
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 Y J O V 

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 PODĚKOVÁNÍ. Díky za va-
še dary při dnešní sbírce 
na potřeby kostela. 

Þ ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RA-
DY. Stručný na str. 4, 
úplný na nástěnce a webu. 

Þ ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA 
2. ČTVRTLETÍ 2023. Na 2. 
čtvrtletí si můžete dávat 
své úmysly ve farní kance-
láři nebo přímo u kněží. 

Þ OREL. Schůze kyjovské 
jednoty Orla bude dnes od 
15 hod. na faře.  

Þ NEMOCNÍ V BUKOVA-
NECH. Navštívíme je  
dnes po mši sv. 

Þ  SV. JOSEF. Letos tuto 
slavnost oslavíme v pondě-
lí 20. 3. Mše sv. ranní bu-
de ve farním kostele, ve-
černí v 17 hod. v kapli sv. 
Josefa na Újezdě, která 
bude obětována za muže a 
otce naší farnosti. * Tento 
de patří mezi doporučené 
zasvěcené svátky 
(=můžeme-li, máme se zú-
častnit mše sv.). * Při ve-
černí mši sv. si připomene-
me 190. výročí požehnání 
kaple sv. Josefa. Požehná-

ní obnovené kaple proběhlo 
19. 3. 1833. 

Þ ADORACE V BUKOVANECH 
bude v pondělí 20. 3. ráno 
v 8 hod. 

Þ ČETBA PÍSMA SVATÉHO. V 
úterý 21. 3. je pokračování 
četby Písma sv. po mši sv., 
čteme Exodus. 

Þ POHŘEB pí Ludmily Gajdo-
šové bude ve středu 22. 3. 
v 15 hod. v Sobůlkách. 

Þ SCHOLIČKA. Setkání bude 
v pátek 24. 3. v 15:45.  

Þ MINISTRANTI. V pátek 24. 
3. bude schůzka pro malé + 
1. stupeň a 2. stupeň od 17 
hod. 

Þ KŘÍŽOVÁ CESTA dětí při-
pravujících se k 1. sv. přijí-
mání a scholičky bude v pá-
tek 24. 3. v 17:55. Připojit 
se mohou  i další děti.  

Þ SBOR. Další zkouška bude 
v pátek 24. 3. v kostele. 

Þ NOČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 
PRO MLÁDEŽ. Mladí jsou 
zváni na noční modlitbu kří-
žové cesty v pátek 24. 3. 

S B Í R K Y 
Při sbírkách se minulý týden vy-
bralo: 
   * KYJOV                           
neděle: 22. 976,-  
e – sbírka: 750,- 
 

   * SOBŮLKY                           
sobota: 3. 226,- 
 

   * BUKOVANY                           
ve čtvrtek: 615,- 

                    PBZ! 
 

* Přispět do sbírky můžete i pře-
vodem na účet 1441934399 / 
0800 s poznámkou 
„dar farnost“.  
 

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
KYJOV  

Kontakty:  

tel. 518 612 201  
mobil: 731 402 188                  

 e-mail: fakyjov@ado.cz 

www.kyjov.farnost.cz 
 

Úřední hodiny:  
Po 8:30—10:30 a 19:30—20:30 

St 15:00—16:00 
Farní kancelář:  

Po, st, čt 8:30—11:45 a 13:00—14:30 
Pá 8:30—10:30 

Informace o ochraně osobních údajů nalez-
nete na www stránkách farnosti v záložce 

GDPR. 
Vychází pro vnitřní potřebu ŘkF Kyjov     

v nákladu 700 výtisků. 

Lektoři pro neděli 26. 3.: 
7:30: Kristová/min.  
9:00: Kuthan/min. 
10:30: Kunrt/min.   

18:30: Hradilová/min.            

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

Odjezd ve 22:35 z kyjov-
ského autobusového nádra-
ží. Z Koryčan pak pěšky na 
Velehrad (23 km). Více info 
na webu farnosti. 

Þ MŠE SV. v sobotu 25. 3. 
ráno nebude. 

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

Þ KŘÍŽOVÉ CESTY.   V Kyjo-
vě v pátek a v neděli v 
17:55, v Sobůlkách v ne-
děli ve 14 hod. a v Bukova-
nech v neděli ve 14:30.  

FARNÍ MATRIKY 
 
 

 

 * V sobotu 18. 3. se stali 
skrze křest Božími dětmi 
Mia Valentová a Emir 
Marek Dunka. 



Bohoslužby v Bohuslavicích: neděle v 9 hod. a v pondělí 20. 3. v 17 hod. 

