
       „Já jsem vzkříšení a život. 
       Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 
            (Jan 11,25)
  
   

Všem spolubratřím, příbuzným a přátelům oznamujeme,  
že dne 5. ledna 2011 byl na věčnost povolán kněz litoměřické diecéze 

 

R. D. Jan CHMELAŘ, 
farní vikář v České Lípě. 

 
Narodil se 31. ledna 1931 na Českomoravské vysočině. Po studiu klasického 

gymnázia v Českých Budějovicích vstoupil na podzim 1949 do kláštera 
premonstrátů v Želivě. V dubnu 1950 byly kláštery zavřeny a on, po 

absolvování několika soustřeďovacích klášterů, byl v červenci 1951 propuštěn 
do civilu. Po několika zaměstnáních vystudoval zdravotní školu a v dubnu 1953 

nastoupil jako radiologický laborant – nejprve na Slovensku a od r. 1956 
v Jihlavě. Tam byl 18. března 1958 zatčen a odsouzen za podvracení republiky a 
spolčování za tím účelem. V prosinci téhož roku byl propuštěn a začal pracovat 
u Pozemních staveb jako dělník. V červenci následujícího roku se mu podařilo 

nastoupit znovu do zdravotnictví jako laborant v České Lípě, kde pracoval až do 
odchodu do důchodu. Byl pod bedlivým dohledem Státní bezpečnosti. V červnu 
1966 se oženil; jeho manželka pracovala jako chemická laborantka ve vodárně. 

Měli dvě děti – dceru a syna, který ve svých 22 letech tragicky zahynul.  
Po sametové revoluci začal dálkově studovat teologii a po jejím dokončení byl 

vysvěcen na trvalého jáhna a začal působit ve farnosti Česká Lípa. Po smrti 
manželky jej biskup Mons. Josef Koukl 31. července 1999 vysvětil na kněze 
a dál působil jako farní vikář českolipské farnosti. Poslední měsíce strávil 
v Kněžském domově sv. Václava ve Staré Boleslavi a v Domově sv. Karla 

Boromejského v Praze – Řepích. 
 

Pohřební mši svatou bude sloužit v sobotu 15. ledna 2011 v 10.00 
v bazilice Všech svatých v České Lípě litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 

Tělo zemřelého spolubratra bude poté uloženo do hrobu v Zákupech. 
 

R. I. P. 
 

  
Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup 

kněží litoměřické diecéze 

 
dcera Marie s rodinou 

 

 
 


