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U nebeské brány je automatizace,
není tam svatý Petr, ale zvonek, mluvít-
ko a vše obsluhuje Pán Ježíš.

Přijde zesnulý profesor teologie a za-
zvoní. Z mluvítka se ozve: „Kdo tam?
Co chcete?“ „Jsem profesor teologie,
chci do nebe.“ „Znáte Ježíše Krista?“
„Pochopitelně, vždyť jsem o něm učil
studenty.“ „Tak pojďte dál.“

Po chvíli přijde zesnulý farář a zazvo-
ní. Z mluvítka se ozve: „Kdo tam? Co
chcete?“ „Jsem farář a chci do nebe.“
„Znáte Ježíše Krista?“ „Pochopitelně,
vždyť jsem o něm kázal.“ „Tak pojďte
dál.“

Pak přijde zesnulá zbožná babička
a zazvoní. Z mluvítka se ozve: „Kdo
tam? A co chcete?“ „Pane Ježíši, to jsi
ty, já jsem tě hned poznala po hlase…“

Drazí bratři a sestry,
zdravím všechny vás, kteří čtete tyto

řádky. Vstoupili jsme do postní doby. A jak
nám ukazuje úvodní anekdota, je třeba
tuto dobu využít k větší znalosti Krista
a k prohloubení přátelství s ním. I v postní
době můžeme prožívat radost, radost
z toho, že se více díváme na Ježíše. Nejde
jen o to něco si odepřít, ale abychom
„uvolněný“ prostor naplnili něčím dobrým
(viz Postní desatero na str. 4). Po celou
postní dobu vzhlížejme ke Vzkříšení, to je
cíl postního snažení, je to slavnost (obřady
velikonoční vigilie), při které obnovíme
svůj křest. Naplňme tedy hlavní úkol post-
ní doby a obraťme se k Bohu, protože bez

Boha nemáme žádnou budoucnost ani
život věčný.
Setkáváme se ve druhém ročníku ča-

sopisu Klíč, máme za sebou čtyři loňská
čísla, v nichž jsme otevřeli několik litur-
gických a praktických záležitostí. Ty nejdů-
ležitější bych nyní rád shrnul.

Přednost mše svaté
Vyzýval jsem k účasti na mši svaté ve

všedních dnech. Děkuji nyní všem, kdo
přicházíte. Namši svaté nás nemůže nikdo
zastoupit, je jen na nás, zda Bohu otevře-
me svá srdce. S vděčností přijímejme tyto
možnosti, když nás již tolik nesužují nej-
různější omezení. Žádný jiný druh modlit-
by, byť jsou všechny důležité, by nemělmít
přednost před účastí na mši svaté.

Oltář
Dále jsme si vysvětlili, že svatostánek je

centrem úcty mimo mše svaté. Při mši sva-
té je středem dění oltář. Pokud přicházíme
do presbytáře a míjíme střed kostela,
ukláníme se k oltáři. Pokud už je po
proměňování a je na něm přítomna eu-
charistie, tak poklekáme.

Průvod před evangeliem
Také jsme si vysvětlovali, že pokud kněz

před evangeliem nese evangeliář (z oltáře
na ambon), tak všichni v kostele po-
vstanou. Stejně tak v tuto chvíli povstává-
me i bez evangeliáře, pokud semísto sloky
písně z Kancionálu zpívá tzv. alelujový
verš.

Výzvy, úkoly, informace
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Klečení při eucharistické modlitbě
Nakonec bych rád připomenul, že postoj

při eucharistické modlitbě po „Tajemství
víry“ není sezení, ale klečení. Ti, kdo jsou
mimo lavice, mohou stát. Vše je třeba
samozřejmě brát s ohledem na osobní
stav. Kdo nemůže klečet, usedne.

Co nás čeká
V této postní době bych rád pozval k sérii

čtyř katechezí, při nichž se budeme syste-
maticky zabývat mší svatou. Kéž jsou pro
nás povzbuzením k intenzivnějšímu a ra-
dostnějšímu prožívaní tohoto pokladu
církve. Začínáme o 2. neděli postní.
K dobrému prožití postních dnů mohou
také pomoci „Malý průvodce postní
dobou“, který si vezměte vzadu v kostele,
nebo projekt kolegy P. Petra Hofírka „Post-
ní kapky“. Ten je dostupný na webu
postnikapky.cz nebo jako aplikace pro iOS

či Android. Také chci pozvat do společen-
ství modlitby při Večeru chval, který
prožijeme ve čtvrtek 17. března 2022 od
19.00 hodin v kapli sv. Anežky České v Mí-
kovicích. Jsou zváni všichni mladí duchem.
Nakonec přidávám pozvání na duchovní
obnovu s Pannou Marií rozvazující uzly. Tu
14. května 2022 ve farním kostele povede
P. Daniel Vícha.Mnozí ho znáte z TV Noe, je
také děkanem v Místku.

