
S bolestí v srdci a s pevnou nadějí ve šťastné shledání oznamujeme,
že byl Pánem života a smrti z času do věčnosti povolán věrný služebník Boží, milosrdný bratr

P. Vojtěch Václav Málek, sac., OH
Narodil se 20. 8. 1927 ve Slavíkově u Havlíčkova Brodu. Pocházel z 8 dětí.  

23. 7. 1946 vstoupil do řádu sv. Jana z Boha v Praze. 8. 12. 1947 složil do rukou p. provinciála  
Jančaříka své první sliby. Od 1. 10. 1949 absolvoval dvouletou základní vojenskou službu  
v Chodové Plané, Plané u Mariánských Lázní, Stříbře a Boru u Tachova jako zdravotník.  
Po návratu z vojny 9. 12. 1951 složil v pražském kostele sv. Šimona a Judy své slavné sliby.  

Poté pracoval 8 let na operačních sálech jako instrumentář, později jako pomocník  
pro anesteziology. 16. 7. 1960 musel na příkaz komunistického režimu se svými spolubratry  

pražskou nemocnici a konvent opustit. Tehdejším církevním tajemníkem byl poslán  
do Milešova u Lovosic, kde pracoval jako rehabilitační pracovník. V roce 1968 začal studovat  

na Teologické fakultě v Litoměřicích. 23. 6. 1973 přijal v pražské katedrále sv. Víta z rukou  
tehdejšího biskupa Štěpána Trochty kněžské svěcení. Od 1. 11. 1973 do 27. 8. 1990 sloužil  

ve farnosti Těnovice okr. Plzeň-jih. Teprve roku 1990 se mohl vrátit do Letovic, kde působil  
v konventu jako magistr kandidátů a noviců a v letech 1995 až 2004 zde byl převorem.  
V roce 2004 byl zvolen provinciálem českomoravské provincie a tuto funkci vykonával  

do roku 2007. Po celou dobu byl rektorem kostela sv. Leopolda v Brně a navštěvoval nemocné.
Zemřel v kruhu bratří ve středu 9. 11. 2016.

Při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za jeho život a dílo

v sobotu 19. listopadu 2016 v 11.00 hodin
v klášterním kostele sv. Leopolda a Václava v Brně

Po církevních obřadech bude pochován na Ústředním hřbitově v Brně
k očekávání slavného Dne vzkříšení

S vděčností

Prosíme, abyste na přání zesnulého místo květinových darů přispěli na misijní projekty řádu. Děkujeme.

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 
má život věčný a já ho vzkřísím
v poslední den.“ 
                 Jan 6, 54
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