P. Ing. Stařík Stanislav SDB
Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze P. Ing. Stanislava Staříka, salesiána Dona Boska, ve věku 91 let.

NEKROLOG
Stanislav se narodil 30. 6. 1926 v Dobré (dnes část
Přibyslavi), kde spolu s bratrem a dvěma sestrami
vyrůstal v harmonické a zbožné rodině. Za války, kdy
salesiáni museli opouštět své domy, se Stanislavův
otec, jako správce družstva, velmi zasloužil o ubytování a potřebné zajištění třiceti salesiánských chlapců
na osadě Dvorku u Přibyslavi. Zde se také Stanislav
seznámil se salesiány a nadchnul se jít toutéž cestou.

V r. 1945 nastupuje do Fryštáku, noviciát prodělává v r. 1947-48 v Hodoňovicích, filosofii 1948-50 v Přestavlkách. V r. 1951-54 pomáhal jako klerik
v oratoři Brně-Žabovřeskách při zaučování nových ministrantů. V Brně také
studuje varhaní školu, kterou nedokončí a v roce 1954 nastupuje na Vysokou
školu zemědělskou v Praze. Zde je ve čtvrtém ročníku z kádrových důvodů
vyloučen. Nějakou dobu pracuje ve stavebnictví a potom šest let jako řidič
sanitky a dispečer ve fakultní nemocnici v Praze. Po zranění páteře nastupuje
v pražské Pragovce jako nabíječ akumulátorových vozíků. Zde jsou také po návratu z vězení zaměstnáni spolubratři P. Václav Mrtvý a P. Antonín Dvořák.

Trvalý slib skládá 24. 5. 1958 do rukou P. Františka Míši v Praze. Po tajném
vystudování teologie je 30. 9. 1962 biskupem Š. Trochtou tajně vysvěcen
na kněze. Aktivně se zapojuje do počáteční formace a je tajným magistrem
noviců Josefa Šplíchala, Josefa Kopeckého st., Benna Beneše, Jaroslava Horníka
a Josefa Večeři v Praze. Později je také tajným magistrem v Olomouci, kde byla
na nějakou dobu zřízena pobočka litoměřické teologické fakulty.

V období Pražského jara je rehabilitován a v r. 1968-69 dokončuje zbývající
rok vysoké školy zemědělské a stává se inženýrem. Po kratším pobytu (196970) v Olomouci, kde pracuje v administrativě na arcibiskupství, nastupuje
1. 10. 1970 jako administrátor do farnosti v Medlově v olomoucké arcidiecézi,
kde se spolu s koadjutorem Jendou Botkem angažuje ve farní pastoraci až
do r. 2002, a i zde spolupracuje na formaci mladých spolubratří. Po smrti Jendy
Botka odchází k sestře do Přibyslavi. Zde 2. 2. 2017 končí svou životní pouť.

Otec Stanislav byl vysvěcen v době, kdy bylo nemyslitelné, že by mohl mít
přimiční mši svatou v Přibyslavi. Ta se uskutečnila až o sedm let později 14. září
1969 (černobílé fotografie). Dále tam také naleznete fotografii z osmdesátých
narozenin otce Stanislava r. 2006.
V neděli 30. září 2007 to bylo na den přesně 45 let, co přijal kněžské svěcení.
Toto úctyhodné jubileum jsme si připomněli při druhé mši svaté. V jejím závěru
zástupci farnosti předali otci Stanislavovi dárek, popřáli mu a také poděkovali
za jeho dosavadní službu farnosti, kterou jako kněz na odpočinku vykonává
především udílením svátosti smíření.
Primice otce Staříka 14. září 1969 - otec Stanislav Stařík v doprovodu P. Stanislava Dvořáka

Osmdesáté narozeniny otce
Staříka - 30. června 2006

Čtyřicet pět let kněžství otce Stanislava - gratulace od zástupců farnosti

