
 

 

 

Vydat se na cestu 

Drazí farníci, 

začátek letních prázdnin prožíváme ve znamení velké slavnosti 

svatých Cyrila a Metoděje. Připomínáme si veliké dílo těchto bratří, kteří 

darovali svůj život Kristovu evangeliu. Opustili své domovy, své zázemí, 

aby nám předali Radostnou zvěst. Jít a hlásat, stále znovu se vydávat 

na cestu, usilovně hledat stezky srozumitelného svědectví o Pánově 

zmrtvýchvstání, to vše patří k samotné podstatě života každého křesťana.  

Zanedlouho  prožijeme naše poslední společné slavení nedělní 

eucharistie. V závěrečné výzvě říká kněz: „Jděte ve jménu Páně“. Jděte, 

jste Kristem poslání ke svým bratřím a sestrám. Jděte do svých rodin, 

na svá pracoviště, jděte k srdci každého člověka, který hledá živého Boha. 

V okamžiku, kdy kněz posílá Boží lid, je si také vědom toho, že on sám je 

v tu chvíli volán na cestu služby jemu svěřeným lidem. …Tentokrát mě 

však Pán nevyšle již k vám, ale na zcela nové místo. 

Mnohá poděkování za všechno krásné co jsme mohli společně 

prožít, moc rád vyslovím až při poslední nedělní mši svaté. Na tomto místě 

bych však chtěl poděkovat vám všem za jedno - za dar největší: Děkuji, že 

jsme společně tvořili společenství víry. Děkuji, že „mé“ hlásání Božího 

slova často nacházelo úrodnou půdu, kterou jste právě vy. To je největší 

radostí a Božím požehnáním v životě kněžského povolání. 

Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vyprošuji nám všem, ať z této 

obce nikdy nevymizí „Dědictví otců“, dar víry, který je vzácným pokladem. 

Kéž nám naši nebeští přímluvci dodávají odvahu a radostné odhodlání 

ke svědectví radostné zvěsti evangelia. 

 

P. Jan Liška 
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 Pozvání ke společnému setkání „na rozloučenou“ 

 

Drazí farníci, přijměte srdečné pozvání ke společnému setkání, kdy 

budeme mít příležitost osobně si podat ruku na rozloučenou. Setkání 

proběhne v neděli 21. července po skončení mše svaté na farní zahradě. 

V případě deště v kulturním domě. Tento den bude mše svatá slavena až 
odpoledne v 15:00. Bude pro vás připraveno drobné občerstvení (limo, 

pivo, klobása…). Těším se na setkání s vámi. 

P. Jan Liška 
 

 Uvedení nového kněze do farnosti 
 

V neděli 28. července při mši svaté v 10:30 bude otcem děkanem uveden 

do naší farnosti nový duchovní správce P. Josef Zelinka. 
 

 Od 22. – 27. 7. v případě nutnosti prosím kontaktujte duchovní 

správu v Kyjově 

V tomto týdnu nebude ještě nový pan farář v naší farnosti. V případě 

pohřbu nebo zaopatřování prosím volejte P. Vladimíra Mrázka – děkana 

v Kyjově; mob. tel.: 731 402 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

červenec 2019 

ST 3.7. 17:00 
Svátek sv. Tomáše apoštola 

Za + rodiče Lopraisovy a za celou * rodinu 

PÁ 5.7. 18:30 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

Za + Martu a Milana Klimkovy, dvoje + prarodiče a 

za celou * a + rodinu 

NE 7.7. 9:00 Za farnost 

PO 8.7. 18:00 Za rodiny v naší farnosti 

PÁ 12.7. 18:00 
Za + Františku a Františka Fridrichovy, + syna a za 

celou * a + rodinu s prosbou o Boží požehnání 

NE 14.7. 10:30 

15.neděle v mezidobí 

Za + manžela Stanislava Otépku, + rodiče z obou 

stran s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 

celou * rodinu 

PÁ 19.7. 18:00 Za nemocné v naší farnosti 

NE 21.7. 15:00 
16.neděle v mezidobí 

Na dobrý úmysl dárce 

PÁ 26.7. 18:00 

Památka sv.Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 

Za + rodiče Vlastu a Františka Fridrichovy a jejich 

dceru Vlastičku s prosbou o Boží požehnání pro celou 

* rodinu 

NE 28.7. 10:30 
17.neděle v mezidobí 

Za farnost 

 


