„Já jsem vzkříšení a život.

Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel,

bude žít, a každý, kdo žije a věří ve mne,
nezemře navěky.“
(Jan 11,25)

Všem spolubratrům, příbuzným a přátelům oznamujeme,
že dne 15. dubna 2011 zemřel v Kryrech na faře po těžké nemoci
kněz litoměřické diecéze

R. D. Josef Šimon, čestný kanovník,

farář v Kryrech a administrátor excurrendo v Soběchlebech, Strojeticích,
Velké Černoci, Vidhosticích a Vroutku.
Narodil se 11. října 1923 v Turnově. Tam také absolvoval obecnou školu a osmileté
gymnázium. Po maturitě v roce 1942 se přihlásil ke studiu teologie za litoměřickou diecézi,
studoval tři roky v Dolních Břežanech. Po válce pokračoval ve studiu v Praze na Karlově
univerzitě. Pátý rok studia absolvoval v Litoměřicích a zde přijal 29. června 1947 kněžské
svěcení z rukou Mons. Antonína Aloise Webera.
Jeho prvním působištěm byl Bozkov u Semil, kde sloužil jako kaplan, později byl kaplanem ve
Frýdlantu v Čechách. V roce 1950 byl z politických důvodů odsouzen na dva roky.
V roce 1952 mohl být zpovědníkem řeholních sester ve Varnsdorfu, ke konci roku však byl
nasazen k PTP. Od roku 1955 byl opět tři měsíce ve Varnsdorfu a poté administrátorem
v Jiříkově a Filipově. V roce 1955 byl znovu odsouzen na další dva roky. Od roku 1957 se vrátil
do Jiříkova a Filipova. Zde sloužil dvacet let.
Od roku 1977 působil jako farář v Kryrech až do své smrti.
Čestným kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích byl jmenován
26. prosince 2010.
Pohřební mši svatou bude sloužit ve středu 20. dubna 2011 ve 12.00 hodin v kostele
sv. apoštolů Petra a Pavla v Podbořanech litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
Po jejím skončení bude tělo zemřelého převezeno do Kryr a uloženo do hrobu na místním
hřbitově.

Requiescat in pace!
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
kněží lounského vikariátu
synovec s manželkou a rodinou
neteř s manželem a rodinou

