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Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran, 

přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí, 

přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností, 

přijď, Duchu, skrze nějž si Slovo staví stan, 
 

přijď, Duchu naděje, že máš i se mnou plán, 

že Beránek mě ze své svatby nevyhostí, 

přijď, Duchu chudoby, ať z nás se stanou prostí, 

pro které v Království je úděl přichystán. 
 

přijď, Duchu svobody, přijď, Duchu probuzení, 

přijď, Duchu, pro něhož nic neprodyšné není, 

přijď, Duchu, jako vítr, který kam chce vane, 
 

přijď, Duchu, přijď a vaň i za mé větrolamy, 

přijď, Duchu, za všemi, kdo bojí se být sami, 

přijď, Duchu života; a dej mi život, Pane. 
 

Sešli svého Ducha, Pane! 
 

»Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, tys o Letnicích dovršil dílo našeho 

vykoupení, a těm, kteří se v Kristu stali tvými syny, sesíláš svého Svatého Ducha. 

V něm dáváš své církvi život, v něm tě lidé nacházejí, v něm tě vyznávají všechny 

národy a jazyky…« 

– těmito slovy se obrací vděčná církev k Bohu, našemu Otci, v prefaci, v mešním 

textu dnešního dne, kdy oslavujeme příchod Svatého Ducha, toho, o němž 

vyznáváme, že je náš Pán a Bůh, Dárce života. 

Dnešním dnem uzavíráme velikonoční dobu. Proč zrovna dneškem? Protože 

velikonoční události přímo vedou k sesláním Svatého Ducha. Působení a přítomnost 

Ducha velmi úzce souvisí s působením a přítomností Kristovou. Právě působením 

Svatého Ducha se Slovo stalo Tělem – ostatně sama skutečnost Vtělení je dílem celé 

Nejsvětější Trojice. Kristův život je provázen působením Ducha od prvopočátku. A je 

to Duch Svatý, který má přijít po Kristově odchodu a dovršit jeho dílo. 

Církev je formována Božím Duchem. Letniční události jsou plným právem 

chápány jako konstitutivní pro její existenci, Duch v církvi působí, dává jí svědčit, řídí 

její působení a dává jí růst. Je to Duch, který „nám přichází na pomoc v naší slabosti“, 

vytváří z nás Boží chrám a učí nás volat: „Abba, Otče!“ 

Jak nás učí církev, Duch Svatý je »Duch života a pramen vody, která tryská do 

věčného života. Skrze něho Otec oživuje lidi mrtvé hříchem, a jednou v Kristu vzkřísí 

jejich smrtelná těla. Duch přebývá v církvi i v srdci věřících jako v chrámě, modlí se 

v nich a vydává svědectví o jejich přijetí za děti. Uvádí církev do veškeré pravdy, 

sjednocuje ji ve společenství a ve službě, vybavuje ji a řídí různými hierarchickými a 

charizmatickými dary a zdobí svými plody. Omlazuje církev silou evangelia, bez 

ustání ji obnovuje a přivádí k dokonalému sjednocení s jejím snoubencem. Neboť 

Duch i nevěsta praví Pánu Ježíši: „Přijď!“« (LG 4) 



 

B Y L O… 
 

První svátost smíření a svaté přijímání 
 

Dne 26. dubna 2014 slavili v naší farnosti poprvé svátost smíření a následujícího 

dne poprvé přijali eucharistii Jan Bednář, Sandra Dlabajová, Robin Dočekal, Michaela 

Janoušková, Veronika Langerová, Julie Kaderková, Natálie Kobylková, Kateřina 

Pecháčková, Adam Pšikal a Antonie Škrancová. 

Všichni se celý rok připravovali na přijetí Krista – nejen v hodinách náboženství, 

při společné přípravě na faře, ale i doma ve svých rodinách. Tato příprava dětí byla ve 

skutečnosti mnohem delší a začala tím, že je rodiče dali pokřtít. Také se mnozí lidé za 

děti modlili, aby jejich první setkání s Kristem v eucharistii bylo co nejkrásnější. Za to 

vám všem patří díky. 

