
 
„Já jsem vzkříšení a život. 

Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.“ 
 

Jan 11,25 
 
 

 
 

S křesťanskou nadějí oznamujeme, že Pán života a smrti povolal k sobě v neděli 27. února 2011 
věrného kněze a pokorného služebníka 

 

Mons. ThDr. Oto Mádra 
kněze Arcidiecéze pražské, apoštolského pronotáře a kanovníka vyšehradského 

 
Narodil se 15. 2. 1917 v Praze. V roce 1942 byl vysvěcen na kněze. V letech 1948-49 absolvoval 
studium morální teologie na Gregoriánské univerzitě v Římě. Doktorát teologie získal v roce 
1950. Dne 1. 6. 1951 byl zatčen a v roce 1952 jako vedoucí činitel Katolické akce odsouzen 
na doživotí za velezradu a špionáž. Z výkonu trestu ve věznicích na Mírově a ve Valdicích 
byl podmíněně propuštěn 24. 6. 1966. Zaměstnán jako sanitář a správce muzejního depozitáře. 
V roce 1970 byl plně soudně rehabilitován. V témže roce  z rozhodnutí státních orgánů propuštěn 
z Teologické fakulty UK, na kterou byl přijat roku 1968. Byla mu zakázána veřejná činnost 
a cesty do zahraničí. V roce 1975 byla zrušena soudní rehabilitace a původní rozsudek potvrzen 
se sníženou sazbou. V letech 1970-78 se  věnoval farní pastoraci (Praha-Modřany, po zásahu StB 
od r. 1975 Dolní Žandov u Chebu). Pracoval na českém překladu dokumentů II. vatikánského 
koncilu. V letech 1978-89 byl blízkým poradcem kardinála Tomáška a významným 
organizátorem katolického samizdatu: Teologických textů a dalších publikací. Zajišťoval bytové 
přednášky zahraničních teologů a filosofů, vedl tajné poradní grémium kardinála Tomáška. 
Publikoval v samizdatech a v zahraničí, udržoval pracovní kontakty s chartisty. Neunikl stálému 
policejnímu dohledu. Od r. 1990 byl šéfredaktorem Teologických textů, členem biskupské 
komise pro teologické vzdělávání kněží a komise pro hromadné sdělovací prostředky; členem 
rady Křesťanské akademie Praha; členem kuratoria Evropské společnosti katolických teologů; 
aktivním účastníkem mezinárodních teologických kongresů. V roce 1991 mu byl udělen čestný 
doktorát Katolickou teologickou fakultou v Bonnu a roku 1997 byl vyznamenán 
Řádem T. G. Masaryka.  

Poslední rozloučení se koná v sobotu 5. března 2011 v 10 hodin v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Po mši svaté bude uložen k poslednímu odpočinku na vyšehradském hřbitově ve 12 hodin. 
 
 

 
Biskupové a kněží pražské 

arcidiecéze 
 

Královská kolegiátní kapitula 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 

redakce Teologických textů 

 
R. I. P. 

 


