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1. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1745 v Olomouci sestra Monika od sv. Rajmunda Milventzlová.
1759	 v	Litoměřicích	P. Konrád Kossmin,	generální	kazatel.
1779	 ve	Vídni	P.	Gerard Glosse.
1789	 v	 Tuřanech	 chórová	 sestra	 zrušeného	 olomouckého	 kláštera	

Anežka od sv. Kateřiny Sienské Bludovská.
1790	 v	Jaroslavi	v	Haliči	P. Klement Rasper,	vojenský	kaplan.
1792	 v	Karlových	Varech	pomocná	sestra	zrušeného	plzeňského	klášte-

ra Štěpána od Boží lásky Ruppertová.
1801	 v	Praze	P.	Kajetán Haffeneker,	magistr	posvátné	teologie,	profe-

sor	na	pražské	univerzitě.
1990	 v	 Heidelbergu	 služebník	 Boží	 P.	 Tomáš Týn,	 viceregent	 studia	

v	Boloni,	ve	věku	40	 let,	20	 let	profese.	Po střední škole v Brně 
získal stipendium v Dijonu, odkud se v roce 1969 do Českosloven-
ska nevrátil. Vstoupil do noviciátu v provincii Teutonie, studoval 
ve Walberbergu, v Boloni a na Angelicu, vyučoval pak na domini-
kánském učilišti v Boloni. Byl vyhledávaným kazatelem, zpovědní-
kem a duchovním vůdcem. V den svého kněžského svěcení nabídl 
svůj život Bohu jako smírnou oběť za svobodu církve v tehdejším 
Československu. Koncem roku 1989 u něj propukl zhoubný nádor 
plic, jemuž podlehl.

Ať odpočívají v pokoji!

2. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1683	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Petr Fuldner.
1739	 v	Klatovech	P.	Jordán Vogler.
1759	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Hyacint Stixa,	magistr	posvátné	

teologie,	exprovinciál,	historik.
1779	 v	Jihlavě	P.	Leonard Petter.
1780	 v	Opavě	P.	Ludvík Ilgner.
1795	 v	Jablonném	P.	Josef Grün,	magistr	posvátné	teologie,	exprovin-

ciál.
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1959	 v	Litoměřicích	P.	Bernardin Skácel,	ve	věku	75	let,	57	let	profese.	
Studoval v Olomouci, v Lovani a ve Fribourgu, získal doktoráty 
z teologie a filosofie. Za 1. světové války byl polním kaplanem na 
frontě na Ukrajině a v Itálii. Přednášel filosofii na řádovém učili-
šti v Olomouci, působil v Praze, Znojmě, Košicích a Plzni, od roku 
1940 byl spirituálem v semináři v Českých Budějovicích. Po válce 
založil sekulární institut Dílo blažené Zdislavy, jehož členky měly 
spolupracovat s kněžími na farách. V roce 1948 obnovoval do-
minikánskou přítomnost v Jablonném v Podještědí. Po roce 1950 
unikl internaci, žil v Litoměřicích a až do své smrti se tajně věnoval 
vedení sester Díla blažené Zdislavy.

Ať odpočívají v pokoji!

3. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1680	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Karel Jokš.
1716	 v	Olomouci	chórová	sestra	Augustina od sv. Kateřiny Humlová.
1728	 v	Jihlavě	bratr	spolupracovník	Ondřej Frühauf.
1732	 v	Opavě	P.	František Mitrovský z Nemyšle.
1743	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Maxmilián Rauch,	generální	kazatel.
1760	 v	Brně	P.	Michael Haubtmann,	magistr	posvátné	teologie.
1763	 v	Chebu	P.	Dominik Binder.
1787	 v	Plzni	P.	Augustin Paukert,	profesor	gymnasia.
1804	 v	Terešově	P.	Arsenius Förster,	zámecký	kaplan.
1817	 v	Praze	bratr	spolupracovník	Fidelis Reindl.
1879	 v	Praze	P.	Vilém Kabeš,	generální	kazatel,	farář	u	sv.	Jiljí	a	ředitel	

farní	školy.
1971	 v	Římě	bratr	spolupracovník	Konstanc Čikl ve	věku	63	let,	39	let	

profese.	Pracoval jako kuchař a vrátný na Angeliku a byl velkou 
oporou všem českým bohoslovcům v Římě, zvláště za války.

Ať odpočívají v pokoji!

4. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1649	 v	Praze	sestra	Alžběta Magdalena z Říčan.
1715	 v	Ústí	nad	Labem	P.	František Jähnel.
1742	 v	Nymburce	bratr	spolupracovník	Vojtěch Breite.
1770	 v	Boskovicích	P.	Teofil Stöhr.
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1794	 v	 Olomouci	 pomocná	 sestra	 zrušeného	 olomouckého	 kláštera	
Marta od sv. Dominika Winklerová.

1801	 v	Brně	poslední	převorka	zrušeného	brněnského	kláštera	Štěpá-
na od sv. Dominika Schneiderová.

1802	 v	Olomouci	P.	Adolf Lauer,	převor.
Ať odpočívají v pokoji!

5. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1685	 v	Plzni	P.	Dominik Staidelius.
1715	 ve	Vratislavi	sestra	Martina Bonjutznin.
1723	 v	Olomouci	chórová	sestra	Josefa Tučková.
1730	 ve	Vratislavi	bratr	novic	Eligius Rodler.
1736	 v	Těšíně	bratr	spolupracovník	Benedikt Roy.
1739	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Felix Felix.
1750	 v	Brně	pomocná	sestra	Magdalena Drešerová.
1768	 v	Olomouci	P.	Norbert Zavadil.
1786	 v	Litoměřicích	P.	Romuald Kraluper,	převor.
1789	 v	Budě	v	Maďarsku	P.	Josef Aujeský,	polní	kurát.
1790	 v	Uherském	Brodě	P.	Gabriel Hübner,	generální	kazatel.
1792	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Paulina Franková.
1962	 na	Moravci	P.	Emilián Soukup ve	věku	76	let,	58	let	profese.	Stu-

doval ve Štýrském Hradci, Olomouci a Düsseldorfu Přes třicet let 
vyučoval na řádovém učilišti v Olomouci, do češtiny přeložil Teolo-
gickou summu sv. Tomáše Akvinského. Byl vynikajícím kazatelem 
a vyhledávaným zpovědníkem, stál u zrodu časopisu Na hlubinu. 
Působil také jako superior kongregace sester dominikánek, mno-
hokrát byl olomouckým převorem. Propagoval obnovu liturgie, 
byl předsedou spolku Cyrilská jednota. V roce 1946 byl postižen 
mozkovou mrtvicí a roku 1950 musel podstoupit amputaci nohy.

Ať odpočívají v pokoji!

6. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1685	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Albert Schöllinger,	magistr	posvátné	teologie.
1721	 v	Jablonném	P.	Dominik Gutt,	podpřevor.
1732	 ve	Vratislavi	sestra	Magdalena Löblová.
1752	 v	Plzni	chórová	sestra	Jana Serafína Bencková.
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1812	 ve	Znojmě	P.	Jiří Neumarker,	převor.
1885	 v	Praze	P.	Adolf Jacob,	podpřevor.
1889	 v	Praze	P.	Kandidus Ruth,	generální	kazatel.
1949	 v	Uherském	Brodě	P.	Hilár Haitl	 ve	věku	78	 let,	56	 let	profese.	

Hned po svěcení nastoupil jako submagistr a posléze magistr kle-
riků a noviců v Olomouci. Byl převorem v Litoměřicích, Olomouci, 
Znojmě a Košicích. Spoluzakládal komunitu v Českých Budějovi-
cích, byl kaplanem v Třeboni. Poslední léta svého života působil 
jako zpovědník v Uherském Brodě. 

