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1. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1683	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Leonard Guttholz.
1698	 v	Olomouci	sestra	Hyacinta Bressová.
1739	 v	Litoměřicích	P.	Erik Reichel.
1742	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	klerik	Jordán Kneis.
1758	 v	Boleslavi	P.	Antonín Arleth.
1761	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Augustin Wei-

nert.
1767	 v	Litoměřicích	bratr	novic	Fidelis Stifter.
1874	 v	Praze	P.	Bedřich Lemberger,	kaplan,	katecheta.
1898	 ve	Štýrském	Hradci	P.	Jan Maria Berghold.
1942	 v	Praze	bratr	spolupracovník	Vít Kubiš	ve	věku	76	let,	47	let	pro-

fese. Sloužil Pánu v Olomouci, Znojmě a v Praze jako vrátný.
Ať odpočívají v pokoji!

2. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1680	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Antonín Friedl.
1711	 v	Chebu	P. Augustin Adler.
1738	 v	Olomouci	sestra	Laurencie Kosová.
1742	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	klerik	Ildefons Heinrich.
1749	 v	Nymburce	P.	Jáchym Natter.
1932	 v	Brně	P.	Odilo Pospíšil,	exprovinciál,	pražský	převor,	ve	věku	61	

let,	39	let	profese.	Téměř třicet let zastával oficium představené-
ho – byl provinciálem, převorem v Uherském Brodě a několikrát 
v Praze. Svůj úřad vždy chápal především jako službu bratřím, 
žádné práci pro bratry se nevyhýbal. Vynikal jako oblíbený kazatel 
a lidový misionář.

Ať odpočívají v pokoji!

3. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1726	 v	Brně	chórová	sestra	Anastázie Freibergerová.
1728	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Jan Gast.
1748	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Jindřich Taig.
1755	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Václav Pražák,	generální	kazatel	a	převor.
1772	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Gundisalv Dlaschitz.
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1784	 v	Šumperku	P.	Jiljí Lauer.
Ať odpočívají v pokoji!

4. července zemřeli tito bratři, roku:
1703	 v	Boskovicích	P.	Konstantin Holzer,	generální	kazatel.
1713	 v	Olomouci	P.	Matouš Neumann.
1721	 ve	Vratislavi	P.	Jakub Ilgner,	magistr	posvátné	teologie,	převor.
1739	 v	Olomouci	P.	Hyacint Brandler.
1742	 ve	Vratislavi	P.	Jakub Wagner.
1772	 ve	Znojmě	P.	Štěpán Francl.
1783	 v	Olomouci	P.	Augustin Pautsch.
1799	 v	Terezíně	P.	Ondřej Schmilauer,	vojenský	kaplan.
1981	 v	Římě	P.	Pius Krivý	ve	věku	70	let,	44	let	profese.	Působil v Tren-

číně a poté v Košicích jako převor, misionář a exercitátor. V letech 
1949–54 se skrýval. Po zatčení v roce 1954 byl odsouzen k 18 le-
tům vězení, po propuštění na amnestii pracoval v dělnických  pro-
fesích. V roce 1968 odešel do zahraničí, věnoval se pak pastoraci 
krajanů v Basileji.

Ať odpočívají v pokoji!

5. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1680	 v	Praze	u	 sv.	Maří	Magdaleny	bratr	 spolupracovník	 Jindřich Ri-

ppel.
1730	 v	Ratiboři	sestra	Rosa Gatalowská.
1754	 v	Jihlavě	bratr	spolupracovník	Marek Schindler.
t. r. v	Opavě	bratr	spolupracovník	Kristián Schindler.

Ať odpočívají v pokoji!

6. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1538	 v	Toulouse	P.	Jan du Feynier [dy	Feňie],	42.	magistr	řádu,	jejž	řídil	

v	letech	1532–1538.
1701	 v	Brně	P.	Šimon Arnold.
1703	 v	Olomouci	P.	Jan Hinkenigel.
1739	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Benedikta Mitrowská.
1742	 v	Chebu	P.	František Schuch,	generální	kazatel.
1751	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Augustin Marx.
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1753	 v	Nymburce	bratr	spolupracovník	Antonín Votava.
1758	 v	Jihlavě	P.	Ondřej Weiner.
t. r. v	Jablonném	P.	Humbert Hanisch.
1764	 v	Olomouci	P.	Dalmác Jäntsch.
1815	 ve	Štěnovicích	u	Plzně	P.	Heřman Kössl,	farář.
1836	 v	Praze	bratr	spolupracovník	Vojtěch Rezek.

Ať odpočívají v pokoji!

7. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1727	 ve	Vratislavi	P.	Gerard Glos.
1731	 v	Plzni	chórová	sestra	Kateřina Vratislavová z Mitrovic,	zaklada-

telka	kláštera	a	převorka.
1737	 ve	Znojmě	P.	Bartoloměj Weis.
1746	 v	Čenstochové	P.	Dominik Bisimek.
1762	 ve	Znojmě	P.	Norbert Mendik.
1771	 v	Jablonném	P.	Gundisalv Raad.
t. r. v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Florián Libich.
1794	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Erasmus Möller.

Ať odpočívají v pokoji!

8. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1707	 v	Brně	P.	Matěj Fibeirig.
1746	 v	Opavě	P.	Dominik Piskurek.
1751	 v	Ratiboři	P.	Ludvík Wlczek.
1752	 v	Brně	chórová	sestra	Hyacinta Lintzová.
1756	 v	 Olomouci	 chórová	 sestra	 Nepomucena od sv. Josefa Lang

hammerová.
1760	 v	Těšíně	bratr	spolupracovník	Matouš Benke.
1800	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Jiří Jurich.
2016	 v	Kamenickém	Šenově	P.	Štěpán Bečička ve	věku	90	 let,	63	 let	

profese.	Do řádu vstoupil tajně v 50. letech. Celý život působil jako 
diecézní kněz v Kamenickém Šenově a okolních farnostech litomě-
řické diecéze, kde zůstal i po pádu komunistického režimu.

