Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít
a vidět tvou slávu;
potom už nebude pláč, protože tě uvidíme tváří v tvář,
a budeme ti podobni na věky, Bože náš,
a věčně tě budeme chválit,…
Třetí eucharistická modlitba

S vědomím vážnosti smrti, ale i s vírou v Kristovo a naše vzkříšení, oznamujeme,
že po dlouhé vážné nemoci ve středu 15. ledna 2003 zemřel

P. Stanislav Hylena
římskokatolický kněz
Stal se Kristu podobným ve smrti, věříme, že se mu stane podobným i ve vzkříšení.
Prožil mezi námi 53 let svého života. Svátostným kněžstvím byl obdarován 21. června 1975
v Praze. Jako kněz sloužil Božímu lidu ve farnostech v Hlinsku v Čechách, Pardubicích,
Hrochově Týnci, Rychnově n. Kn., Nekoři, Opočně, Hněvčevsi a Horní Rovni. Po zhoršení svého
onemocnění žil od r. 1996 až do své smrti v kněžském domově svatého Václava ve Staré Boleslavi.

Rozloučíme se s ním v sobotu dne 25. ledna 2003 v 10.30 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice na náměstí v Novém Městě nad Metují
a pohřbíme ho na hřbitově ve Vrchovinách,
kde byla před několika dny 8. ledna tohoto roku pochována i jeho maminka.
Slavením mše svaté zvěstoval tajemství Kristovy smrti, vyznával Kristovo vzkříšení a posiloval
sebe i druhé v naději na Kristův slavný příchod na konci věků. V posledních letech života byl zvlášť
účasten Kristova utrpení na kříži pokorným nesením bolestí své nemoci. V modlitbě mu nyní
vyprošujme, aby se i na něm dovršilo dílo vykoupení v Kristově druhém příchodu.
Děkujeme všem, kdo se k němu s láskou a pochopením dobře chovali. Děkujeme těm, kteří ho měli
rádi, prokazovali mu milosrdenství a podle Ježíšova vzoru mu také odpustili. Zvláště patří dík těm,
kteří mu byli v letech jeho těžkého utrpení nablízku svou pomocí, trpělivostí a příkladem živé víry.
Pane, dej mu věčné odpočinutí a světlo věčné ať mu svítí
u tvých svatých na věky, vždyť jsi dobrotivý.
V Šonově u Nového Města nad Metují dne 16. ledna 2003
Sourozenci s rodinami
Kněžský domov sv. Václava
Biskuství královéhradecké a diecézní kněží
Přátelé a ostatní příbuzní

Autobus pro účastníky pohřbu bude přistaven v Provodově v 10.00 a pojede přes Šonov a Vrchoviny.