Přinášení darů
Chtěl bych touto cestou také pozvat

k tomu, abychom obnovili přinášení darů
při mši svaté. To může probíhat tak, že po
skončení přímluv dva z rodiny, která má
mešní intenci, nebo kdokoli z přítomných
vezme připravený tácek s konvičkami
a misku s hostiemi. Ve chvíli, kdy kněz
vstane ze sedes a jde před oltář, vyjdou při-
nášející směrem ke knězi. Jiná situace
může nastat při mši svaté pro děti (v pá-
tek). Opět až po skončení přímluv vyjdou
děti z lavic a podél středové uličky vytvoří
špalír. Dvě šikovné děti (nebo rodina mají-
cí mešní intenci) nesou dary špalírem (ne
mladší než děti druhých tříd). Opět vyjdou
až ve chvíli, kdy kněz předstoupí před
oltář. Špalír se rozejde až po předání darů
knězi. Tento postup s dětmi ještě nacvičí-
me.

Přeji nám všem naplněné dny, ve kte-
rých své starosti a bolesti spojíme s Kris-
tovým křížem, nástrojem vítězství nad
smrtí. Kéž nás přivedou k opravdové
obnově křestního slibu a radosti z hlubší-
ho přátelství s Ježíšem.

Váš P. Ladislav
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Postní desatero
1. Posti se od negativních slov, mluv zdvořile.

2. Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností.

3. Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí.

4. Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha.

5. Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života.

6. Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou.

7. Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí.

8. Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým.

9. Posti se od neodpuštění a usiluj o smíření.

10. Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.



Ticho v liturgii
Proč nastává během mše

ticho? Někdo něco zapomněl
nebo zaspal? Proč to pro-
tahovat nicneděláním?
Takové otázky nás mohou

během mše svaté napadnout.
Nejde o chybu, ale o důležitý
moment každého liturgické-
ho slavení. Abych mohl lépe
chápat a rozumět, musím být
potichu. Abych se ve mši svaté
mohl Kristu opravdově poklo-
nit, mluvit s ním a naslouchat,
je potřeba tichých chvil. Vy-
jmenujme si ty nejdůležitější
tiché okamžiky a jejich vý-
znam.
Ticho je důležité přede mší

svatou (alespoň pět minut).
Proto je dobré začít modlitbu
růžence včas. Ideálně 30 mi-
nut před začátkem, když zvoní
zvony. Po ní se přidávají ještě
další modlitby, nyní například
za naše prvokomunikanty. Vše
by ale mělo utichnout pět mi-
nut před započetím mše sva-
té. Abychom se mohli vnitřně
připravit a soustředit na začá-
tek nejvznešenější modlitby,
jakou bezpochyby je mše sva-
tá.
Stejně důležité je ticho i po

mši svaté. Bylo by ideální
modlitbu Anděl Páně vložit
přede mši svatou, po modlit-

Liturgie našeho života
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bě růžence. Po mši svaté se modlí-
me modlitbu „na rozloučenou“.
Ale ještě vhodnější by bylo tiché
setrvání v osobní rozmluvě s Kris-
tem, s nímž jsme se právě setkali
a který nás posílá ve svém jménu
do světa. Tak, jako po Dvořákově
„Novosvětské“ nebo Beetho-
venově deváté není vhodný žádný
přídavek, tak je dobré nechat do-
znít i liturgii mše svaté.
Chvíle ticha zavládne hned na

začátku pro zpytování svědomí
a vyjádření lítosti, dále po výzvě
kněze „Modleme se“ ve
Vstupních obřadech. Není to pro-
to, že by se celebrant rozmýšlel jak
dál. Je to příležitost zformulovat
si, za co chci při této mši svaté pro-
sit, co chci nyní Bohu odevzdat.
Ticho odděluje jednotlivé části

mše svaté, proto není nutné, aby
lektor pospíchal na první čtení.
Přirozená chvíle ticha oddělí
Vstupní obřady od Bohoslužby
slova, Bohoslužbu slova od Boho-
služby oběti.
Ticho zakusíme po promluvě či

po svatém přijímání. V obou pří-
padech proto, abychom zúročili
prožitou chvíli, abychom nechali
doznít, co jsme slyšeli, nebo přiví-
tali Krista ve svém srdci.
Kéž nám každý tichý okamžik

pomůže v hlubším prožití mešní
liturgie.