2013	 v	Olomouci	P.	Dominik Marek	ve	věku	96	let,	76	let	profese.	Při li-
kvidaci klášterů v roce 1950 měl být zatčen a souzen v monstrpro-
cesu s řeholníky; z kláštera však unikl a skrýval se až do amnestie 
v květnu 1960. Poté byl přesto odsouzen na čtyři roky a vězněn do 
amnestie v květnu 1962 ve Valdicích. Poté pracoval v civilních za-
městnáních, 1968–1974 byl tajemníkem teologické fakulty. Jako 
důchodce dostal roku 1979 státní souhlas pro výpomoc na Sva-
tém Kopečku. V roce 1996 se vrátil do kláštera v Olomouci.

Ať odpočívají v pokoji!

7. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1620	 v	Olomouci	P.	Jordán Scholtz,	generální	kazatel.
1712	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Kašpar Teschner.
1752	 v	Brně	P.	Albert Köller.
1793	 v	Praze	P.	Akvinas Fleisner.
1800	 v	Brně	P.	Leopold Wohlfart,	kaplan	při	katedrále.
1802	 v	Olomouci	P.	Jiljí Pietke.
1806	 v	Olomouci	P.	Ondřej Kniepandl.

Ať odpočívají v pokoji!

8. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1642	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Magdalena Löwová.
1642	 v	Olomouci	pomocná	sestra	Zuzana od sv. Kateřiny Ottová.
1709	 v	Olomouci	chórová	sestra	Sidonie od sv. Cecílie Pumrichová.
1750	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Bonifác Stetten.
1755	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Vavřinec Brückner,	magistr	po-

svátné	teologie,	exprovinciál.
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1765	 v	Plzni	chórová	sestra	Alberta od Panny Marie Vítězné Řepová.
1772	 v	Boskovicích	P.	Mansuet Krotký.
1787	 v	Praze	P.	Tomáš Macarius. Byl malířem a autorem knih o umění.
1801	 v	Plzni	chórová	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Václava od 

sv. Tomáše Akvinského Patzenhauerová.
1891	 v	Římě	P.	Josef Maria Larroca,	74.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	letech	

1879–1891.
Ať odpočívají v pokoji!

9. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1651	 v	Litoměřicích	P.	Vincenc Ferrerius.
1652	 v	Olomouci	P.	Jindřich Polenský.
1730	 v	Chebu	P.	Michael Keller.
1791	 v	Praze	P. Karel Adámek. V řádu byl bratrem spolupracovníkem. 

Po zrušení českobudějovického kláštera jej biskup vysvětil na kně-
ze. Vynikl jako skvělý katecheta.

1891	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Augustin Kühnel.
1918	 v	Olomouci	P.	Mannes Rollmann,	magistr	posvátné	teologie,	ex-

provinciál,	podpřevor,	regent	studia	a	profesor,	ve	věku	55	let,	34	
let	profese.	Vyučoval ve Vídni filosofii, kde byl i převorem. V letech 
1893–1898 byl provinciálem říšské provincie. Poté vyučoval v Dü-
sseldorfu, byl profesorem morální teologie ve Fribourgu a nato 
regentem olomouckého studia.

Ať odpočívají v pokoji!

10. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1671	 v	Olomouci	P.	Albert Wesnitzer.
1746	 v	Klatovech	P.	Inocenc Voříšek.
1748	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Augustin Kummer.
1765	 v	Olomouci	P.	Vavřinec Tobiáš.
1774	 v	Jihlavě	bratr	spolupracovník	David Pfab.
1783	 v	Litoměřicích	P.	Michael Welker.
1798	 v	Praze	pomocná	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Wiganda 

od sv. Reginalda Tirpeková.
1874	 v	Olomouci	P.	Tomáš Panáček.
1900	 ve	Štýrském	Hradci	P.	Antonín Arnold.
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1985	 na	Moravci	bratr	spolupracovník	Teofil Novosad	ve	věku	85	let,	
59	let	profese.	Pracoval v expedici edice Krystal v Olomouci, pak 
jako sakristán v Praze, Jablonném a Znojmě.

Ať odpočívají v pokoji!

11. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1713	 ve	Vratislavi	P.	Augustin Herlitz,	magistr	posvátné	teologie.
1735	 v	Českých	Budějovicích	P.	Jan Kožený.
1753	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Dominik Rechenberger.
1764	 v	Uherském	Brodě	P.	Ladislav Finger.
1773	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Dominik Stoltz.
1810	 v	Uherském	Brodě	P.	Desider Resner.
1984	 na	Moravci	bratr	spolupracovník	Stanislav Roušal	ve	věku	73	let,	

53	let	profese.	Pracoval jako sakristán, truhlář a kuchař v Plzni, 
Olomouci a Znojmě. Byl vždy chválen jako výborný kuchař, který si 
dovedl poradit i v době nouze za války.

Ať odpočívají v pokoji!

12. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1696	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Leonard Tschöttel.
1721	 v	Praze	chórová	sestra	Aloisie Zakavecká.
1735	 v	Písku	P.	Hyacint Tauschmann.
1743	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Jeroným Burgstall.
1758	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Jáchym Fischer.
t. r.	 ve	Vratislavi	P.	Bedřich Sigl,	administrátor	farnosti.
1783	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Hyacinta Schrocinzeková.
t. r.	 v	Plzni	chórová	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Nepomuce-

na od sv. Vincence Amonová.
t. r.	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Bruno Veselý.

Ať odpočívají v pokoji!

13. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1710	 v	 Českých	 Budějovicích	 bratr	 spolupracovník	Vavřinec Bosnan-

ský.
1718	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Blažej Česnek.
1725	 v	Šumperku	bratr	spolupracovník	Jordán Höchsmann.
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1733	 v	Olomouci	P.	Rajmund Hoser,	student	teologie.
1758	 ve	Vratislavi	sestra	Rosa Kuchendorfová.
1763	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Marie Inocencie Walissová.
1788	 v	Českých	Budějovicích	P.	Inocenc Bernard.
1944	 v	Praze	P.	Václav Bubeník,	exprovinciál,	ve	věku	81	let,	62	let	pro-

fese.	Po obnově české provincie roku 1905 ho magistr řádu jme-
noval prvním provinciálem. Oficium provinciála zastával celkem 
pětkrát, kromě toho byl pětkrát pražským a dvakrát olomouckým 
převorem. Od svých 27 let tak byl s tříletou přestávkou až do 74 
let svého života neustále představeným. 

Ať odpočívají v pokoji!

14. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1716	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	klerik	Josef Schwenarz.
1737	 v	Pavii	v	Itálii	P.	Vavřinec Rubner,	vojenský	kaplan.
1738	 v	Hlohově	bratr	spolupracovník	Marek Bayer.
t. r.	 v	Brně	P.	Česlav Giffel.
1772	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Karolína Grechelová.
1774	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Petr Güttler.
1779	 v	Litoměřicích	P.	Alexius Wiestner.
1789	 v	Selimu	v	Banátu	P.	Dominik Košťál,	vojenský	kaplan.
1795	 v	Opavě	P.	Rudolf Hartmann.
1801	 v	Jablonném	bratr	spolupracovník	Hyacint Zeller.
1864	 v	Šoproni	P.	Ignác Sieber,	generální	kazatel	a	převor.
2013	 ve	Znojmě	sestra	Anunciáta Josefa Šromová	ve	věku	93	 let,	63	

let	profese.	V roce 1941 se připojila k plánu na obnovení komu-
nity kontemplativních mnišek, s komunitou prošla všechna místa 
nuceného pobytu. Byla zručnou vyšívačkou parament. 