Modleme se však za děti dál, aby jejich první svaté přijímání nezůstalo jen 

vzpomínkou na chvíli ve svátečních šatech a další ,,odbytou“ svátost. Ať Krista 

přijímají s láskou trvale a eucharistie a svátost smíření se stane jejich životní potřebou. 

Ať mají Pána ve svém srdci. 

Ivana Škrancová 
 

Renovace farního sálu 
 

V letošním květnu, zvláště pak v jeho prvních dnech, prošel rozsáhlou renovací náš 

farní sál. Cílem bylo zpříjemnit toto místo pro setkávání, lépe vyřešit osvětlení a 

celkově sál prosvětlit. Proto byla okna přetřena na bílo, byly pořízeny dva nové lustry 

a lampičky na zeď, nové záclony a zrcadla na zeď, u nových příborníků a dlažby 

kolem kamen jsme zvolili světlé barvy. 

Na stěnách najdete také zelenou a modrou. Tyto barvy byly zvoleny, aby ladily 

s dominantami farního sálu – s kachlovými kamny a s obrazem svatého Prokopa. 

Stejným způsobem jsme vybírali závěsy. 

Do sálu bylo nakoupeno nové nádobí – talíře, příbory, sklenky, přibudou také nové 

ubrusy. Díky tomu je nyní sál připraven pro různé druhy významných událostí – ať už 

farních nebo soukromých, jako jsou oslavy narozenin, nebo křtin. Kapacita sálu je do 

40 lidí. Budeme rádi, když se bude sál pro tyto akce využívat, nebojte se tedy této 

možnosti využít. V případě zájmu kontaktujte Lukáše a Helenku Pavelcovy, kteří si 

vzali sál na starost. 

Na sále se podílelo velké množství lidí a rozhodně se sluší a patří jim poděkovat. 

Se všemi byla maximálně výborná komunikace, z jejich strany ochota převeliká a vše 

dělali buď zdarma či za minimální, výrobní náklady. Bojíme se, že na někoho 

zapomeneme, ale přesto zkusíme uvést alespoň některé – jsou to Jaroslav Janča, Ilona 

Jančová, Jana Hejlová, Ivana Škrancová, Luboš Fadrný, Hana Bohatcová, František 

Boček, skupiny dobrovolníků a dobrovolnic – a zvláště Hana Přichystalová a Zdeňka 

Gabaríková. Pomohla nám také firma Kříž. 

Veliké díky všem! 

HP + LP + ZD 
 

 



 

Noc kostelů 
 

V pátek 23. května zůstaly do pozdních nočních hodin otevřeny dveře letovických 

kostelů. Do této akce se letos zapojily farní kostel sv. Prokopa, klášterní kostel 

sv. Václava i kostel sv. Jiří v Kochově. Celkem jimi za tento večer prošlo na čtyři sta 

návštěvníků. 

Veliké díky patří vám všem, kdo jste jakýmkoli způsobem k Noci kostelů přispěli 

– organizací, přípravou programu, interpretací hudby i slova, chystáním i distribucí 

občerstvení, pořadatelskou a průvodcovskou službou i neviditelnou prací v zázemí – a 

v neposlední řadě modlitbou. 
 

Dětský den a Faralympiáda 
 

Rád bych vám všem ze srdce poděkoval za pomoc při zajištění Dne dětí. Neumím 

ani vyjmenovat vše, co jste udělali a s čím jste pomohli – od chystání laviček, výroby 

růží, pečení zákusků, starání se o děti během dne, přípravy a výdeje jídla, pití a 

zmrzliny, výroby plakátu, zapisování, uklízení, umývání nádobí až po psychickou, 

morální a finanční podporu. 

Moc děkuji, že jste věnovali svůj čas a energii dětem, a věřím, že se vám to 

stonásobně vrátí. A děkuji našemu Pánu, že mám kolem sebe lidi, jako jste vy, je 

s vámi radost být. Ať vám Pán Bůh žehná. 

Jiří Přichystal 
 

A my dodáváme: veliké a srdečné díky Jiřímu Přichystalovi za organizaci, 

plánování a zajišťování Dne dětí a Faralympiády! 