P. Ladislav

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec,
dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou
odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme tě, ať ruské vedení upustí od falešné

touhy rozšiřovat svou říši.
Prosíme Tě za mírové řešení situace, ohrožující

nejen Ukrajinu a Evropu, ale celý svět.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně

dobra a našli sílu ke spravedlivým řešením.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky,

vdovy a uprchlíky: Obejmi je ve své něžné náruči.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden

druhému lhostejní a dokážeme si navzájem od-
pouštět.
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi,
oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,
oroduj za nás.
Svatý Ondřeji a další patroni Ukrajiny,
oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, spolupatroni Evropy,
oroduj za nás.
Svatý Václave, patrone míru,
oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru,
oroduj za nás.
Amen.

Modlitba za Ukrajinu
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U papeže Františka

Papežovo poselství k postní době: Nepropadejme únavě
Každoroční poselství papeže Františka

k postní době bylo ve Vatikánu představeno
na tiskové konferenci poslední únorový tý-
den. Letos v něm Svatý otec rozvíjí slova sv.
Pavla z listu Galaťanům: „Když prokazujeme
dobro, nesmíme přitom propadnout únavě.
Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme
sklízet. Dokud tedy máme ještě čas,
prokazujme dobro všem.“ (Gal 6,9–10a)
Papežův text na konferenci přiblížili kard.

Francesco Montenegro, emeritní arcibiskup
sicilského Agrigenta a člen Úřadu pro službu
integrálnímu lidskému rozvoji, a také se-
kretářka téhož úřadu, sestra Alessandra Sme-
rilliová, F.M.A.

„Text papežského poselství je prezentován
jako reflexe zmíněného posvátného textu,
obohacená o citace z magisteria – zejména
encyklik Spe salvi a Fratelli tutti a exhortace
Evangelii gaudium – a o výklad historické
situace, v níž žijeme,“ uvedl kard.
Montenegro, který se poté zamýšlel nad bib-
lickým obrazem setby a sklizně: „Papež tento
obraz rozvíjí v linii Boha a věřícího člověka.
Bůh zasévá své slovo, setbumilosti, touhu po
dobru a svatosti. Věřící je však také povolán
rozsévat pro sebe, pro druhé a pro svět, ve
kterém žije. Postní doba je představena jako
příznivý čas pro přijetí Božího zasévání, zej-
ména skrze naslouchání Božímu slovu a roz-
jímání o něm. Postní doba je však pro kaž-
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dého věřícího také dobou závazku, aby se cvi-
čil v umění rozsévat s vědomím, že žádné se-
meno dobra nikdy nepřijde nazmar.
Obnovující síla Velikonoc musí každého
podněcovat k rozsévání dobra, sprave-
dlnosti, laskavosti, lásky, k plně obnoveným
vztahům. Jak papež píše, rozsévání dobra
pro druhé nás osvobozuje od úzké logiky
osobního prospěchu a dává našemu jednání
široký záběr bezplatnosti, vřazuje nás do po-
divuhodného horizontu Božích dobrotivých
plánů.“
Jak ve svém vystoupení při tiskové konfe-

renci vyzdvihla sestra Alessandra Smeril-
liová, papež si klade otázku, jaký čas na
Božím poli nyní prožíváme. „Závan války, po
desetiletích nesmyslného zbrojení, s rostou-
cími výdaji na zbrojení a konečně pandemie,
která si vyžádala řadu obětí, prohloubila ne-

rovnosti, ukázala, co v našich ekonomických
a sociálních systémech nefunguje, a položila
nové otázky, nás nemůže připravit o naději.
Bůh věří v zemi a pečuje o ni, jako zemědělec
neopouští své pole,“ zdůraznila sekretářka
vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu
lidskému rozvoji a dodala: „Během jednoho
setkání s vatikánskou komisí Covid-19 nás
papež František vyzval, abychom byli
úrodnou půdou, která vytváří podmínky pro
klíčení setby. Požádal nás, abychom připravi-
li budoucnost, která by se lišila od sou-
časnosti. Víme, že do takové práce se může
pustit jen ten, kdo je poháněn nadějí.“