Ať odpočívají v pokoji!
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9. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1664	 v	Olomouci	chórová	sestra	Cecílie Bittnerová.
1695	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Norbert Oftalmius,	generální	kazatel.
1738	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Dominik Schönfeld.
1754	 ve	Frankenštejnu	P.	Matěj Kanopke.
1778	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Bedřich Panhans.
1794	 v	Nise	bratr	spolupracovník	Šimon Wener.
1850	 v	Římě	P.	Tomáš Hyacint Cipoletti	[Čipoleti],	70.	magistr	řádu,	jejž	

řídil	v	letech	1835–1838.
Ať odpočívají v pokoji!

10. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1680	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Hyacint Senger.
1723	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Leopold Klepel.
1734	 v	Chebu	P.	Reginald Resslaub.
1736	 v	Praze	sestra	Barbora Koniášová.
1744	 ve	Vratislavi	P.	Josef Tarone.
1772	 v	Ústí	nad	Labem	P.	František Nemanický,	podpřevor.
1794	 v	Těšíně	P.	Benno Viktorín,	kaplan.
1900	 v	Kynžvartu	P.	Albert Leuchtweiss,	zámecký	kaplan.

Ať odpočívají v pokoji!

11. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1718	 v	Boskovicích	bratr	spolupracovník	Matouš Nekvapil.
t. r. v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Tomáš Frank,	generální	kazatel.
1726	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Albert Bušecký.
1763	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Hyacint Mayer.
1766	 v	Jihlavě	bratr	spolupracovník	Řehoř Bidermann.
1785	 v	Plzni	chórová	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Rozálie od 

sv. Jana Nepomuckého Kapounová.
1927	 v	 Praze	 P.	 Humbert Janáček,	 redaktor	 Růže	 dominikánské,	 ve	

věku	64	 let,	43	 let	profese.	V letech 1890–1901 byl vyslán pra-
covat na obnově polské provincie, působil ve Lvově, byl převorem 
v Źolkowie. Po návratu do české provincie byl podpřevorem a ka-
zatelem v Olomouci, kazatelem a redaktorem Růže dominikánské 
v Praze.
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2003	 v	Uherském	Brodě	P.	Jan Novobilský	ve	věku	89	let,	64	let	pro-
fese. Byl katechetou v Praze a novicmistrem v Olomouci. Po pro-
puštění z internace v 50. letech pracoval jako dělník, v roce 1968 
se stal tajemníkem teologické fakulty v Olomouci. Později působil 
v různých farnostech olomoucké arcidiecéze, od roku 1996 žil až 
do své smrti v klášteře v Uherském Brodě.

Ať odpočívají v pokoji!

12. července zemřeli tito bratři, roku:
1680	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Jordán Castelli,	magistr	posvátné	

teologie.
1705	 v	Chebu	P.	Dominik Rampf.
1724	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Dominik Minelli.
1971	 v	Košicích	P.	Martin Fuhrmann	ve	věku	58	let,	39	let	profese.	Pů-

sobil jako katecheta a lidový misionář v Košicích, Uherském Brodě 
a Trenčíně. Po propuštění z internace v 50. letech pracoval v civil-
ním zaměstnání, později se stal farářem v Lastovcích na východ-
ním Slovensku.

2007	 ve	Znojmě	P.	Ambrož Svatoš,	exprovinciál,	ve	věku	94	let,	76	let	
profese.	Byl prefektem pražského juvenátu, novicmistrem a ma-
gistrem studentů. V roce 1948 byl zvolen provinciálem a zůstal 
jím třicet osm let, což byl asi nejdelší úřad v historii řádu. Po pro-
puštění z internace v 50. letech působil u sester ve Střelicích a na 
Moravci, poté ve Znojmě. S nadšením uvítal 2. vatikánský koncil 
a zasloužil se o uvádění jeho usnesení do života, zvláště v oblasti 
liturgie. Měl velkou úctu k Paní Zdislavě a zasloužil se o její svato-
řečení.

Ať odpočívají v pokoji!

13. července zemřeli tito bratři, roku:
1670	 ve	Znojmě	P.	Jeroným Wagner.
1684	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Tomáš Rhatius,	magistr	posvátné	teologie.
1753	 ve	Frankenštejnu	P.	Diviš Hanke,	zámecký	kaplan.
1771	 v	Brně	P.	Vilém Dietl.
1789	 v	Olomouci	P.	Fabián Winkler.
1791	 v	Boleslavi	P.	Štěpán Krische,	magistr	posvátné	teologie.



7

1809	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Arnošt Daniš.
1835	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Benedikt Biedermann.
1874	 v	Olomouci	P.	Josef Jandečka.

Ať odpočívají v pokoji!

14. července zemřeli tito bratři, roku:
1277	 ve	Valenciennes	 [Valensien]	 ctihodný	P.	Humbert z Romans, 5. 

magistr	řádu,	jejž	řídil	v	letech	1254–1263.
1683	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Albert Klampfner. Spolu 

s dalšími obyvateli města byl zabit při nájezdu Tököliho povstalců 
na Uherský Brod.

1723	 v	Boleslavi	bratr	spolupracovník	Kašpar Dusler.
1725	 v	Jablonném	P.	Vít Neisser.
1766	 ve	Stálci	u	Písku	P.	Antonín Jacek,	administrátor	farnosti.
1766	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Antonín Zumpe.
1992	 v	 Toulouse	P.	Vincenc de Couesnongle [Kuenongl],	 83.	magistr	

řádu,	jejž	řídil	v	letech	1974–1983.
Ať odpočívají v pokoji!

15. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1669	 v	Praze	u	sv.	Anny	sestra	Johanna Kunstatová.
1681	 v	Uherském	Brodě	P.	Albert Tomský.
1707	 v	Českých	Budějovicích	P.	Sigismund Procházka.
1732	 v	Brně	chórová	sestra	Dominika Kindlová.
1757	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Kajetán Schönfeld.
1818	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Lazar John.
1890	 v	Neuhausu	ve	Štýrsku	P.	Tomáš Anselmi,	magistr	posvátné	teo-

logie,	provinciál	Říšské	provincie.
Ať odpočívají v pokoji!

16. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1667	 v	Praze	u	sv.	Anny	sestra	Sybilla.
1704	 v	Praze	chórová	sestra	Marie Kolumba Nosticová.
1707	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Albert Stade.
1717	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Řehoř Rosenband.
1738	 v	Praze	sestra	Maxmiliána Brislová.
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1754	 v	Českých	Budějovicích	P.	Sigismund Ritter,	podpřevor.
1772	 ve	Vratislavi	P.	Eduard Haiser,	magistr	posvátné	teologie.
1779	 v	Olomouci	P.	Vojtěch Maar.
t. r. v	Opavě	P.	Kandid Perlak.

Ať odpočívají v pokoji!

17. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1680	 v	Českých	Budějovicích	bratr	klerik	Dominik Formánek.
1704	 v	Olomouci	bratr	klerik	Erhard Babler.
1716	 ve	Vratislavi	P.	Norbert Oppelick,	magistr	posvátné	teologie.
1746	 v	Nových	Dvorech	P.	Jiljí Těšínský,	generální	kazatel	a	vikář.
1763	 v	Brně	pomocná	sestra	Kajetána od sv. Jana Müllerová.
1788	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Alvarus Streibl.
1791	 v	Litoměřicích	P.	 Ignác Světecký,	magistr	posvátné	teologie,	ex-

provinciál.
1831	 v	Olomouci	P.	Eduard Oberleitner.
1870	 ve	Vídni	P.	Vincenc Totter.
1952	 v	 koncentračním	 klášteře	 v	 Králíkách	 P.	 Mikuláš Lexmann ve 

věku	53	 let,	35	 let	profese.	Působil jako kazatel v Košicích, Pra-
ze, Znojmě, Šoproni a Vášváru. V Košicích byl převorem a založil 
zde kulturní středisko Veritas a časopis Svätý ruženec. Věnoval se 
též netradičním formám pastorace. Za svou horlivou apoštolskou 
činnost se už v roce 1948 dostal do vyšetřovací vazby. Naposledy 
byl internován v Králíkách, kde nelidské životní podmínky uspíšily 
jeho smrt.

Ať odpočívají v pokoji!

18. července zemřeli tito bratři, roku:
1708	 v	Opolí	bratr	spolupracovník	Jáchym Steiner.
1723	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Karel Sobotka.
1737	 v	Opolí	P.	Bartoloměj Narimcher,	magistr	posvátné	teologie.
1783	 v	Písku	bratr	spolupracovník	Gunter Miška.
1805	 v	Pouzdřanech	P.	Hyacint Wagner.

Ať odpočívají v pokoji!
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19. července zemřela roku:
1787	 v	Brně	 chórová	 sestra	 zrušeného	kláštera	Kateřina od Kristovy 

koruny Forsterová.
Ať odpočívá v pokoji!

20. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1552	 v	Římě	P.	František Romeo,	45.	magistr	 řádu,	 jejž	 řídil	 v	 letech	

1546–1552.
1750	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Augustin Schön.
1769	 v	Olomouci	chórová	sestra	Tekla od sv. Kateřiny Ricci Juřiková.
1772	 v	Opavě	P.	Gundisalv Schreintzer.
1807	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Blažej Benda.
1817	 v	 Ratiboři	 chórová	 sestra	Anežka de Wallis,	 poslední	 převorka	

kláštera.
Ať odpočívají v pokoji!

21. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1652	 v	Olomouci	chórová	sestra	Magdalena Zwikowna,	převorka.
1689	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Jeroným Gebhart.
1695	 v	Jablonném	P.	Alexander Sauersig.
1777	 v	Jihlavě	bratr	spolupracovník	Karinus Kračmer.
1780	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Leopold Kunrat.

Ať odpočívají v pokoji!

22. července zemřeli tito bratři, roku:
1724	 ve	Vratislavi	P.	Arnošt Smolka.
1744	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Adam Schmid.
1761	 v	Nymburce	bratr	jáhen	Alfonz Schubert.
1816	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Norbert Stowasser.

Ať odpočívají v pokoji!

23. července zemřeli tito bratři, roku:
1715	 ve	Vratislavi	P.	Jakub Günther.
1760	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	spolupracovník	Benedikt Selinger.
1767	 v	Jablonném	P.	Jan Dittrich,	generální	kazatel.
1786	 v	Plzni	P.	Kajetán Sadílek.
1787	 v	Klatovech	P.	Serafín Vyhnálek.
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1798	 v	Nise	P.	Pius Hanke.
1813	 ve	Frýdlantu	u	Rýmařova	P.	Hypolit Knollmayer,	lokalista.

Ať odpočívají v pokoji!

24. července zemřeli tito bratři, roku:
1714	 v	Litoměřicích	P.	Michael Mittag.
1719	 v	Brně	P.	Bernard Pflicht.
1729	 v	Jablonném	P.	Gundisalv Khünel.
1731	 v	Uherském	Brodě	P.	Dismas Bratránek.
1753	 v	Chebu	P.	Štěpán Markl,	generální	kazatel.
1903	 v	Praze	bratr	spolupracovník	Klement Weiss.

Ať odpočívají v pokoji!

25. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1615	 v	Českých	Budějovicích	P.	Vincenc Rosenfeld.
1718	 v	Olomouci	P.	Michael Welser.
1768	 v	Olomouci	P.	Hyacint Niesmayer.
1781	 v	Ústí	nad	Labem	bratr	spolupracovník	Dominik Kern.
1784	 v	Jihlavě	P.	Marián Steurer,	převor.
1787	 v	Praze	chórová	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Věnceslava 

od sv. Tomáše Akvinského Junkerová.
1788	 v	Pohledu	chórová	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Václava 

Rybová.
1927	 ve	Wildungen	u	Frankfurtu	P.	Zdislav Luskač	ve	věku	43	 let,	19	

let	 profese.	Působil jako katecheta a kazatel ve Znojmě, Praze, 
Uherském Brodě a Litoměřicích. Roku 1922 byl vyslán do Argen-
tiny, aby tam působil mezi českými vystěhovalci. Ze zdravotních 
důvodů se musel po třech letech vrátit do vlasti. Byl poslán do 
Německa na léčení, kde krátce nato zemřel.

Ať odpočívají v pokoji!

26. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1529	 v	Olomouci	chórová	sestra	Otýlie.
1734	 ve	Svídnici	P.	Štěpán Pelz.
1749	 v	Klatovech	P.	Vavřinec Pischer.
1756	 v	Hlohově	bratr	novic	Dominik Dantz.



11

1897	 v	Litoměřicích	P.	Pius Schweighofer,	převor.
1990	 v	Jiřetíně	pod	Jedlovou	P.	Bertrand Šnobl	ve	věku	76	let,	54	let	

profese.	Působil v Plzni jako katecheta, později ve Znojmě jako 
podpřevor a profesor na gymnáziu. Po propuštění z internace 
v 50. letech pracoval jako dělník. Od roku 1968 sloužil sestrám 
těšitelkám jako kaplan. Během komunistické totality, kdy nesmě-
la vycházet náboženská literatura, překládal náboženské knihy 
z němčiny, angličtiny a francouzštiny, rozmnožoval je na psacím 
stroji a šířil dál.

Ať odpočívají v pokoji!

27. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1343	 v	Avignonu	P.	Gérard de Daumar [Žérár	de	Dómar],	17.	magistr	

řádu	a	kardinál.	Řád	řídil	čtyři	měsíce	roku	1342.
1717	 v	Olomouci	sestra	Elekta od sv. Dominika Hoffmannová.
1719	 v	Chebu	P.	Marek Mayer,	generální	kazatel.
1756	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Jakub Bystřický,	generální	kazatel	a	zpovědník	

mnišek.
1785	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Josef Tentzer.
1808	 v	Litoměřicích	P.	Godefrid Wünsche.
1909	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Blažej Güttler	ve	věku	72	let,	

41	 let	 profese.	Sloužil Bohu a bratřím jako kuchař v klášterech 
v Olomouci, Znojmě a Litoměřicích.

Ať odpočívají v pokoji!

28. července zemřeli tito bratři, roku:
1715	 v	Jablonném	P.	Benjamin Flixius.
1716	 v	Neapoli	P.	Dominik Ering.
1737	 v	Klatovech	bratr	spolupracovník	Vavřinec Bergmann.
1757	 v	Jablonném	bratr	spolupracovník	Česlav Schrötter.

Ať odpočívají v pokoji!

29. července zemřeli tito bratři, roku:
1486	 v	Benátkách	P.	Barnabáš Sansoni,	34.	magistr	řádu,	jejž	řídil	krát-

ce	v	roce	1486.
1714	 v	Ratiboři	P.	Ludvík Heimanský.
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1728	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Ondřej Knapp.
1800	 v	Písku	bratr	spolupracovník	Emanuel Červenka.

Ať odpočívají v pokoji!

30. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1671	 v	Olomouci	sestra	Marie Jana Lautnerová.
1760	 v	Těšíně	bratr	spolupracovník	Česlav Novák.
1761	 v	Litoměřicích	bratr	novic	Eduard Köhler.
1771	 v	Nymburce	bratr	spolupracovník	Didak Knobloch.
1777	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Šebestián Görisch.
1779	 ve	Znojmě	P.	Alois Herrl.
1792	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Auracián Röckl.
1814	 v	Boleslavi	bratr	spolupracovník	Jan Hense.

Ať odpočívají v pokoji!

31. července zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1714	 v	Brně	P.	Jiljí Richter.
1744	 v	Praze	chórová	sestra	Eleonora Titzlerová.
1784	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Vavřinec Bau-

mann.
1792	 ve	Znojmě	P.	Rochus Javůrek,	kaplan.

Ať odpočívají v pokoji!

1. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1500	 v	 Římě	 P.	 Jáchym Torriani,	 35.	magistr	 řádu,	 jejž	 řídil	 v	 letech	

1487–1500.
1684	 v	Olomouci	P.	Reginald Kaylhauer.
1723	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Baltazar Bechinský.
1724	 v	Praze	chórová	sestra	Floriána Střekovská.
1737	 v	Ratiboři	P.	Jan Sarkander Jagoš.
1757	 v	Litoměřicích	P.	Michael Kromer,	generální	kazatel.

Ať odpočívají v pokoji!

2. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1522	 v	Českých	Budějovicích	P.	Bartoloměj Raumensattel,	magistr	po-

svátné	teologie.
1680	 v	Uherském	Brodě	P.	Benedikt de Rosario,	převor.
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1684	 v	Plzni	bratr	spolupracovník	Matěj Baltazar.
1713	 v	Hlohově	P.	Placid Heinrich.
1751	 v	Šumperku	P.	Jiljí John,	převor.
1765	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Jordán Mertens.
1791	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Albert Chvojka.

Ať odpočívají v pokoji!

3. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1600	 v	Neapoli	P.	Hippolyt Maria Beccaria [Bekaria],	51.	magistr	řádu,	

jejž	řídil	v	letech	1589–1600.
1731	 v	Uherském	Brodě	P.	František Hřebavík.
1772	 v	Jihlavě	bratr	spolupracovník	Adam Kelbl.
1790	 v	Těšíně	P.	Vincenc Bílovický.
1802	 ve	Znojmě	P.	Bonifác Hauer.
1841	 ve	Znojmě	P.	Antonín Schipp,	administrátor	farnosti.

Ať odpočívají v pokoji!

4. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1485	 v	Perugii	P.	Bartoloměj Comazzi	[Komaci],	33.	magistr	řádu,	jejž	

řídil	v	letech	1484–1485.
1675	 v	Chebu	P.	Ludvík van de Walle.
1685	 v	Šumperku	P.	Augustin Krebs.
1691	 v	Olomouci	sestra	Sibillina od sv. Augustina Karásková.
1731	 v	Praze	chórová	sestra	Rosa Kateřina od Panny Marie Morzino-

vá.
1751	 v	Brně	chórová	sestra	Rosa od Panny Marie Lorenzová.
1774	 v	Opavě	P.	Antonín Poppe,	generální	kazatel	a	převor.
1788	 v	Olomouci	P.	Tomáš Felix,	generální	kazatel.

Ať odpočívají v pokoji!

5. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1722	 v	Českých	Budějovicích	P.	Damián Bonanome.
1733	 v	Boleslavi	P.	Rudolf Lorenz.
1734	 v	Olomouci	P.	Hyacint May,	magistr	posvátné	teologie.
1757	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Karel Horek.
1762	 v	Ústí	nad	Labem	bratr	spolupracovník	Florián Kastenschneider.
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1832	 v	Olomouci	P.	Mikuláš Teuchmann.
1955	 v	 Opatové	 nad	 Váhom	 bratr	 spolupracovník	 Bernard Sokol ve 

věku	36	let,	7	let	profese.	Do řádu vstoupil proti vůli svého otce, 
který se s ním smířil až po mnoha letech. V klášteře v Olomouci 
pracoval jako kuchař a varhaník. Po propuštění z internace v 50. 
letech pracoval jako lesní dělník. Při práci v lese na něj padl strom, 
na následky zranění zemřel.

1983	 v	Ivančicích	P.	Petr Miketta	ve	věku	75	let,	54	let	profese.	Působil 
jako převor a farář v Praze a Plzni. Za války byl vykázán z Plzně 
a internován gestapem v Zásmukách. Po válce sloužil v Uherském 
Brodě a znovu v Plzni. Po propuštění z internace v 50. letech pra-
coval jako dělník, poté byl kaplanem školských sester ve Skalici 
u Znojma. Sestry vděčně vzpomínají na jeho smysl pro humor, 
s nímž jim pomáhal překonávat různá napětí, vyvolávaná proná-
sledováním.

Ať odpočívají v pokoji!

6. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1713	 ve	Vratislavi	P.	Diviš Schwarzer,	magistr	posvátné	teologie.
1725	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Terezie Renerová.
1754	 v	Chebu	P.	Václav Schuster.
1758	 v	Litoměřicích	P.	Sigismund Ströcker.
1766	 ve	Vratislavi	P.	Alexius Regenbauer,	magistr	posvátné	teologie.

Ať odpočívají v pokoji!

7. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1413	 v	Janově	P.	Tomáš Paccaroni [Pakaroni],	24.	magistr	řádu,	jejž	řídil	

v	letech	1401–1413.
1713	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Jindřich Groo,	generální	kazatel.
1720	 v	Uherském	Brodě	bratr	spolupracovník	Urban Kollmann.
1734	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Petr Sturpa.
1751	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Antonie Harnischerová.
1757	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Benedikt Maradi.
1829	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Norbert Schmid.
1880	 v	Praze	P.	František Xaver Ponocný,	podpřevor.

Ať odpočívají v pokoji!
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8. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1341	 v	Avignonu	[Aviňonu]	P.	Hugh de Vaucemain,	[Ýg	de	Vosman],	16.	

magistr	řádu,	jejž	řídil	v	letech	1333–1341.
1672	 v	Olomouci	P.	Antonín Hermann,	magistr	posvátné	teologie,	pře-

vor.
1709	 v	Klatovech	P.	František de Lapierre,	podpřevor.
1712	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Melchior Fleischer.
1720	 ve	Vratislavi	sestra	Rosa Leitnerová.
1722	 v	Šumperku	P.	Vojtěch Peschke,	převor.
1740	 v	Uherském	Brodě	P.	Jan Novatius,	generální	kazatel.
1758	 v	Brně	P.	Ondřej Mendl,	magistr	posvátné	teologie,	provinciál.
1769	 v	Olomouci	chórová	sestra	Karolína od sv. Anny Neuhausová.
1776	 v	Brně	chórová	sestra	Jordána od sv. Antonína Valentová.
1779	 v	Českých	Budějovicích	bratr	spolupracovník	Augustin Freidt.
1782	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Augustin Münnich,	převor.

Ať odpočívají v pokoji!

9. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1323	 v	 Narbonne	 [Narbon]	 P.	Hervé [Ervé] de Nédélec,	 14.	magistr	

řádu,	jejž	řídil	v	letech	1318–1323.
1507	 v	Pavii	P.	Jan Clérée,	37.	magistr	řádu,	jejž	řídil	dva	měsíce	roku	

1507.
1685	 ve	Znojmě	P.	Antonín Missenius,	magistr	posvátné	teologie,	ex-

provinciál.
1703	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Martin Taig.
1704	 v	Jablonném	P.	Petr Muk.
1750	 v	Ústí	nad	Labem	bratr	spolupracovník	Filip König.
1770	 v	Olomouci	pomocná	sestra	Jana od Nejsvětější Trojice Kopecká.
1778	 v	Plzni	chórová	sestra	Vincencie od Kristovy koruny Despinová.
1789	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Rajmund Mayer.
1797	 v	Praze	P.	Rajmund Pley,	profesor	filosofie	na	pražské	univerzitě.

Ať odpočívají v pokoji!

10. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1661	 v	Českých	Budějovicích	P.	Augustin Steinthür.
1701	 v	Klatovech	P.	Tomáš Losý.
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1714	 v	Šumperku	P.	Arnošt Globitz.
1715	 v	Olomouci	P.	Gundisalv Hojer.
1754	 v	Boleslavi	P.	František Bönisch.
1761	 v	Hlohově	P.	Česlav Riesman.
1767	 v	Plzni	P.	Jindřich Kostecký.
1790	 v	Nymburce	P.	Matouš Kneis.
1985	 ve	 Valašských	 Kloboukách	 P.	 Josef Fojtů	 ve	 věku	 70	 let,	 49	 let	

profese.	Působil v Praze, Plzni, Znojmě a Uherském Brodě. V roce 
1950 byl nejprve internován v Broumově, později odveden do PTP. 
Po propuštění se vrátil do rodných Valašských Klobouk a pracoval 
v civilním zaměstnání, později směl vypomáhat v místním farním 
kostele.

Ať odpočívají v pokoji!

11. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1692	 v	Klatovech	P.	Jordán Rautenstrauch.
1715	 v	Opavě	P.	Václav Gužnar.
1718	 v	Praze	chórová	sestra	Ludmila Stechovská.
1725	 v	Brně	P.	Filip Rauch.
1772	 v	 Praze	 u	 sv.	Maří	Magdaleny	 P.	Angelus Huffnagel,	 svatojilský	

převor.
1774	 v	Opolí	P.	Ambrož Kurzidim,	převor.
1777	 v	Jihlavě	P.	Štěpán Hartl,	generální	kazatel.
1783	 v	Kroměříži	chórová	sestra	zrušeného	brněnského	kláštera	Otýlie 

a Scapula Christi Bernkopfová.
Ať odpočívají v pokoji!

12. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1709	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Ludvík Widmann.
1731	 ve	Znojmě	P.	Gundisalv Ruppe,	magistr	posvátné	teologie.
1740	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	bratr	klerik	Josef Matti.
1757	 v	Uherském	Brodě	P.	Konrád Vogler.
1784	 v	Brně	P.	Arnošt Sázavský,	převor.
1787	 v	Opolí	bratr	spolupracovník	Heřman Rotter.
1832	 ve	Znojmě	P.	Leo Pohl.

Ať odpočívají v pokoji!
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13. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1728	 v	Brně	chórová	sestra	Benedikta Schöllingerová.
1739	 ve	Vratislavi	sestra	Apolonie Nusselová.
1755	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Rochus Hak.
t. r. v	Jablonném	P.	Jan Mühlwentzel.
1782	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Godefríd Rich-

ter.
Ať odpočívají v pokoji!

14. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1659	 v	Olomouci	chórová	sestra	Dominika Jordánová.
1719	 ve	Frankenštejnu	P.	Dominik Schotter.
1728	 v	Brně	chórová	sestra	Laurencie Havlová.
1731	 v	Ratiboři	P.	Alexius Bosmik.
1745	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	Filip Lausch.
1758	 v	Klatovech	P.	Vavřinec Winkler.
1773	 v	Olomouci	chórová	sestra	Izabela od Ježíše Hauková.
1797	 v	Kadani	chórová	sestra	zrušeného	plzeňského	kláštera	Josefa od 

Srdce Mariina Lochnerová.
1802	 v	Plzni	P.	Albert Hutter,	kazatel	v	arciděkanském	kostele.
1804	 v	Českých	Budějovicích	P.	Adaukt Stotz,	kaplan.
1954	 v	Chlumci	u	Chabařovic	sestra	Dominika Sedláčková,	převorka,	

ve	věku	67	let,	6	let	profese.	V roce 1908 vstoupila do Kongregace 
sester dominikánek. V roce 1946 vstoupila do komunity mnišek 
ve Velkém Březně, po jejím schválení složila jako první slavné sli-
by a byla ustanovena první převorkou. V roce 1949 onemocněla 
tuberkulózou, během jejího pobytu v sanatoriu byl klášter zrušen. 
Sestra Dominika byla poslána do Vidnavy, Klimkovic, Opavy a na-
konec do Charitního domu v Chlumci u Chabařovic. Její hrob byl 
rozorán při rušení místního hřbitova.

Ať odpočívají v pokoji!

15. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1673	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Ludvík Parmann	z	Německé	pro-

vincie.
1729	 v	Ratiboři	bratr	spolupracovník	Michael Nitsch.
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1756	 v	Plzni	pomocná	sestra	Uršula Bělohradská.
1767	 v	Nymburce	P.	Štěpán Havránek,	generální	kazatel.
1789	 v	Šumperku	P.	Konstantin Hanke,	kaplan	při	farním	kostele.
1808	 v	Litoměřicích	bratr	spolupracovník	František Berger,	prokurátor	

kláštera.
1809	 v	Liticích	u	Plzně	P.	Ladislav Erben,	kuratista.
1811	 ve	Vratislavi	P.	Marcel Kunsch.
1849	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Antonín Burian.

Ať odpočívají v pokoji!

16. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1782	 v	Chebu	P.	Arnošt Spachmann.
1792	 v	Lišově	bratr	spolupracovník	Dominik Vicari.
1811	 v	Praze	chórová	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Serafína od 

Mariina početí Žalkovská.
1855	 v	Litoměřicích	P.	Teodor Müller,	novicmistr.

Ať odpočívají v pokoji!

17. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1694	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Blažej Klang.
1715	 v	Klatovech	bratr	spolupracovník	Jakub Haberditzl.
1723	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Hyacinta Boskowna,	převorka.
1731	 v	Klatovech	bratr	spolupracovník	Pavel Polívka.
1747	 v	Brně	bratr	spolupracovník	Josef Scherner.
1748	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Maximin Pla-

nenský.
1757	 v	Jablonném	P.	Metoděj Nendorffer.
1764	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Gundisalv Zindat.
1776	 v	Uherském	Brodě	P.	Tadeáš Hilarius,	podpřevor.
1862	 v	Ústí	nad	Labem	P.	Pius Hofbauer.
1867	 ve	Vásváru	bratr	spolupracovník	Albert Kristóffy.
1927	 v	Praze	bratr	spolupracovník	Maurus Zlotý	ve	věku	65	let,	26	let	

profese.	Krátce působil v Olomouci, poté dvacet let v Praze. Byl 
šikovným knihvazačem.

Ať odpočívají v pokoji!
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18. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1668	 v	Olomouci	P.	Hyacint Burkart,	generální	kazatel.
1706	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Kryštof Dietl.
1729	 v	Plzni	sestra	Kateřina Schowarová.
1760	 v	Brně	P.	Cherubín Schön.
1788	 v	Brně	P.	Serafín Claudi,	kaplan	při	katedrále.
1792	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Petr Schmid.
1811	 v	Olomouci	chórová	sestra	zrušeného	olomouckého	kláštera	Lau-

rencie od sv. Anežky Veselá.
Ať odpočívají v pokoji!

19. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1695	 v	Litoměřicích	P.	Hyacint Reischny,	převor.
1722	 v	Ratiboři	P.	Jakub Wlassak.
1727	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	bratr	spolupracovník	Kryštof Khün.
1758	 v	Opavě	P.	David Poppe.
1772	 v	Brně	P.	Arnošt Probst,	magistr	posvátné	teologie,	generální	ka-

zatel.
1787	 v	Nymburce	P.	Dominik Stehlík,	generální	kazatel.

Ať odpočívají v pokoji!

20. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1419	 v	Písku	17	bratří.	Byli povražděni husitskou lůzou, která při kom-

pletáři vtrhla do kostela a dožadovala se, aby bratři okamžitě 
sloužili mši svatou a podávali podobojí. Vyvázl jen převor se svým 
sociem, kteří byli právě na cestách.

1648	 v	Českých	Budějovicích	P.	Hyacint de Rosario.
1720	 v	Nymburce	P.	Jordán Rogl,	magistr	posvátné	teologie.
1721	 v	Brně	P.	Albert Margraff,	generální	kazatel.
1779	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Dominik Leidl,	převor.
1789	 v	Hošticích	chórová	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Terezie 

od Kříže Haintschová.
1805	 ve	Čkyni	P.	Benedikt Constans,	lokalista.
1808	 v	Olomouci	bratr	spolupracovník	Gabriel Hošek.
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2005	 ve	 Znojmě	 sestra	Marie a Jesu Hostia Olejníčková	 ve	 věku	 90	
let,	57	 let	profese.	Vstoupila do kongregace Milosrdných sester 
sv. Františka v Opavě, ze které ale musela ze zdravotních důvodů 
odejít. Nadchla se pro myšlenku obnovit v naší zemi ženskou kon-
templativní větev dominikánského řádu. Léčila se s tuberkulózou 
u sester v Davosu, ke vznikající komunitě mnišek se připojila v Ústí 
nad Labem a prošla všemi místy nuceného stěhování. V posled-
ních letech života byla plně odkázána na péči spolusester.

Ať odpočívají v pokoji!

21. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1734	 v	Opolí	bratr	spolupracovník	Marián Schreiber.
1739	 ve	Vratislavi	P.	Angelus Stephan.

Ať odpočívají v pokoji!

22. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1729	 v	Praze	chórová	sestra	Veronika od sv. Kříže Žďárská.
1764	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Inocencie Hoffmannová.
1765	 v	Opolí	P.	Filip Cis,	převor.
1797	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Tomáš Vorel,	administrátor	farnosti.
1973	 ve	 Valašských	 Kloboukách	 P.	Dalmác Žálek	 ve	 věku	 65	 let,	 47	

let	profese.	Studoval na Angeliku v Římě, později vyučoval fun-
damentální teologii a etiku na řádovém studiu v Olomouci. Byl 
představeným juvenátu v Praze a v Řevnicích, působil jako kaplan 
a převor v Plzni a v Olomouci. Po propuštění z internace v 50. le-
tech odešel na Moravec, v šedesátých letech byl kaplanem Še-
dých sester. Zemřel náhle.

Ať odpočívají v pokoji!

23. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1463	 v	Brně	P.	Ondřej,	převor.
1643	 v	Českých	Budějovicích	P.	Tomáš Peschelius.
1735	 v	Hlohově	P.	Gabriel Lindner.
1742	 v	Litoměřicích	bratr	novic	Serafín Mazurek.
1755	 ve	Znojmě	P.	Kristián Götz,	generální	kazatel.
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1759	 v	 Praze	 u	 sv.	 Maří	 Magdaleny	 bratr	 spolupracovník	 Rajmund 
Krowitsch.

1760	 v	Plzni	chórová	sestra	Petronila od sv. Václava Psutková.
1771	 v	Olomouci	P.	Augustin Michna.
1789	 v	Lagendorfu	v	Banátu	P.	Edmund Fiala,	vojenský	kaplan.
1802	 ve	 Skalici	 chórová	 sestra	 zrušeného	 olomouckého	 kláštera	 Ko-

lumba od sv. Hyacinta Trautschková.
1809	 ve	Vratislavi	chórová	sestra	Markéta Scholzová.
1877	 v	Šoproni	P.	Alois Ruswurm.

Ať odpočívají v pokoji!

24. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1652	 v	Českých	Budějovicích	P.	Dominik Elias.
1764	 v	Jihlavě	P.	Albert Hubáček,	generální	kazatel.

Ať odpočívají v pokoji!

25. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1709	 v	Uherském	Brodě	P.	Mikuláš Mrázek.
1716	 v	Českých	Budějovicích	P.	Donát Kotyza.
1767	 ve	Frankenštejnu	P.	Šimon Drescher.
1783	 v	Jablonném	P.	Jindřich Seidl,	regenschori.
2000	 v	 Jablonci	 nad	Nisou	 P.	 Jindřich Gajzler,	 farář	 v	 Jablonném,	 ve	

věku	56	 let,	 32	 let	 profese.	Spolu s P. Františkem Šverclem ob-
novil dominikánský život v Jablonném v Podještědí. V roce 1974 
byl fr. Jindřichovi odebrán státní souhlas, krátce pracoval jako 
kostelník a pak jako dělník. V letech 1977–1978 byl vězněn. Přes 
neustálé pronásledování Státní bezpečností šířil kult bl. Zdislavy 
a snažil se opravovat kostel i klášter. Od roku 1990 se oficiálně 
ujal duchovní správy farnosti a obnovy kláštera, dočkal se i kano-
nizace bl. Zdislavy roku 1995.

Ať odpočívají v pokoji!

26. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1680	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Ludvík Müller.
1701	 v	Chebu	bratr	spolupracovník	Paulín Müller.
1709	 v	Uherském	Brodě	P.	Alois Sochovský,	generální	kazatel	a	převor.
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1714	 v	Šumperku	P.	Cyprián Peschke.
1717	 v	Hlohově	P.	Hyacint Gladke.
1721	 v	Těšíně	P.	Felix Hubička.
1741	 v	Ratiboři	sestra	Rozálie Gitzlerová.
1772	 v	Jablonném	bratr	spolupracovník	Florián Neumeister.
1954	 v	Pelhřimově	P.	Valentin Krejčí,	administrátor	farnosti	v	Hořepní-

ku,	ve	věku	37	let,	15	let	profese.	Působil v Olomouci, Praze a jako 
katecheta v Plzni. Hodně se věnoval skautské mládeži, u které byl 
velmi oblíbený. Po komunistickém puči byl nepohodlný, protože 
četl pastýřské listy a rozšiřoval tiskoviny o skutečných poměrech 
v Sovětském svazu. V roce 1950 byl odsouzen za sabotáž a tři roky 
vězněn ve Valdicích. Z vězení se vrátil s podlomeným zdravím, 
onemocněl tuberkulózou. Po propuštění se stal administrátorem 
farnosti v Hořepníku u Tábora.