Ať odpočívají v pokoji!

15. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1667	 v	Litoměřicích	P.	Michael Impens.
1694	 v	Klatovech	P.	Ferdinand de Fort.
1712	 v	Plzni	P.	Amand Keiner.
1712	 ve	Znojmě	P.	Ambrož Peretius,	magistr	posvátné	teologie.
1740	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Česlav Stixa.
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1751	 v	Hlohově	bratr	spolupracovník	Vincenc Braunwisner.
1757	 v	Olomouci	P.	Jan Sarkander Walchenheim.
1762	 v	Jablonném	P.	Kajetán Elger.
1763	 v	Brně	P.	Marián Geisler.
1764	 ve	Znojmě	P.	Antonín Ramsch,	varhaník	a	regenschori.
1769	 v	Olomouci	pomocná	sestra	Laurencie od sv. Tekly Bayerová.
1770	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Cyril Genich.
1792	 v	Litoměřicích	P.	Řehoř Lanner.
1875	 ve	Znojmě	P.	Antonín Řezáč,	generální	kazatel,	podpřevor	a	ad-

ministrátor	farnosti.
1877	 ve	Štýrském	Hradci	P.	Albert Maria Edl.
1903	 v	Bratislavě	P.	Alexius Resetárits.
1975	 v	 Lukově	 u	 Zlína	 P.	 Prokop Švach,	 duchovní	 správce	 sester,	 ve	

věku	68	let,	47	let	profese.	Studoval v Olomouci, Le Saulchoir a na 
Angeliku. Vyučoval exegezi Starého a Nového zákona na řádovém 
studiu v Olomouci a v litoměřickém diecézním semináři. Po krátké 
internaci byl od roku 1950 administrátorem v České Třebové. Po 
několika letech horlivého působení přišel o státní souhlas, praco-
val pak jako dělník, poté jej přijaly Křížové sestry jako svého du-
chovního správce do domova důchodců v Lukově.

Ať odpočívají v pokoji!

16. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1685	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Michael Zweybrug.
1702	 v	Praze	sestra	Rozálie Reuchová.
1712	 v	Chebu	P.	Šebestián Michel,	magistr	posvátné	teologie.
1721	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Febronie Kotulinská.
1731	 v	Brně	P.	František Alles.
1766	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Česlava Apfelová.
1770	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Vincenc Kaltenbrunner.
1794	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Vincenc Reling.
1797	 ve	Zlatníkách	P.	Inocenc Molinari,	farář.
1802	 v	Uherském	Brodě	P.	Daniel Paukert,	magistr	posvátné	teologie.
1823	 v	Olomouci	P.	Vincenc Cikánek.

Ať odpočívají v pokoji!
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17. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1708	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Augustin Kai-

ser.
1747	 ve	Znojmě	P.	Vojtěch Laube.
1751	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Konrád Donat.
1760	 v	Písku	P.	Šebestián Edlinger,	vikář	kláštera.
1813	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Ferdinand Mličko.
1853	 ve	Znojmě	P.	Leopold Heimbacher,	podpřevor.
1883	 v	Chebu	P.	Vincenc Mülling,	převor.
1910	 ve	Vážanech	u	Rousínova	bratr	klerik	František Dvořáček	ve	věku	

23	let,	2	roky	profese.	Zemřel na tuberkulózu po prvním roce stu-
dia.

Ať odpočívají v pokoji!

18. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1332	 v	Paříži	P.	Barnabáš Cagnoli	 [Kaňoli],	15.	magistr	řádu,	 jejž	 řídil	

v	letech	1324–1332.
1702	 v	Brně	sestra	Antonína Skydinská.
1707	 v	Praze	u	 sv.	Maří	Magdaleny	P.	Petr Spitzel,	magistr	 posvátné	

teologie,	převor.
1742	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Jakub Plechschmied.
1746	 v	Jablonném	P.	Basil Jarisch,	převor	a	administrátor	farnosti.
1769	 v	Písku	P.	Kajetán Záruba.
1804	 v	Žatci	P.	Hyacint Hoffmann,	výpomocný	duchovní.
1806	 ve	Znojmě	P.	Sigisbert Sigl,	převor.
1843	 v	Olomouci	P.	Dominik Kleinrath.

Ať odpočívají v pokoji!

19. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1685	 v	Uherském	Brodě	P.	Maxmilián de Castro,	převor.
1689	 v	Olomouci	chórová	sestra	Anna Marie od sv. Norberta Bartoděj-

ská z Bartoděj.
1728	 v	Plzni	P.	Rajmund Fabricius.
1737	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Melchior Moser.
t. r.	 v	Brně	bratr	klerik	Adam Meixner.
1763	 ve	Znojmě	P.	Petr Demuth.
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1766	 v	Brně	P.	Ondřej Haan.
1783	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Hyacinta od sv. Karla Schweinchová.
1785	 v	Brně	chórová	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Viktorie od 

sv. Františka Wolfová.
1787	 v	Olomouci	P.	Cyril Kasper,	převor.
1790	 v	Olomouci	P.	Osvald Lechner.
1849	 v	Chebu	P.	Jakub Spann.
1961	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Cyril Štipčák	ve	věku	64	 let,	39 let 

profese.	Dlouhá léta pracoval v Olomouci a Plzni jako kuchař a za-
hradník.

Ať odpočívají v pokoji!

20. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1520	 v	Českých	Budějovicích	P.	Tomáš Caroli,	převor.
1742	 v	Hlohově	bratr	spolupracovník	Daniel Scheppe.
1745	 v	Litoměřicích	bratr	novic	Jakub Merčink.
1756	 ve	Vratislavi	P.	Kajetán Liehr,	generální	kazatel.
1773	 v	Jablonném	P.	Vavřinec Kallfarth.
t. r.	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Petr Brambach.
1780	 v	Opavě	P.	Bernardin Haschauer,	generální	kazatel.
1809	 v	Olomouci	P.	Leopold Krsovský.
1841	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Matouš Carrerius Feuereisen.
1936	 v	Olomouci	 P.	Michal Kameníček ve	 věku	 74	 let,	 56	 let	 profe-

se. Přednášel filosofii, dogmatiku a sociologii ve Vídni, Krakově 
a Lvově, po obnově provincie pak v Olomouci. Působil jako kaza-
tel a zpovědník ve Znojmě, Litoměřicích, Uherském Brodě, Retzu, 
Šoproni, Praze a Olomouci. Zajímal se o přírodu, sbíral léčivé by-
liny a dokázal připravovat účinné léky. Miloval liturgii a s velkou 
horlivostí se věnoval zpovědní službě.

1938	 v	Kemmelbachu	u	Vídně	P.	Vincenc Zapletal,	magistr	 posvátné	
teologie,	ve	věku	71	let,	54	let	profese.	Studoval na Biblické ško-
le v Jeruzalémě pod vedením P. Marie-Josepha Lagrange; dlouhá 
léta vyučoval na univerzitě ve Fribourgu exegezi Starého zákona 
a semitské jazyky. V letech 1911 a 1912 byl rektorem fribourgské 
univerzity. 

Ať odpočívají v pokoji!
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21. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1664	 v	Chebu	P.	Jindřich Meroth.
1665	 v	Chebu	P.	Vincenc Kornman.
1707	 v	Brně	P.	Rajmund Horecký.
1739	 v	Brně	bratr	spolupracovník	David Görth.
1748	 v	Těšíně	bratr	klerik	Jan Pusch.
1757	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Hyacint Merksbauer.
1758	 ve	Vratislavi	P.	Sigisbert Lenke,	generální	vikář	slezské	kongrega-

ce.
1772	 v	Pětikostelí	v	Uhrách	P.	Hilarius Schön,	vojenský	kaplan.
1777	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Prokop Bažant.
1791	 v	Šumperku	bratr	spolupracovník	Jan Sarkander Weigel.