Stanislava Fojtová, zdroj: Vatican News
Celé poselství naleznete zde:

aneb děti z celého světa píší Svatému otci
Kdybyste měli možnost zeptat se na něco papeže, jakou otázku byste mu položili? Je

dost možné, že vás napadají dotazy podobné těm, které se honí hlavou dětem v nejrůz-
nějších koutech země. Otevřeli jsme knihu Milý papeži Františku, která papežovy odpo-
vědi na otázky dětí nabízí, a vybrali jsme ty, které vás možná napadají v souvislosti se
současnou situací ve světě.

Milý papeži Františku,
jak vlastně dokážeš urovnávat konflikty ve světě?

Michael (9 let, Nigérie)
Milý Michaeli,
musíme pomáhat lidem dobré vůle, aby si svět uvědomil, že válka je špatnost. Větši-

nou se válčí proto, aby někdo získal větší moc nebo víc peněz. Skutečnou příčinou válek
je tedy sobectví a chamtivost. Nedokážu urovnat všechny spory na této zemi, ale ty i já se
můžeme snažit, aby se na ní žilo líp. Lidé trpí – a také tvůj obrázek vyjadřuje smutek.
Vidím, že o konfliktech něco víš. Jenže žádná kouzelná hůlka není k mání. Musíme

Milý papeži Františku,
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všechny přesvědčovat, že nejlepší způsob, jak zví-
tězit, je válku vůbec nerozpoutávat. Chápu, že to
není snadné, ale budu to zkoušet dál. A prosím Tě,
abys to zkoušel i Ty.

František

Milý papeži Františku,
když nás Bůh tolik miluje a ne-

chce, abychom trpěli,
proč neporazil ďábla?
Alejandra (9 let, Peru)

Milá Alejandro,
Bůh ve skutečnosti ďábla porazil, a to na kříži.

Přemohl ho, ale udělal to svým osobitým způso-
bem. Ďábel prohrál, a je tedy poražený.

Víš, jak vypadají draci? Mají dlouhatánský ocas, a dokonce i potom, co je někdo porazí,
ještě chvíli tím ocasemmrskají. S ďáblem je to podobné jako s těmi velkými a strašnými
draky v pohádkách, když je princ přemůže a zabije. Jejich dlouhý ocas i nadále seká
a může ještě napáchat dost škody. V malém to můžeš pozorovat u ještěrky, když přijde
o ocásek. Třebaže se ocásek od těla oddělil, pořád sebou švihá. Ježíš svou smrtí přemohl
smrt. Ďábel prohrál – na to nezapomínej! Připomíná však draka nebo nebezpečného di-
nosaura, který stále ještě mrská ocasem, ačkoli je už po něm.
Nebo si to můžeme představit třeba takhle: ďábel je jako přivázaný vzteklý pes, který

štěká a vrčí. Když se k němu moc nepřiblížíš, nepokouše tě.
František

Milý papeži Františku,
jsem moc ráda, že ti můžu napsat,

a zajímá mě všechno, co se týká katolické církve.
Ráda bych věděla, jestli mají zlí lidé

také svého anděla strážného.
Srdečně

Karla Marie (10 let, Nikaragua)
Milá Karlo,
všichni máme svého anděla strážného! Když chceme pomoct lidem, kteří dělají něco

špatného, můžeme se třeba pomodlit k jejich andělu strážnému, aby jim pomohl se na-



10 Klíč – doba postní a velikonoční 2022
pravit. Nebo se můžeš modlit ke svému andělu strážnému, aby se spřátelil s andělem
strážným toho, kdo se chová ošklivě. A ten pak může usilovat o to, aby takový člověk
dostal rozum. Děti by si měly uvědomit, že každý z nás – ten dobrý i ten špatný – má
svého anděla strážného, ke kterému se můžeme modlit, a že tito andělé se o nás starají.
Bůh nám je seslal, aby nám pomáhali měnit se k lepšímu – abychommu dokázali dělat
radost.
Andělé strážní tedy doprovázejí i ty, kdo jednají špatně. Pomáhají jim, aby si uvědomili

své chyby, a upozorňují je, že nekráčejí po dobré cestě. Naši andělé nás posilují
v dobrých myšlenkách a obecně o nás pečují. Pravda, někteří svým andělům strážným
pokaždé nenaslouchají, najdou se i tací, kdo je neposlouchají skoro nikdy. A přesto je
jejich anděl nepřestává doprovázet – nikdy.

