„Služebníku dobrý a věrný,
vejdi v radost svého Pána.“
(Mt 25,21)

Oznamujeme, že byl Věčným Veleknězem na věčnost povolán jeho služebník
kněz

P. Ludolf Josef Kazda OPraem
Zemřel 7. července 2022
v 76. roce svého života a 53. roce svého kněžství v Plzni.
Narodil se 13. března 1947 v Brně. Do premonstrátského řádu vstoupil v roce 1967. Po
studiích na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě byl 28. 6. 1970 vysvěcen v Českých
Budějovicích na kněze. Nejprve působil jako kaplan v Chebu, později ve Vlašimi. Od roku
1972 spravoval farnost Číhaná. V roce 1980 byl ustanoven administrátorem farnosti Čestlice a
od roku 1982 spravoval farnost Říčany. V roce 1990 byl jmenován děkanem v Mariánských
Lázních. Tehdy se značnou měrou podílel na obnově řeholního života v tepelském klášteře,
kde vykonával funkci provizora. Od roku 1992 působil jako městský farář v Teplé. V roce
1995 se stěhoval do Dolního Žandova a krátce na to se vrátil jako farář do Mariánských
Lázní. V té době také vykonával funkci okrskového vikáře chebského. Ze zdravotních důvodů
rezignoval a byl ustanoven výpomocným duchovním v Plzni. Po zlepšení zdravotního stavu
začal působit v Plasích a okolí. V roce 2000 byl jmenován biskupským vikářem pro diakonii a
vykonával funkci prezidenta Diecézní charity. Později působil jako biskupský vikář pro
pastoraci. V letech 2007 – 2014 byl kancléřem kurie Plzeňského biskupství. Byl také
rektorem kostela Panny Marie Nanebevzaté a diecézním penitenciářem. V poslední době
působil v Domově sv. Jiří v Plzni.
Za dar jeho života poděkujeme a se zemřelým se rozloučíme při mši svaté v opatském
chrámu Zvěstování Páně v Teplé v pátek 15. července 2022 ve 14 hodin.
Poté jeho tělesnou schránku převezeme do Říčan.
V sobotu 16. července 2022 v 10 hodin bude v tamním kostele mše sv. a po ní jeho tělesné
ostatky uložíme do kněžského hrobu v Oticích.
Na přání zesnulého budiž od květinových darů upuštěno a prosíme o modlitby za jeho spásu
Klášter Teplá, dne 8. července 2022
Jaromíra a Jiří Hájkovi s rodinou
sestra s manželem
Kanonie premonstrátů Teplá

Mons. Tomáš Holub biskup plzeňský
Mons. František Radkovský
emeritní biskup a kněží Plzeňské diecéze

