
 

 

 

Drazí farníci,  
V prvním červencovém týdnu nás čeká oslava našich věrozvěstů 

sv. Cyrila a Metoděje. Letošní Velehradská pouť bude spojena 
s mimořádnou událostí, kdy do kolébky křesťanství v naší zemi zavítají 
ostatky sv. Ludmily. K tomuto nevšednímu dění nám otec arcibiskup Jan 
posílá zvací list: 

V letošním roce si připomínáme 100 let vzniku Československa 
a 25  let od zasvěcení národa Panně Marii na Velehradě. Tou, která 
propojuje obě výročí, je i sv. Ludmila, která se po mnoha staletí vrátí 
na náš posvátný Velehrad. Tato světice, kněžna, babička a vychovatelka 
sv. Václava je ženou, která stojí na počátku křesťanské identity našeho 
národa, české státnosti a výchovy k pravdě a lásce. Poselství jejího života 
mluví zcela zřetelně – propojuje tradici cyrilometodějskou, s tradicí 
svatováclavskou, propojuje přijatý vysoký ideál s realitou všedního života. 
Křest, který přijala s největší pravděpodobností od arcibiskupa 
sv. Metoděje spolu se svým manželem Bořivojem na Velehradě, nebyl 
pro ni prázdným rituálem, ale impulsem k proměně života, ve kterém 
s láskou pomáhala, vychovávala 
a nezištně se darovala, jak můžeme 
vidět na jejím vnuku sv. Václavovi. 
Svým příkladem moudrosti 
a zkušenosti zralého věku ovlivnila 
budoucího knížete, který je nám 
ochráncem a vzorem již přes tisíc let. 
Jejich vztah může být vzorem i dnes 
pro sblížení generací, zvláště seniorů 
s mladými lidmi. Při křtu dostala od 
sv. Metoděje reliéf byzantského 
původu s vyobrazením Panny Marie, 
tzv. Palladium země české, které 
daruje sv. Václavovi. 
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Velehrad, sv. Ludmila a sv. Václav jsou tak po staletí duchovně 

propojeni. Zde začal nový život sv. Ludmily pramenící ze křtu a pokračoval 
v Čechách. Právem je sv. Ludmila první českou světicí – ženou. Těším se, 
že ji budeme moci znovu přivítat na Velehradě a připomenout si, co vše 
v roli manželky, matky, babičky a vychovatelky pro náš národ, často spíše 
skrytě, učinila. Přijeďte ji také poděkovat, inspirovat se jejím životem 
a prosit za náš národ, naši víru i naše vztahy. 

Těším se na setkání s vámi.  

Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký. 

 

 Pravidelné pastorační aktivity 

 

 Návštěva nemocných během prázdnin 
ČT 12. července v dopoledních hodinách 
ČT 9. srpna v dopoledních hodinách 

 Adorační čtvrtky v době prázdnin NEBUDOU 
 

KONTAKT PRO PŘÍPADY ZAOPATŘOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ POHŘBU V DOBĚ 
MÉ NEPŘÍTOMNOSTI VE FARNOSTI: 
 

P. Ladislav Mrázek; děkan Kyjov: 731 402 188 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

červenec - srpen 2018 

NE 1.7. 9:00 Na poděkování za dožitých 85 let života. Za * a + rodinu 

PO 2.7. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

ČT 5.7. 18:30 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

Za celou * a + rodinu 

PÁ 6.7. 18:00 
Za + Františku a Františka Fridrichovy, + syna, za celou * 
a + rodinu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu 

NE 8.7. 10:30 
14.neděle v mezidobí 

Za farnost 



ST 11.7. 17:00 Svátek sv.Benedikta 

Za + rodiče, + prarodiče a za +++ 

NE 15.7. 10:30 
15.neděle v mezidobí 

Za + manžela, + rodiče z obou stran s prosbou o Boží 
požehnání pro celou * rodinu 

PÁ 20.7. 18:00 Za + Josefa Fridricha, celou + rodinu s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

NE 22.7. 10:30 
Za + manžela Josefa Lukeše, + bratra, dvoje + rodiče 
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu 

PO 23.7. 15:30 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 27.7. 18:00 Za celou * a + rodinu 

NE 29.7. 10:30 Za farnost 

NE 5.8. 10:30 
Za + rodiče Vlastu a Františka Fridrichovy, + dceru 
Vlastičku s prosbou o Boží požehnání pro celou * rodinu 

PO 6.8. 18:00 
Svátek proměnění Páně 

Za + Antonína Borovce, dvoje + rodiče s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

PÁ 10.8. 18:00 
Svátek sv. Vavřince 

Za celou * a + rodinu a za +++ 

NE 12.8. 10:30 Poutní mše svatá ke sv. Vavřinci 

Za farnost 

ST 15.8. 18:30 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

Za + rodiče, prarodiče a za +++ 

PÁ 17.8. 18:00 Za + rodiče Štěpánovy, + dceru a za * a + rodinu 

NE 19.8. 9:00 
20.neděle v mezidobí 

Za + Marii Kudlíkovou, + manžela, za celou * a + rodinu a 
za +++ 

NE 26.8. 10:30 
21.neděle v mezidobí 

Za + Marii Kožůškovu, + vnuka, za celou * a +rodinu a za 
+++ 