Ať odpočívají v pokoji!

22. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1758	 v	Jablonném	P.	Vincenc Hanisch.
1776	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Josef Balašek.
1780	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Gotthard Elsner.
1799	 v	Olomouci	chórová	sestra	zrušeného	kláštera	Antonie od Ježíšo-

vy lásky Dvorská.
1804	 v	Ratiboři	P.	Pavel Himler,	magistr	posvátné	teologie.

Ať odpočívají v pokoji!

23. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1712	 v	Šumperku	P.	Antonín Seilert.
1721	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Augustin Müller.
1722	 ve	Znojmě	P.	Antonín Sartorius.
1743	 v	Brně	chorová	sestra	Josefa Riegerová.
1770	 v	Olomouci	chórová	sestra	Febronie od Mariiny pokory Stiftero-

vá.
1799	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Ildefons Hanke,	ředitel	kůru.
1803	 v	Praze	P.	Teofil Stárek,	sekretář	provinciála.
1941	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Sarkander Leža	ve	věku	70	let,	35	let	

profese. Sloužil bratřím v Olomouci, Litoměřicích, Znojmě, Uher-
ském Brodě a Plzni. Byl zdatným zahradníkem. 

Ať odpočívají v pokoji!
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24. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1716	 v	Jihlavě	P.	Dominik Roketzan.
1724	 v	Boleslavi	P.	Albert Ludwig.
1737	 v	Praze	chórová	sestra	Mechtilda Dlouhoveská z Dlouhé Vsi.
1749	 v	Praze	P.	Eusebius Slavík.
1757	 v	Praze	chórová	sestra	Angela od sv. Tří Králů ze Šternberka.
1895	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Česlav Střeleček.
1901	 ve	Znojmě	P.	Matouš Hollowatz.

Ať odpočívají v pokoji!

25. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1716	 ve	Frankenštejnu	ve	Slezsku	P.	Josef Senftleben,	magistr	posvát-

né	teologie.
1725	 ve	Svídnici	P.	Maxmilián Breiner.
1742	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Karolína Walissová.
1768	 v	Nových	Dvorech	bratr	spolupracovník	Stanislav Patzelt.

Ať odpočívají v pokoji!

26. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1613	 v	Chebu	P.	Heřman Wilhelnius,	převor.
1681	 v	Olomouci	P.	Ludvík Dornaweringer.
1717	 v	Chebu	P.	Antonín Pfrenger,	magistr	posvátné	teologie,	expro-

vinciál.
1735	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Antonín Dittrich,	člen	Německé	provincie.
1758	 v	Jihlavě	P.	Benedikt Sigl.
1763	 v	Jihlavě	P.	Augustin Fischer,	podpřevor.
1768	 v	Českých	Budějovicích	P.	Konstantin Petsch.
1775	 v	Ratiboři	P.	Vincenc Hunter.
1785	 v	Českých	Budějovicích	P.	Godefríd Walter.
1791	 v	Příchovicích	chórová	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	An-

tonie od sv. Hyacinta Hönigarová.
1810	 v	Praze	chórová	sestra	zrušeného	olomouckého	kláštera	 Josefa 

od sv. Jana Nepomuckého Hoferová.
1811	 ve	Vratislavi	P.	Edmund Adam,	generální	vikář	slezské	kongrega-

ce.
1816	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Teodor Müller.
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1818	 v	Praze	chórová	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Akvináta 
od sv. Augustina Podleská.

1862	 ve	Znojmě	P.	Ludvík Mikš,	kaplan.
1883	 v	Šoproni	bratr	spolupracovník	Germanus Agreiter.
1899	 ve	Vídni	bratr	spolupracovník	Hyacint Waldhäusel.

Ať odpočívají v pokoji!

27. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1737	 ve	Znojmě	P.	Norbert Neisser,	magistr	posvátné	teologie.
1749	 ve	Vratislavi	P.	Ignác Müller.
1775	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Vincencie Holová.
1787	 ve	Znojmě	P.	Petr Höchsmann.

Ať odpočívají v pokoji!

28. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1716	 v	Opolí	P. Bonifác Adamovský.
1724	 v	Opolí	P.	Dominik Patzek,	generální	kazatel.
1724	 v	Jihlavě	P.	Karel Vogl.
1760	 v	Chebu	P.	Gundisalv Fischer,	vikář	konventu.
1763	 v	Olomouci	chórová	sestra	Ernestina od sv. Kateřiny Sienské Sla-

víčková.
1764	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Eufemie Kozlowská.
1768	 v	Ratiboři	pomocná	sestra	Juliána Kalinowská.
1799	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Řehoř Rinda.
1941	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Pius Bartík	ve	věku	81	let,	

51	let	profese.	Do řádu byl přijat jako klerik, ale během prvního 
ročníku studia ve Vídni se rozhodl zůstat v klášteře jako bratr spo-
lupracovník. Působil ve Vídni, Olomouci, Frýsachu, Praze, Znojmě 
a Olomouci.

1972	 na	Moravci	bratr	spolupracovník	Dominik Bahník	ve	věku	94	let,	
68	 let	profese.	Za 1. světové války byl odveden na frontu a byl 
raněn; domů se vrátil až v roce 1919. Dlouhá léta pak pracoval 
v Litoměřicích.

Ať odpočívají v pokoji!
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29. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1682	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Kryštof Steiner.
1721	 v	Praze	chórová	sestra	Františka Alsterlová z Astfeldu.
1733	 v	Olomouci	P.	Dominik Rubin.
1735	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Baltazar Himmer.
1743	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Josefa Zazwilikowská.
1758	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Pavel Heichl.
1786	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Bernarda od Boží Prozřetelnosti Pe-

sselová.
1882	 ve	Vídni	bratr	spolupracovník	Albert Jiruš.

Ať odpočívají v pokoji!

30. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1692	 v	Nymburce	P.	Teofil de Ostropole.
1723	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Ludvika Seglická.
1728	 v	Nymburce	P.	Remigius Sochovský.
1781	 ve	Svídnici	P.	Jan Richter.
1790	 v	Těšíně	P.	Blažej Windler,	profesor	na	gymnaziu.
1811	 v	Chebu	P.	Kosmas Irovský,	podpřevor.
1817	 v	Brně	P.	Placid Wedel.
1831	 v	 Litoměřicích	 P.	Vincenc Hoffmann,	 kaplan	 a	 kazatel	 v	 děkan-

ském	kostele.
Ať odpočívají v pokoji!

31. ledna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1700	 v	Brně	P.	Jan Stadler.
1733	 v	Praze	chórová	sestra	Leopoldina Eufrosina Reichlová.
1758	 v	Hlohově	P.	Jan Kreutzau.
1762	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Godefrid Fink,	profesor	filozofie.
1772	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Dominik Lantzinger,	magistr	kle-

riků.
1779	 v	Olomouci	pomocná	sestra	Barbora od sv. Dominika Kronosová.
1791	 ve	Slavonii	P.	Alan Ulrich,	vojenský	kaplan.
1794	 v	Milešově	u	Litoměřic	P.	Albert Koch,	administrátor	farnosti.
1795	 v	Kalkatě	v	Indii	P.	Kastulus Kleinmond,	misionář.
1799	 v	Boskovicích	P.	Leopold Kuttner.
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1828	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Dominik Král.
1857	 v	Chebu	P.	Josef Stadler.

Ať odpočívají v pokoji!

1. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1525	 ve	Znojmě	P.	Blažej,	převor	a	druhý	zakladatel	kláštera.
1649	 v	Olomouci	P.	Albert Herbestus.
1701	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Jakub Řežábek.
1703	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Alan de Rupe.
t. r.	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Leopold Ger-

loch.
t. r.	 v	Písku	bratr	spolupracovník	Konstantin Ernsberger.
1752	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Rozálie Peschelová.
1759	 v	Ratiboři	bratr	spolupracovník	Bedřich Proksch.
1763	 ve	Frankenštejnu	ve	Slezsku	bratr	spolupracovník	Kašpar Kringel.
1767	 v	Brně	chórová	sestra	Norberta od sv. Kryštofa Gedrušilcová.
1770	 v	Olomouci	chórová	sestra	Rosa Josefa od sv. Norberta Sattoro-

vá.
1788	 v	Pohledu	chórová	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Augusti-

na od sv. Kateřiny Sienské Rybová.
1792	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Dominika Palestrová.
1797	 v	Olomouci	chórová	sestra	Rosa od Srdce Ježíšova Sattorová.
1801	 v	Litoměřicích	P.	Rudolf Förster,	převor.
1802	 v	Opavě	P.	František Burghard.
1823	 v	Praze	P.	Modest Posseth.
1834	 v	Chebu	P.	Severinus Bayer,	magistr	bratří	spolupracovníků.
1942	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Emanuel Šnabl	ve	věku	

80	let,	49	let	profese.	Sloužil v klášteře v Uherském Brodě, Olo-
mouci a Znojmě. Byl dovedným řezbářem, vyřezával figurky k bet-
lému pro klášterní kostely v Olomouci a Znojmě. V lednu 1942 
ochrnul.
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1983	 ve	Varnsdorfu	P.	Angelik Fišer	ve	věku	57	let.	Ze zdravotních dů-
vodů musel odejít z řádu. Pracoval jako lesní dělník a jeho hájov-
na se stala útočištěm mnoha lidí. V roce 1968 byl ve Vídni znovu 
přijat do řádu a přijal kněžské svěcení. V době normalizace pra-
coval jako hostinský v Jiřetíně pod Jedlovou a pak jako pomocný 
dělník, v roce 1974 byl vězněn pro „rušení státního dozoru nad 
církvemi“. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, zvláště 
žalmů. Věnoval se studiu historie.

Ať odpočívají v pokoji!

2. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1679	 v	Klatovech	P.	František Smicheus,	převor.
1683	 v	Nymburce	bratr	klerik	Edmund Saul.
1746	 v	Těšíně	P.	Saturnin Paulin.
1773	 v	Nise	bratr	spolupracovník	Ignác Hansel.
1828	 v	Praze	bratr	spolupracovník	Baltazar Rezek.

Ať odpočívají v pokoji!

3. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1709	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Maxmilián Falkenstein.
1729	 v	Uherském	Brodě	P.	Rajmund Studletius.
1739	 v	Těšíně	bratr	spolupracovník	Valentin Radich.
1745	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Rajmund Mráček.
1774	 v	Jihlavě	P.	Tobiáš Neumann.
1776	 ve	Frankenštejnu	ve	Slezsku	P.	Tobiáš Süsmuth.
1778	 v	Ratiboři	P.	Řehoř Langer,	převor.
1792	 v	Ratiboři	bratr	spolupracovník	Antonín Gilge.
1828	 v	Litoměřicích	P.	Amand Koch.

Ať odpočívají v pokoji!

4. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1645	 v	Českých	Budějovicích	P.	Pius Podshaffel.
1734	 ve	Vratislavi	P.	Otto Václavík.
1749	 v	Šumperku	P.	Josef Hanisch,	podpřevor.
1770	 v	Jihlavě	P.	Česlav Horner.
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1854	 v	Nicastru	P.	Vincenc Ajello [Ajelo],	72.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	le-
tech	1844–1850.

Ať odpočívají v pokoji!

5. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1684	 v	Olomouci	P.	Reginald Kaithauer,	podpřevor.
1734	 ve	Frankenštejnu	ve	Slezsku	P.	Emanuel Haymann.
1736	 v	Olomouci	chórová	sestra	Brigita Nikodemová.
1745	 	v	Litoměřicích	P.	Jiří Schmid,	generální	kazatel	a	převor.
t. r.	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Dominik Kirchner,	sochař.
1746	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Petr Honn.
1751	 v	Plzni	P.	Adrián Mayerle.
1752	 v	Plzni	chórová	sestra	Anežka Goderová.
1753	 v	Plzni	P.	Ignác Fritz.
1766	 v	Jihlavě	bratr	spolupracovník	Vincenc Friedl.
1893	 ve	Vídni	bratr	spolupracovník	Alvarus Ott.
t. r.	 ve	Štýrském	Hradci	P.	Tomáš Rigger.

Ať odpočívají v pokoji!

6. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1685	 v	Českých	Budějovicích	P.	Petr Macarius.
1735	 ve	Vratislavi	P.	Martin Nesen,	podpřevor.
1758	 v	Brně	pomocná	sestra	Eufémie od sv. Leopolda Kollhardová.
1797	 v	Brně	chórová	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Augustina 

od Ježíšovy lásky Tovareková.
1809	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Františka Bujakowská.
1810	 v	Chebu	P.	Dominik Hoffmann.

Ať odpočívají v pokoji!

7. února vzpomínáme na zemřelé otce a matky členů Řádu kazatelů. 
Dnešního dne zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1686	 v	Brně	bratr	spolupracovník	František Gube.
1706	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Arnošt Mentz.
1733	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Vojtěch Jílemský,	magistr	posvátné	teologie.
1741	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Carinus Riedel.
1767	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Karolína Schimonská.
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1772	 v	 Plzni	 pomocná	 sestra	 Walburga od Panny Marie Vítězné 
Taublerová. 

t. r.	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Rajmund Wallsteiner.
1809	 v	Ústí	nad	Labem	bratr	spolupracovník	Eustach Knobloch.
1863	 v	Szombathely	[Sombat-hej]	P.	Petr Csendes [Čendeš],	převor.
1963	 v	Dubrovníku	bratr	spolupracovník	Antonín Pospíšil.

Ať odpočívají v pokoji!

8. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1656	 v	Uherském	Brodě	P.	Ignác.
1698	 v	Olomouci	pomocná	sestra	Osanna Beková.
1742	 v	Klatovech	bratr	spolupracovník	Mikuláš Saba.
1745	 v	Olomouci	P.	Tomáš Brauner.
1750	 v	Ratiboři	P.	Marcel Heissig.
1754	 v	Českých	Budějovicích	P.	Karel Mardetschleger.
1757	 v	Jablonném	P.	Libor Hoffmann,	generální	kazatel.
1761	 v	Ratiboři	pomocná	sestra	Anna Otýlie Neugebauerová.
1769	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Pankrác Svoboda.
1784	 ve	Frankenštejnu	ve	Slezsku	bratr	spolupracovník	Baltazar Scholz.
1806	 v	Olomouci	P.	Kalasanc Ruff, novicmistr.
1947	 ve	 Św.	Anně	P.	Petr Žáček,	 kaplan	 kláštera	mnišek,	 ve	 věku	82	

let,	62	let	profese.	Pomáhal při obnově polské provincie, byl no-
vicmisterm a převorem v Krakově. V roce 1910 jej magistr řádu 
poslal na misie do Petrohradu v Rusku. Před 1. světovou válkou 
odcestoval na Moravu navštívit své staré rodiče. Válka mu zabrá-
nila v návratu, bratři v Praze toho využili a zvolili jej převorem. Po 
skončení války se chtěl vrátit do Petrohradu, ale politické poměry 
v Rusku mu to znemožnily. Aby mohl být co nejblíže Rusku, přijal 
místo kaplana u rozjímavých sester dominikánek ve Svaté Anně, 
kde působil až do své smrti.

