Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:
a je to pre mňa znamenité dedičstvo (Ž 16,6).

†
V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme,
že v piatok 5. apríla 2019, zaopatrený sviatosťami,
odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat

vdp. Vendelín KUBÍČEK
v 85. roku života a 61. roku kňazstva,
ktorý po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Podolí (1958-1960), Bratislave-Novom Meste (1960-1962), Piešťanoch (1962), Topoľčanoch (1962-1967) a Leviciach (1967-1968). Ako farský administrátor pôsobil v rokoch
1968-1975 v Hrachovišti, potom v Kátlovciach (1975-1985). V rokoch 1985-2003 bol farským administrátorom
a neskôr farárom v Špačinciach. V roku 1999 bol menovaný za honorárneho dekana. Do dôchodku odišiel v roku
2003. I na dôchodku v Pezinku, Trnave a napokon Cíferi ešte aktívne pôsobil ako výpomocný duchovný.

So zosnulým kňazom sa rozlúčime vo štvrtok 11. apríla 2019 na pohrebnej svätej omši o 10:30 h
vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku,
po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.
Requiescat in pace!
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup s emeritnými arcibiskupmi a kňazmi Trnavskej arcidiecézy
a smútiaca rodina

+ Vdp. Vendelín KubíČek
8.6.1934 – 5.4.2009
10.kátlovský farár 1975 - 1985

Narodil sa 8.júna 1934. Študoval na piaristickom gymnáziu
vo Svätom Jure a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v
Bratislave, kam ho pre zlý kádrový posudok prijali až na druhý
pokus. Za kňaza bol vysvätený 29. 6. 1958 v Bratislave a primície
slávil v Dolnom kostole v Pezinku 6. 7. 1958. Po absolvovaní
základnej vojenskej služby bol kaplánom v Podolí, v Bratislave, v
Piešťanoch, v Topoľčanoch a v Leviciach. Ako farár pôsobil vo
farnosti Hrachovište od roku 1968, kde rozbehol prácu s
mládežou a opravil kostol v Krajnom, od roku 1975 v
Kátlovciach, kde tiež obnovil kostol a od roku 1985 v Špačinciach.
Vo všetkých farnostiach sa mu podarilo veľa vykonať po stránke
duchovnej i materiálnej, a to aj napriek prekážkam zo strany
komunistického režimu.
V roku 2003 odišiel na odpočinok do charitného domova v
Pezinku. Kňazi – dôchodcovia boli v roku 2004 presťahovaní do
kňazského domova v Trnave a v roku 2006 do Domu pokojnej
staroby v Cíferi. V. Kubíček všade vypomáhal vo farnosti ako
spovedník. Zomrel v Cíferi, v sobotu - 6.apríla 2019.
Porov. In: http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2014-06&article=12438

