„Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel,
bude žít, a každý, kdo žije a věří ve mne,
nezemře navěky.“
(Jan 11,25)

Všem spolubratrům, příbuzným a přátelům oznamujeme,
že dne 7. ledna 2011 zemřel v Krajské nemocnici v Liberci po těžké nemoci
kněz litoměřické diecéze
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farář v Raspenavě a administrátor excurrendo v Hejnicích a Mníšku u Liberce.

Narodil se 20. června 1948 v Kryštofově Údolí u Liberce jako nejstarší ze tří dětí. Maturoval na
gymnáziu v Jičíně a vystudoval systémové inženýrství na ČVUT v Praze. Poté pracoval do roku
1977 ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. V témže roce odešel na doporučení kardinála
Františka Tomáška do Itálie. Tam vystudoval teologii a filozofii nejprve na Lateránské
univerzitě a doktorát pak získal na Papežské univerzitě Gregoriana. S mimořádným
papežským dovolením byl dne 9. listopadu 1985 v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě
vysvěcen na kněze s určením pro litoměřickou diecézi. V letech 1985 – 1990 působil ve
Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1990 jej biskup Josef Koukl požádal o návrat do rodné
diecéze a poslal do Raspenavy a Hejnic, kde působil od září 1990 až do své smrti.
Díky jeho nasazení a velkému úsilí se podařilo rekonstruovat bývalý františkánský klášter
v Hejnicích a na začátku roku 2001 zde otevřít Mezinárodní centrum duchovní obnovy, jehož
se stal ředitelem.
Od roku 1995 působil na Technické univerzitě v Liberci, kde byl v letech 2005 – 2008
děkanem Fakulty přírodovědně – humanitní a pedagogické a zároveň vyučoval na Univerzitě
v Hradci Králové. Dlouhá léta předsedal České společnosti pro katolickou teologii, v letech
1996 - 2003 pracoval jako sekretář Plenárního sněmu katolické církve v České republice a byl
také dlouholetým členem Vojenského a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
V rámci diecéze působil řadu let také jako biskupský vikář pro záležitosti církevního školství
a vzdělávání a byl členem kněžské rady a sboru poradců.

Pohřební mši svatou bude sloužit v pondělí 17. ledna 2011 ve 13.00 hodin
v bazilice Panny Marie v Hejnicích litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
Po jejím skončení bude tělo zemřelého uloženo v hejnické bazilice.
Requiescat in pace!
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
kněží a jáhni litoměřické diecéze
pastorační spolupracovníci a zaměstnanci MCDO v Hejnicích
příbuzní zesnulého

