
P.P. Alois FrydrychAlois Frydrych, SDB, SDB



NarodilNarodil se 26. 5. 1922  se 26. 5. 1922  
vv HustopeHustopeččíích nad ch nad BeBeččvouvou. . 

RodnRodnýý ddůůmm

SerafSerafíína Frydrychovna Frydrychováá
-- maminka otce Aloisemaminka otce Aloise



Jeho příbuzní

SeSe svsvýým synovcem          m synovcem          
aa sestrou Marisestrou Mariíí



SeSe salesisalesiáányny sese setkal  setkal  vv roceroce 1949 1949 
vv úústavstavěě propro pozdnpozdníí povolpovoláánníí vv TrmicTrmicííchch..

PoPo zzááboru boru úústavu pracoval stavu pracoval 
ve ve ŠŠkodovkodovýých zch záávodech       vodech       
vv MladMladéé BoleslaviBoleslavi aa potom     potom     
na stavbna stavbááchch v Kv Křříímovmověě, , 
ve Flve Fláájjííchch uu LitvLitvíínovanova,          ,          
v v JirkovJirkověě uu Chomutova        Chomutova        
aa jako jako úúdrdržžbbáářř vv PlzniPlzni..



PrvnPrvníí sliby  sliby  vv salesisalesiáánsknskéé spolespoleččnosti             nosti             
slosložžilil 28. 10. 1963.28. 10. 1963.



Kněžské svěcení přijal 28. 10. 1962
od kardinála Štěpána Trochty.

VV roceroce 19661966 odchodcháázzíí dodo BavorskaBavorska,, od rokuod roku 1980 1980 
ppůůsobilsobil vv poutnpoutníím domm doměě VelehradVelehrad vv ŘŘíímměě. . 

VV letechletech 1984 1984 –– 20062006
veve St. Martin inSt. Martin in GsiesGsies
vv ItItááliilii..



Pobyty v St. MartinuPobyty v St. Martinu

Velikonoce 1992

Slovenská skupina
2002



Letní tábor 2005

Bývalí táborníci
2004



Od Od ččervenceervence 2006 p2006 půůsobilsobil v v OstravOstravěě,,
kdekde 5.5. prosinceprosince 20072007 ve ve vvěěkuku 85 let 85 let zemzemřřel. el. 



Ze vzpomZe vzpomíínek nek ppřřááteltel::

„„RadostnRadostnáá ochotaochota a va věěrnostrnost v v knkněžěžskskéé
sluslužžbběě vyzavyzařřovalaovala zz celceléého jeho ho jeho žživotaivota..““



„„Vykonal mnoho dobrVykonal mnoho dobréého zejmho zejméénana pro dpro děětiti a mla mláádedežž. . 
Byl ztByl ztěělesnlesněěnníím pravm pravéé salesisalesiáánsknskéé radostiradosti..““



Ze vzpomZe vzpomíínek spolubratra nek spolubratra 
P. P. JiJiřříího Kopiceho Kopice, SDB:, SDB:

„„AAččkoli Lojzkoli Lojzíík nebyl k nebyl 
velkvelkýým kazatelemm kazatelem
nebo nebo řřeeččnnííkemkem,,
zapsalzapsal sese hnedhned
dodo srdce srdce kakažžddééhoho,,
kdokdo se sse s nníím potkalm potkal..““



„„LojzLojzíík k mměěl l taktakéé malmalíířřskskéé
a a sochasochařřskskéé nadnadáánníí,,
kterkteráá uplatuplatňňoval poval přři i prprááci ci 
s ds děětmitmi s s niminimižž vyrvyráábběěll
nejrnejrůůznzněějjšíší ppřředmedměětyty..
Ve vesnici byl znVe vesnici byl znáám jako m jako 
ššikovnikovnýý opravopraváářř..““



„„Byl tichByl tichýý,, nennenáápadnpadnýý,,
oboběětavtavýý,  ale p,  ale přředevedevšíším m 
pokornpokornýý spolubratrspolubratr,,
na kterna kteréémm sese splnilo splnilo 
DonDon BoskovoBoskovo::
Nic ti nemohu dNic ti nemohu dáátt,,
jen prjen práácici,, chlebachleba aa nebenebe..““



Ze vzpomZe vzpomíínek  nek  úúččastnastnííka tka tááborborůů
ve Svve Sv.. MartinuMartinu::

„„VzpomVzpomíínnáámm--li na tli na týýdny dny 
strstráávenvenéé na Velehradna Velehraděě
ve Svatve Svatéém Martinum Martinu,,
vidvidíímm hoho jako dnesjako dnes..
JakJak ss nnáámi pracujemi pracuje v v ddíílnlněě
nebo jak lnebo jak lááskyplnskyplněě opatruje opatruje 
kvkvěětinytiny v v zahradzahraděě čči i na terasena terase..
VidVidíím takm takéé jeho jeho ppřřekrekráásnsnýý
vvýýraz ve tvraz ve tváářři si s trochu trochu 
tajemntajemnýým m úúsmsměěvemvem…“…“



„„SS paterem Frydrychem  tak odchpaterem Frydrychem  tak odcháázzíí ii kousek           kousek           
mméého ho dděětstvtstvíí –– nikdy mne vnikdy mne vššak nepak nepřřestane estane 
naplnaplňňovat radostovat radost zz tohotoho, , žže e jsemjsem hoho na svna svéé
cestcestěě žživotem potkalivotem potkal..““



SS otcem biskupem otcem biskupem 
ŠŠkarvadoukarvadou vv roceroce 1985 1985 

vv úúdoldolíí KarbachtalKarbachtal,,
kterkteréé úúststíí

dodo úúdoldolíí GsiesertalGsiesertal

SS otcem biskupem otcem biskupem 
ŠŠkarvadoukarvadou vv roceroce 19841984
na italskona italsko--rakouskrakouskéé
hranicihranici



P.P. Alois FrydrychAlois Frydrych, SDB, SDB
1922 1922 -- 20072007
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