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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 
Milé sestry, milí bratři, 
modrá barva titulní strany tohoto 

prázdninového vydání může připome-
nout rozlehlé letní nebe či vůni mořské-
ho břehu – místa odpočinku našich 
prázdninových výletů a dovolených. Mů-
že být ale také barvou Panny Marie 
v roce, kdy si připomínáme 100. výročí 
jejího zjevení ve Fatimě. O tom jsme už 
společně hovořili. Rád bych ale podtrhl 
jednu myšlenku. Někdy si při takových 
zjeveních mylně představujeme, že Bůh 
po nás chce něco navíc. Když se ale 
nad poselstvím takového zjevení zamys-
líme, zjistíme, že očekává pravý opak. 
Skrze Pannu Marii nám připomíná, jak 
moc je důležité, abychom nezapomněli 
na to, proč na této zemi vlastně jsme. 
Abychom naopak zastavili „rozjetý vlak“ našeho života a usedli u jeho nohou jako 
Marie (sestra Marty), která si vybrala to, co je důležité, ten nejlepší úděl. Byla 
s Ježíšem, který svým slovem občerstvoval její duši. Vždyť on sám nás volá, aby-
chom si u něho odpočinuli. 

Jsme tedy zváni, abychom žili se zrakem upřeným na nebe, na cíl našeho po-
zemského putování. Jsme zváni, abychom neztráceli čas a síly modloslužbou, ale 
klaněli se jedinému pravému a milujícímu Bohu. Jsme zváni, abychom se denně 
i s dětmi obraceli k tomu, který nás povolal do života, a s ním utvářeli a prohlubo-
vali přátelství. 

Přeji nám všem, ať jsou dny nastávajících prázdnin nejen příležitostí k načerpání 
fyzických sil při výletech či dovolených v rodinném kruhu, ale také časem, kdy 
pozveme Ježíše, „posadíme se u jeho nohou“ a budeme mu naslouchat. 

Váš P. Ladislav 



15 let  
otce Ladislava 
ve Vlčnově 
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V létě roku 2002 přijal úkol správy vlčnovské farnosti tehdy sedmadvacetiletý olo-
moucký rodák s kořeny ve Frýdku - Místku a Zdounkách u Kroměříže, P. Ladislav 
Kunc. 
Je tomu tedy už celých 15 let, které otec Ladislav věnuje práci ve Vlčnově a péči 
o místní farníky. 
Chtěli bychom těmito několika stránkami otci Ladislavovi poděkovat, a také zavzpo-
mínat na společně prožité okamžiky, kterých za ta léta opravdu není málo. 
Ideální by samozřejmě bylo, kdyby každý z nás farníků mohl otci něco malého vzká-
zat. To by však bylo náročné nejen organizačně, ale také by nám pak asi nestačil 
rozsah našeho farního zpravodaje, který je mimo jiné také dílem našeho pana faráře.  
Děkujeme proto těm, kteří své myšlenky vyjádřili na papír a dovolili nám je zde uve-
řejnit. Všechny ostatní vybízíme, aby neváhali přijít na letošní farní den, který je ideál-
ní příležitostí nejen k rozhovoru, ale hlavně k vytvoření příjemné rodinné atmosféry. 
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Otec Ladislav se do Vlčnova nestěho-
val z daleka. Hranice jihovýchodního 
Slovácka překročil již v roce 2000, když 
byl poslán na svou první kněžskou 
službu jako kaplan do Uherského Bro-
du. 
Díky působení otce Ladislava v Uher-
ském Brodě a také jeho zapojení 
v mládežnických akcích nebyl pro ně-
které farníky úplně neznámý. Vidět 
jsme ho totiž mohli nejen v brodském 
farním kostele při mších svatých a bo-
hoslužbách, ale také na koncertech 
chválové kapely, kterou společně se 
svým kolegou P. Janem Plodrem zalo-
žil. Kapela se jmenovala „JPH & LMJK“ 

