
 
Cokoli jste udělali pro jednoho z mých bratří, mně jste udělali. 

Mt 25,40 
 
 
 

Všem spolubratřím, příbuzným a přátelům oznamujeme, že ve čtvrtek 
16. listopadu 2006 zesnul ve věku 85 let 
 
 
 

P. Václav Švestka SJ 
 

 

 
 

 

Narodil se 18. září 1921 v Čáslavi, kde byl také pokřtěn a vychodil základní školu a 
gymnázium. Po složení maturity vstoupil do semináře v Hradci Králové a 17. června 
1945 přijal kněžské svěcení z rukou biskupa Mořice Píchy. Do roku 1947 působil jako 
kaplan v Kutné Hoře. 5. září 1947 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na 
Velehradě. Od roku 1948 až 1950 studoval filosofii na řádovém institutu v Děčíně. 
Odtud byl v dubnu 1950 spolu s ostatními internován do centralizačního kláštera 
v Bohosudově. V témže roce byl povolán ke službě u PTP, která trvala do roku 1953. 
Po propuštění do civilního života si našel práci v ostravských dolech. V roce 1955 byl 
zatčen a odsouzen pro nedovolenou náboženskou činnost. Do amnestie roku 1960 
prošel věznicemi v Ostravě, Ostrově nad Ohří, Kartouzích a Leopoldově. Po propuštění 
na svobodu si našel zaměstnání v pokrývačské dílně v Kutné Hoře a Čáslavi. V roce 
1968 se dostal do duchovní správy jako kaplan v Kutné Hoře. Od roku 1973 působil 
jako administrátor v Suchdole u Kutné Hory a v okolních farnostech, v letech 1990-91 
také ve Ždírci u Polné a v Polné. V posledních letech svého života oslaben 
dlouhotrvající nemocí vypomáhal kněžskou službou v čáslavské farnosti a v jezuitském 
kostele v Kolíně. Svou věrnou a obětavou životní službu Bohu a lidem dokonal 
v kolínské nemocnici. Všechny, kdo se s ním setkávali, obdarovával Otec Václav 
neobyčejnou lidskostí a laskavostí. V jeho blízkosti bylo lidem dobře, tak celý život 
rozdával Boha. 
 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme  
mší svatou ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi  

v pátek 24. listopadu 2006 v 10.30 hodin.  
Poté bude jeho tělo uloženo do hrobu na místním hřbitově. 

 
Spolubratři z Tovaryšstva Ježíšova 

Božena Sedláková, neteř 
MUDr. Venuše Šmejkalová, neteř 

 
 

Autobus pro účastníky pohřbu bude po mši sv. přistaven před kostelem. 
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