František

Tweety a telefonáty, návštěva
ambasády
„Každá válka zanechává náš svět horší,

než jaký byl předtím. Válka je selháním
politiky a lidskosti, hanebnou kapitulací,
porážkou tváří v tvář silám zla.“ Na svém
účtu na sociální síti Twitter zopakoval Svatý
otec tato slova ze své třetí encykliky Fratelli
tuti (Všichni jsme si bratry) i v ukrajinštině
i ruštině dva dny po zahájení ruské invaze
na Ukrajinu. Papež František je tímto
děním velmi zasažen.

Své znepokojení a snahu o mír vyjádřil
mimo jiné i svou více než půlhodinovou
návštěvou ruského velvyslanectví
u Svatého stolce. Jde o neobvyklý krok,
obvykle se totiž velvyslanci předvolávají
k papeži.
V tentýž den také římský sekretariát

kyjevského arcibiskupa informoval
o telefonickém rozhovoru mezi papežem
a Svjatoslavem Ševčukem, který je hlavou
řeckokatolické církve na Ukrajině.
František se zeptal na situaci v Kyjevě a na
Ukrajině obecně a vyjádřil ochotu udělat

Papež František k situaci na Ukrajině
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vše, co je v jeho silách, aby pomohl.
Nakonec také požehnal ukrajinskému
lidu.
Svatý otec telefonoval také

ukrajinskému prezidentovi Volodymyru
Zelenskému a vyjádřil „nejhlubší
zármutek nad tragickými událostmi, které
se odehrávají v naší zemi,“ jak uvedlo
Ukrajinské velvyslanectví při Svatém stolci.
Sám prezident Zelenskyj pak uvedl:
„Poděkoval jsem papeži Františkovi za
modlitbu za mír na Ukrajině a za příměří.
Ukrajinský lid cítí duchovní podporu Jeho
Svatosti.“

Při polední modlitbě
Před každou nedělní polední modlitbou

papež František předkládá světu
zamyšlení nad slovy evangelia. Poslední
únorovou neděli přidal také reflexi
aktuálního dění:
„Kdo vede válku, zapomíná na lidskost.

Nevychází z lidu, nehledí na konkrétní
život lidí, ale upřednostňuje své zájmy
a moc před vším ostatním. Spoléhá na
ďábelskou a zvrácenou logiku zbraní, která
je nejvíce vzdálená Boží vůli. A distancuje
se od obyčejných lidí, kteří si přejí mír
a kteří jsou v každém konfliktu skutečnými
oběťmi – obyčejní lidé – a kteří za válečné
šílenství platí na vlastní kůži. Myslím na
starší lidi, na ty, kteří v této době hledají
útočiště, na matky prchající se svými
dětmi... Jsou to bratři a sestry, pro které je
naléhavě nutné otevřít humanitární
koridory a které je třeba přijmout. Se
srdcem zlomeným z toho, co se děje na
Ukrajině – a nezapomínejme na války
v jiných částech světa, jako je Jemen, Sýrie,
Etiopie... – opakuji: Odložte zbraně! Bůh je

s těmi, kdo vytvářejí mír, ne s těmi, kdo
používají násilí. Protože ti, kdo milují mír,
jak uvádí italská ústava, „odmítají válku
jako nástroj agrese proti svobodě jiných
národů a jako prostředek řešení
mezinárodních sporů.“

Vatikánský státní sekretář se
připojuje
K papežovým snahám omír se připojuje

také vatikánský státní sekretář kardinál
Pietro Parolin, který na konci února uvedl:
„Přestože došlo k tomu, čeho jsme se
obávali a doufali, že se to nestane, tedy
k rozpoutání války Ruska proti Ukrajině,
jsem přesvědčen, že vždy existuje prostor
pro vyjednávání. Nikdy není pozdě!
Protože jediným rozumným
a konstruktivním způsobem, jak urovnat
neshody, je dialog, což papež František
neúnavně opakuje. Svatý stolec, který
v posledních letech neustále, diskrétně
a s velkou pozorností sleduje dění na
Ukrajině a nabízí disponibilitu
k usnadnění dialogu s Ruskem, je vždy
připraven napomoci stranám konfliktu,
aby se na tuto cestu vrátily.“

