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Milé děti,
mládeži,
rodiče,
nemocní,
bratři a sestry,
všechny vás zdravím s přáním požeh-

naných postních a velikonočních dnů, pro
které je určeno toto číslo farního časopisu.
Děkuji všem za modlitby, oběti a spoluprá-
ci. Zvláště všem, kteří jdete příkladem
(nejen svým) dětem při páteční mši svaté,
kde se snažíme velké Boží věci přiblížit
právě jim. Přijměte tedy vzpomínky, infor-
mace i všechna povzbuzení následujících
stran.
Předsevzetí doby postní
Je letitou praxí církve, že se v postní

době snažíme něco ze svého „pohodlí“ od-
ložit, aby zůstalo více času na to podstatné,
na setkávání s Bohem. Velmi praktickou
součástí postního snažení je úsilí o to,
abych sobě svěřené úkoly a povinnosti na-
plňoval dobře. Tedy, pokud jsem manžel,
zaměřím se na čas se svou ženou, pokud
jsem rodič, zpytuji úsilí věnované dobré
výchově dětí. Pokud jsem přijal nějakou
službu v církvi (ve farnosti), snažím se ji co
nejvíce zdokonalit, aby mně i druhým při-
nášela očekávaný duchovní užitek. S tím
souvisí i kontrola motivace, zda jde oprav-
du o službu bližním a Bohu.

Loňské téma
V loňském roce jsme během postu syste-

maticky probírali mši svatou. Bude uži-
tečné si toto čtyřdílné téma zopakovat –
přečíst či poslechnout na farním webu (viz
odkaz v QR kódu). Ze všeho si připomeň-
me důležitost vstupu a zakončení mešní
liturgie. Že totiž velmi záleží na tom, s čím
do slavení vstoupím. Že je důležité přijít
včas, uvědomit si, s čím přicházím a co od
Boha očekávám, zdali přicházím smířen se
svými blízkými. Také připomínám důleži-
tost setrvaní v tichém rozhovoru s Pánem
po skončení bohoslužby.
Nejde o divadelní před-
stavení, kdy zatleskám a
odejdu. Sám Bůh vstou-
pil a touží v nás nalézt

Výzvy, úkoly, informace

Nejlepší postní předsevzetí:
Dělat dobře to, co dělat mám.
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příbytek. Přivítejme ho, naslouchejme mu
ještě chvíli v tichu chrámu. Nakonec připo-
mínám postoj při eucharistické modlitbě,
tedy po zvolání „Tajemství víry“. Opět se
mnozí vracejí k tomu, že se posadí. Ale po-
stoj do konce eucharistické modlitby (do
modlitby Otče náš) je buď stání (všude ve
světě) nebo klečení (liturgická výjimka
u nás na Moravě).
Křest a skrutinia
Zatímco jsme loni rozebírali mši

svatou, letos se v postu zaměřme
na křest. Je samou podstatou doby
postní, že se připravujeme na
obnovu svého křtu, který při veliko-
noční vigilii mají všichni slavnostně
obnovit. Letos budeme mít mimořádnou
příležitost, že přípravu na křest můžeme
prožívat s naší katechumenkou Domi-
nikou Banou, která tuto svátost právě o ve-
liké noci přijme. Spolu s ní zažijeme tzv.

skrutinia o 3., 4. a 5. neděli postní. Co zna-
mená skrutinium? Dříve šlo a jakési po-
souzení způsobilosti. Nyní jde o modlitbu
exorcismu, tedy modlitbu za to, aby zlo ne-
mělo nad člověkem vládu, aby byl dotyčný
vnímavý pro Boží působení. Dále prožije-
me předání „pokladů církve“, což je Vy-
znání víry amodlitba Páně (toto předání se

koná ve všedních dnech postní doby).
Provázejme ji i další, kteří se rozhodují
ohledně vlastního křtu, svými modlitbami.
Jelikož v tomto roce čteme Písmo z ne-
dělního cyklu A, uslyšíme při skrutiniích

