„Jako vinná réva jsem
se zazelenala milostí
a mé květy přinesly ovoce
slávy a bohatství.“
Sírachovec 24, 17

S bolestí v srdci a s pevnou nadějí ve šťastné shledání oznamujeme,
že byl Pánem života a smrti z času do věčnosti povolán věrný služebník Boží,
milosrdný bratr, tatínek a dědeček

Br. Jan Severin Skačan, OH
Narodil se v Meleku na Slovensku 9. prosince 1930. Po absolvování zdravotní školy v Praze
bylo jeho velkým přáním stát se milosrdným bratrem. Přestože zrovna začínalo tvrdé období
komunismu, v roce 1948 v Praze do řádu milosrdných bratří vstoupil. Zanedlouho však musel
nastoupit do povinné vojenské služby a PTP, a poté už mu nebyl návrat do řádu umožněn.
Pracoval v nemocnici v Mariánských Lázních jako vedoucí zdravotního personálu, oženil se
a vychoval syna. Přesto v něm stále zůstávala touha po řeholním životě. Po smrti manželky
v roce 1991 odešel do letovické komunity a požádal o návrat k řeholnímu životu.
Generální představený mu vyhověl a v roce 2000 složil své sliby. V Letovicích působil
až do konce svého života. U nemocných v Nemocnici Milosrdných bratří pracoval
až do roku 2009, kdy po téměř 60 letech nepřetržité služby u lůžka aktivní práci ukončil.
Dále se věnoval práci v zahradě, nadále navštěvoval nemocné a staral se o konvent a klášterní kostel.
Zemřel v boskovické nemocnici ve čtvrtek 27. 7. 2017.
Při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za jeho život a dílo

v sobotu 5. srpna 2017 ve 12.00 hodin
v klášterním kostele sv. Václava v Letovicích
Po církevních obřadech bude uložen v řádové kryptě pod kostelem sv. Václava
k očekávání slavného Dne vzkříšení
S vděčností
milosrdní bratři

syn Jaroslav s rodinou

Prosíme, abyste na přání zesnulého místo květinových darů přispěli na misijní projekty řádu. Děkujeme.
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