
třebují zvláštní Boží milost a 
pomoc, za trpící a nemocné, 
ale i za zemřelé, protože i s 
nimi tvoříme jedno spole-
čenství církve. Neuzavíráme 
se jen do svého společen-
ství, prosíme i za lidi ve svě-
tě, kteří k církvi nepatří, 
nebo ji neznají. Čím víc je 
naše srdce naplněné radostí 
z pozornosti, kterou nám 
projevil sám Bůh, tím více 
lidí objímá naše modlitba. 
Milí přátelé, snad se někomu 
může zdát, že to bylo moc 
informací najednou. Ale 
když si o tom s někým ještě 
dnes popovídáme, jistě nám 
zůstane v paměti něco pro 
nás důležitého. Pokusme se 
podle toho na příští neděli 
připravit a uděláme důleži-
tou náboženskou zkušenost. 
Zde začíná druhá část pastýřského listu. 
Jestli jsme se na dnešní mši 
svatou připravili podle toho, 
co jsme si řekli minule, za-
čali jsme dnešní bohoslužbu 
radostněji než jindy. Jestli 
se v nás nic krásného neudá-
lo, nevzdávejme se a pokra-
čujme v pronikání do tajem-
ného setkání s Bohem. Dnes 
se zamysleme na druhou 
částí mše svaté. 
Bohoslužba oběti začíná 
předáním darů. Už ve 
Starém zákoně čteme: Neu-
kážeš se před Hospodinem s 
prázdnýma rukama. I první 
křesťané přinášeli do shro-
máždění dary ve prospěch 
společenství a Skutky apoš-

Bratři a sestry, 
třetí částí pokračujeme 
pastýřským listem na téma 
mše sv. arcibiskupa Jana. 
 

4. část 
Jsme plní radosti z toho, 
že nás Bůh vtahuje do své 
blízkosti, do svého života 
a jednání a toužíme po 
tom, aby to zakusili všich-
ni. Proto v přímluvných 
modlitbách připomínáme 
všechny, které nosíme v 
srdci. Prosíme za celé spo-
lečenství církve, zvláště 
za ty, kdo nesou odpověd-
nost, za ty, kteří jsou v 
církvi noví, za ty, kdo po-

ŽALMOVÁ ODPOVĚĎ PRO DNEŠNÍ LITURGII: 

HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ, NIC NEPOSTRÁDÁM. 

 ZAMYŠLENÍ O MŠI SVATÉ IV. 

Ř Í M S K O K A T O L I C K Á   F A R N O S T  K O S T E L E C   U   K Y J O V A 

tolů dosvědčují: Nikdo mezi 
nimi netrpěl nouzí, neboť ti, 
kteří měli pole nebo domy, 
prodávali je, a peníze, které 
utržili, skládali apoštolům k 
nohám. Z toho se rozdávalo 
každému, jak kdo potřebo-
val. Přinášeli také jídlo a ša-
ty. (Z toho nám zůstalo v 
mešním obřadu umývání ru-
kou kněze po obětování. 
Když přijímal nejrůznější 
dary, bylo třeba se umýt. Ke 
svatým tajemstvím se může 
jen s čistým srdcem. Proto 
celebrant při mytí rukou 
prosí i o očistu srdce.) Jde 
tedy o dary dvojího druhu: 
dary pro Boha a dary pro 
společenství věřících. I my 
dáváme nějaký peníz do 
sbírky pro potřeby kostela a 
společenství církve. Na oltář 
však neklademe peníze ze 
sbírky, ale dary chleba a ví-
na. 
Na tomto místě katecheze 
kdysi prohlásil jeden chla-
pec: Dědovi k svátku by-
chom nemohli přinést tako-
vou trošku vína. Měl pravdu. 
To, co neseme na oltář, jsou 
dary velmi nepatrné hodno-
ty, pár oplatků a troška ví-
na. Co je to za dar od tak 
mnohých? Jsou to dary sym-
bolické. Malou část z úrody, 
kterou nám Bůh dal, přináší-
me jako projev vděčnosti. 
Jsou to však také znamení 
darů duchovních, které kaž-
dý účastník přináší.        

Pokračování příště 



Þ  SV. JOSEF. Letos tuto 
slavnost oslavíme v pondě-
lí 20. 3 v Moravanech v 
17:00. Tento de patří mezi 
doporučené zasvěcené 
svátky (=můžeme-li, má-
me se zúčastnit mše sv.). 

  

Þ ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA 
2. ČTVRTLETÍ 2023. Své 
úmysly na mše sv. si mů-
žete zapisovat v zákristii. 
Prosím, své úmysly si 
choďte zapisovat až po 
mši sv., děkuji. 

 

Þ PRVNÍ SETKÁNÍ NOVÉ 
PASTORAČNÍ RADY. Bude 

ve středu 22. 3. od 18:00 
na faře. 

Þ ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Tuto 
slavnost oslavíme ve farním 
kostele v sobotu 25. 3. 
v 17:00. 

O Z N Á M E N Í  -  I N F O R M A C E 

Þ MŠESV. PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ bude příští neděli 
v 10:30 

 
Þ NOČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 

PRO MLÁDEŽ. Mladí jsou 
zváni na noční modlitbu 
křížové cesty v pátek 24. 
3. Odjezd ve 22:35 z kyjov-
ského autobusového nádra-
ží. Z Koryčan pak pěšky na 
Velehrad (23 km). Více info 
na webu farnosti. 

 

Þ ZMĚNA ČASU NA LETNÍ bu-
de v neděli 26. 3. Hodiny 
se posouvají o hodinu více. 

