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KUNČINA VES 

 

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE 

 

HISTORIE 

 

Dominantou vísky je malá kaplička, postavená asi koncem osmnáctého století. Usuzuje se tak 

podle bedřichovského kostela, který byl postaven v roce 1789      

a kaplička je v podobném barokním slohu jako kostel. 

Obecní kronika uvádí, že v roce 1917 byl z kapličky odebrán 

zvon k válečným účelům. Obec dostala za zvon 80Kč. Od té doby 

byla kaplička bez zvonu. Obyvatelé vesnice byli zvyklí              

na zvonění klekání ráno, v poledne i večer a také zemřelým, a tak 

se rozhodli koupit v roce 1918 zvon nový. Odlila ho brněnská 

firma Rudolfa Manouška za 360 korun a byl zasvěcen                

sv. Josefovi. 

Další významnou událostí bylo zasvěcení kaple sv. Cyrilu             

a Metodějovi v roce 1921. Na návrh pánů Vojtěcha Entlera          

a Cyrila Jaška se občané usnesli, aby byla na svátek patronů 

kapličky ve vsi pouť. Požádali bedřichovského faráře P. Františka 

Krejčího, aby jim v této věci vypomohl. Pan farář zažádal          

na konsistoř do Brna o svolení k tomuto zasvěcení. Když bylo 

svolení obdrženo, tak občané zakoupili obraz svatých Cyrila        

a Metoděje, který byl posvěcen 4.9. 1921. Na další potřeby pro 

kapličku byla vykonána sbírka a od roku 1921 je v Kunčině Vsi 

zavedena pouť se slavnou mší svatou na svátek patronů kapličky. 

 

 

INTERIER 

 

V kapličce je obětní stůl se svatostánkem se svícny a vázami na květiny. Nad svatostánkem 

visí obraz svatých patronů Cyrila Metoděje. V rozích jsou sochy pravděpodobně sv. Antonína                   

a Blahoslavené Panny Marie. U zdi jsou dvě lavice. 
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OPRAVY 

 

1.) V roce 1965 byla důkladně opravena střecha a věž kaple. I když si občané opravili 

kapličku sami, největší podíl na organizaci oprav a vlastních pracích měl pan Antonín Janeček 

z Kunčiny Vsi č. 29, jak vyplývá ze zprávy P. Leopolda Běhala, bedřichovského faráře 18. 

10. 1965. 

2.) Od 6. července 1972 se z věže kapličky rozeznívá nový 67 kg vážící zvon, na který 

obyvatelé uspořádali sbírku. Zvon odlil pan Vincenc Holcner z Kozárova č. 27. Zajistil          

si veškerý materiál a v dřevěné kůlně na zahradě svého domu se mu zvon s několika 

pomocníky podařilo odlít. Ač laik, zvon prošel kampanologickou zkouškou. Jeho hlas nás 

každý den vybízí k modlitbě a také nám každý den připomíná jeho osobu.  

Zvon nese nápis!:“SVATÁ PANNO MARIA ORODUJ ZA NÁS. DO RUKOU SVÝCH 

VEM NAŠE SRDCE BLOUDÍCÍ“   

Starý zvon se již nepoužívá, ale je stále uložen ve zvonici kapličky. 

3.) V roce 2005 dostala kaple novou fasádu.  

4.) V roce 2010 byla položena nová dlažba na schody.  

5.) V roce 2011 byla kaple znovu opravována. Byly provedeny izolační práce, opravy omítek, 

položena nová dlažba, osazena nová okna a dveře. Nakonec dostala kaple do vínku i nový 

obětní stůl a osvětlení. Na podzim byla u opravené kapličky sloužena slavná mše svatá 

lysickým farářem Slavomírem Bedřichem.  

 

KŘÍŽE  

 

1.) U silnice z Kunčiny Vsi na Kozárov na mezi byl v roce 1856 postaven kamenný kříž 

s pozlaceným Kristovým Tělem. Pod ním je zobrazen kalich s hostií – žlutý. 

Na zadní straně kříže je nahoře asi porcelánová hlava Krista. Na podstavci je znázorněno 

srdce s paprsky a shora probodnuté. Celkově je kříž i s podstavcem sešlý. 

 

2). Za vesnicí u silnice do Lysic byl v roce 1906 postaven kamenný kříž, černě natřený.Tělo 

Kristovo je bílé. Dne 10.10. 1929 byl opravený kříž posvěcen.. Opravu zajistili pan Pokorný   

a občané.  

Nápis na bílém podkladu: „Smiluj se nad námi Ježíši, 

        Při Tvém posledním soudu“ 

Ku cti a chvále za boží požehnání věnovala obec KUNČINOV 1906 

Dole také v bílém podkladu je rok 1929.  

Okolo rostou tři lípy 

 

3.)U cesty z Kunčiny.Vsi k Bedřichovu na kopci u třešně je postaven mramorový kříž. Tělo 

Kristovo je pozlacené. Pod ním je zobrazen černý zvonek s křížkem  

Nápis:    „Dobrý pastýř dává život za své ovce Jan 10.II.  

Pod nadpisem je verš.   „Pokud kde Bůh velkým, 

    lidem žití posílí, 

    buď věrný vlasti, 

    víře příteli“ 

         Jan Evangelista Purkyně 

 

Kříž pravděpodobně pořídila a nechala posvětit dne 21. 8. 1921 rodina Holasova. Zhotovil  

pan Loos z Nedvědice 

. 
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4.) Dne 2.10. 1932 posvěcen nový kříž v Kunčině .Vsi dřevěný (dřevo ze zádušního lesa) 

pořídila Omladina. V současné době není o něm žádná informace. 

 

5.) Kříž železný u kaple bez nápisu. Kamenný podstavec, kříž litinový černě natřený, ramena 

kříže jsou bohatě zdobená, pozlacená. Tělo Kristovo je pozlacené se zlacenými paprsky 

kolem hlavy 

 

JINÉ UDÁLOSTI V OBCI 

 

Dne 3. září 1939 byla po slavných Božích službách posvěcena škola od místního faráře         

P. Krejčího za přítomnosti pana hraběte Albrechta Dubského, velkého donátora. Škola           

se stavěla, protože počet obyvatel přesáhl 300. Škola byla v roce 1976 zrušena a po velkých 

úpravách přeměněna na Obecní Úřad a kulturní dům 

 

Dne 19. 5. 1925 svěcení hasičské stříkačky 

 

Zpracováno: Podle kroniky obce Kunčina Ves 

          Podle kroniky farnosti Bedřichov 

 