Ať odpočívají v pokoji!

9. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1548	 v	Českých	Budějovicích	P.	Bernard Bursatoris,	převor.
1728	 v	Jihlavě	P.	Tobiáš Zebo,	generální	kazatel.
1743	 ve	Vratislavi	P.	Leopold Salice.
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1769	 ve	Vratislavi	P.	Humbert Salice.
1780	 v	Opolí	P.	Tomáš Hoffmann.
1880	 ve	Znojmě	P.	Godefríd Kryl,	vojenský	kaplan.
1933	 v	Římě	P.	Ondřej Frühwirth,	75.	magistr	řádu	a	kardinál.	Řád	řídil	

v	letech	1891–1904.
Ať odpočívají v pokoji!

10. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1671	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Dominik Lehmann.
1692	 v	Olomouci	pomocná	sestra	Barbora Gerinerová.
1709	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Bernard Gotfrid.
1714	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Gundisalv Manhart.
1715	 ve	Znojmě	P.	Antonín Peretius,	magistr	posvátné	teologie,	expro-

vinciál.
1724	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Pius Hausmann.
1742	 v	Klatovech	P.	Šebestián Michel.
1785	 v	Hlohově	bratr	spolupracovník	Josef Glatte.
2010	 v	Plzni	P.	Rosarius Antonín Hýža,	papežský	prelát,	ve	věku	86	let.	

V 50. letech působil v ilegální skupině Společenství, roku 1962 byl 
za tuto činnost uvězněn, ve vězení přijal kněžské svěcení. Po pro-
puštění pracoval jako dělník. V roce 1968 získal státní souhlas, od 
roku 1970 působil u Panny Marie Růžencové. Byl soudcem a diecé-
zním penitenciářem. Na podzim roku 2008 mu byla amputována 
noha. Profesi složil v hospici tři týdny před smrtí a odpověděl tak 
na dávnou touhu po zasvěcení se Bohu řeholními sliby.

Ať odpočívají v pokoji!

11. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1672	 v	Chebu	P.	Vincenc Walzbacher	z	německé	provincie.
1701	 v	Nymburce	bratr	spolupracovník	Michael Housenka.
1706	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Hyacint Prankmann.
1711	 v	Plzni	P.	Vilém Flauge.
1727	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Kryšpín Remen.
1729	 v	Praze	chórová	sestra	Alexie Apolonie Dubská.
1754	 ve	Vratislavi	P.	Celestin Ammich.
1761	 ve	Vídni	P.	Edmund Linhart,	vojenský	kaplan.
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1775	 ve	Znojmě	P.	Teofil Tatzberger.
1780	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Václav Seidler,	podpřevor.
1784	 v	Miláně	P.	Josef Gros,	magistr	posvátné	teologie,	penitenciář	při	

milánské	katedrále.
1859	 v	Šoproni	P.	Tomáš Kugler.
1863	 ve	Štýrském	Hradci	bratr	spolupracovník	Jakub Kemmer.
1945	 v	koncentračním	táboře	v	Terezíně	P.	Benedikt Hronek	ve	věku	

38	let,	17	let	profese.	Působil v Praze, Znojmě, Uherském Brodě 
a Plzni. Horlivě konal lidové misie a duchovní cvičení. Pro svá ne-
ohrožená kázání byl v roce 1944 zatčen gestapem a vězněn na 
Pankráci a v Terezíně, kde po velkém utrpení zemřel.

Ať odpočívají v pokoji!

12. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1643	 v	Olomouci	chórová	sestra	Hedvika Mittagová.
1679	 v	Nymburce	P.	Petr Kanický.
1700	 v	Praze	sestra	Zuzana Steinmajerová.
1747	 v	Českých	Budějovicích	P.	Marián Koch.
1762	 v	Uherském	Brodě	P.	Metoděj Daněk,	převor.
1766	 ve	Vratislavi	P.	Štěpán Jahn.
1779	 v	Opolí	P.	Michael Sartorius,	generální	kazatel.
t. r.	 v	Boskovicích	bratr	spolupracovník	Felix Moskvan.
1788	 v	Pohledu	chórová	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Jana Bap-

tista od sv. Josefa Dallerová.
1794	 v	Ratiboři	P.	Bonifác Selinger.
1800	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Gabriela Seichertová.
1803	 v	Plzni	chórová	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Ignácie od 

Boží Prozřetelnosti Weisová.
1804	 v	Ratiboři	P.	Filip Baldermann,	magistr	posvátné	teologie,	převor.

Ať odpočívají v pokoji!

13. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1685	 v	Klatovech	P.	Leonard Massius,	generální	kazatel.
1708	 ve	Znojmě	P.	Jan Ondřej Herlich. Byl farářem v Goslau a dobro-

dincem kláštera, do řádu byl přijat před smrtí.
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1738	 v	Ústí	nad	 Labem	P.	Hyacint Michl,	magistr	 posvátné	 teologie,	
převor.

1739	 v	Ratiboři	bratr	spolupracovník	Valentin Redlich.
1766	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Jordán Gugger.
1814	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Fidelis Schindler.
1918	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Felix Burda	ve	věku	60	let,	22	let	

profese.	Jako kuchař sloužil bratřím v Praze, Olomouci, Uherském 
Brodě a Znojmě. 

1981	 v	Římě	P.	Anicet Fernandez,	82.	magistr	řádu,	 jejž	řídil	v	 letech	
1962–1974.

Ať odpočívají v pokoji!

14. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1646	 v	Českých	Budějovicích	P.	Vincenc de Opheca.
1705	 v	Šumperku	bratr	spolupracovník	Jan Šik.
1710	 v	Olomouci	chórová	sestra	Cecílie od Ježíše Vetterová de Liliis, 

převorka.
1718	 v	Jihlavě	P.	Šebestián Schuster.
1727	 v	Plzni	P.	Václav Fiklscher.
1742	 v	Klatovech	P.	Štěpán Reindler,	převor.
1772	 v	Praze	chórová	sestra	Dominika od sv. Tří Králů Widerspergová.
1782	 bratr	spolupracovník	Česlav Neumann.
1814	 v	Medlově	P.	Hilarius Deng,	kuratista.
1927	 v	Plzni	P.	Konstanc Pechoč	ve	věku	56	let,	36	let	profese.	Půso-

bil jako kaplan a duchovní správce v nemocnici v Praze, kazatel 
v Olomouci a Litoměřicích, katecheta a kaplan ve Znojmě a v Plz-
ni. Byl redaktorem Růže dominikánské a promotorem růžence.

Ať odpočívají v pokoji!

15. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1717	 ve	Vratislavi	sestra	Augustina Siegstoková.
1718	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Štěpán Ehard.
1726	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Dominik Werner.
1728	 v	Klatovech	P.	Vincenc Vogl.
1759	 v	Olomouci	chórová	sestra	Hyacinta od sv. Antonína Čečatková.
1770	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Jordán Keil.
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t. r.	 v	Litoměřicích	bratr	klerik	Jordán Reit.
1789	 v	Opavě	P.	Bernard Hauke,	katecheta.
1814	 v	Žirovnici	P.	Kajetán Hönig,	děkan.
1839	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Vavřinec Günther.

Ať odpočívají v pokoji!

16. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1722	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Martin Schindler.
1730	 v	Brně	bratr	spolupracovník	František Ilman.
1742	 v	Klatovech	P.	Prokop Laad.
1760	 v	Praze	pomocná	sestra	Magdalena od sv. Josefa Mechlerová.
1773	 v	Brně	chórová	sestra	Aloisie od Mariiny přímluvy Wolfová. 
t. r.	 ve	Svídnici	bratr	spolupracovník	Bernard Jager.
1810	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Reginald Koch.
1964	 v	Místku	P.	Pavel Škrabal	ve	věku	60	 let,	41	 let	profese.	Studo-

val v Olomouci, na Angeliku a na Biblické škole v Jeruzalémě; na 
řádovém studiu v Olomouci vyučoval exegezi, biblickou archeolo-
gii a hebrejštinu, byl v převorem a regentem studia v Olomouci. 
Je autorem překladu Nového zákona. Po propuštění z internace 
v Želivi pracoval v továrně jako dělník až do své smrti.

Ať odpočívají v pokoji!

17. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1717	 ve	Vratislavi	P.	Benedikt Kleinhard.
1758	 v	Českých	Budějovicích	P.	Kandid Hübl.
t. r.	 ve	Znojmě	P.	Melchior Hohenhäuser.
1776	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Tomáš Křeček,	generální	kazatel.
1782	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Kajetána Mitrowská.
1796	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	František Holc.
1942	 v	koncentračním	táboře	v	Osvětimi	bratr	jáhen	Patrik Kužela ve 

věku	27	 let,	6	 let	profese.	Byl vyslán na studia do Le Saulchoir. 
Po vzniku protektorátu podpořil žádost Čechů v zahraničí, aby jim 
ve francouzském vysílání byla umožněna čtvrthodinová relace. To 
stačilo na zatčení gestapem. Byl vězněn v Kounicových kolejích 
v Brně a pak v Osvětimi, kde zemřel v pověsti svatosti.

Ať odpočívají v pokoji!
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18. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1695 v Olomouci sestra Ludvika od sv. Magdaleny de Pazzis Krsová.
1721	 v	Brně	P.	Anselm Fiala.
t. r.	 v	Olomouci	chórová	sestra	Kateřina Tröberová.
1726	 v	Opavě	P.	Matouš Kukelka.
1768	 v	Brně	P. Jan Nepomuk Mareček.
1770	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Kamil Wandl.
1772	 	v	Olomouci	pomocná	sestra	Paulina od sv. Antonína Joanneso-

vá.
t. r.	 v	Boskovicích	bratr	spolupracovník	Kryšpín Domanský.
1799	 v	Ratiboři	pomocná	sestra	Anna Schwiedrizková.
1844	 v	Uherském	Brodě	P.	Jakub Netopil.
1996	 v	Dublinu	[Dablinu]	P.	Damián Byrne [Bern],	84.	magistr	řádu,	jejž	

řídil	v	letech	1983–1992.
Ať odpočívají v pokoji!

19. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1300	 v	Římě	P.	Munio de Zamora,	7.	magistr	řádu	a	biskup.	Řád	řídil	

v	letech	1285–1291.
1705	 v	Brně	P.	Hyacint Kanviczka.
1718	 ve	Vratislavi	P.	Bruno Mese.
1739	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Karel Švagerka.
1749	 v	Brně	chórová	sestra	Kateřina Schambergerová.
1751	 v	Nových	Dvorech	bratr	spolupracovník	Pavel Jílek.
1752	 v	Olomouci	chórová	sestra	Norberta Kristelová.
t. r.	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Martina Skalová.
1760	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Klement Kumprecht,	kaplan	ve	

vojenské	nemocnici.
1764	 v	Boskovicích	P.	Mainhart Dewaldt.
1782	 v	Olomouci	P.	Pius Keller.
1787	 v	Praze	P.	Vincenc Vorel.
t. r.	 v	Praze	chórová	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Emanuela 

od sv. Anny Patzová.
1795	 v	Hlohově	P.	Hyacint Petersen.
1833	 v	Olomouci	P.	Ambrož Raška,	převor.

Ať odpočívají v pokoji!
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20. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1705	 v	Brně	P.	Hyacint Hlavička.
1726	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Antonín Kay.
1734	 v	Uherském	Brodě	P.	Pius Sedlečko,	generální	kazatel	a	převor.
1770	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Modest Král.
1792	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Pavel Bröcher.
1795	 v	Brně	chórová	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Česlava od 

Matky Bolestné Rupprechtová.
1863	 v	Praze	P.	Edmund Devara,	podpřevor.

Ať odpočívají v pokoji!

21. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1717	 v	Ratiboři	P.	Vincenc Necks.
1730	 v	Římě	služebník	Boží	papež	Benedikt XIII.	z	našeho	řádu,	řehol-

ním	jménem	Vincenc	Orsini.
t. r.	 v	Římě	P.	Augustin Pipia,	 61.	magistr	 řádu	a	kardinál.	Řád	 řídil	

v	letech	1721–1725.
1731	 v	Opavě	P.	Dominik Richter.
1748	 v	Ratiboři	P.	Florián Wolnik.
1783	 v	Pohledu	poslední	převorka	zrušeného	pražského	kláštera	Rosa 

od Kristovy koruny Christlová.
Ať odpočívají v pokoji!

22. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1694	 v	Nymburce	P.	Jan Fiala.
1744	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Augustina Fragsteinová.
1752	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Adam Fürstovský.
1807	 v	Opolí	P.	Tomáš Seifert.
1938	 v	Košicích	P.	Vavřinec Pirkl	ve	věku	67	let,	47	let	profese.	Půso-

bil jako kazatel a zpovědník ve Vídni, Retzu, Šoproni a Frýsachu. 
Jako lidový misionář prošel Korutany, Maďarsko, Čechy, Moravu 
i Slovensko. Od začátku 1. světové války působil v Košicích, kde 
byl několikrát převorem a ředitelem třetího řádu; byl oblíbeným 
duchovním vůdcem.

Ať odpočívají v pokoji!
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23. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1353	 v	Avignonu	P.	Jan de Moulins	[Mulan],	20.	magistr	řádu	a	kardi-

nál.	Řád	řídil	v	letech	1349–1350.
1608	 v	Olomouci	chórová	sestra	Magdalena Píčková z Lysic,	převorka.
1731	 v	Hlohově	P.	Šebestián Kakoška.
1746	 ve	Vratislavi	P.	Dominik Hohenhausen.
1760	 v	Boleslavi	P.	Marián Vogl.
1779	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Česlav Jeřábek.
1784	 v	Písku	chórová	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Angela od 

Panny Marie Vítězné Sionová.
1823	 v	Albenreut	u	Chebu	pomocná	sestra	zrušeného	plzeňského	kláš-

tera Benvenuta Delingerová.
1999	 v	Kadani	P.	Vít Beneš	ve	věku	87	let,	65	let	profese.	Působil v Pra-

ze, pak byl vykázán gestapem do Plzně. Po válce se vrátil do Prahy, 
krátce působil v Litoměřicích a v roce 1948 studoval v Římě církev-
ní právo. Byl internován v Broumově a v Želivě. Žaloval stát kvůli 
nezákonnému zadržování chorvatského dominikána Augustina 
Pavloviče, dosáhl jeho propuštění z internace a vyhoštění. Za to 
byl roku 1953 odsouzen na osm let. Byl vězněn ve Rtyni v Podkrko-
noší a ve Valdicích. Po propuštění pracoval v papírnách a v sodov-
kárnách, v roce 1968 dostal státní souhlas jako kaplan v Plzni, po 
jeho odnětí roku 1975 žil v Plzni. Celý život usiloval o opravdovost 
v řeholním a kněžském životě, mnohokrát se jako právník zasazo-
val o obnovu řeholního života i svobodného kněžského působení. 
Pro lidi nespravedlivě pronásledované komunistickým režimem 
byl oporou a poradcem jako kněz i jako právník.

