„Učím se zvedat kamenitou horizontálu
poutnického života k vertikále nebe,
které nás obepíná a nás čeká.“
(Z posledního dopisu K. V. z Tyrol, léto 2004)

„Očekávání Kristova příchodu patří k podstatě víry i naděje, s nimiž je spojena
touha spatřit jeho tvář.“ Tato věta, kterou napsal v letošním adventním rozjímání
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se nečekaně na něm naplnila ráno v sobotu 11. prosince 2004, kdy přešel
z poutnického rozměru života do jeho plného prožívání.
Narodil se 24. 8. 1925 v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Svátost kněžství přijal 23. 12. 1950 v Římě.
Kněžsky působil v jižním Tyrolsku a jako profesor filosofie na papežském institutu v Beneventě a na
Lateránské universitě v Římě. Rektorem české papežské koleje Nepomucenum v Římě byl jmenován
v roce 1978. Po návratu do vlasti roku 1991 přednášel na Katolické teologické fakultě UK v Praze
a pokračoval v činnosti jako předseda české římské Křesťanské akademie, u jejíhož zrodu stál již roku
1951. Papež Jan Pavel II. ho roku 1980 jmenoval prelátem a roku 2003 apoštolským protonotářem. Roku
2001 byl prezidentem České republiky vyznamenán Řádem T. G. M. Po celý kněžský život vnímal svůj
niterný vztah ke královéhradecké diecézi, z níž pocházel a k jejímuž presbyteriu patřil. Roku 1992 byl
jmenován sídelním kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové a roku
1999 ředitelem nově koncipovaného Diecézního teologického institutu při Biskupství královéhradeckém.
Kristovu evangeliu sloužil i formou tiskového apoštolátu a nezištnou pomocí mnoha potřebným. Své
rozsáhlé vědomosti prostoupené láskou k Bohu, Církvi a Božímu lidu předával vděčným posluchačům na
různých místech doma i v zahraničí. Lásku k filosofii si uchoval do posledních hodin života. Ještě
v předvečer smrti o ní přednášel říčanským farníkům, mezi nimiž 12 let žil a požehnaně působil.

Rozloučíme se s ním při eucharistické oběti v pondělí dne 20. prosince 2004

v 10.00 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové
a tentýž den ve 14.30 hodin v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech.
Po církevních obřadech bude uloženo tělo zesnulého dle jeho přání
do hrobu na místním hřbitově s nadějí na vzkříšení mrtvých a život věčný.
Duši zemřelého Kristova kněze, bratra, švagra, bratrance a strýce
svěřujeme Božímu milosrdenství a modlitbám věřících.
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