S křesťanskou nadějí oznamujeme,
že v pondělí dne 14. června 2010
byl naším Pánem k odměně věčné povolán
věrný a pokorný služebník, biskup

Mons. Jaroslav Škarvada
Narodil se 14. září 1924 v Praze. Teologii studoval za války v teologickém učilišti v Čechách, po
osvobození pokračoval ve studiích v Římě, která ukončil doktorátem. Knězem se stal 12. března 1949
v Římě.
Po internaci kardinála Berana komunistickou mocí a zahájení persekuce církve se nesměl vrátit do vlasti
a čtyřicet let tak musel zůstat v exilu. Nejprve byl čtyři roky kaplanem na benátsku, pak deset let
vyučoval dogmatiku v semináři v Chieti. V roce 1965 se stal sekretářem kardinála Berana. Od roku 1968
působil v kněžské službě ve prospěch českých krajanů v exilu. Tuto službu vykonával i jako nástupce
apoštolů, když jej dne 6. ledna 1983 papež Jan Pavel II. v Římě konsekroval na biskupa. Zároveň byl
v letech 1970-1991 pracovníkem vatikánského Státního sekretariátu.
Slýchali jsme ho tehdy na vlnách Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a Vatikánského rozhlasu, kde se
snažil bránit svobodné a nezávislé myšlení a rozvíjet křesťanskou víru. Usiloval o svatořečení Anežky
České, na jejíž kanonizaci se v roce 1989 aktivně podílel. Po listopadové revoluci se na pozvání kardinála
Tomáška vrátil domů.
V roce 1991 byl jmenován pražským světícím biskupem a do roku 2001 zastával též funkci generálního
vikáře. V letech 1993 až 2002 byl proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. V roce 2003 mu
prezident republiky udělil Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
Od roku 2003 byl delegátem Svatého stolce pro rytířský Řád křížovníků s červenou hvězdou.

S naším zesnulým se rozloučíme při slavení eucharistické oběti
v pondělí 21. června 2010 v 9:30 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
V očekávání slavného vzkříšení uložíme tělo zesnulého do kapitulní hrobky
na hřbitově v Praze - Břevnově týž den cca v 11.30 hod.
R.I.P.
Mons. Dominik Duka OP
arcibiskup pražský

Probošt Mons. Václav Malý
a členové Metropolitní kapituly

Ing. Anna Hrabánková
a ostatní příbuzní

S. Adalbert Bibi Šimáková MMM
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