Ivan Antonín Ringel O.S.B.
bratr Řádu svatého Benedikta
29. srpna 1905 – 18. října 1999
Antonín Ringel se narodil 29. srpna 1905 v Suchém Dole; do břevnovského kláštera
vstoupil roku 1929, po vojenské službě u klatovských dragounů. Po noviciátě složil
řeholní sliby 25. června 1933 a přijal řádové jméno Ivan; jako bratr-laik se staral
o klášterní hospodářství.
Při tzv. Akci K v roce 1950 byly nejprve v noci z 13. na 14. dubna 1950 obsazeny
kláštery jezuitů, redemptoristů, dominikánů, salesiánů aj.
Za dva týdny, v noci z 27. na 28. dubna obklíčily jednotky SNB a Lidových milicí
zbylé mužské kláštery. V Emauzích naložili celé osazenstvo do autobusu, zastavili se
v Břevnově pro místní komunitu a pokračovali do kláštera v Hejnicích, kde byli
řeholníci z různých řádů internováni. Z počátku nikdo ani nevěděl, kde jsou, až po
14 dnech mohli napsat rodině.
Spolu s br. Ivanem byli v Hejnicích internováni břevnovští benediktini Jan Kohl (ten
byl tehdy v noviciátu v Emauzích), Robert Skyba, Šimon Kubišta a Augustin
Kochánek; tehdejší převor Aleš Gwuzd byl internován v želivském klášteře.
V lednu 1951 byl bratr Ivan „umístěn“ na stavbu
strahovského Památníku národního písemnictví;
zde pracoval do roku 1952, kdy byl propuštěn.
Odstěhoval se k sestře Emilii, provdané
Kubelkové, která bydlela v Hradci Králové. Zde
pracoval ve Škodovce (ZVÚ) až do roku 1954.

Poté se přestěhoval do Oseku u Duchcova, kde se
tamním řeholním sestrám vzorně staral o klášterní
hospodářství.
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Na vyzvání opata Anastáze Opaska se 21. srpna 1990, ve věku osmaosmdesáti let,
vrátil do obnovovaného břevnovského kláštera.
Při návštěvě Jana Pavla II. v břevnovském klášteře 25. dubna 1997 byl br. Ivan jako
senior komunity papežem srdečně pozdraven.

Vzpomínáme bratra Ivánka jako člověka skromného a tichého, pracovitého – ani ve
velmi pokročilém věku se nevzdával tělesné práce –, pokorného a zbožného, člověka,
o němž bez váhání mluvíme jako o opravdovém Božím služebníku.
Zemřel 18. října 1999, v den svátku sv. Lukáše evangelisty, ve věku nedožitých 94 let;
pohřben byl na svatomarkétském hřbitově.
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