a písněmi, jejichž autory je již zmíněná 
dvojice, oslavovali Boha. Při koncer-
tech jim byly nápomocné scholy z míst, 
kde oba kněží působili, a jejich přátelé. 
Blízkého vztahu k hudbě si záhy po 
příchodu otce Ladislava do Vlčnova 
všimli i místní. A to obzvlášť díky tatín-
kovi nového kněze, panu Ing. Ladislavu 
Kuncovi, který je nejen výborným var-
haníkem, ale také dirigentem chrámo-
vého sboru u Panny Marie Sněžné 
v Olomouci. Libé tóny varhan ve Vlčno-
vě se však nerozeznívaly jen pod ruka-
ma pana Kunce, ale také jeho manžel-
ky a maminky našeho pana faráře, pa-
ní Emílie Kuncové, která je též varhani-
cí. 
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat rodičům otce Ladislava, nejen že 
ve svém synu podporovali touhu po 
kněžském povolání, ale i za všechny 
jejich oběti, které přímo naší farnosti 
už dlouhých 15 let prokazují. 
Tvůrčí činnost se však u otce Ladislava 
neprojevila jen v oblasti hudby. Dalším 
jeho vášnivým koníčkem je fotografo-
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vání, počítače, technika a správa 
webových stránek. Jako správný otec, 
i když duchovní, dokázal vždy svým 
nadšením zapálit druhé a být jim nápo-
mocný v jejich učení. 
Ne jinak to je v duchovní oblasti. Právě 
na cestě za Kristem je nám dobrým 
průvodcem  a vzorem. 

Modlitba za kněze 
Dobrý Bože, 

přijmi naše prosby 
za duchovní otce. 

Pronikni jejich srdce 
milostí Ducha svatého, 
opravdovostí a láskou, 

aby se ti stále více podobali. 
Ať posvěcují sebe i nás, 

ať nás vedou k tobě, 
ať vždy u nás naleznou 

pomoc a pochopení. 
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S poděkováním našemu milému otci La-
dislavovi, který na začátku letošních 
prázdnin oslaví 15 let svého působení 
v naší farnosti.  
Mé první osobní setkání bylo hodně roz-
pačité, a když se na to dívám s odstupem 
času, snad i trapné. Jelikož syn neměl na 
základní škole výuku náboženství, řešili 
jsme to s předchůdcem pana faráře, ot-
cem Michalem Pořízkem, individuální 
domácí přípravou. Otec Michal mě ujistil, 
že vše potřebné stran výuky předá i své-
mu nástupci. Jaké však bylo mé překva-
pení, když jsem za novým knězem přišla, 
a ten o ničem nevěděl. Toto první setkání 
bylo hodně neosobní, takové studené… 
v ten moment mě napadlo jediné: 

„A jsme v háji.“ 
Syn měl po prázdninách nastoupit do druhé třídy, kde vlastně začíná příprava 
k prvnímu svatému přijímání. Ale nevzdávala jsem se. Pár dní před koncem 
prázdnin jsem u farních dveří zvonila znovu. Pan farář mluvil o nějakém jiném dí-
těti, ale už byl přístupnější. Domluvili jsme se, že se bude v započaté výuce po-
kračovat. Následovalo přezkoušení a ve třetí třídě i první svátost smíření a první 
svaté přijímání.  
I v dalších školních letech 
jsme pokračovali v indivi-
duálních přípravách, pra-
covní listy, přezkoušeni 
na faře u pana faráře...  
Syn začal i ministrovat 
a účastnil se i aktivit 
s touto funkcí spojených. 
Přijal i svátost biřmování 
a jsme rádi, že jsme, jak 
se lidově říká, neutekli 
z první prohrané bitvy. 
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Za těch 15 let, co náš milý otec Ladi-
slav působí v naší farnosti, se hodně 
změnilo. Snaží se nám farníkům zajistit 
doslova komfort... Je toho hodně, určitě 
na něco zapomenu...  
Vždy po velkých křesťanských svátcích 
náš pan farář děkuje všem, kteří jakou-
koliv měrou přispívají ke zdárnému prů-
běhu slavností.  
Ale děkujeme my jemu za jím udělené 
milosti, kterých se nám skrze něho do-
stává?  
Za jeho promluvy ve všední dny i v ne-
děli, za jeho katecheze při různých pří-
ležitostech, za nekončící hodiny na-
slouchání ve zpovědnici, za čas stráve-
ný s našimi nemocnými, za přípravy ke 
svátostem křtů, svateb, prvních zpově-
dí, udělování prvních svatých přijímání 
i k přípravám ke svátosti biřmování? 
A kolik citlivosti dokáže vnést i do po-
sledních rozloučení při pohřebních ob-
řadech... 
Jeho stále aktualizované farní webové 
stránky, které jsou známé a oblíbené 
i za hranicemi Vlčnova. Dává možnost 
i využití farní kaple Božího Milosrden-
ství k modlitbě různým modlitebním 
společenstvím.  
K tradici už patří i každoroční soustře-
dění scholy a ministrantů o prázdni-
nách, kdy se snaží formovat své po-
mocníky. Jeho krásné umělecké foto-
grafie, které zdobí nejenom farní web, 
ale i katolický děkanátní kalendář.  
Jeho hudební kvality při organizování 
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koncertů v kostele, u Živého Bet-
léma či na programech farních 
dnů.  
Mohla bych pokračovat... bylo by 
toho určitě mnohem a mnohem 
víc, ale musím dát prostor 
i jiným... 
 