Připojme se i my
Ačkoli se nám časopis Klíč dostává do

rukou až po Popeleční středě, tedy po dni,
ve kterém jsme zvlášť chtěli v modlitbách
i půstem prosit Boha o mír, pokračujme
v nich dál, povzbuzeni dalšími slovy
papeže Františka: „Ježíš nás učil, že na
ďábelskou nesmyslnost násilí se odpovídá
Božími zbraněmi: modlitbou a postem.
Kéž Královna míru ochrání svět před
válečným šílenstvím.“

Stanislava Fojtová, zdroj: Vatican News



v době postní si dáváme předsevzetí, kterými chceme dělat Pánu Ježíši radost. Snaží-
me se dobře žít: pravidelně se modlit, pomáhat druhým, chodit častěji do kostela a také
číst z Písma svatého. Letos nás čekají dvě aktivity, které nám v tom pomohou.

První aktivita: Velikonoční „betlém“
Ta první je dárek, který vás bude

čekat každý pátek v kostele. Vždy po
mši svaté dostanete jednu nebo více
papírových figurek, které si doma
vybarvíte (pokud už nebude ba-
revná) vystřihnete, slepíte, obstřih-
nete a nakonec nalepíte na pod-
stavec (podle obrázků). Získáte tak
několik figurek a později i skálu
s Božím hrobem, díky kterým si

doma můžete postavit hned několik scén z evangelia:
1. scéna: Pán Ježíš je uložen do hrobu, před hrobem jsou římští vojáci, kteří hrob

hlídají.
2. scéna: Balvan je od hrobu již částečně odvalen a my vidíme Pana Ježíše ležícího

v hrobě.
3. scéna: Hrob je již prázdný, ženy přicházející ke hrobu se setkávají s andělem, kte-

rý jim oznamuje, že Pán Ježíš vstal z mrtvých.
4. scéna: Zmrtvýchvstalý Ježíš se setkává s Marií Magdalenou, kámen je odvalen

a hrob je prázdný.
Některou ze scén pak nezapomeňte doma vyfotit a poslat na farní e-mail

(fakunovice@ado.cz).
Tři fotografie budou odměněny krásným dárek – knížkou odpovědí Svatého otce na

dopisy dětí. Viz strana 8.
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Milé děti,
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Druhá aktivita: Postní malování
Druhou aktivitou bude malování podle nedělních evangelií. Právě skrze evangelia,

která čte nejen v neděli pan farář, se dovídáme o životě Pána Ježíše. Dávejte pozor v ne-
děli v kostele a také v pátek, když si nedělní úryvek vysvětlujeme. Pak namalujte evange-
lijní událost, napište, ke které neděli se vztahuje, podepište a přineste do kostela. Ob-
rázek můžete odevzdat v sakristii nebo položit na schody pod místo, kde se evangelium
čte. Budu se na vaše výtvory těšit. Některé z nich třeba otiskneme v některém z dalších
čísel Klíče.
Zde máte témata postních evangelií. Připomenou vám, na co se můžete zaměřit.
1. neděle postní
Pán Ježíš chodil po poušti čtyřicet dní. Vydal se tam, kam ho zval Duch Svatý. Naučme

se od Ježíše používat naše nohy k tomu, co je dobré pro náš život.
2. neděle postní
Jazyk je důležitý sval v lidském těle.Díky němumůžememluvit nebo zpívat. Jsou však

chvíle, kdy je lépe držet jazyk za zuby. Proto je dobré náš jazyk trénovat, stejně jako to
udělali učedníci v dnešním evangeliu. I když viděli něco velkého, dokázali zachovat ml-
čení a do určeného času nikomu nic neříct.

3. neděle postní
Nemůžeme se divit vinaři z dnešního evangelia, že měl soucit s fíkovníkem, se kterým

měl tolik práce. Chtěl se dokonce namáhat, i když neměl zaručený výsledek. Stejnou
trpělivost má s námi Bůh, protože násmá rád. Poděkujmemu za to a sami přiložme ruce
k dílu, když to bude potřeba.

4. neděle postní
Příběh o marnotratném synu jsme jistě už několikrát slyšeli. Slyšet slova ušima je jed-

na věc, ale pochopit ho srdcem je věc druhá. Nenechejme se ohlušit věcmi světa, naslou-
chejme tomu, co nám říká Pán Ježíš.

