1899

Narozen v Großenhainu/Sasko

1899–1913 Dětství a školní věk
1913–1917 Klášterní škola sv. Karla, Valkenburg
1917–1919 Voják v první světové válce
1920–1925 Vstup do kongregace a studium
1923

Věčné sliby v Drážďanech

1925

Kněžské svěcení v Hünfeldu

1928–1934 Lidový misionář ve Vratislavi
1935–1957 Farář v Drážďanech-Plauen
1935–1945 Vězeňský kaplan v Drážďanech
1957–1961 Zodpovědný za pastoraci mužů v diecézi
1961

Smrt po prodělaném těžkém infarktu

Otec Bänsch byl misionářem oblátem Panny Marie
Neposkvrněné (OMI). Většinu svého života působil
v saské katolické diaspoře. Tam musel čelit dvěma
proticírkevně zaměřeným systémům, nacistům a
komunistům.
Jako vězeňský kaplan ve vězení na Münchner Platz
v Drážďanech utěšoval odsouzené nacistickým režimem a doprovázel je až k popravě.
Celým svým životem se zasazoval o smíření Němců,
Poláků a Čechů.
Více informací: www.oblaten.org

Otec Franz Bänsch OMI
1899–1961

Pane, náš Bože,
ty jsi své církvi vždy posílal lidi, kteří skrze slovo a příklad vlastního života ukazovali tvému
lidu cestu.
Děkujeme ti za Franze Bänsche, kterého jsi
povolal k řeholnímu a kněžskému životu. Děkujeme ti za všechno dobré, co bylo skrze jeho
víru a jeho odvahu darováno církvi a všem
lidem.
Jako lidového misionáře a kněze jsi ho obdaroval jasným myšlením a schopností mluvit, aby
tak mohl mnoha lidem odkrývat tvou pravdu.
Jeho působení kněze a kazatele jsi doprovázel
viditelným požehnáním i vůči vzdáleným lidem.
Uprostřed dvou diktatur zviditelňoval tvou
blízkost. Skrze svou lidskost a skrze své odvážné svědectví se otec Franz Bänsch jako posel
naděje stal prostředníkem smíření mezi Němci, Poláky a Čechy.

Jako horlivý průvodce a zpovědník odsouzených na smrt se stal poslem tvého pokoje a
milosrdenství. Přinášel útěchu a světlo do temnoty nenávisti a násilí, zvláště utiskovaným a
zoufalým, vězňům a uprchlíkům.
Pane, s důvěrou tě prosíme:
oživuj příklad jeho života tak, aby zůstal přítomný ve vědomí lidí, abychom tak mohli přispívat k lidskosti, míru a jednotě Evropy.
Ať světlo jeho svědectví víry ozáří náš vlastní
život, mění ho a stane se pro mnoho lidí zdrojem síly.
Pane, náš Bože, podle vzoru života a víry otce
Franze Bänsche povzbuzuj i mou vlastní víru,
oživuj mou naději a posiluj mou lásku k bližním.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na
počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