Díky Vám, milý Otče, za vše, 
hlavně za to, že tady s námi už 
dlouhých, nebo snad krátkých 15 let jste, vedete naši farní rodinu, a vedete ji 
vskutku skvěle.  
Škoda, že se kněží nemohou hodnotit jako politici nebo filmové hvězdy, protože 
Vy byste si určitě zasloužil titul TOP správce farnosti. 
A to jsem ještě na něco zapomněla… na skvělou Farní kavárnu s výbornou farní 
kávou.  
Moc si přeju, aby jste naši farnost vedl s Boží pomocí a ochranou ještě hodně let. 

farnice 
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Děkujeme Vám, otče, za podporu 
a modlitby, které nás provázejí, za hud-
bu a písně, které jste pro nás složil, za 
povzbuzení v tom, co děláme, a hlavně 
se nejvíc těšíme na to, až jednou bude-
me moct dokončit naše rozjeté dílo 
(PS: určitě víte, co tím myslíme ☺) 
 

Schola 

Schola Samuel 
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15 let je opravdu kus života. A jelikož 
jsem nebyla pouze návštěvník neděl-
ních bohoslužeb, ale tak nějak jsem se 
zapojovala do života farnosti, moje 
nejen duchovní identita byla ovlivněna 
a formována našim duchovním pastý-
řem otcem Ladislavem. Děkuji mu 
opravdu za hodně. Za tunu šálků dobré 
kávy, za jeden světelný rok modliteb za 
mě a za nás, za hezké fotografie, za 
krásnou hudbu, za otevřené srdce 
i dveře fary, za dobré rady, za čas na-
slouchání, čas kárání a hlavně za čas 
povzbuzení. Intenzivní zážitky s otcem 
Ladislavem se samozřejmě udály na 
soustředěních ministrantů a scholy. 
Nikdy nezkazil žádnou srandu. Všech-
ny středeční túry absolvoval s velikým 
závažím alias fotoaparátem jako dělo. 
A pak pro nás sloužil mši svatou v pří-

rodě. Během perných dní s dětmi došlo 
i na neshody a nepochopení. Byl to on, 
kdo se snažil vnášet smír a porozumě-
ní. Byl tam a povzbuzoval nás na cestě 
k Bohu.  
Ráda cestuju a díky farním zájezdům 
a finanční podpoře rodiny jsem mohla 
navštívit mnoho krásných poutních 
míst v naší republice i v zahraničí. Vel-
ký zážitek, za který děkuji otci Ladisla-
vovi, byl farní zájezd do Izraele, do 
Svaté Země. Prošli jsme svatá místa, 
o kterých se čte v Bibli, kudy chodil náš 
Pán Ježíš Kristus. V den svých naroze-
nin jsem se koupala v Mrtvém moři 
a večer proběhla mini narozeninová 
party na hotelovém pokoji v Betlémě. 
Izrael, Svatá Země, má také přídomek 
„páté Evangelium“. Tato pouť mě obo-
hatila a nepřestanu z ní čerpat. Děkuji. 

