„Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil,
že se smíme nazývat Božími dětmi,
a to taky skutečně jsme.“
(1 Jan 3,1)

Spolubratrům jezuitům, bratrům v kněžské službě
a všem příbuzným a přátelům oznamujeme,
že ve středu 3. února 2021 byl ve věku 87 let
ke svému Pánu povolán jeho věrný služebník

P. Stanislav PEROUTKA SJ
Otec Stanislav se narodil 21. září 1933 v Krumvíři na Břeclavsku. Po základní škole ve svém rodišti
navštěvoval v letech 1945–1949 gymnázium na Velehradě. Tam vstoupil 14. srpna 1949
do Tovaryšstva Ježíšova. V dubnu 1950 byl v rámci „Akce K“ spolu s ostatními zatčen a internován
v Bohosudově, Hájku a Klíčavě. Od listopadu 1950 až do roku 1959 pracoval jako dělník ve Slatině
a Svitavách. V Brně 15. srpna 1951 složil první sliby. V letech 1952–1954 navštěvoval gymnázium
pro pracující, které ukončil maturitou. Vojenskou službu vykonával u PTP v Novákách, Dobroníně
u Jihlavy, Čáslavi a Bechyni v letech 1953–1955. Od listopadu 1959 byl půl roku uvězněn v Brně
za nedovolené pokračování v řeholním životě. Potom vykonával dělnické profese v Brně.
Potřebným filozofickým studiím se věnoval soukromě. Teologii studoval v Innsbrucku od srpna
1968 a 6. prosince 1969 tam byl biskupem Pavlem Ruschem vysvěcen na kněze. Po návratu
do Československa pracoval v JZD Krumvíř. Zapojit se veřejně do duchovní správy mu bylo
umožněno až roku 1971; působil v Bučovicích, Šlapanicích, Žďárci, Šakvicích, Popicích,
Pouzdřanech, Šatově, Hnanicích, Velkém Újezdě, ve farnímu týmu Perná a v Mohelnici. Poslední
sliby složil 5. listopadu 1975 ve Žďárci u Tišnova. V letech 1996–2003 byl na Velehradě
představeným jezuitské komunity a zároveň farářem. Od roku 2003 působil na Svatém Hostýně
jako kaplan a ministr komunity, rovněž dával exercicie.
Velkorysá pohostinnost otce Stanislava byla známá, stejně jako jeho příslovečná přímočarost,
vedená Ježíšovým slovem: „Poznejte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Kéž se na věky raduje
v Pravdě.

S naším zemřelým spolubratrem se rozloučíme
ve středu 10. února 2021 při mši svaté ve 14.30 hodin
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
Poté bude tělo zesnulého uloženo na hostýnském hřbitově.
Spolubratři z Tovaryšstva Ježíšova
a veškeré příbuzenstvo

