Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem,
jsi můj…

S vírou ve vzkříšení a v život ve společenství s Bohem,
který je Pánem nad životem a smrtí,
oznamujeme všem spolubratřím, přátelům a známým,
že se dne 14. února 2013 vrátil do nebeského domova

P. Stanislav F I Š E R
emeritní děkan Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
Zemřel ve věku 89 roků po krátké nemoci v Nemocnici Na Bulovce v Praze.
P. Fišer se narodil 1.1.1924 v Chlumu, okr. Rokycany. Kněžské svěcení přijal 23.4.1950 v Praze. Od
1.7.1951 působil jako kaplan v Poříčí nad Sázavou, byl ustanoven asistentem Cyrilometodějské
bohoslovecké fakulty v Praze. R. 1951 byl pověřen výpomocí v duch. správě kostela sv. Jana
Nepomuckého v Praze-Košířích. Od 1.8.1952 byl kaplanem v Sokolově. Od 1.11.1966 do 1.1.1969
působil kaplan na Svaté Hoře. Ve stejné době byl administratorem excurendo v Obecnici. Od 1.1.1969
do 15.7.1970 byl ustanoven administrátorem v Krajkové, Habartově a v Oloví.
Od 15.7.1970 působil jako administrátor a rektor kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi. Od
1.7.1976 byl ustanoven administrátorem excurendo ve Skorkově. Dne 31.3.1980 se stal sídelním
kanovníkem Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve St. Boleslavi. Dne 2.11.1987 byl jmenován
kapitulním děkanem Kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi a dne 27.9.2006 byl jmenován emeritním
děkanem Kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi.
Podzim svého života prožíval od 15.11.2006 v Charitním domově Stará Boleslav, kde se rád zapojoval
do koncelebrace a společné modlitby sv. růžence. Do posledních chvil svého života projevoval srdečný
zájem a lásku o druhé.

S vděčností za všechno, čím nás obdaroval a za dar jeho kněžského života
poděkujeme při mši svaté v sobotu 23. února 2013 v 11.00 hodin
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.
Tělesné ostatky zesnulého budou podle jeho přání uloženy
téhož dne v 15.00 hodin do rodinného hrobu ve Zvíkovci, okr. Rokycany.
Pamatujme na něho ve svých modlitbách.

Rodina Fišerova, Krupičkova a příbuzenstvo
Biskupové a kněží pražské arcidiecéze
Kanovníci Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
Obyvatelé a zaměstnanci Charitního domova Stará Boleslav