Lidy 
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Milý otče Ladislave, 
 

u příležitosti patnáctileté-
ho působení v naší far-
nosti Vám ze srdce dě-
kujeme za Vaši činnost 
v duchovní službě a za 
obětavou práci s námi.  
Do dalších Vašich mno-
hých let Vám upřímně 
přejeme hodně darů Du-
cha Svatého, neustálou 
ochranu Panny Marie, ať 
Vám náš Pán žehná v další Vaší činnosti, a v neposlední řadě Vám přejeme stálé 
zdraví a pevné nervy s námi + hlavně se scholou. 

Vaši ministranti :-) 

Ministranti Vlčnov 
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Za 15 let se toho stihne opravdu moc...  
 

Nebudu vyjmenovávat všechny události, co se ve farnosti stihly nebo se podařilo 
opravit. Možná bych jen poděkoval za jednu životní změnu, možná životní styl.  
Kdyby nebylo Vás, otče Ladislave, tak výrobky jablečné společnosti z Ameriky mě 
nějak neuchvátí. Dnes si ani neumím představit, že bych ty skvělé pomocníky ne-
měl. Zasel jste dobrý jablečný sad a sklizeň je pro dnešní den velice dobrá.  

Přeji Vám, otče, aby každé slovo, které 
k nám farníkům promlouváte díky pro-
mluvám po evangeliu, mělo opravdové 
a věrohodné plody a výsledky!  

starší ministrant 
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Otci Ladislavovi bych ráda popřála 
hlavně hodně zdraví,  

stálou ochranu a pomoc Boží 
a aby hojně začalo růst a vzkvétat to, 

co tu za těch 15 let tak horlivě  
a obětavě zaséval. 

 
Ráda bych mu poděkovala  

za nádherné promluvy, 
za návštěvy nás nemocných, 

vždy přichází s úsměvem, potěší.  
Za jeho trpělivost. 

 
Za vše upřímné:  
Pán Bůh zaplať. 

 
V modlitbě denně pamatuje  

Marie Kašpaříková. 
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„Desatero“ nejen na prázdniny 
 

1. Především se snažit líbit Bohu: „To je střed mé duše a nehybný pól, okolo 
kterého se točí všechna má přání a veškerý můj pohyb.“ 

2. Nic z donucení, všechno z lásky: „To je hlavní pravidlo naší poslušnosti: je 
potřeba dělat všechno z lásky a nic z donucení. Je třeba spíše milovat po-
slušnost, než se bát neposlušnosti… Zanechávám vám ducha svobody, kte-
rý vylučuje donucení, úzkostlivost a neklid.“ 

3. Nic nežádat, nic neodmítat: „Zůstat v náruči Prozřetelnosti a nezastavovat 
se u žádného jiného přání, než toho chtít to, co Bůh chce od nás.“ 

4. Postupovat z nitra k vnějšku: „Nikdy jsem nemohl souhlasit s metodou těch, 
kteří s obnovou člověka začínají z vnějšku, od chování, oblékání, účesu. Zdá 
se mi naopak, že je třeba začínat z nitra… Skutky mají původ v srdci, a proto 
jsou takové, jaké je srdce… Kdo má Ježíše ve svém srdci, má ho pak hned 
ve všech vnějších činech.“ 

5. Jít klidně, „s umírněnou pílí“. „Spěch a neklid nejsou k ničemu; touha po du-
chovním životě je dobrá, ale musí být bez neklidného zmítání.“ „Uzdravení, 
k němuž dojde pokojně, je vždy nejjistější.“ „Musíme být tím, čím jsme a být 
tím dobře, abychom dělali čest Tvůrci, jehož jsme dílem.“ 

6. Myslet jen na „dnešek Boha“. „Mysleme na to, abychom konali dobře své 
věci dnes a až přijde zítřek bude se jmenovat i on dnešek a tehdy na něj 
budeme myslet.“ 

