Tvým věrným, Pane,
se život neodnímá, jen se mění.
(Pohřební liturgie)

Bůh, náš dobrý Otec, k sobě povolal věrného kněze

P. JAROSLAVA HANUŠE
kněze, důchodce
Zemřel 9. května 2015
v nemocnici v Novém Městě na Moravě ve věku nedožitých 73 let.
Na kněze byl vysvěcen dne 27. června 1970 v Praze. Působil nejprve jako kaplan
v Novém Městě nad Metují a jako administrátor v Maršově, Velké a Malé Úpě, Machově,
Bezděkově, Stárkově a Horních Vernéřovicích. 10. ledna 1983 odešel do invalidního důchodu
do kněžského domova na Moravci. Ochotně vypomáhal kněžím v okolních farnostech a byl
připraven posloužit svým spolubratřím svátostmi i modlitbou, kdykoliv byl o to požádán.
Kněžské povolání měl rád a vážil si ho jako velkého daru. Věděl, že je knězem
k oslavě Boží a k službě druhým. Kříž své nemoci nesl po dlouhá léta pokorně s vědomím, že
se v den kněžského svěcení dal plně k dispozici Boží prozřetelné lásce, která dovede zúročit
i to, co v očích světa mnoho neznamená. I když 32 let žil mimo diecézi, hlásil se stále
k presbyteriu královéhradecké diecéze, které měl rád, modlil se za něj a spoluprožíval s ním
všechno, co patřilo k událostem dějin východních Čech, kde se narodil a kde jako kněz 13 let
působil.
V modlitbě mu budeme vyprošovat, aby se na něm splnilo to, v co věřil a v co doufal,
a aby v plnosti prožíval slávu života, kterou nám Bůh od věčnosti připravil.

Rozloučíme se s ním v pátek 15. května 2015 v 9.30 hodin
v kněžském domově na Moravci.
Po mši svaté uložíme tělo zesnulého kněze na místním hřbitově, jak si přál.

Pane, dej mu věčné odpočinutí a světlo věčné ať mu svítí u Tvých svatých na věky,
vždyť Ty jsi dobrotivý.

Kněží královéhradecké diecéze,
spolubratři kněžského domova na Moravci
a
ostatní příbuzní

R. I. P.