Skrutinium je modlitba za to,
aby zlo nemělo nad člověkem vládu,

aby byl dotyčný vnímavý
pro Boží působení.
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křestní evangelia, tedy úryvky čtené před
křtem dospělého. Věřím, že toto všechno
bude povzbuzením pro každého pokřtěné-
ho naší farnosti.
Osm dní se radujte
Vzpomínám na loňský rok, kdy volné

lavice o Velikonočním pondělí pro-
zrazovaly, že jsme zapomněli na Veliko-
noční oktáv. Ty největší slavnosti, a Veliko-
noce jsou ty vskutku největší, slavíme ce-
lých osm dní. Využijme tedy každé mše
svaté, která nám v tyto dny bude nabízena.
Biřmování
Jak už bylo zmiňováno v loňských čís-

lech Klíče, jsou nyní k dispozici přihlášky
na přípravu k přijetí svátosti biřmování.
Jsou v sakristiích obou kostelů. Prosím,
aby vyplněné přihlášky odevzdali samotní
zájemci přímo mně do konce doby postní.
Vlastní slavnost biřmování je naplánována
na podzim roku 2024. Začátek přípravy
bude stanoven po přihlášení. Co se týká
stáří biřmovanců, doporučuje se, aby
v roce přijetí svátosti dosáhli 18. roku své-
ho věku. Nicméně, je možné se domluvit
i s mladšími zájemci. Horní hranice pro
biřmovaní není stanovena. Naopak se do-
poručuje všem, kteří ji dosud nepřijali.
Vždyť i v pohřební liturgii se při modlitbě

za zemřelého odkazujeme na moc plynou-
cí z této svátosti.
Pastorační plán
V tomto liturgickém roce jsme se zaměři-

li na prohlubování lásky k Božímu slovu. To
se děje nejen při bohoslužbách. První
velký krok jsme mohli učinit při přednášce
v Neděli Božího slova. Toto téma nás ale
bude provázet i nadále. Například při
programu Noci kostelů (2. června 2023)
uslyšíme koncert židovských písní vy-
cházejících z pokladů Starého Zákona. Krá-
su Bible mohou objevovat naši osmáci
a deváťáci v hodinách náboženství nebo
právě se formující skupina biřmovanců.
V neposlední řadě chci připomenout
krásnou biblickou modlitbu – denní mod-
litbu církve (breviář). Rád bych v průběhu
roku zařadil modlitbu části breviáře (Ve-
černí chvály) do středeční mše svaté. Litur-
gie nám nabízí krásné propojení mešních
textů s částmi breviáře.
Nakonec přijměte výčet všeho (na pro-

tější straně), na čem jsme se usnesli
s pastorační radou a co, jak pevně doufám,
umožní náš duchovní růst i každodenní
všední věrnost Bohu.

Váš P. Ladislav

To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.

z velikonoční liturgie
Přejeme všem našim čtenářům, ať Kristovo vítězství dopadá

na všechny okolnosti vašeho života.
redakční rada
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1. Postní duchovní obnova v sobotu 11. břez-
na zaměřená na manžely s trvalým jáhnem
Jiřím Štreitem

2. Postní doba se zaměřením na křest a jeho
obnovu

3. Zahájení přípravy na biřmování
4. Zapojení do Noci kostelů v pátek 2. června
5. První svaté přijímání 4. června
6. Slavnost „Božího Těla“ s eucharistickým

průvodemměstem v neděli 11. června
7. Farní den v Areálu Jízdy králů v neděli

25. června
8. Farní pouť na Svatý Hostýn v měsíci srpnu
9. Farní poutní zájezd do Polska 28. – 30. září

(Osvětim,Wadowice, Kraków,Wieliczka)

Pastorační plán 2023
Modlitba za prvokomunikanty

Pane Ježíši, už za krátký čas
se s tebou naše děti

poprvé setkají ve svatém přijímání.
Pomáhej jim, aby se co nejlépe
na tento okamžik připravily.
Dej jim sílu, ať s tvou pomocí
přemáhají každý hřích a dělají
co nejvíce dobrých skutků.
Žehnej také jejich rodičům

a příbuzným,
aby jim dávali dobrý příklad
živé víry a obětavé lásky.