Ať odpočívají v pokoji!

24. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1678	 v	Českých	Budějovicích	P.	Dominik Dornaweginger.
1689	 v	Olomouci	pomocná	sestra	Jana.
1709 v Olomouci sestra Jana Bucherová.
1737	 ve	Vratislavi	P.	Roland Dittrich,	generální	kazatel.
1738	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Michael Schindler,	podpřevor.
1765	 v	Českých	Budějovicích	P.	Antonín Weiss,	generální	kazatel	a	pro-

vinciál.
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1796	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Ondřej Frankl.
1822	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Vavřinec Schrätter.
1939	 ve	Frýsachu	bratr	spolupracovník	Antonín Jaroš.
1984	 v	Praze	P.	Jiljí Dubský,	svatojilský	farář,	ve	věku	66	let,	46	let	pro-

fese.	Působil jako katecheta v Praze, kaplan v Jablonném v Pod-
ještědí a farář v Praze. Roku 1950 byl internován, sloužil u PTP, 
roku 1954 byl odsouzen na pět a půl roku, pracoval v dolech ve 
Rtyni v Podkrkonoší. Po propuštění v listopadu 1956 pracoval na 
dráze. Od roku 1968 až do své smrti působil jako oblíbený farář, 
kazatel a obětavý zpovědník v Praze u sv. Jiljí. Měl vždy a pro ka-
ždého otevřené srdce. Během těchto necelých dvaceti let zakusil 
častá pronásledování a výslechy na StB.

Ať odpočívají v pokoji!

25. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1714	 v	Olomouci	P.	Vincenc Frank,	zpovědník	mnišek.
1730	 ve	Vratislavi	P.	Felix Misroppel.
1740	 v	Olomouci	P.	Rafael Manias.
1754	 v	Hlohově	P.	Tomáš Biener.
1778	 v	Plzni	chórová	sestra	Hyacinta od Panny Marie Vítězné Praxlo-

vá.
1782	 v	Tuřanech	poslední	převorka	zrušeného	olomouckého	kláštera	

Leopoldina od Nejsvětější Trojice Langhammerová.
1792	 v	Uherském	Brodě	P.	Jan Sarkander Rupprecht.

Ať odpočívají v pokoji!

26. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1720	 v	Římě	P.	Antonín Cloche [Kloš],	60.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	le-

tech	1686–1720.
1735	 v	Hlohově	bratr	spolupracovník	Filip Schreiber.
1779	 v	Olomouci	chórová	sestra	Františka od Kristovy koruny Bartle-

sová.
1799	 v	Litoměřicích	P.	Norbert Seker.

Ať odpočívají v pokoji!
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27. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1684	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Tobiáš Reindl.
1723	 v	Těšíně	bratr	spolupracovník	Jiří Thil.
1729	 v	Opolí	P.	Leopold Zyska,	převor.
1732	 v	Brně	P.	Dominik Winter.
1740	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Wolfgang Pfremder.
1742	 v	Litoměřicích	bratr	novic	Dominik Kořínek.
1765	 v	Olomouci	chórová	sestra	Rosa od sv. Norberta Quentlová.
1806	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Metoděj Bressl.

Ať odpočívají v pokoji!

28. února zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1702	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Benedikt Princ.
1713	 v	Jihlavě	P.	Jeroným Hilscher.
1726	 v	Jihlavě	P.	Leopold Hoch,	podpřevor.
1733	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Gothard Vihan.
1747	 v	Chebu	P.	Albert Schuster,	generální	kazatel.
1749	 v	Olomouci	bratr	novic	Jáchym Wagner.
1760	 ve	Vídni	P.	Alois Schmidt,	vojenský	kaplan.
1762	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Potencie Kaspergerová.
1763	 v	Plzni	chórová	sestra	Alexie od Srdce Ježíšova Stehlíková.
1772	 ve	Svídnici	bratr	spolupracovník	Bernard Sauer.
1781	 v	Praze	chórová	sestra	Xaverie od sv. Jana Křtitele Přikrylová.
1795	 v	Olomouci	P.	Antonín Lechner,	generální	kazatel,	podpřevor.
1971	 na	Moravci	bratr	spolupracovník	Ondřej Ščudla	ve	věku	88	let,	48	

let	profese.	Pracoval jako krejčí v olomouckém a pražském klášte-
ře. Často ho trápily pochybnosti o jeho povolání, dokonce z řádu 
vystoupil a pak byl znovu přijat.

1993	 na	Moravci	bratr	spolupracovník	Jindřich Zabořil	ve	věku	87	let,	
60	let	profese.	Narodil se 11. listopadu 1906 v Rakové u Prostě-
jova, sliby složil 20. října 1933 v Olomouci. Po noviciátu pracoval 
v Římě u sv. Sabiny a na Angeliku jako sakristán. Za války násled-
kem hladovění onemocněl, v roce 1948 byl poslán zpět do české 
provincie. Zde obětavě sloužil ve Znojmě, Uherském Brodě a Pra-
ze. Z internace byl v roce 1954 převezen do Charitního domova na 
Moravci, kde sloužil jako sakristán. 
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2005	 v	Praze	P.	Matouš Videman	ve	věku	84	let,	63	let	profese.	Ze stu-
dií v Římě se po roce 1948 již nevrátil, působil pak jako sekretář 
univerzity na Angeliku a později jako apoštolský penitenciář při 
bazilice Santa Maria Maggiore. Teprve na podzim roku 2003 se 
vrátil do vlasti a žil pak v pražském konventu.

Ať odpočívají v pokoji!

29. února zemřel roku:
1788	 v	Brně	P.	Filip Rössler,	kaplan	při	katedrále.

V neznámý den měsíce února zemřel roku:
1950	 v	Košicích	bratr	spolupracovník	Kazimír Rusín	ve	věku	68	let,	42	

let	 profese.	Dlouhá léta pracoval v Košicích jako vrátný, krejčí 
a almužník.

Ať odpočívají v pokoji!
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De profundis
Z	hloubi	volám	k	tobě,	Pane,	* 
Pane,	vyslechni	můj	hlas!

Ať	tvé	ucho	vlídně	slyší	* 
na	mé	snažné	volání!	–

Kdybys,	Pane,	dbal	na	viny,	* 
kdopak,	Pane,	obstojí?

Ty	však	dáváš	odpuštění,	* 
abychom	ti	sloužili.

Doufám,	Pane,	z	duše	doufám,	* 
na	tvé	slovo	vyčkávám.

Na	Pána	má	duše	čeká	† 
víc	než	strážní	na	úsvit,	* 
noční	strážní	na	úsvit.	–

Izrael	ať	čeká	Pána!	† 
U	Pána	je	slitování,	* 
on	nás	štědře	vykoupí.

On	vykoupí	Izraele	* 
z	jeho	provinění	všech.

v	Věčné	odpočinutí	dej	jim,	Pane.
r	A	světlo	věčné	ať	jim	svítí.
v	Od	bran	smrti	věčné.
r	Vysvoboď,	Pane,	jejich	duše.

Modleme	se.	Bože,	stvořiteli	a	vykupiteli	všech	věřících,	°	uděl	du-
ším	svých	služebníků	a	služebnic	odpuštění	všech	hříchů,	†	a	když	
stále	 toužili	po	prominutí	trestů,	kéž	ho	pro	naše	zbožné	prosby	
dosáhnou.	°	Skrze	Krista,	našeho	Pána.		 rAmen.

v	 Ať	odpočívají	v	pokoji.
r Amen.


