„Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti,
které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal,
protože jsi mě miloval už před založením světa.“
(Velekněžská modlitba; Jan 17,24)

V sobotu 4. července 2020 po delší těžké nemoci
zemřel v Hospici sv. Anežky České v Červeném Kostelci

Mons. Václav Hegr
sídelní kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha
v Hradci Králové, farář v České Skalici,
viceoficiál Diecézního církevního soudu v Hradci Králové

Narodil se 27. prosince 1952 v Poličce. Na kněze byl vysvěcen
27. června 1981 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.
Působil v Červeném Kostelci jako farní vikář, od r. 1983 jako administrátor
ve Slavoňově, Zvoli, Studnici a později ve Velké Jesenici. V r. 1989 se stal
administrátorem v České Skalici, kde byl r. 1995 ustanoven farářem.
Daru kněžství si vážil. Rozvinul ho studiem na Lateránské univerzitě v Římě,
kde dosáhl licenciátu kanonického práva. Získanými vědomostmi sloužil
Božímu lidu v letech 1995 až 2011 jako viceoficiál Interdiecézního soudu
české církevní provincie se sídlem v Praze a od r. 2009 až do své smrti
ve stejné funkci u Diecézního církevního soudu v Hradci Králové.
V r. 2004 se stal sídelním kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu
Svatého Ducha v Hradci Králové a v letech 2007 až 2019 byl okrskovým
vikářem vikariátu Náchod. V roce 2010 ho papež Benedikt XVI. zařadil mezi
své kaplany s titulem monsignore.

Rozloučíme se s ním při slavení Eucharistie

v sobotu 11. července 2020 v 10:00 hodin
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici.
Po mši sv. bude převezen do Hradce Králové,
kde ve 14:30 hodin v katedrále Svatého Ducha
po modlitbě z liturgie hodin u jeho rakve vykonáme pohřební obřady.
Následně uložíme jeho ostatky, jak si přál, do hrobky
Katedrální kapituly na hřbitově v Hradci Králové – Pouchově.
R. I. P.
Jménem pozůstalých:
Ludmila Petrásová, sestra s rodinou
kněží a jáhni vikariátu Náchod
Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové
Biskupství královéhradecké

