
"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. Ladislav Škrňa, CSsR. 
Zemřel ve věku 911et v neděli 27. srpna 2017. 

Narodil se 3. března 1926 v Rakovníku. Studoval na reálném gymnáziu v Rakovníku, v sekundě 
přestoupil do juvenátu redemptoristů v Libějovicích. Za Heydrichiády, po zrušení juvenátu, přešel na 

gymnázium do Příbrami. Po sextě absolvoval noviciát v Českých Budějovicích. První sliby v Kongregaci 
Nejsvětějšího Vykupitele složil 2. srpna 1945. Studia dokončil na Jiráskově gymnáziu v Praze, 

kde odmaturoval. 

Následně absolvoval základní vojenskou službu, po jejímž skončení nastoupil do civilního zaměstnání 

u vojenské správy. Později pracoval na Státním úřadu statistiky v Praze. 

Po vyšetřování skupiny P. Holakovského mohl pracovat pouze jako dělník, 
zaměstnán byl ve výrobě lodních motorů v ČKD, později v Lokomotivce. 

Po propuštění P. Dr. Adámka z vězení u něho začal tajně studovat bohosloví. V roce 1968 nastoupil 
do pátého ročníku semináře v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal 29. června 1969 z rukou otce 

biskupa Tomáška a nastoupil jako kaplan v Sokolově. Od roku 1970 do roku 1991 byl administrátorem 
v Chodově. Od roku 1991 působil na Svaté Hoře v Příbrami. Ze Svaté Hory spravoval v letech 

1997 až 2006 jako administrátor excurrendo farnost Bohutín. 
Do roku 2016 vypomáhal jako duchovní ve svatohorské bazilice Nanebevzetí Panny Marie. 

Na Svaté Hoře působil jako provinciální vikář, v letech 1993 až 1996 a 1999 až 2002 
zastával úřad rektora kláštera, působil jako ·exercitátor a zpovědník. 

Až do své smrti se svědomitě staral o svatohorskou zahradu. 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme 
ve čtvrtek 31. srpna 2017 v 15.00 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 modlitbu za něho. 

Spolubratři redemptoristé a rodina zesnulého 

Pohřební služba Roman Vítek Na Hvězdičce, Jinecká 324, Příbram 318 660 ll O, 602 689 lil 


