
Zemřel Mons. Jaroslav Studený 
 
V nemocnici ve Šternberku zemřel 5. června ve věku 85 let známý a oblíbený kněz, papežský 
prelát Mons. doc. ThDr. Jaroslav Studený, který žil na odpočinku v Cholině. 

Narodil se 6. května 1923 v Kozově ve farnosti Bouzov. Po maturitě na Arcibiskupském gymnáziu 
v Kroměříži v roce 1942 se rozhodl ke studiu bohosloví. Tři roky studoval na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Olomouci a poté čtyři roky na Lateránské univerzitě v Římě (1945–1949). 
Kněžské svěcení přijal v Římě 13. července 1947. 

K 1. 9. 1949 byl ustanoven kaplanem ve farnosti Lipník nad Bečvou a exkurendo administrátorem ve 
farnosti Týn nad Bečvou. 

Od roku 1951 působil deset měsíců jako administrátor v Úvalně. Následovala tříletá vojenská služba 
u nechvalně známých oddílů PTP. Po návratu do civilu byl jmenován administrátorem ve farnosti 
Hořejší Kunčice – Bohdanovice (1954–1961), pak ve farnosti Moravice (1961–1967). Od 15. 5. 1967 
působil jako administrátor v Bělotíně a v letech 1967 až 1969 spravoval navíc jako exkurendo 
administrátor také farnost Špičky. 

K 1. 7. 1972 byl ThDr. Jaroslavu Studenému odňat tzv. státní souhlas k výkonu kněžské služby 
a v listopadu téhož roku byl odsouzen komunistickým režimem na čtyři a půl roku do vězení za šíření 
náboženské literatury. Po propuštění pak pracoval v dělnických profesích až do roku 1983. 

K 1. 10. 1983 mohl znovu nastoupit do duchovní správy, byl ustanoven administrátorem v Újezdě 
u Valašských Klobouk, kde působil sedm let. V letech 1990 až 2006 byl farářem v Olomouci – 
Klášterním Hradisku. 

Teprve převratné události po listopadu 1989 umožnily doktoru Studenému uplatnit v plné šíři jeho 
kněžské a také studijní katechetické zkušenosti. Mohl začít učit na obnovené Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Olomouci (1990-1996). 

Dne 31. 3. 1993 byl jmenován docentem, o dva roky později papežským prelátem. 

Jméno zesnulého kněze se zapíše do dějin olomoucké arcidiecéze především jako budovatele novým 
kostelů. V období po roce 1990 vybudoval, zrenovoval a upravil nesčetné množství kostelů a kaplí, 
kapliček a křížů, o nichž se můžeme dočíst v jeho knize Deset let naší bohoslužby vydané v roce 
2001. 

Ve svých 83 letech odešel do důchodu, který prožíval v Cholině, kde byl také pohřben na místním 
hřbitově. 

S oblíbeným knězem se 14. června 2008 přišlo rozloučit několik stovek věřících. Pohřební obřady za 
zesnulého vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 
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