„Hojné je u Něho vykoupení.“
(Ž 130,7)

S vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme
všem spolubratřím, příbuzným, přátelům a známým, že Pánem života a smrti
byl z tohoto světa povolán na věčnost redemptorista

P. Stanislav Muzikář, CSsR.
Zemřel posílen svátostmi v pondělí 19. listopadu 2018 v klášteře na Svaté Hoře
ve věku 86 let ve 45. roce svého kněžství.
Narodil se 23. července 1932 v Domažlicích. První roky života žil s rodiči v Hojné Vodě,
za protektorátu museli odejít do Horních Počernic, kde zůstali do roku 1968.
Poté se přestěhovali do Kojetic.
Jako gymnazista vstoupil k redemptoristům. V roce 1950, v noci ze 13. na 14. dubna, byl StB převezen
z noviciátu na Července do internačního kláštera v Králíkách, později do Hájku, a poté na Klíčavu
budovat přehradu. Na Vánoce 1950 se vrátil domů. Začal pracovat v Elektře v Počernicích a od roku
1951 do roku 1968 v Avii. Vojenskou službu absolvoval u Technických praporů v Horní Plané.
V roce 1968 vstoupil do semináře. Věčné sliby složil tajně v roce 1972.
Na kněze byl vysvěcen kardinálem Tomáškem v Praze roku 1973.
Po vysvěcení působil do roku 1976 jako kaplan v Plzni u sv. Bartoloměje. V letech 1976 až 1999 byl
administrátorem v Krušných horách, a to v Perninku, Abertamech a Horní Blatné. V roce 1999 byl
představenými přeložen do kláštera redemptoristů v Tasovicích u Znojma, kde působil do roku 2004.
Od srpna 2004 byl ustanoven na Svaté Hoře jako farní vikář a zároveň se stal administrátorem
farnosti Třebsko, kterou spravoval do roku 2011. Poté se stal výpomocným duchovním
na Svaté Hoře.
S naším drahým spolubratrem se rozloučíme
v úterý 27. listopadu 2018 v 15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře.
Po zádušní mši svaté a obřadech posledního rozloučení bude uložen do hrobu kongregace
redemptoristů v Příbrami.
Prosíme o vzpomínku při mši svaté a o modlitbu.
Spolubratři redemptoristé