Amen.
Otče náš…, Zdrávas Maria…
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Liturgie našeho života
Liturgie svátosti smíření
Slavení
„Skočím ke zpovědi,“ zní často naše roz-

hodnutí. A věřím, že je i dobře míněno. Ale
někdy v násmůže probouzet dojem, že jde
vedle ostatních svátostí o nějaký druhořa-
dý proces. Svátost smíření má být stejně
jako jiné svátosti liturgickým slavením,
které si žádá svůj čas. I když víme, že jsou
holt dny, kdy přichází několik jednotlivců,
nebo zase dny, kdy jsou u všech zpovědnic
dlouhé fronty a kněz se musí snažit vyjít
každému vstříc.
Boží slovo
Nechci rozebírat celý průběh svaté zpo-

vědi. Ten známe nebo si jej najdeme

v Kancionálu. Chci se ale, podobně jako
v Klíči pro dobu adventní a vánoční 2021,
zaměřit na některé konkrétní prvky. Není
to běžná praxe, přesto se doporučuje, aby
před samotným vyznáním hříchů zaznělo
Boží slovo. Vždyť právě to je cesta, kterou
nás Bůh může oslovit. V rámečku jsou uve-
deny některé z úryvků, které lze v liturgii
svátosti smíření použít.
Výzva k vyjádření lítosti
Druhá oblast, které se chci dnes věnovat

je vyjádření lítosti. Je pravda, že lítost nad
svými hříchy vzbuzujeme již při přípravě
na zpověď (doma nebo v kostele). Již ve
chvíli rozeznání toho, co bylo dobré a zlé,
prosíme Boha za odpuštění a činíme roz-
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hodnutí začít znovu bez hříchů. Tuto lí-
tost však máme stvrdit i při samotném
vyznání. Někdy jsme již od dětství nau-
čeni ihned po vyznání hříchů vyjádřit lí-
tost. Přesto může kněz po povzbuzení
a uložení pokání vyzvat, aby dotyčný vy-
jádřil svou lítost nad hříchy. To můžeme
učinit níže uvedenými způsoby nebo
vlastními slovy. Nakonec, je možné lítost
vyjádřit i v duchu ve chvíli ticha.

Smyj ze mě mou vinu, Bože,
a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Otče, zhřešil jsem proti tobě,

a nejsem už hoden být tvým synem.
Buď milostiv mně hříšnému.
Pane Ježíši, Synu Boha živého,
buď milostiv mně hříšnému.

Bože, buď milostiv mně hříšnému.
Pak následuje rozhřešení. Přeji dobře

prožitou svátost smíření.
P. Ladislav

Texty z Písma, které lze například použít
při slavení svátosti smíření:

Iz 53,4-6: On nesl naše utrpení, obtížil se
našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali
za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného.
On však byl proboden pro naše hříchy, rozdr-
cen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši
spásu, jeho rány nás uzdravily. Všichni jsme
bloudili jako ovce, každý šel svou vlastní
cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás
všech.

Ez 11,19-20: Dám jim nové srdce a do
jejich nitra vložím nového ducha; odejmu
z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce
z masa, aby následovali mé zákony, za-
chovávali má přikázání a plnili je; budou
mým lidem a já budu jejich Bohem.

Mt 6,15-15: Jestliže odpustíte lidem
jejich poklesky, odpustí také vám váš ne-
beský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani
váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.

Mk 1,14-15: Naplnil se čas a přiblížilo se
Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!
Nebo podobenství o milosrdném otci

a marnotratném synu a jiné.

