„Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!“
Žalm 96, 1

Oznamujeme, že
v neděli 6.října 2013
byl naším Pánem povolán
ve věku 83 let
věrný služebník

P. Stanislav Maria Palásek
salesián Dona Boska
Za příklad salesiánského
a kněžského života poděkujeme Bohu při mši svaté
v pátek 11.října 2013 v 14:00 hodin
v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
Poté jeho tělo uložíme do rodinného hrobu
na Ústředním hřbitově v Olomouci – Neředíně.
Bude přistaven autobus k dopravě na hřbitov a zpět.

Děkujeme všem za modlitby.

Salesiáni Dona Boska
Kněží děkanátu Prostějov
Zarmoucení sourozenci a rodina

P.Stanislav Maria Palásek se narodil 31.7.1930 v Dědicích u Vyškova. Tatínek
byl dělník a maminka se starala o domácnost. Měl celkem 8 sourozenců, 7 sester a
jednoho bratra. Čtvrtý a pátý ročník gymnázia prožil ve Fryštáku, šestý a sedmý
v Přestavlkách, poslední ročník (od roku 1950) v Lipníku n. Bečvou, kde
odmaturoval.
V letech 1947-1948 absolvoval salesiánský noviciát v Hodoňovicích u Frýdku –
Místku. První sliby složil 16.8.1948 v Hodoňovicích. Věčné sliby složil 11.3.1958
u P.Josefa Lepaříka v Prostějově.
V letech 1951-1954 absolvoval tříletou varhaní školu v Brně. Studoval dále na
Pedagogické hudební škole v Brně, kterou musel v roce 1957 pro své zatčení
ukončit. Rok a půl strávil ve vězení ve Valdicích. Po svém propuštění z vězení
pracoval jako skladník v Drogerii v Olomouci. V roce 1967 byl zaměstnán
v Domově důchodců v Července u Litovle.
V letech 1969-1971 byl v kněžském semináři v Litoměřicích a bydlel v salesiánské
komunitě na Klimentě. Dne 18.2.1968 byl vysvěcen na kněze v Görlitz
biskupem G. Schaffranem.
Své kněžské působení začal v roce 1971 jako kaplan u sv. Mořice v Olomouci,
v letech 1972-1979 byl kaplanem ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově), 1979-1980
kaplanem v Luhačovicích, 1980-1990 administrátorem v Kralicích n. Hané.
a v únoru 1990 dostává na starost farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
V roce 1993 přišel do salesiánské komunity v Prostějově a byl ustanoven kaplanem
u Povýšení svatého Kříže. Na podzim roku 2011 byl postižen mozkovou mrtvicí a
po propuštění z nemocnice byl umístěn u Milosrdných sester svatého Kříže
v Kroměříži. Později si jej rodné sestry v Olomouci vzaly do domácí péče, kde se
o něj obětavě s velkým nasazením staraly. Zde také umírá v neděli 6.10.2013
v předvečer svátku Panny Marie Růžencové v 18:00 hod.

Mnozí kněží a řeholníci mu vděčí za duchovní doprovázení při hledání svého
povolání. Byl neúnavným zpovědníkem a bděl s velkou pečlivostí nad úrovní
chrámového zpěvu. Snažil se ze všech svých sil vytvářet atmosféru domova,
do které přispíval svým skvělým kuchařským uměním. Byl velice pohostinný
a velkorysý. Měl velké pochopení pro lidi v nouzi.

Provázejme jej na cestě do nebe svou modlitbou.

