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

Br. Ladislav Josef Kronich, OH
Narodil se 3. února 1921 v Želechovicích na Moravě. Pocházel z 6 dětí.   

V roce 1943 v době národního socialismu byl poslán do tábora nucených prací  
do továrny na opravu letadel v Breslau (dnešní Wroclav). Zde se poprvé setkal  

s komunitou milosrdných bratří. Po 2. světové válce a návratu do vlasti vstoupil  
11. července 1946 do řádu milosrdných bratří v Praze.  8. prosince 1947 složil své první sliby  

a po studiu na zdravotní škole působil v Nemocnici Milosrdných bratří v Praze jako ošetřovatel, 
anesteziolog a instrumentář na operačním sále. V roce 1960 musel na příkaz komunistického 

režimu se svými spolubratry nemocnici a konvent opustit. V letech 1960 - 1968 byl  
komunistickým režimem přidělen do tábora nucených prací v Broumově jako údržbář  

v textilním závodě. Roku 1968 se vrátil ke komunitě v Brně a pracoval u nemocných ve velkém, 
dnešním koncertním sále. V letech 1980 - 1992 byl po čtyři období zvolen provinciálem  
Českomoravské provincie řádu milosrdných bratří a dále v letech 1992 – 1997 převorem  

valtického konventu. Roku 1999 odešel zpět do Brna a mezi roky 2004 a 2007 působil jako  
převor brněnského konventu. Zemřel v sobotu 20. prosince 2014 ve svém pokoji  

v brněnském klášteře v kruhu milosrdných bratří posílen svátostmi.

Při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za jeho život a dílo

v sobotu 27. prosince 2014 v 11.00 hodin
v klášterním kostele sv. Leopolda a Václava v Brně

Po církevních obřadech bude pochován na Ústředním hřbitově v Brně
k očekávání slavného Dne vzkříšení

S vděčností

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

„Kdo nalezne svůj život, 
ztratí jej, a kdo pro mne 
ztratí svůj život, 
nalezne jej.“ 
                 Mt 10, 39
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