5. neděle postní
Žena z dnešního evangelia možná ani nedoufala, že by jí Ježíš pomohl, třeba si mysle-

la, že se k ní otočí zády jako všichni ostatní. Ale Ježíš nám chce pomáhat vždy. I my se
učme neobracet zády, když někdo potřebuje naši pomoc.

Květná neděle
V evangeliu jsme slyšeli o mnoha lidech, kteří se dívali na Ježíše. Učedníci, vojáci, Pi-

lát, dokonce i Herodes si ho přál vidět, protože doufal, že uvidí nějaký zázrak. Viděly ho
zástupy, ženy, i ti, kdo s ním byli ukřižováni.Ale ty, kdo v něm viděli Božího Syna, bychom
spočítali na prstech jedné ruky. Snažme se i my trénovat naše oči, abychom vždy Ježíše
poznali, a to zvláště v našich bližních.

P. Ladislav
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Na společné cestě
Milá farní rodino,
ráda bych vyjádřila poděkování všem

Vám, kteří jste se zapojili do pracovních
skupinek, a těm, kteří se za nás a za celou
farnost i za celý synodální proces modlí.
V naší farnosti vzniklo pět skupin po

zhruba šesti členech a každá se věnovala
jednomu z deseti témat, které si vybrala.
Mnozí jsme se znali jen od vidění, dokon-
ce se k nám přidali nově přistěhovalí. Zís-
kali jsme zkušenost, jak je možné spolu
mluvit, aniž bychom prosazovali své názo-
ry. Učili jsme se dát prostor druhým, snažili

jsme se do nich vcítit. V následné modlitbě a tichu jsme nechali promlouvat Ducha Sva-
tého. Zjistili jsme, že to výborně funguje. Tato metoda naslouchání vychází z jezuitské
spirituality.
První fáze synody na úrovni farností končí na Popeleční středu.
Sama za sebe mohu říct, že jsem vděčná za nová seznámení. Synodalita neboli

společné kráčení za Ježíšem pokračuje a je jen na nás, co vše chceme podnikat pro
farnost živou a radostnou.

Zuzana Vaňková
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Třikrát za rok se mládež z trojměstí Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město schází na
akci s názvem Aglomerační spolčo. Pořádání se ujímá vždy spolčo z jednoho z těchto tří
měst.
Tentokrát v pořadí již páté Aglomerační spolčo bylo ozvláštněno taneční atmosférou.

Konalo se v pátek 25. února v Kunovicích. Program začal v 18.00 v místním kostele mší
svatou, kterou svým krásným zpěvem doprovodila Aglomerační schola a kunovická Mi-
nischola. Poté jsme se přesunuli na farní domeček, kde už na nás čekalo občerstvení
a naleštěný taneční parket.
Za celý večer jsme se pod vedením šikovné předcvičovatelky měli možnost naučit

hned čtyři tance – waltz, valčík, jive a cha-chu. Čtyři odvážné páry se následně za bouřlivé
podpory obecenstva zúčastnily taneční soutěže. Nechyběla ani volná taneční zábava.
Celý večer ale nebyl vyplněn jen hudbou a klapáním tanečních bot. Při různých hrách

jsme museli prokázat nejen svou hybnost, ale i notnou dávku představivosti a kreativity.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci nebo jakkoliv jinak umožnili konání

této akce. Byla to krásná příležitost setkat se a ještě lépe se poznat s (novými) kamarády
ze sousedních farností. Všichni jsme si to moc užili a už se těšíme na další podobnou
akci.

Vanda Charbutová

Aglomerační spolčo s tancem



16 Klíč – doba postní a velikonoční 2022

Autoři fotografií a ilustrací:
NÓSS: 3, 19
Vatican News: 10
Člověk a víra – Ivana Bužková: 4
Člověk a víra – Ondřej Mléčka: 7
Petra Turčinková: 14
účastník aglomeračního spolča: 15
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 5, 12, 16

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ KE ČTYŘEM KATECHEZÍM, KTERÝMI
CHCEME OBJEVIT VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MŠE SVATÉ

A PROŽÍVAT JI TAK S VĚTŠÍM UŽITKEM, RADOSTÍ A VDĚČNOSTÍ.
KATECHEZE ZAZNÍ MÍSTO NEDĚLNÍ PROMLUVY.
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Program
neděle 6. 3. 1. neděle postní