S B Í R K Y 
Při sbírkách se minulý týden vy-
bralo: 

   *sb. 4. 691,-  
 

*e-sb. 0 
 

PBZ!                     
 

 
* Přispět do sbírky můžete i pře-
vodem na účet 3442062309 / 
0800 s poznámkou „dar far-
nost“.  
 
 
 

* Pro svůj dar 
můžete použít 
i přiložený QR 
kód na 100,-. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁÊ  

FARNOSTÊ  

KOSTELECÊUÊKYJOVA  

Kontakty: 
 

tel. Kostelec: 731 646 851                

(tel. Kyjov : 731 402 188)                 

 e-mail: fakostelecuk@ado.cz 
 

Úřední hodiny Kyjov:  
Po 8:30—10:30  

Farní kancelář Kyjov:  
Po, st, čt 8:30—11:45 a 13:00—14:30 

Pá 8:30—10:30 
Vychází pro vnitřní potřebu ŘkF Kostelec     

v nákladu 160 výtisků 



P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

19. 3. 
Neděle 

  4. NEDĚLE 
POSTNÍ 

KOSTELEC 7:15 ZaÊfarníky 

KOSTELEC 10:30 

ZaÊ+ÊJosefaÊaÊJarmiluÊDubských,ÊrodičeÊPokor-
né,ÊvnukaÊAlešeÊs prosbouÊoÊdarÊzdravíÊproÊ*Ê

rodinu 

20. 3. 
Pondělí 

  
SV. JOSEFA, 
snoubence 

Panny Marie 

MORAVANY 17:00 

ZaÊ+ÊVáclavaÊaÊLudmiluÊHofírkovy,Êsy-
na Stanislava,ÊdceruÊMarii,Êvnu-
ka Ladislava a dvojeÊrodiče 

21. 3. 
Úterý 

  Úterý po 4. neděli 
postní KOSTELEC 17:00 Adorace 

22. 3. 
Středa 

  Středa po 4. neděli 
postní KOSTELEC 17:00 ZaÊ+ÊFrantiškaÊJandáska,ÊsynaÊaÊ*Êrodinu 

23. 3. 
Čtvrtek 

  Čtvrtek po 4. neděli 
postní 

ČELOŽNICE 8:30 --- 

KOSTELEC 17:00 ModlitbaÊrůžence 

MORAVANY 17:00 ModlitbaÊrůžence 

24. 3. 
Pátek 

  Pátek po 4. neděli 
postní KOSTELEC 17:00 NaÊúmyslÊdárce 

25. 3. 
Sobota 

  
ZVĚSTOVÁNÍ 

PÁNĚ 
KOSTELEC 17:00   

26. 3. 
Neděle 

  5. NEDĚLE 
POSTNÍ 

KOSTELEC 7:15 ZaÊdobrodinceÊnašíÊfarnosti 

KOSTELEC 10:30 
ZaÊstudenty,ÊkteréÊčekajíÊpřijímacíÊzkouškyÊ

a maturita                                                           
(mšeÊsv.ÊproÊdětiÊaÊmládež) 

Lektoři pro příští neděli 26. 3.: 
7:15: Borkovcová Z. / Mikulincová K. 

10:30: Hofírek Š. / Neničková J. 
 

Děkujeme lektorům za jejich službu. 



MYŠLENKA 

… Scéna nám ukazuje žízni-
vého a unaveného Ježíše, 
kterého Samaritánka nachá-
zí u studny v nejteplejší 
denní hodině, v poledne, a 
který jako žebrák prosí o 
občerstvení. Je to obraz 
Božího ponížení, Bůh se v 
Ježíši Kristu ponižuje, aby 
nás vykoupil, přichází k 
nám. Je to umenšení Boha 
v Ježíši, v němž se Bůh stal 
jedním z nás, ponížil se; 
žízní jako my, trpí stejnou 
vyprahlostí jako my. Při 
kontemplaci této scény mů-
že každý z nás říci: Pán, 
Mistr, mě prosí o nápoj. Má 
tedy žízeň jako já? Žízní 
stejně jako já? Ty jsi mi 
vskutku blízký, Pane! Jsi 
spjat s mou ubohostí... ale 
nemohu tomu uvěřit... vzal 

PAPEŽ FRANTIŠEK   Angelus Domini 12. 3. 

 Kdyby se ži-
vot církve za-
stavil,  stalo 
by se to jako 
s řekou, která 
dosáhne pře-
hrady: nevy-
hnutelně by 
se změnila v 
bažinu nebo 

močál.    
 

Raniero 
 kardinál Cantalamessa 

jsi mě zdola, z nejnižšího 
místa, kam nikdo nemůže 
dosáhnout, a přišel jsi ke 
mně, do této hloubi, a vzal 
jsi mě odtud, protože jsi po 
mně žíznil a nadále žízníš“. 
Ježíšova žízeň totiž není 
jen fyzická, vyjadřuje nej-
hlubší vyprahlost našeho 
života: je to především ží-
zeň po naší lásce. Ježíš je 
víc než žebrák, žízní po na-
ší lásce. A to se objeví ve 
vrcholném okamžiku umu-
čení, na kříži; tam, před 
smrtí, když Ježíš řekne: 
„Žízním“. Je to tatáž žízeň 
po lásce, která ho vedla k 
tomu, aby sestoupil, aby se 
ponížil a stal se jedním z 
nás. …  Žízním po Bohu a 
chci si uvědomit, že potře-
buji jeho lásku jako vodu k 
životu?  …  


