Oznamujeme vám,
že naším Bohem, Pánem života a smrti, byl z tohoto světa odvolán

Mons. ThDr. Josef KOUKL
emeritní biskup litoměřický.
Zemřel náhle ve svém bytě na biskupské rezidenci v Litoměřicích v ranních hodinách
v sobotu 22. května 2010.
Mons. Josef Koukl se narodil 8. 11. 1926 v Brně. Mládí prožil v Břeclavi, kde byl jeho
otec profesorem na gymnáziu. Vystudoval gymnázium v Brně, kde 1. 7. 1945
maturoval.
Od r. 1945 studoval v Praze teologickou fakultu, kterou absolvoval 31. 5. 1950, ale již
23. 4. 1950 byl vysvěcen na kněze u sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. V červenci téhož
roku odešel do Sokolova, kde působil jako kaplan. Vojenskou službu vykonával u tzv.
PTP do roku 1953. Po skončení vojny vystřídal v kněžské službě několik farností.
Od 1. 3. 1954 působil jako pomocný kněz ve Svatovítské katedrále, od srpna 1954 byl
administrátorem farnosti Praha - Stodůlky a od 15. 10. 1958 do roku 1970 působil
jako administrátor farnosti Kladruby u Stříbra.
Od 17. 11. 1970 místem jeho dalšího působení byly Litoměřice. Stal se spirituálem
zdejšího kněžského semináře. V březnu 1974 byl promován doktorem teologie a od
září 1974 začal učit na tehdejší CMBF v Litoměřicích morální teologii a stal se
kanovníkem kapituly u Všech svatých na Pražském hradě. Dne 26. 7. 1989 byl
papežem Janem Pavlem II. jmenován sídelním biskupem litoměřickým a 27. 8. téhož
roku v katedrále sv. Štěpána vysvěcen na biskupa. V čele Diecéze litoměřické stál do
24. 12. 2003, následně do 28. 02. 2004 jako administrátor diecéze a do své smrti pak
jako emeritní litoměřický biskup zastával úřad biskupského vikáře pro záležitosti
styku se zahraničím.
Pohřební mše sv. bude sloužena v litoměřické katedrále sv. Štěpána
v sobotu 29. května 2010 ve 14 hod.,
poté bude uložen do biskupské hrobky na místním hřbitově.
R.I.P.
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický,
kněží a jáhni Diecéze litoměřické
a
Ing. Marie Pospíšilová-Kouklová, sestra s rodinou