14.30 K – křížová cesta (P. Ladislav)
14.30 M – křížová cesta

čtvrtek 10. 3.
10.00 K – mše svatá v Domově pro osoby se zdravotním postižením

neděle 13. 3. 2. neděle postní
14.30 K – křížová cesta (ministranti)
14.30 M – křížová cesta (P. Ladislav)

čtvrtek 17. 3.
19.00 M – Večer chval

sobota 19. 3. Slavnost sv. Josefa
7.30 K – mše svatá ze slavnosti

neděle 20. 3. 3. neděle postní
14.30 K – křížová cesta (rodiče prvokomunikantů)
14.30 M – křížová cesta

pondělí 21. 3.
19.00 K – přípravné setkání pro prvokomunikanty a rodiče,

téma: Křest, modlitba a smíření
čtvrtek 24. 3.

18.00 M – mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně
pátek 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

18.00 K – mše svatá ze slavnosti
neděle 27. 3. 4. neděle postní

14.30 K – křížová cesta (pastorační rada)
14.30 M – křížová cesta

neděle 3. 4. 5. neděle postní
14.30 K – křížová cesta (schola, zpěváci, hudebníci)
14.30 M – křížová cesta

pondělí 4. 4.
19.00 K – přípravné setkání pro prvokomunikanty a rodiče,

téma: Poslední večeře
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Program

čtvrtek 7. 4.
16.00 M – příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků
18.00 M – mše svatá se společným udílením pomazání nemocných

pátek 8. 4.
18.00 K – mše svatá
19.00 K – křížová cesta městem (mládež)

neděle 10. 4. Květná neděle
14.30 K – křížová cesta (modlitební společenství)
14.30 M – křížová cesta

pondělí 11. 4.
16.00 K – příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků
18.00 K – mše svatá

středa 13. 4.
18.00 K – mše svatá se společným udílením pomazání nemocných

čtvrtek 14. 4. Zelený čtvrtek
18.00 K – mše svatá na památku večeře Páně – začíná Velikonoční třídení

pátek 15. 4. Velký pátek
18.00 K – památka umučení Páně

sobota 16. 4. Bílá sobota
dnes církev bdí na modlitbách u Kristova hrobu

20.00 K – mše svatá – obřady velikonoční vigilie, při níž pokřtění
slavnostně obnoví své křestní sliby

neděle 17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
10.30 K – mše svatá

pondělí 18. 4. Pondělí v oktávu velikonočním
7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
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Program
pondělí 13. 5.

17.00 K – přípravné setkání pro prvokomunikanty a rodiče,
téma: Svátost smíření a mše svatá

18.00 K – mše svatá
sobota 14. 5. Svátek sv. Matěje

Duchovní obnova s Pannou Marií rozvazující uzly,
vede P. Daniel Vícha

9.00 K – přednáška
10.00 K – adorace a příležitost ke svátosti smíření
11.00 K – mše svatá

pátek 20. 5.
18.00 K – komentovaná mše svatá (nejen) pro prvokomunikanty

neděle 5. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého
7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
10.30 K – mše svatá se slavností prvního svatého přijímání

neděle 19. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
8.00 M – mše svatá
9.30 K – mše svatá, po ní následuje eucharistický průvod

neděle 26. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, oslava patrocinia farnosti
Farní den

7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
11.00 K – mše svatá v Areálu Jízdy králů

Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb
a akcí. Ostatní budou sděleny v ohláškách.
K – koná se v Kunovicích, M – koná se v Míkovicích



Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Kunovice.
Redakci tvoří Stanislava Fojtová, Petr Hanáček a P. Ladislav Kunc.
Farní časopis Klíč vychází obvykle na 1. neděli postní, na začátku
školního roku a na 1. neděli adventní. Uzávěrka je 14 dní před
vydáním. Příspěvky a komentáře můžete posílat na farní e-mail
(fakunovice@ado.cz). Redakce si vyhrazuje možnost úpravy či zkrácení.
www.farnostkunovice.cz

Přijměte pozvání na první Večer chval, který se koná v kapli sv. Anežky České
v Míkovicích. Nejde o koncert, ale setkání s Bohem, o modlitbu, o setrvání
v jeho slávě.
Logo našich Večerů chval má několik významů. Nejprve připomene pět černých

kláves klaviatury, protože Boha chválíme hudbou a zpěvem. Skupina dvou a tří
kláves odkazuje na biblické: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Nakonec jednotlivé klávesy připomínají
setkání nás samotných, náš dialog a vzájemné naslouchání, což jsou znaky
společenství.


