
 

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. 

Žl 40 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Spolubratrům jezuitům, bratrům v kněžské 
službě, příbuzným a přátelům oznamujeme, že  
v pondělí 31. října 2016 odešel ke svému Pánu 

 ve věku 92 let  jeho věrný služebník  
 

 

  P. Stanislav Richter SJ 
 

        
Otec Stanislav se narodil 10. listopadu 1923 v Brně a 25. listopadu byl pokřtěn 

v Tuřanech. Po maturitě na klasickém gymnáziu se stal ve válečném roce 1942 bohoslovcem 
brněnského semináře a 5. července 1947 přijal z rukou biskupa Karla Skoupého kněžské 
svěcení. Poté působil jako kaplan ve farnostech Běhařovice a Oslavany. Po dvou letech 
kněžské služby požádal o vstup do Tovaryšstva Ježíšova a 7. září 1949 začal na Velehradě svůj 
noviciát. Na jaře roku 1950 jej zastihla násilná likvidace řeholí, po níž byl internován 
v Bohosudově, a pak následovala tři léta nucené vojenské služby v PTP na Slovensku. Otec 
Stanislav zůstal věrný svému povolání a v roce 1951 složil v Plaveckém Podhradí první řeholní 
sliby. V roce 1953 byl protiprávně odsouzen a strávil jeden a půl roku ve vězeních v Trenčíně, 
na Pankráci a ve Rtyni. Po propuštění žil v rodných Chrlicích a pracoval jako dělník v První 
brněnské strojírně.  

Po Pražském jaru mu bylo v roce 1969 dovoleno nastoupit opět do duchovní správy. 
Krátce působil v Rousínově, pak od roku 1970 ve farnosti Knínice u Boskovic a později ještě 
navíc ve farnosti Vísky u Letovic. Roku 1992 se přestěhoval do Charitního domova na Moravci, 
odkud ještě podle svých sil vypomáhal v okolních kostelech. Pán si jej k sobě povolal 31. října 
2016, několik dní před jeho devadesátými třetími narozeninami.  

Otec Stanislav věrně sloužil Kristu jako kněz v diecézi i jako jezuita, v dobách dobrých 
i zlých. Ať odpočívá v pokoji svého Pána. 

 
 
 

S naším zemřelým spolubratrem se rozloučíme při mši svaté  
v pondělí 7. listopadu 2016 v 11 hodin 

ve farním kostele Nalezení svatého Kříže na Moravci, 

po níž budou tělesné pozůstatky zemřelého uloženy na místním hřbitově. 
 

 
 

Spolubratři z Tovaryšstva Ježíšova 
 
 