Praktické informace
Na zpovědnici, ve vývěsce nebo na farním webu najdete možnosti, kdy a jak je

možné ke svátosti smíření přistoupit. Předáváme tyto informace i touto cestou.
Svátost smíření je možné přijmout v kostele cca půl hodiny před každou večerní

mší svatou a na požádání po ranní mši svaté v sobotu.
Dle možností se zpovídá i v neděli přede mší svatou v Míkovicích.
Ve farnosti jsou také mimořádné dny vyhrazené k přijetí této svátosti.
Svátost je možné přijmout i mimo vyhrazený čas po domluvě s knězem.
Těm, kteří již nemohou přijít do kostela, je nabízena svátost smíření při

pravidelných návštěvách kněze.
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U papeže Františka
V tomto čísle otiskujeme promluvu

papeže Františka z neděle 16. října
2022 na téma „střelné modlitby“.
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium dnešní liturgie končí Ježí-

šovou znepokojenou otázkou: „Až přijde
Syn člověka, najde na zemi víru?“ (Lk
18,8). Jako by říkal: Až přijdu na konci dě-
jin – ale můžeme to brát i tak, že i teď,
v tomto okamžiku života – najdu ve vás, ve
vašem světě, nějakou víru? Je to vážná
otázka. Představme si, že by Pán přišel na
zem dnes: viděl by bohužel tolik válek, to-
lik chudoby, tolik nerovnosti a zároveň
velké výdobytky techniky, moderní
prostředky a lidi, kteří stále spěchají, nikdy
se nezastaví; ale našel by ty, kteří
mu věnují čas a náklonnost, ty, kteří
ho staví na první místo? A pře-
devším se ptejme sami sebe: Kdy-
by dnes přišel Pán, co by našel ve
mně, v mém životě, v mém srdci?
Jaké priority v mém životě by viděl?
Často se soustředíme na mnoho

naléhavých, ale zbytečných věcí, za-
městnáváme se a děláme si starosti
s mnoha podružnými skutečnostmi;
a možná, aniž bychom si to uvědomovali,
zanedbáváme to nejdůležitější a dovoluje-
me, aby naše láska k Bohu ochladla, aby
postupně vychladla. Dnes nám Ježíš na-
bízí lék, který zahřeje vyprahlou víru.A jaký
je to lék? Modlitba. Modlitba je lék víry,
posilující duši. Musí to však být neustálá
modlitba. Pokud musíme dodržovat léčbu,
abychom se uzdravili, je důležité ji dobře

dodržovat, užívat léky správným způso-
bem a ve správný čas, soustavně
a pravidelně. Ve všem v životě je to potře-
ba. Představte si rostlinu, kterou máme
doma: musíme ji každý den důsledně
živit, nemůžeme ji přelít a pak ji nechat
týdny bez vody! Tím spíše to platí pro mod-
litbu: nemůžeme žít jen silnými okamžiky
nebo intenzivními setkáními jednou za
čas a pak se „uložit k zimnímu spánku“.
Naše víra vyschne. Potřebujeme každo-
denní vodu modlitby, potřebujeme čas vě-
novaný Bohu, aby mohl vstoupit do naše-
ho času, do našich dějin; pravidelné chví-
le, kdy mu otevíráme svá srdce, aby do nás
mohl každý den vlévat lásku, pokoj, radost,
sílu, naději; tedy živit naši víru.

Proto dnes Ježíš mluví „ke svým
učedníkům – ke všem, nejen k některým!
– o potřebě stále se modlit, aniž bychom se
unavili.“ Někdo by však mohl namítnout:
„Ale jak bych mohl? Nebydlím v klášteře,
nemám moc času na modlitbu!“ Možná,
že nám v těchto obtížích, může pomoci
moudrá duchovní praxe, na kterou se dnes
poněkud zapomíná a kterou naši starší
lidé, zejména babičky, dobře znají: tak-
zvané střelné modlitby. Název je trochu za-
staralý, ale obsah je dobrý. Jaké to jsou?
Velmi krátké modlitby, které si snadno za-

