
skrze smrt vstoupil dne 15. srpna 2015 ve věku 95 let k věčnému životu.

S drahým zemřelým se rozloučíme Nejsvětější obětí

v římskokatolickém kostele Navštívení Panny Marie v Trnavě.
v pondělí 24. srpna 2015 v 16.00 hodin

Pochován bude na zdejším hřbitově, kde bude očekávat slavné vzkříšení.

Zarmoucená rodina

Pán pokynul a jeho služebník

P. JAN KRIST

My máme svou vlast v nebi.
Flp 3,20

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
kněží a jáhnové olomoucké arcidiecéze
a vděční farníci

Narodil se 24. dubna 1920 v Miloticích u Kyjova.
Na kněze byl vysvěcen 11. prosince 1949 v Olomouci.
Působil ve Zlíně a v Trnavě.

emeritní farář v Trnavě u Zlína
emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci

Jeho duši odporoučíme do modliteb spolubratří a všech věřících.

Prosíme dle vašeho uvážení, upusťte od květinových darů
a podpořte nějaké dobré dílo.



P. Jan Krist, emeritní farář trnavský, emeritní kanovník olomoucký  

 

Narodil se 24. dubna 1920 v Miloticích u Kyjova. Po maturitní zkoušce, 

kterou složil na gymnáziu v Kyjově v roce 1938, vystudoval Pedagogickou 

akademii v Brně. Jako učitel působil v Miloticích a ve Ždánicích, odkud byl 

poslán na nucené práce do Rakouska. Po návratu do osvobozené vlasti 

vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. Kněžské svěcení přijal            

11. 12. 1949 v Olomouci. Od začátku září 1950 do konce prosince 1953 

pracoval ve vojenských táborech PTP. Následně pět měsíců byl bez státního 

souhlasu k výkonu kněžské služby. 

 

K 1. 6. 1954 nastoupil jako kooperátor do Gottwaldova  - Zlína, odkud 

přešel 1. 10. 1963 jako administrátor farnosti Trnava. Postupně se stal 

místoděkanem gottwaldovského děkanátu (1971–1973), pak děkanem 

(1973–1985). K 1. 1. 1975 byl jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní 

kapituly u sv. Václava v Olomouci, od 18. 1. 1994 se stal kanovníkem 

emeritním. Byl členem Kněžské rady olomoucké arcidiecéze (1990–1998)  

a členem Sboru konzultorů (1990–1993). K 1. 7. 2005 odešel do důchodu    

a žil na faře v Trnavě jako emeritní farář (2005–2011) a pak až do své smrti 

jako kněz – důchodce. 

Zemřel na svátek Panny Marie Nanebevzaté 15. srpna 2015 v Baťově 

nemocnici ve Zlíně. Byl nejstarším knězem olomoucké arcidiecéze. 

 


