SENSUS ET PLENITUDO
životní heslo otce Jiřího

S vírou ve vykoupení
a s nadějí ve věčný život oznamujeme,
že byl z tohoto světa v adventním očekávání povolán
Kristův kněz

Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík
Zemřel ve střešovické nemocnici v Praze v neděli 13. prosince 2020.
Narodil se 16. srpna 1932 v Praze, kněžské svěcení přijal 25. června 1961 v Litoměřicích.
Jako kněz začínal v Praze na Hradčanech v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha coby dómský
vikář. Poté působil jako kaplan či duchovní správce ve více pražských farnostech,
na Vinohradech, v Nuslích, ve Strašnicích, v Malešicích, na Novém Městě u kostela sv. Štěpána
a u sv. Ignáce, kde si získal mnoho příznivců. Tři roky působil i jako kaplan v Plzni. Mezitím
absolvoval základní vojenskou službu. Od roku 1990 do roku 2004 působil jako odborný asistent
na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, současně byl i externím spirituálem
Arcibiskupského semináře v Praze. V roce 1993 se stal sídelním kanovníkem Metropolitní
kapituly v Praze. Šest let působil jako katedrální farář na Hradčanech. Od roku 2001 byl
ustanoven jako rektor v Praze na Hradčanech, v klášterním kostele sv. Benedikta, kam chodil
velmi rád, a kde věrně sloužil sestrám karmelitkám až do letošního roku. V roce 2004 se stal
na KTF UK docentem, a o dva roky později proděkanem. V roce 2007 přijal hodnost kancléře
Metropolitní kapituly v Praze a v květnu 2008 jej papež Benedikt XVI. jmenoval prelátem Jeho
Svatosti. Byl členem CCC.
S naším drahým zesnulým bratrem se rozloučíme při zádušní mši svaté
v pondělí 21. prosince 2020 ve 14 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.
Prosíme, abyste vzhledem k nouzovému stavu zvážili osobní účast na zádušní mši svaté.
Je možné přijít na břevnovský hřbitov, kde bude otec Jiří uložen
v 16 hodin do hrobky Metropolitní kapituly.
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