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Výzvy, úkoly, informace
Milí farníci,
chci vás všechny co nejsrdečněji
pozdravit na začátku nového roku 2021
prostřednictvím
našeho
farního
zpravodaje. Ten jsem pojmenoval Klíč.
Proč zrovna Klíč? Nejen proto, že jde
o jeden z atributů hlavního patrona
farnosti sv. Petra, ale také proto, aby se tyto
stránky
stávaly
prostředkem
k „odemykání“ vzájemných vztahů,
vzájemného porozumění a otevírání
nových obzorů. Cílem Klíče je tedy nejen
to, abychom si přinesli z kostela domů
důležité informace a myšlenky, abychom
se povzbudili čtením jeho řádků, ale aby
mohl oslovit i ty z vás, kteří z důvodu věku
či zdravotního stavu již nemůžete
přicházet ke slavení společných
bohoslužeb.

Pandemie nám dává příležitost
objevit nové formy
modlitby a zbožnosti

Stojíme na prahu roku, který s sebou
přináší neblahé dědictví loňské
pandemie. Nikdo z nás neví, jak dlouho
ještě potrvá a jakou podobu bude mít.
Nicméně přijměme ji jako příležitost.
Každou situací nám chce Bůh něco říct.
Také tato situace nám něco bere,
nemůžeme žít svou víru tak, jak jsme
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zvyklí. Ale nabízí nám možnost podívat se
na svůj vztah s Bohem z jiného úhlu.
Můžeme lépe vidět, o co se naše víra opírá,
zda to není jen „jízda v zajetých kolejích“.
Můžeme objevovat nové formy modlitby
a zbožnosti. Máme rozvinout a kultivovat
rodinnou liturgii a mnoho dalšího. Kdo
nemůže přijít na mši svatou z důvodu
omezení účasti v kostele (nyní smí být
obsazeno 10 % míst k sezení) nebo obavy
o své zdraví, může využít on-line přenosy
mší svatých v pátek a v neděli. Přičemž
páteční mše svatá je určena hlavně dětem.
Prosím proto rodiče, aby ji za všech
okolností umožnili našim školákům
soustředěně sledovat.
Nutno připomenout, že sledování mše
svaté přes rádio, TV či internet nemůže
nahradit fyzickou přítomnost v kostele.
V situaci, kdy toto není možné uskutečnit,
je to ale to nejlepší, co můžeme udělat.
Nejen, že se duchovně můžeme připojit
k nejsvětější oběti, která se na jistém místě
skutečně děje, ale můžeme naslouchat
Božímu slovu a svým životem na ně
odpovídat. Což rozhodně není málo. Tím
více pak doporučuji sledování „naší“ mše
svaté, protože se tím ke všemu podpoří
naše sounáležitost – to, že patříme do
jedné farní rodiny.

Nový farní web naleznete na adrese www.farnostkunovice.cz
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Viděl jsem vtipné formulace tzv. nových
hříchů z důvodu stávajících omezení, jako
např. vypnul jsem zvuk při kázání, přepínal
jsem mezi jednotlivými přenosy, nedal
jsem panu faráři lajk nebo škrábal jsem při
bohoslužbě brambory. Ano, jsou to
úsměvné situace, nicméně mimořádné
podmínky si žádají i mimořádnou péči.
Proto chci připomenout, že on-line mše
svatá by se měla sledovat v přímém
přenosu a při tom máme omezit veškeré
záležitosti, které by nás mohly rozptylovat.
Něco jiného je třeba katecheze pro děti
(z páteční mše svaté), kterou je možné
využít i kdykoli potom. Dalším
nebezpečím současných omezení je
neinformovanost o dění ve farnosti.
Prosím tedy ty, kteří mají přístup na
internet nebo jdou kolem kostela, aby
sdělili to důležité z ohlášek těm, kteří se
k daným informacím nedostanou. Tímto
chci také připomenout, že od Adventu
2020 máme nový farní web, který přináší
vše důležité spolu s přepisy některých
homilií.
Děkuji vám všem, kteří jste mě ve
farnosti přivítali, přijali a třeba i nabídli
pomoc. Moc si toho vážím. I kněz je jen
člověk a věřte, že nové začátky jsou
náročné nejen pro farníky, kteří si musí na
nového pana faráře zvyknout, ale i pro nás
kněze. Nejde jen o těžkosti se stěhováním,
novým pracovním nastavením, ale také
o zcela novou rodinu.
A tím chci také poprosit o modlitbu,
abychom všichni, jak z Kunovic, tak
z Míkovic, mohli jednu farní rodinu
utvářet. Přeji požehnaný rok 2021.
P. Ladislav
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Farní znak

