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Josef Soukup se narodil 29. září 1958 na Dobříši. Zde žil se svými rodiči a mladším bratrem 

do roku 1966, kdy se celá rodina přestěhovala do Příbrami. Otec byl vyučený sladovník a 

získal práci v příbramském pivovaru. Otec roku 1967 tragicky zemřel. Matka zůstala sama se 

svými syny. 

V roce 1968 pocítila celá rodina vliv ruské okupace. Matka Josefa si spojovala příchod ruské 

armády s vlastními zkušenostmi s Rusi na konci druhé světové války. Několik zážitků malého 

chlapce si Josef pamatuje dodnes. Strach, když přijel ruský tank do Dlouhé ulice v Příbrami 

mířící na jejich dům, ruští vojáci, kteří zastavili autobus, ve kterém malý Josef jel sám za 

svou babičkou, a zadupávali české vlaječky do země, jež chlapec neohroženě bránil, a další. 

Josef jako malý navštěvoval náboženství a již ve čtyřech letech byl ministrantem. To pocítila 

rodina nejen ze strany školy. Byl učiteli zostuzován před ostatními, při podání přihlášky ke 

studiu na střední průmyslovou školu mu bylo řečeno ředitelem, že se postará o to, aby 

nemohl studovat v Příbrami vůbec. Tak se také stalo. Až v Liberci jej přijali na strojní 

učiliště. 

Na Svaté Hoře mu byl velikou oporou fráter Dominik, který byl v 50. letech internován 

v Králíkách. V 70. letech se Josef vrátil do Příbrami a působil jako pomocník kostelníka. 

Vnímal velmi intenzivně odraz politické doby na církevní život na Svaté Hoře. Působením a 

vlivem organizace Pacem in terris byl vyvoláván veliký tlak komunistické strany, mnoho 

kněží bylo odvoláváno z funkcí, bylo známo, že na všech církevních akcích, zejména při 

hojně navštěvovaných korunovacích, byli přítomni příslušníci STB. Závažnou událostí byl i 

požár Svaté Hory 27. 4. 1978. Okolo požáru vznikaly spekulace o jeho založení. Josef 

Soukup vydal samizdatově spis o průběhu celého požáru i s fotografiemi, který byl následně 

šířen. Byl též součástí tzv. „Podzemní církve“- společenství lidí, kteří pořádali setkání, 

semináře, vydávali samizdatově nejen duchovní literaturu. 

Josef Soukup vnímal tlaky v době 70. let v prostředí Svaté Hory a na začátku 90. let pracovní 

místo opustil. Pracoval ve zdravotnictví, kde se se svými kolegy účastnil vylepování plakátů 

a šíření informací ohledně politické situace kolem listopadu 1989. V roce 1990 se opět vrátil 

na Svatou Horu, kde měl své malé knihkupectví. Od roku 2016 pracuje jako školník na 

Waldorfské škole. Je ženatý, má čtyři děti. Po celý život jej provází víra ve svobodu a otázka 

svobody víry. Své datum narození má spojeno se svátkem archanděla Michaela, kterého 

vnímá jako velikou životní posilu. 

  

 

 