„Bože, děkuji ti a dávám ti tento den.“
„Přijď, Duchu svatý.“

„Ježíši, důvěřuji ti, Ježíši, miluji tě.“
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pamatujeme a které můžeme
často opakovat během dne, při
různých činnostech, abychom
zůstali „naladění“ na Boha.
Uveďme si několik příkladů.
Jakmile se probudíme, může-
me říci: „Bože, děkuji ti
a dávám ti tento den.“ Pak mů-
žeme před nějakou činností
opakovat: „Přijď, Duchu svatý.“
Amezi jednou a druhou věcí se
modlit takto: „Ježíši, důvěřuji
ti, Ježíši, miluji tě.“ Jsou to
malé modlitby, ale udržují nás
v kontaktu s Bohem. Jak často
posíláme „zprávy“ lidem, které
máme rádi! Dělejme to také
s Bohem, aby naše srdce zů-
stalo s ním spojeno. A nezapo-
meňme si přečíst jeho odpově-
di. Bůh vždy odpovídá. Kde je
najdeme? V evangeliu, které je
třeba mít vždy po ruce a něko-
likrát denně ho otevřít,
abychom přijali slovo života,
které je nám určeno.
A vraťme se k radě, kterou

jsem vám už tolikrát dal: noste
malé kapesní evangelium
v kapse, v tašce, a když budete
mít chvilku, otevřete ho a něco
si přečtěte, a Bůh vám takto
odpoví.
Kéž nás Panna Maria, věrně

naslouchající, naučí umění
modlit se stále a bez únavy.

Zdroj: Vatican News

Modlitba je naše nejsilnější zbraň.
Je to klíč, který otevírá srdce Boží.

sv. P. Pio
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Aglomerační florbalový turnaj
Po necelém roce se opět podařilo usku-

tečnit sportovní akci pro chlapeckou
křesťanskou mládež naší slovácké aglome-
race. Florbalový turnaj se konal 26. listopa-
du 2022 v tělocvičně základní školy ve
Starém Městě. Nakonec se podařilo po-
skládat soutěžní týmy do všech tří vě-
kových kategorií jak z Kunovic, Uherského
Hradiště tak i Starého Města.
První část turnaje, která začínala hned

ráno, zahájily zápasy kategorií mladších
(6–9 let) a prostředních (10–13 let). Po
opožděném příjezdu týmů z Kunovic byl
turnaj zahájen společnou modlitbou ve-
denou staroměstským duchovním správ-
cem. Poté následovalo krátké vysvětlení
pravidel a seznámení s harmonogramem.
Hned nato již začaly samotné zápasy. Kaž-
dý tým z dané kategorie hrál vzájemné zá-
pasy, celkemna tři kola. Poté tedy, co každý
tým odehrál šest zápasů, bylo rozhodnuto
o vítězi.
Oba naše týmy, složené z kunovických

ministrantů, se po úvodních nepřesvěd-
čivých zápasech rozjely, a poté už byly k ne-
zastavení. Kluci tak mohli před obědem
zažít pocity vítězství, kdy kunovické týmy
vyhrály v obou kategoriích, a mohli si do-
slova „vychutnat“ zasloužené zlaté medai-
le. Kunovice díky tomu získaly putovní po-
hár pro mladší kategorie. Za nejlepší střel-
ce v daných kategoriích byli po právu vy-
hlášeni hráči z Kunovic. Za mladší to byl
Tom Hala a prostřední Vítek Pěcha.
Po obědě začínala část turnaje, kde hrála

kategorie starších (14 let a více). I zde byl
systém zápasů obdobný. Letošní turnaj

