VINCULUM MISSARUM
Via Concordia, 1
1-00183 ROMA

Řím 30. května 1979-

Drazí bratři,
Ty tam jsou časy, kdy se smrt ostentativně vyhýbyla členům Vincula Missarum. Svatý Petr je od určité doby ochoten přes naši nehodnost přece jen někoho z nás
občas připustit k nebeské hostině. Jako poslední z nás tam
dostal pozvání
P. ADOLF DOLEŽEL
kněz pražské arcidiecéze.
Strohý telegram oznámil, že zemřel náhle v pátek 25.
května tr., nic víc. Dali jsme tedy hlavy dohromady^a z útržků vzpomínek jsme vykonstruovali tento jeho životopis:
Světlo světa spatřil někde na Moravě asi před koncem
první světové války. Nejdříve se zajímal o dominikány, pak
se však rozhodl vstoupit do pražského semináře, kde měl za^
rektora msgr. Berana. Po vysvěcení v r. 1941 působil v pražské arcidiecézi, ponejvíce při arciděkanském chrámu v Plzni.
Nebyla to vždy služba lehká, musil připravovat na popravu i
různé politické osobnosti odsouzené k.smrti.
Snad i z toho důvodu bylo radno, aby pak v r. 1949 uprchl. Uchýlil se do Spojených států, a začal znovu od píky
ve wiskonsinské diecézi Green Bay, kde měli chvályhodný zvyk
nechávat mladé kněze po dvanáct let kaplanovat. Nakonec se
stal farářem na venkovských farách, na jedné z nich uvítal
v r. 1966 i svého bývalého rektora - tenkrát už kardinála Berana. V posledních letech si stěžoval na cukrovku, ta ho
asi sklátila.
Konečně se tedy dostal do pravé vlasti, z níž už nebude musit utíkat a v níž také nebude musit začínat novou
dvanáctiletku kaplanování. Za to se aspoň pomodlíme, ne?
Člověk by měl skoro chut poprosit i o jedno zdrávas
za toho z nás, kdo je nyní na řadě; ale nebude ho ten, co
se tu bude musit plahočit nejdéle, potřebovat ještě víc? Pomodleme se tedy za něho i za nás ve^jspolek v bratrské lásce.
V ní zůstávám
Váš
Jaroslav Škarvada
ZDE ODSTŘIHNOUT

