
P. Tomáš Prnka 

se narodil 14. 2. 1926 v Uhřicích, okres Hodonín jako 
nejmladší ze 6 dětí Ludvíka a Marie roz. Klečkové. Pokřtěn 
byl ve farním kostele sv. Martina v Dambořicích a při 
biřmování si vybral jméno Josef podle svého staršího bratra  
P. Josefa. 

Gymnázium studoval nejdříve v roce 1938 v Hustopečích 
u Brna, po přičlenění města do Sudet v Židlochovicích a od 
roku 1939 na klasickém gymnáziu v Brně. V roce 1945 
maturoval. 

Na kněze byl vysvěcen 16. 4. 1950 v soukromé biskupské 
kapli v Brně na Petrově tehdejším brněnským biskupem  
Dr. Karlem Skoupým. Svěcení probíhalo bez účasti veřejnosti. 
Od 5. září 1950 do 31. prosince 1953 sloužil jako voják u PTP. 
Od února do konce května roku 1954 byl kaplanem  
v Oslavanech a od 1. 6. 1954 kaplanem v Ivančicích. V říjnu  
a listopadu roku 1958 byl pověřen vedením duchovní správy  
a farního úřadu ve Zbýšově u Brna. Od 15. 8. 1959 byl 
kaplanem ve Znojmě u sv. Kříže. Dne 1. 5. 1961 byl 
ustanoven jako administrátor ve Zvoli n. Pern. 1. července 
téhož roku byl jmenován kaplanem na Starém Brně. Od 1. 2. 
do 1. 5. 1962 působil jako kaplan ve Valči a Dalešicích. Od 
22. prosince 1964 jako kaplan ve farnostech Dešná a Nové 
Sady. Začátkem května přichází zpět na Staré Brno. Od  
1. února 1966 ustanoven v Adamově.  

Ve čtvrtek na den sv. Mikuláše 6. prosince 1973 byl 
jmenován administrátorem ve Křtinách. 14. 2. 1976 jmenován 
konsistorním radou olomoucké arcidiecéze. S platností od  
1. října 1978 děkanem blanenského děkanství. Od 15. 11. 
1999 je vyvázán z děkanského úřadu. V letech 1997 až 2001 



byl též administrátorem v sousedních Babicích. Od 1. 8. 2008 
působí nadále ve Křtinách jako emeritní děkan (na výsluze).  

V posledním roce byl celkem 5 krát v nemocnici, kde byl 
také zaopatřen. 

O vánocích 2012 měl 40. půlnoční mši svatou, poslední 
mši svatou sloužil na Květný pátek, den po té byl odvezen do 
nemocnice v Bohunicích na oddělení 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.  

Modleme se: 

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. 

Na parte si vybral tento verš: 
 
"A Ježíše, požehnaný plod života Tvého, nám po tomto 
putování ukaž. Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká 
Panno Maria."  
  
Podle svého přání bude pohřben do hrobu svého předchůdce 
pana rady Františka Marka. 
 
Zádušní mše sv. začne v sobotu 6. 4. 2013 ve 14 hodin.  

Děkuji vám, otče Tomáši, jménem svým, jménem všech 
farníků a poutníků, občanů i návštěvníků křesťanským:  

Pán Bůh zaplať za všechno.  


