Životopis R.D. Miloše Rabana
Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel,
bude žít, a každý, kdo žije a věří ve mne,
nezemře navěky.
(Jan 11,25)

R.D. Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD., se narodil v rodině lesního inženýra
20. června 1948 v Kryštofově Údolí u Liberce jako nejstarší ze tří dětí. Maturoval
na gymnáziu v Jičíně a v letech 1966 – 1971 vystudoval systémové inženýrství
ČVUT v Praze. Poté pracoval do roku 1977 ve Výzkumném ústavu bezpečnosti
práce. V témže roce odešel na doporučení Františka kardinála Tomáška do
Itálie. Tam vystudoval teologii a filosofii nejprve na Lateránské universitě a
doktorát pak získal na Papežské universitě Gregoriana. 9. listopadu 1985 byl
v bazilice Santa Maria Maggiore vysvěcen na kněze s určením pro litoměřickou
diecézi. V letech 1985 – 1990 působil v Německu ve Frankfurtu nad Mohanem.
V roce 1990 biskup Josef Koukl požádal R.D. Rabana o návrat do rodné diecéze
a poté jej poslal do Jizerských hor do Raspenavy a Hejnic, kam přišel v září 1990
a kde působil jako farář až do své smrti.
R.D. Miloš Raban celé poutní místo Hejnice obnovil a rekonstruoval v letech
1997 – 2001 a 5. ledna 2001 slavnostně otevřel v bývalém františkánském
klášteře Mezinárodní centrum duchovní obnovy (MCDO), jehož 10. výročí se
před několika dny slavilo, a stal se jeho prvním ředitelem.
V letech 1995 – 2010 působil na Technické univerzitě v Liberci, kde byl v letech
2005 – 2008 jako jediný katolický kněz děkanem. A dále vyučoval až do své
nemoci na Universitě v Hradci Králové. Dlouhá léta byl také předsedou České
společnosti pro katolickou teologii (ČSKT), v letech 1996 - 2003 byl sekretářem
Plenárního sněmu katolické církve v České republice. Byl rovněž dlouholetým
členem Řádu sv. Lazara.
R.D. Miloš Raban zemřel dne 7. ledna 2011 po delší těžké nemoci v brzkých
ranních hodinách v liberecké nemocnici.

Requiescat in pace!

