této svátosti. Zemřel na Velký pátek 29.3.2013 v 10 hodin v noci.
Bože, ve své dobrotě mu odplať vše, co pro farníky a poutníky vykonal, zvláště všechny
opravy poutního chrámu Páně a tolik nových věcí, které ve Křtinách i okolí vybudoval.
Zádušní mše svatá bude

v sobotu 6. dubna 2013 ve 14 hodin
v chrámu Páně Jména Panny Marie ve Křtinách,
odkud ho doprovodíme na místní hřbitov, kde bude v kněžském hrobě očekávat slavné
vzkříšení.
Křtinští farníci a poutníci

spolubratři kněží a biskup Vojtěch

rodina Prnkova
a celé příbuzenstvo

