
u Hojné je u Né ho vykoupenf. H 

(l 130,7) 

S vírou ve vzkrišení a večný život o znamujeme 
všem spolubratrím, príbuzným, prátelúm a známým, že Pánem života a smrti 

byl z tohoto sveta povolán na véčnost redemptorista 

P. Stanislav Muzikár, CSsR. 

Zem rei posílen svátostmi v pondelí 19. listopadu 2018 v kláštere na Sv a té Hore 

ve veku 86 let ve 45. roce svého knezství. 

Narodil se 23. července 1932 v Domažlicích. První roky života žil s rodiči v Hojné Vode, 
za protektorátu museli odejít do Horn ich Počernic, kde zústali do roku 1968. 

Poté se prestehovalí do Kojetic. 

Jako gymnazista vstoupil k redemptoristúm. v roce 1950, v noci ze 13. na 14. dubna, byl StB prevezen 
z noviciátu na ~ervence do internačního kláštera v Králíkách, pozdejí do Háj ku, a poté na Klíčavu 

budoval prehradu. Na Vánoce 1950 se vrátil domú. Začal pracoval v Elektre v Počernicích a od roku 
1951 do roku 1968 v Avii. Vojenskou službu absolvoval u Technických praporú v Horní Plané. 

V roce 1968 vstoupíl do semináre. Véčné sliby složil tajné v roce 1972. 

Na knéze byl vysvécen kardinálem Tomáškem v Pra ze roku 1973. 

Po vysvecení púsobil do roku 1976 j ako kaplan v Plzni u sv. Bartolomeje. V letech 1976 až 1999 byl 
admínístrátorem v Krušných horách, a to v Perninku, Abertamech a Horní Blatné. V roce 1999 byl 

predstavenými preložen do kláštera redemptoristú v Tasovících u Znojma, kde púsobil do roku 2004. 

Od s rp na 2004 byl ustanoven na Sv a té Hore j ako farní vikár a zároveň se stal administrátorem 
farnosti Trebsko, kterou spravoval do roku 2011. Poté se stal výpomocným duchovnlm 

na Svaté Hore. 

S naším drahým spolubrat rem se rozloučíme 

v úterý 27. listopadu 2018 v 15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hore. 
Po zádušní mší svaté a obradech posledního rozloučen í bude uložen do hrobu kongregace 

redemptoristú v Pribra mi. 

Prosíme o vzpomínku prí mší svaté a o modlitbu. 

Spolubrat/i redemptoristé 



Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté
Hoře

tasovicefarnost.cz/index.php/udalosti-2/pohřeb-stanislava-muzikáře

Dne 19. listopadu 2018 na Svaté Hoře zemřel redemptorista P. Stanislav Muzikář. Poslední
rozloučení s P. Muzikářem proběhlo 27. listopadu 2018 v 15:00 hod. v bazilice Nenebevzetí
Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami.

Hlavním celebrantem mše svaté byl otec biskup Mons. Karel Herbst. Dalšími celebranty byl
provinciál redemptoristů  P. Václav Hypius, P. Stanislav Přibyl, který měl homilii, generální
vikář z Plzně a další spolubratři řeholní i diecézní.

Pohřbu se účastnili také studenti - redemptoristé - z Bratislavy se svým prefektem P.
Jozefem Jackaninem. S P. Muzikářem se přišli také rozloučit místní věřící a také bratři a
sestry z Tasovic a jiných farností, kde P. Stanislav za svého života působil.

Vložme P. Stanislava do svých modliteb a vyprošujme mu účast na věčném životě u
milosrdného Ježíše, kterého P. Stanislav svým životem rád následoval.

Fotogalerii z pohřbu si můžete prohlídnout zde.
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