P

ředstavujeme znak naší farnosti. Okolí
štítu je dáno pravidly církevní
heraldiky. Tedy, pro farnost spravovanou
knězem, jde o černý klobouk s jedním
střapcem na každé straně. Červená
podkladová barva štítu se odvíjí od
hlavních patronů farnosti, kteří zemřeli
mučednickou smrtí. Symboly ve štítu
znázorňují všechny tři farní patrony: kostel
(také vyjadřující církev) – symbol sv. Petra,
kniha – symbol sv. Pavla a koruna – symbol
sv. Anežky České. Sv. Petru a Pavlovi je
zasvěcen farní kostel v Kunovicích, sv.
Anežce České kaple v Míkovicích. Žlutá
barva vyjadřuje heraldicky zlatou a bílá
stříbrnou.
Děkujeme všem, kdo svou štědrostí
přispíváte na chod farnosti
i v této mimořádné době.
Své příspěvky můžete předat osobně
či poslat na účet. Na požádání vystavíme
doklad. Podrobnosti naleznete na farním
webu pod odkazem KONTAKT.
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Představení

Jak už mnozí víte, nastoupil jsem
v uplynulém roce jako nový farář
Římskokatolické
farnosti
Kunovice.
Dovolte mi, abych se v krátkosti představil.
Narodil jsem se v roce 1974 v Olomouci,
ale rodinné kořeny máme na Kroměřížsku
a Frýdecko-Místecku, mohu tedy říct, že
jsem Moravákem od severu až na jih. Po
střední škole jsem prožil krásný přípravný
rok v někdejším litoměřickém semináři,
který v devadesátých letech sloužil jako
Teologický konvikt. Pak následovalo
studium na Teologické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Jáhenské svěcení
jsem přijal v roce 1998 a jako jáhen
působil rok v Arcibiskupském kněžském
semináři, ale také ve Vsetíně, v českých
farnostech v Texasu, a nakonec v Přerově.
Na kněze jsme byli s mými spolubratry
vysvěceni v jubilejním roce 2000 a rozešli
se do kaplanských míst. Jako farní vikář
jsem prožil dva roky v Uherském Brodě,
pak jsem přijal nejprve místo
administrátora a v roce 2007 i faráře ve
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Vlčnově. Poslednímu z míst jsem věnoval
18 let svého kněžského života.
Někteří se ptají: „Jak se to stane, že
člověk přijme povolání ke kněžství?“ Toto
je cesta pro každého individuální. Mé
povolání rostlo tiše a postupně. Měl jsem
mnoho kněžských vzorů. Ač jsem byl
z tradiční věřící rodiny, prošel jsem si
vlastní konverzí během střední školy. I to
byl důležitý krok pro konečné rozhodnutí.
V dětství jsem chtěl být ledaským. Mimo
jiné např. tiskařem, vydavatelem časopisu
pro mládež (zde mě inspirovali sv. Jan
Bosco a Maxmilián Kolbe), architektem,
fotografem, designérem, muzikantem,
dirigentem či hudebním skladatelem.
Moje kroky se ale ubíraly jiným směrem.
Nelituji toho. Také proto, že mi Pán Bůh
svým způsobem dopřál uplatnit všechny
vysněné profese.
Všem vyprošuji požehnání a těším se na
vzájemnou spolupráci v dobách
mimořádných i řádných.
Váš P. Ladislav Kunc

Tříkrálová sbírka 2021

V těchto dnech probíhá netradičně tradiční Tříkrálová sbírka.
Přispět můžete trojím způsobem.
1) formou bankovního převodu nebo přes stránky www.trikralovasbirka.cz
2) prostřednictvím DMS: např. DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777
3) formou označené pokladničky v kostele nebo na jiných místech (do pátku 22.
ledna 2021)
Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti
Kunovice. Redakci tvoří Petr Hanáček a P. Ladislav Kunc.
Webové stránky naší farnosti: www.farnostkunovice.cz
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na farní adresu:
fakunovice@ado.cz

