Náš domov je v nebi
(Flp 3,20)

Otcem smilování a Bohem veškeré útěchy byl povolán na věčnost důstojný pán,
konzistorní rada a emeritní děkan

P. Jaroslav Nesvadba
farář ve farnostech Jedenspeigen a Sierndorf an der March
čestný občan obce Jedenspeigen an der March
čestný občan obce Zdounky
čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži
Zemřel po krátké, těžké nemoci dne 15. října 2019 ve věku 91 let
P. Jaroslav pocházel ze Zdounek. Narodil se dne 7. července 1928 v Kroměříži. Svá gymnaziální
studia absolvoval u Salesiánů Dona Boska. Po maturitě v roce 1948 mohl absolvovat nástavbové
studium pedagogiky u salesiánů a zároveň začít se studiem filosofie. Po uzavření všech církevních
škol komunistickým režimem v dubnu roku 1950 vykonal po internaci v Oseku od září 1950
do konce roku 1953 základní vojenskou službu beze zbraně, ale tvrdou prací u PTP. Od začátku
roku 1954 pracoval 13 let jako pomocný dělník v různých lokalitách. 29. září 1967 se mu podařilo
uprchnout z Československa. Tak se mu přiblížil jeho sen, stát se knězem a působit v církvi. V Římě
studoval jako absolvent Kolegia Nepomucenum na Papežské Lateránské univerzitě od roku 1967 až
do roku 1969, poté vstoupil do Arcibiskupského kněžského semináře ve Vídni a ukončil své
teologické studium v letním semestru roku 1972.
29. června 1972 byl Jaroslav Nesvadba vysvěcen na kněze v katedrále sv. Štěpána ve Vídni. Od září
roku 1972 do konce srpna roku 1977 působil jako kaplan ve farnosti Hollabrunn. 1. září 1977 byl
ustanoven farářem ve farnostech Jedenspeigen an der March a Sierndorf an der March. Jako
dobrý pastýř působil v obou farnostech 27 let. V letech 1992 – 1997 byl ustanoven vídeňskou
arcidiecézí děkanem v děkanátu Zistersdorf. 1. září 2004 odešel do penze, kterou mohl prožívat
v kněžském společenství ve Vídni. Uprostřed příprav na přesídlení do nového bydliště ve Vídni –
Währingu byl povolán ke svému Pánu do věčného domova.
Poslední rozloučení s otcem děkanem a kanovníkem Jaroslavem Nesvadbou se uskuteční při
mši svaté v pátek 25. října 2019 ve 14:00 hod. ve farním kostele v Jedenspeigenu. Následně bude
pochován do čestného hrobu obce Jedenspeigen. Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě
za zesnulého.
Kněží vídeňské arcidiecéze
Kolegiátní kapitula u sv. Mořice v Kroměříži

Ladislav Nesvadba, bratr

