
 

„Jestliže jsme zemřeli spolu s Kristem, 

věříme, že s ním také budeme žít. Víme totiž, 

že Kristus vzkříšený z mrtvých již neumírá, 

smrt nad ním již nemá vládu.“ (Řím 6,8-9) 

 

 

 

V sobotu 22. 12. 2012 byl naším nebeským Otcem  

povolán do nebeského království 

Mons. Miloslav Klisz 
papežský prelát a čestný kanovník 

 

Narodil se 18. února 1916 v Horní Lutyni. Na kněze byl vysvěcen 31. března 1940 ve Wroclavi. Jeho 

prvním působištěm se stal Třinec, později Vendryně a Bystřice nad Olší. Od roku 1944 působil šest let 

v Doubravě. V roce 1950 byl ustanoven ke službě v Novém Bohumíně. V té době odmítal nabízené 

hodnosti a spolupráci s tehdejším režimem, proto byl povolán k výkonu vojenské služby a zařazen 

k PTP. Tři roky působil na pracovištích v Karlových Varech, Praze-Kbelích, na letišti v Trenčíně a na 

jiných místech v celé republice.  

V roce 1954 byl ustanoven do Zlatých Hor na známé poutní místo Panny Marie Pomocné. Jeho vřelý 

vztah k lidem a velký vliv na obyvatele i poutníky zapříčinil následné přeložení. Dále pak působil ve 

Vratimově a Hnojníku. V roce 1991 byl biskupem Vránou jmenován metropolitním kanovníkem 

v Olomouci. Od té doby působil ve farnosti Albrechtice u Českého Těšína. Jeho celoživotní služba 

církvi byla v roce 1992 oceněna papežem Janem Pavlem II. udělením titulu papežský prelát. 

Za svého kněžského působení byl také literárně aktivní. Kromě řady vydaných publikací redigoval 

kněžský časopis a společně s biskupem Josefem Hrdličkou vydával řadu let homiletický měsíčník 

„Fermentum“. Boží slovo se snažil šířit při exerciciích a mnohých duchovních obnovách až do svého 

pozdního věku. Nemalou měrou se zasloužil o rekonstrukci zamýšleného exercičního domu 

v Bohumíně. V závěru svého kněžského života vypomáhal 4 roky ve farnosti  Karviná-Fryštát a od  

1. 10. 2008 byl na odpočinku v Domě pokojného stáří v Českém Těšíně, kde současně působil jako 

duchovní v podstatě až do své smrti. 
 

Se zesnulým se rozloučíme  

v sobotu 29. prosince 2012 při mši svaté v 10 hodin  

ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. 
 

Jeho tělo bude pak uloženo do hrobu ve 14 hodin na hřbitově v Bohumíně - Skřečoni. 
 

Diecézní biskup František Václav Lobkowicz,  
kněží ostravsko – opavské diecéze a rodina 

 

 

 

 

REQUIESCAT  IN  PACE! 