ovládl tým ze Starého Města. Našemu
týmu z Kunovic, i když hrál výkonově vy-
rovnané zápasy, se nedařilo vstřelit dosta-
tečný počet branek potřebných k výhře,
a tak obsadil třetí místo. Těšit nás může
alespoň jedna výhra právě nad Starým
Městem. Za potlesku byly vyhlášeny vý-
sledky a následně se účastníci rozjeli do
svých domovů.
Atmosféra na turnaji byla velmi přátel-

ská, za vyzdvižení patří i vydatné povzbu-
zování ze strany fanoušků a právě nehrají-
cích hráčů. Velký dík patří letošním or-
ganizátorům ze Starého Města a všem, kte-
ří pomohli se zajištěním akce, dopravou
na místo a starostí o kluky během turnaje.
Jsme všichni rádi, že v našich farnostech je
dostatek mládeže, aby se zorganizovala
akce tohoto typu. Společně se budeme
opět těšit na další ročník.

Ondřej Blažek
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Vánoční turnaj ve stolním tenise

Dne 29. prosince 2022 se na farním domečku opět konal již tradiční turnaj ve stolním
tenise. Díky pořádání Kunovským centremmládeže si tak mohly děti různého věku i s ro-
diči zasportovat v čase vánočních prázdnin. Letos účast nebyla bohužel tak vysoká jako
loni, a tak se vytvořila jedna kategorie jednotlivců. Jednotliví hráči hráli systémem každý
s každým. Po odehrání všech zápasů se mohlo přistoupit k vyhlášení výsledků a předání
odměn pro výherce. Štěpán Omelka, který nenašel přemožitele, si po zásluze odnesl
diplom a výhru za první místo. Na druhém místě skončil Matěj Kučík a na třetím místě
se shodně umístili Vojta Skopal a Dominik Škrášek. Všem výhercům gratulujeme. Dě-
kujeme těm, kteří se rozhodli přijít si zahrát a porovnat svou šikovnost i v čase Vánoc.
Poděkování patří také všem, kteří se zasloužili o organizaci a zajištění akce. Těšíme se na
příští ročník a věříme, že se tam potkáme.

Ondřej Blažek
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Autoři fotografií a ilustrací:
Člověk a víra – Radomír Muzikář: 3
Člověk a víra – Pavel Ingr: 5
Člověk a víra – Tomáš Fečo: 9
Petr Janků: 10
Ondřej Blažek: 11
Petr Turčinek: 12
P. Ladislav Kunc: titulní strana (bičování Krista, bazilika Sagrada Família), 2, 6, 12

Neděle Božího slova
Vždy 3. neděle liturgického mezidobí

(v letošním roce připadla na 22. ledna) je
věnována „slavení a šíření Božího slova
a úvaze nad ním“.
Papež František zvolil třetí neděli v mezi-

dobí, kdy evangelium představuje Ježíše
jako hlasatele Božího království. Zároveň
se ale jedná o časový úsek, do něhož spadá
Den dialogu s judaismem a Týden modli-
teb za jednotu křesťanů. Papež výslovně
říká, že den věnovaný Bibli nemá být
jednou za rok, ale slaví se jednou s celo-
roční platností, abychom získali důvěrnější
vztah k posvátným textům.
V našem kostele jsme mohli tento vztah

prohloubit nejen při dopolední mši svaté,
ale také při dalším odpoledním programu.

Otec Ladislav připravil prezentaci, ve které
se zmínil třeba o tom, jak Bible vznikla,
jaká je její struktura a uspořádání,
o jazyku, kterým byla psána, o překladech
Bible, jakým způsobem je možné Písmo
svaté číst atd.
Bylo možné si prohlédnout různá vydání

Bible, současná i historická, Bible pro děti
a jiné.Mezi nejzajímavější exponáty určitě
patřil ručně opsaný Evangeliář. Byly vysta-
veny kresby dětí, které kreslily oblíbené
biblické události. Pro děti byly připraveny
i další aktivity týkající se Božího slova.
Ve farním společenství jsme mohli takto

strávit příjemné nedělní odpoledne.
Petr Hanáček
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Program
neděle 26. 2. 1. neděle postní