P O Ř A D   B O H O S L U Ž E B 

neděle 19. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)         1Sam 16,1b.6-7.10-13a / Ef 5,8-14 / Jan 9,1-41  

Bukovany 15:00  Za + manžela, dvoje + rodiče a za * rodinu 

farníÊkostel 

07:30  Za + rodiče a + příbuzné 

09:00  Za * a + Josefy z rodiny, tetu Josefku a duše v očistci 

10:30  Za * a + Josefy z rodiny a duše v očistci 

18:30  Za + syna a + manžela k nedožitým 85- tým narozeninám, za * rodinu 
a duše v očistci 

pondělí 20. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA        2Sam 7,4-5a.12-14a.16/ Rim 4,13.16-18.22/Mt 1,16.18-21.24a 

Bukovany 08:00  AdoraceÊNejsvětějšíÊsvátosti 

farníÊkostel 06:45  Za dar víry 

sv.ÊJosef,ÊÚjezd 17:00  Za muže a otce naší farnosti 

úterý 21. 3. úterýÊ4.ÊpostníhoÊtýdneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEz 47,1-9.12 / Jan 5,1-3a.5-16 

farníÊkostel 06:45  Za dobrodince farnosti 

středa 22. 3. středaÊ4.ÊpostníhoÊtýdneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIz 49,8-15 / Jan 5,17-30 

farníÊkostel 17:00  Za + manžela Jana Jedovnického, za celou * rodinu a duše v očistci 

čtvrtek 23. 3. čtvrtekÊ4.ÊpostníhoÊtýdneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEx 32,7-14 / Jan 5,31-47    

Bukovany 17:00  Za + rodiče Brančíkovy, prarod. Drobilovy a jejich + děti a duše v oč. 

farníÊkostel 
18:30  Za + Marii Fuchsovou (zádušní) 

19:15  AdoraceÊNejsvětějšíÊsvátostiÊaÊpříležitostÊkeÊsv.ÊzpovědiÊdoÊ19:45 

pátek 24. 3. pátekÊ4.ÊpostníhoÊtýdneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMdr 2,1a.12-22 / Jan 7,1-2.10.25-30  

farníÊkostel 

08:30  PříležitostÊkeÊsv.ÊzpovědiÊdoÊ10:00 

18:30  Za + manžela Vladimíra Müllera, dvoje rodiče a za celou * rodinu a za 
duše v očistci 

Sobůlky 18:00  AdoraceÊNejsvětějšíÊsvátosti 

sobota 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ                                Iz 7,10-14 / Zid 10,4-10 / Lk 1,26-38 

farníÊkostel 
12:00  Za rodiče a bratra, na přímluvu Panny Marie s prosbou o Boží požeh-

nání a ochranu pro celou rodinu Horákovu, Korandovu a Kubíčkovu 

12:00  PostníÊduchovníÊobnova:Ê„StátÊnaÊstraněÊvítěze“ 

Sobůlky 17:30  Za + rodiče a dvě sestry, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu 
Husovských 

neděle 26.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ                                               Ez 37,12-14 / Rim 8,8-11 / Jan 11,1-45 

farníÊkostel 

07:30  Za farníky 

09:00  Za + rodiče Lévkovy, dvoje + prar. a za Boží pož. pro celou * rodinu 

10:30  Na poděkování Panu Bohu a Panně Marii za 90 let života a Boží 
ochranu pro celou * rodinu 

18:30  Za + Jana Šťastného, jeho + rodiče a za * rodinu 



MYŠLENKA 

STRUČNÝ ZÁPIS PASTORAČNÍ RADY 

… 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?  …  

Na pastorační radě 6. 3. 2023 byly projednány následující body:  1. Bylo: * představe-
ní dětí k 1. sv. přijímání * ples (ohlasy, příště) 2. Sv. Josef: mše sv. na Újezdě 20. 3. v 
17 hod. - výročí požehnání této kaple 3. Duchovní obnova: 25. 3. odpoledne s videokli-
povou křížovou cestou; povede P. Pavel Šupol na téma „Stát na straně vítěze“ 4. Den 
pro Pána: v pátek 17. 3. od 14 do 20 hod. 5. Velikonoce: časy obřadů, KC na Velký pá-
tek městem - společenství 6. Požehnání obrazu Božího milosrdenství: na 2. neděli veli-
konoční požehnání nového obrazu 7. Skautská mše sv.: v neděli 23. 4. večer 8. Požeh-
nání polí: u sv. Rocha 25. 4. v 17 hod. 9. Fatimské dny: od května do října každého 13. 
10. Májové: tradičně během května 11. Adorační den: 5. 6. výzva k zapojení se do ado-
race 12. 300 let: * modlitba za farnost * modlitba za jednotlivé ulice farnosti * modlit-
ba 300 růženců * vydání sborníku "pozdravů a vzpomínek" * na mše sv. poutní v srpnu 
a v říjnu pozván biskup * na hodovou mši sv. pozvání strahovského opata * možné 
úpravy v kostele do konce postu jak by to vypadalo a další informace k realizaci 13. 
Opravy: * vybavení sakristie a komže * schody (patří farnosti) během května ve spolu-
práci s městem * kuchyň na faře  * na oslavy přislíbeno z kraje 70 - 100tis. * letos 
podstavec pod Kyjovskou Madonu * tento měsíc nutná údržba a intonace varhan 14. 
Sbírky: * díky všem dárcům * 3. neděle měsíci na opravy 15. Volby: mandát této rady 
je do 31. 5. t.r.; druhá polovina května volby 16. Další: ve farnosti zavádíme systém 
agenda farnosti, již takto funguje např. zapisování úmyslů.  

Celý zápis je k dispozici na nástěnce vzadu v kostele a na webu farnosti. 


