
Rozpínám k Tobě své ruce, 
má duše po Tobě žízní jak vyprahlá země. 

(Ž 143) 

 

Chci Tě chválit Pane, můj Bože, 
celým srdcem a věčně velebit Tvé jméno. 
Neboť veliká byla ke mně Tvá láska... 

(Ž 86) 

Dne 6. srpna 2017 byl povolán věčným Veleknězem k nebeskému oltáři 
jeho věrný služebník 

Mons. Jiří Krpálek, O.Melit. 
Narodil se 6. září 1931 v Brně, 

na kněze byl vysvěcen 29. září 1967 v Görlitz v Německu, 
řádové sliby složil 16. února 1973 v Praze. 

V roce 1992 byl ustanoven kooperátorem v Brně-Králově Poli 
a excurrendo administrátorem v Lipůvce, 

zároveň byl pověřen duchovní službou v nemocnicích. 

O rok později se stal farářem v Kuřimi, kde působil osmnáct let, 
současně spravoval i farnost Čebín a opět Lipůvku. 

V letech 1998 –  2015 vykonával duchovní službu ve věznicích. 
V letech 2013 –  2015 byl duchovním správcem sester dominikánek ve Střelicích u Brna. 

Zemřel 6. srpna 2017 v hospici sv. Alžběty v Brně v kruhu rodiny. 

Mons. Jiří Krpálek byl významnou osobností skryté církve. 
Dne 6. prosince 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. 

V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle 
udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. 

Se zesnulým duchovním otcem se dočasně rozloučíme eucharistickou obětí 

v sobotu 12. srpna 2017 v 10 hodin 

v kostele sv. Maří Magdalény v Kuřimi 

 a po smutečních obřadech bude uložen do rodinného hrobu 
v Brně - Řečkovicích, kde bude očekávat slavné vzkříšení. 

„Jako katolický kněz děkuji svým bývalým farníkům z Čebína, Lipůvky a zvláště z Kuřimi 
za jejich obětavost a starost při mé práci o šíření Božího království. 

A dále děkuji sestrám dominikánkám ze Střelic za jejich obětavost, lásku a péči. 
Rodičům děkuji za dar víry, sourozencům za jejich lásku 

a synovci a neteřím vyprošuji největší Boží dar, víru a život v ní. 
Prosím za odpuštění všechny, jimž jsem snad někdy ublížil. 

 Na shledanou v nebi…“ (z poslední vůle) 

 biskup Vojtěch MVDr. Václav Krpálek, bratr 

 kněží brněnské diecéze Petr, Marie, Dana, Jana, Ludmila, Martina, 
 farníci z Kuřimi a Lipůvky synovec a neteře s rodinami 