Ať odpočívají v pokoji!

27. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1506	 v	Altomonte	P.	Vincenc Bandello,	36.	magistr	řádu,	jejž	řídil	v	le-

tech	1501–1506.
1696	 v	Českých	Budějovicích	P.	Jiří Teuerlein,	převor.
1710	 v	Olomouci	sestra	Františka Konrádová.
1720	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Josef Kolser.
1721	 v	Těšíně	P.	Felix Kubica.
1768	 v	Opavě	P.	Tomáš Burger,	magistr	posvátné	teologie.
1772	 v	Jihlavě	P.	Damas Mikulovský.
1791	 ve	Znojmě	P.	Bonaventura Vuschkan,	kaplan.
1793	 v	Praze	chórová	sestra	zrušeného	pražského	kláštera	Hyacinta od 

sv. Kajetána Nellová z Nellenberka.
1856	 v	Praze	P.	Rajmund Fuchs,	exprovinciál.

Ať odpočívají v pokoji!

28. srpna zemřeli tito bratři, roku:
1300	 v	Marseille	 [Marsej]	P.	Albert de Chiavari [Kiavari],	10.	magistr	

řádu,	jejž	řídil	tři	měsíce	roku	1300.
1680	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Dominik Kropp.
1706	 P.	Josef Dietl.
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1769	 v	Hlohově	bratr	spolupracovník	Antonín Weber.
1901	 ve	Frýsachu	P.	Alfonz Rospini.
1968	 na	Moravci	bratr	 spolupracovník	Vavřinec Grus	 ve	věku	80	 let,	

47	let	profese.	Působil v Praze, Olomouci a Uherském Brodě. Po 
celý život trpěl stálými pochybnostmi o svém povolání. Požádal 
proto o dovolení vystoupit z řádu, které roku 1946 dostal. Zůstal 
pak jako terciář v klášteře v Uherském Brodě a pracoval zde jako 
kostelník v klášterním kostele. Setrval zde i po likvidaci kláštera 
v roce 1950.

Ať odpočívají v pokoji!

29. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1671	 ve	Znojmě	bratr	spolupracovník	Jordán Marek.
1723	 v	Šumperku	P.	Ondřej Schmelzer.
1735	 v	Písku	P.	Prokop Möller.
1750	 v	Ratiboři	chórová	sestra	Vincencie Appelhausová.
1756	 v	Olomouci	pomocná	sestra	Apolonie od Všech svatých Linsdor-

fová.
1757	 v	Jablonném	P.	Konstantin Dittrich,	administrátor	farnosti.
1778	 ve	Vratislavi	bratr	spolupracovník	Michael Mewald.
1803	 v	Seiberdorfu	P.	Gabriel Liegotzky,	generální	kazatel.
1847	 v	Římě	P.	Angelo [Anželo] Ancarani,	 71.	magistr	 řádu,	 jejž	 řídil	

v	letech	1838–1844.
1947	 v	Plzni	P.	Jindřich Saip,	farář	a	podpřevor,	ve	věku	76	let,	56	let	

profese.	Působil jako submagistr kleriků a kazatel ve Vídni, byl 
převorem v Olomouci, pak působil jako kazatel a zpovědník v Ko-
šicích. Dlouhá léta byl podpřevorem a farářem v Praze a posléze 
podpřevorem a farářem v Plzni.

Ať odpočívají v pokoji!

30. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1639	 v	Osimo	P.	Augustin Galamini,	53.	magistr	řádu	a	biskup.	Řád	řídil	

v	letech	1608–1612.
1683	 v	Plzni	P.	Petr Příhoda.
1742	 v	Praze	u	sv.	Jiljí	P.	Tomáš Eliáš Beran,	magistr	posvátné	teologie,	

exprovinciál.
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1746	 ve	Znojmě	P.	Adeodat Francl.
1758	 v	Jablonném	P.	Longín Albrecht,	převor.
1771	 v	Brně	P.	Gothard Büttner.
1772	 v	Brně	pomocná	sestra	Osanna a Vuln. Scapulæ Christi Ochlová.
1778	 v	Boskovicích	P.	Tobiáš Partuš,	generální	kazatel.
1797	 ve	Znojmě	P.	Antonín Freindt,	převor.
1987	 v	Košicích	P.	Marián Hovjacký	ve	věku	68	let,	49	let	profese.

Ať odpočívají v pokoji!

31. srpna zemřeli tito bratři a sestry, roku:
1707	 v	Klatovech	bratr	spolupracovník	Mikuláš Daneš.
1722	 v	Praze	u	sv.	Maří	Magdaleny	P.	Modest Fischer.
1750	 v	Olomouci	chórová	sestra	Marie Josefa Zimmerlová.
1772	 v	Brně	pomocná	sestra	Reginalda Františová.
1785	 v	Nymburce	P.	Tomáš Wildt.
1903	 ve	Vídni-Hackingu	P.	Rajmund Hekking.
2004	 v	Olomouci	P.	Jiří Maria Veselý	ve	věku	96	let,	73	let	profese.	Stu-

doval v Olomouci, v Římě, Walberbergu a v Miláně. Válku prožil 
v Itálii, angažoval se v zahraničním odboji. Po válce byl převorem 
v Praze a vedoucím redaktorem Filosofické revue. Během interna-
ce v Želivi v roce 1950 smrtelně onemocněl, dostal oboustranný 
zápal plic a sepsi. Byl zázračně uzdraven na přímluvu ct. Hyacin-
ta M. Cormiera, toto uzdravení bylo jedním z hlavních zázraků 
pro Cormierovu beatifikaci. Po propuštění z internace pracoval fr. 
Jiří na archeologických vykopávkách v okolí Uherského Hradiště. 
V roce 1968 odjel do Říma a vyučoval na Angeliku křesťanskou 
archeologii. Roku 1996 se vrátil do vlasti a až do smrti žil v olo-
mouckém konventu.
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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.