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

neděle 5. 3. 2. neděle postní
14.30 K – křížová cesta (ministranti)
14.30 M – křížová cesta (P. Ladislav)

sobota 11. 3.
K – Duchovní obnova (nejen) pro manžely
vede trvalý jáhen Jiří Štreit
ranní mše svatá nebude

9.00 první přednáška (farní domeček)
10.00 adorace a příležitost ke svátosti smíření (farní domeček)
11.00 mše svatá (kostel)
12.00 oběd pro přihlášené (farní domeček)
13.30 druhá přednáška (farní domeček)

neděle 12. 3. 3. neděle postní
10.30 K – mše svatá (první skrutinium)
14.30 K – křížová cesta (rodiče prvokomunikantů)
14.30 M – křížová cesta

pondělí 13. 3.
19.00 K – přípravné setkání pro prvokomunikanty a rodiče,

téma: Modlitba a smíření
neděle 19. 3. 4. neděle postní

10.30 K – mše svatá (druhé skrutinium)
14.30 K – křížová cesta (pastorační rada)
14.30 M – křížová cesta

pondělí 20. 3. Slavnost sv. Josefa
18.00 K – mše svatá ze slavnosti

čtvrtek 23. 3.
18.00 M – mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně

sobota 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně
7.30 K – mše svatá ze slavnosti
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Program
neděle 26. 3. 5. neděle postní

10.30 K – mše svatá (třetí skrutinium)
14.30 K – křížová cesta (schola, zpěváci, hudebníci)
14.30 M – křížová cesta

čtvrtek 30. 3.
16.00 M – příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků
18.00 M – mše svatá se společným udílením pomazání nemocných

pátek 31. 3.
18.00 K – mše svatá
19.00 K – křížová cesta městem (mládež)

neděle 2. 4. Květná neděle
odevzdávání schránek Postní almužny v kostele

14.30 K – křížová cesta (modlitební společenství)
14.30 M – křížová cesta

pondělí 3. 4.
16.00 K – příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků
18.00 K – mše svatá se společným udílením pomazání nemocných

čtvrtek 6. 4. Zelený čtvrtek
18.00 K – mše svatá na památku večeře Páně – začíná Velikonoční třídení

pátek 7. 4. Velký pátek
18.00 K – památka umučení Páně

sobota 8. 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 9. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
10.30 K – mše svatá

pondělí 10. 4. Pondělí v oktávu velikonočním
7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
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Program
neděle 16. 4. 2. neděle velikonoční

10.30 K – mše svatá (přijetí nových katechumenů)
čtvrtek 20. 4.

19.00 M – Večer chval
pondělí 24. 4.

19.00 K – přípravné setkání pro prvokomunikanty a rodiče,
téma: Poslední večeře

pátek 12. 5.
18.00 K – mše svatá s první májovou pobožností pro děti

pátek 19. 5.
17.00 K – přípravné setkání pro prvokomunikanty a rodiče,

téma: Svátost smíření a mše svatá
18.00 K – mše svatá s májovou pobožností pro děti

pátek 26. 5.
18.00 K – komentovaná mše svatá (nejen) pro prvokomunikanty

neděle 4. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
7.30 K – mše svatá
9.00 M – mše svatá
10.30 K – mše svatá se slavností prvního svatého přijímání

neděle 11. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
8.00 M – mše svatá
9.30 K – mše svatá, po ní následuje eucharistický průvod

neděle 18. 6. 11. neděle v mezidobí
9.00 M – mše svatá se slavností prvního svatého přijímání

neděle 25. 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



Postní duchovní obnova (nejen) pro manžely
sobota 11. března 2023, Kunovice

9.00 první přednáška (farní domeček)
10.00 adorace a příležitost ke svátosti smíření (farní domeček)
11.00 mše svatá (kostel)
12.00 oběd pro přihlášené (farní domeček)
13.30 druhá přednáška (farní domeček)

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


