Kdo pracuje pro Boží království, dělá hodně,
kdo se modlí za Boží království, dělá víc,
kdo trpí pro Boží království, dělá všechno.
kardinál František Tomášek

Spolubratrům jezuitům, bratrům v kněžské službě,
všem příbuzným a přátelům oznamujeme,
že dne 26. října 2011 byl ve věku 50 let
povolán ke svému Pánu jeho horlivý služebník

P. Petr Koutecký SJ
Otec Petr se narodil 26. prosince 1960 v Praze a pokřtěn byl v kostele Nejsvětějšího Srdce
Páně na Vinohradech. V roce 1982 vstoupil tajně do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a v roce
1985 složil první sliby. V letech 1983 až 1988 vystudoval bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal z rukou kardinála Tomáška 25. června 1988 a působil pak
v duchovní správě u sv. Václava na Smíchově a v Praze-Kunraticích.
V letech 1990-1992 sloužil u sv. Ignáce v Praze, poté v Jáchymově, čtyři roky u Božského
Srdce v Hradci Králové a krátce u Panny Marie Sněžné v Olomouci. Od roku 1996 byl
administrátorem farnosti a pak farářem v Praze-Zbraslavi, odkud později spravoval i Zlatníky
a Dolní Břežany, na čas krátce také Slapy a Štěchovice a v poslední době Vrané nad Vltavou
a Zvoli. Od roku 1996 nadto pravidelně sloužil mši svatou u Školských sester de Notre Dame
v Praze-Krči a v roce 2005 byl ještě pověřen službou vikáře II. pražského vikariátu.
Obětavou pastýřskou službu otce Petra náhle ukončila těžká nemoc. V posledních
měsících života ještě statečně, trpělivě a odevzdaně nesl kříž utrpení. Pán si jej k sobě
povolal v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem.
Ať po svých pozemských námahách odpočívá v pokoji u svého Mistra, kterému celým
životem a zvláště kněžskou službou věrně sloužil.
S naším zemřelým se rozloučíme při mši svaté
v pátek 4. listopadu 2011 v 11 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze-Zbraslavi
a poté ve 14 hodin uložíme jeho tělo do hrobu na Olšanských hřbitovech.

Spolubratři jezuité, kněží pražského arcibiskupství
a bratr s rodinou.

