Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni Božími syny.
(Mt 5, 7-9)

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
a Sdružení Ackermann-Gemeinde
oznamují, že po krátké nemoci v Německu 29. prosince 2021
odevzdal do náruče Stvořitele svůj život

Msgre. Anton Otte
emeritní probošt vyšehradské kapituly, kněz arcidiecéze Bamberk,
nositel řádu T. G. Masaryka, německého Spolkového kříže za zásluhy,
Bavorského řádu za zásluhy a čestný občan města Vidnava.
Narodil se 15. srpna 1939 ve Vidnavě v německé rodině. Maturoval v roce 1957
v Jeseníku. Nesměl studovat vysokou školu, proto pracoval jako dělník v Krnově.
V roce 1960 odešel do Spolkové republiky Německo, kde vystudoval teologii
a 29. června 1967 byl vysvěcen na kněze v Bamberku. V letech 1967–1974 působil jako
kněz v Ebermannstadtu a Heiligenstadtu, v letech 1974–1980 jako učitel náboženství
a v letech 1980–1998 jako vězeňský kaplan v Bayreuthu a Norimberku.
Od roku 1991 zastupoval Sdružení Ackermann Gemeinde v ČR a zároveň se stal jednou
z hlavních tváří česko-německého vzájemného porozumění. V letech 1993–1996 byl
pověřen pastorací obyvatel německé národnosti v ČR a 2001–2014 rektorem
in materialibus kostela sv. Anny na Kosoři. V roce 2001 byl jmenován nesídelním
kanovníkem vyšehradské kapituly, v roce 2005 se stal jejím sídelním kanovníkem,
v letech 2010–2011 byl děkanem kapituly a 2011–2014 jejím proboštem.
Pohřební mše svatá bude slavena v pátek 7. ledna 2022 v 9 hodin
v katedrále svatého Petra a svatého Jiří v Bamberku (Německo),
a v 11 hodin bude uložen do rodinného hrobu také v Bamberku.
V sobotu 8. ledna 2022 bude slavena zádušní mše svatá v 11 hodin
v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
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