7. Začínat každý den znovu: „Každý den musíme začínat se svým duchovním 
pokrokem a když na to budeme dostatečně myslet, nebudeme se divit, když 
v sobě najdeme nedostatky. Neexistuje nic, co by bylo již zcela hotovo; je 
třeba znovu začínat a začínat rádi.“ 

8. Využít všechny příležitosti: „Snášejte s mírností malé nespravedlnosti, malá 
nepohodlí, nedůležité ztráty, které se stávají každý den. Tyto malé příležitos-
ti prožívané s láskou vám získají Boží srdce a způsobí, že bude zcela vaše.“ 

9. Být veselí: „Jděte kupředu s radostí a se srdcem otevřeným jak jen to nejvíc 
jde; a jestli nejdete vždy s radostí, jděte vždy s odvahou a důvěrou.“ 

10. Žít se svobodným duchem: „Nedělám si žádné výčitky opustím-li svůj životní 
řád, když to vyžaduje služba mým ovečkám… Bůh mi dává milost, že miluji 
svatou svobodu ducha tak jako nenávidím nevázanost a zhýralost.“ 

Text byl sestaven Misionáři sv. Františka Saleského. 
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Tomáš Tománek 
Matias Michael Šustek 
Bartoloměj Struhařík 

Štěpán Mikulec 
Kryštof Moštěk 
Laura Zemková 

Patrik Ladislav Plesl 
František Solař 

DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE JSME PŘIJALI 

DO BOŽÍCH RUKOU JSME ODEVZDALI 
Marie Mikušková, č. p. 916 
Jiřina Mošťková, č. p. 626 
Antonín Křapa, č. p. 1046 

Marie Kašpaříková, č. p. 621 
Anna Ulčíková, č. p. 761 

Františka Jančová, č. p. 888 
Karel Kadlčík, č. p. 532 

Marie Chvílíčková, č. p. 529 
Bohumila Pechalová, č. p. 859 

Karel Dvořák, č. p. 325 
Marie Zemková, č. p. 486 
Milan Křapa, č. p. 1241 
Tomáš Javor, č. p. 1146 
Marie Křapová, č. p. 821 

František Pavelčík, č. p. 1150 

Kronika farnosti 



18 Jákob—prázdninové vydání 2017 

Michaela Bachanová 
Jan Heinrich 

Sabina Hlůšková 
Matyáš Horák 
Dominik Ježek 
Nela Ježková 

Lucie Kadlčková 
Sára Kahánková 
Zdeněk Kašpařík 

Michal Knotek 

Šimon Koníček 
Tomáš Křapa 

Klára Lekešová 
Zuzana Mikesková 

Tomáš Mikulec 
Jakub Němec 

Klára Ondrůšková 
Adriana Podškubková 

Vendula Pechalová 
Vendula Smrtková 

K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ POPRVÉ PŘISTOUPILI 

Kronika farnosti 
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Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošť-
ková a Bronislava Jakoubková pod vedením P. Ladislava Kunce. 
Webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz 
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce: 
jakob.redakce@seznam.cz 
Tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz 

Program 
 neděle 25. 6. Slavnost výročí posvěcení kostela, 16. farní den 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 14.30 hodin koncert v kostele a setkání na farní zahradě 
 středa 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 23. 7. Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 13. 8. 19. neděle v mezidobí  
 7.30 hodin mše svatá 
  Farní pouť na Svatý Antonínek 
 15.00 hodin mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku 
 pondělí 14. 8.  
 18.30 hodin mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
 sobota 2. 9.  
  Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání děkanátu Uherský 

Brod na Velehradě 
 pátek 8. 9.  
 18.30 hodin duchovní zahájení školního roku žehnáním aktovek a všem 

školákům a pedagogům při mši svaté pro děti 
 neděle 10. 9. 23. neděle v mezidobí 
  Děkování a prosba za úrodu 
 9.00 hodin slavná mše svatá s děkováním a prosbou za úrodu, za příznivé-

ho počasí se uskuteční pod širým nebem u kaple pod vinohrady 
  Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb 

a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách. 



Autoři fotografií: 
V časopisu byly použity fotografie z archívu farnosti 
a databáze Člověk a víra. 