 

 

 

M O D L I T B A   S E   S V A T Ý M   O T C E M 
 

Při své letošní návštěvě Svaté země vyzval Svatý otec František izraelského 

prezidenta Šimona Perese a palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse, aby se s ním 

setkali ve Vatikáně, naléhavě se modlili k Bohu a prosili ho za dar míru. Oba političtí 

představitelé toto pozvání přijali. V modlitbách bude se Svatým otcem spojen také 

konstantinopolský pravoslavný patriarcha Bartoloměj I. 

Toto setkání s prosbou za mír se koná právě v den slavnosti Seslání Ducha 

Svatého, tedy 8. června. Svatý otec prosí všechny biskupy, kněze, řeholníky, 

řeholnice a vůbec všechny věřící v Krista, aby se k jeho modlitbě připojili. Připojme 

se také my a společně prosme o Ducha pokoje, onoho Ducha, který překonává každé 

rozdělení a rozkol, Ducha jednoty, který o prvních Letnicích zvítězil nad 

babylonským zmatkem. 

 

 
 



 

…A   B U D E 
 

Dnes, v neděli 8. června, v den slavnosti Seslání Ducha Svatého, se v kostele 

Povýšení svatého kříže na Rozhraní koná benefiční koncert. V 15.30 zde vystoupí 

pěvecký sbor Bendl z České Třebové. Po koncertě jste také zváni na občerstvení u 

Obecního úřadu. Výtěžek koncertu bude věnován na projekt Emauzy – místo pro 

setkávání na Rozhraní, tj. na rekonstrukci fary na Rozhraní. 
 

Zakončení školního roku 
 

Školní rok letos uzavřeme a prázdniny zahájíme v pátek 27. června. Mše svatá 

zvláště pro děti – které na chvíli přestanou být školáky – bude v obvyklém čase, tedy 

v 18 hodin. Shodou okolností připadá na tento den velký svátek – slavnost 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Následovat bude táborák s opékáním špekáčků, buřtů a 

jiných laskomin. 
 

Poutě, svátky, slavnosti 
 

Do farního kostela sv. Prokopa i do klášterního svatováclavského jistě trefíte. Víte 

však, kolik kostelů, kaplí a kapliček v naší farnosti najdeme? Některé z nich slaví 

v jarních a letních dnech svátek svého patrona či zasvěcení. 

V Kochově je kostel zasvěcen sv. Jiří. Nemusíme vám jistě připomínat, že ho 

najdeme v kalendáři na konci dubna. Vzhledem k letošnímu pozdnímu termínu 

Velikonoc jsme svatojiřskou pouť oslavili počátkem května. Můžete však Kochov 

navštívit ještě vícekrát – mše svatá zde bude: 

 v neděli 15. června v 11.30 

 v neděli 27. července v 11.30, na svatoanenskou pouť. 

V Jasinově stojí kaplička sv. Jana Křtitele. Zde bude poutní mše svatá v neděli 

22. června, tedy před svátkem sv. Jana, a to v 11.30. Kaplička i její okolí prochází 

rekonstrukcí; věříme, že na pouti zazáří novotou! 

5. červenec je den slavnosti hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy – řeč 

je samozřejmě o sv. Cyrilu a Metodějovi. Tito dva svatí bratři jsou také patrony kaple 

ve Vlkově. V den jejich svátku zde oslavíme poutní mši svatou v 10.30 dopoledne. 

Sv. Prokop, patron našeho farního kostela, má svátek 4. července. Hlavní 

letovickou pouť oslavíme následující neděli, tedy 6. července. Mše svaté ve farním 

kostele budou jako obvykle, tedy v 7.00 a v 8.30. 

Také další červencové týdny budou ve znamení poutí; týká se to: 

 kaple Panny Marie Karmelské na Študlově – neděle 13. července v 11.00 

 kaple sv. Marie Magdalény v Meziříčku – neděle 20. července v 11.30 
 



 

Víkend rodin v Osové Bítýšce 
 

Třetí víkend v červnu (pátek 20. 6. – neděle 22. 6.) pojedou rodiny naší farnosti na 

„výjezdní zasedání“, či spíše setkání do Osové Bítýšky. Jsou zvány rodiny se všemi 

dětmi – malými i velkými. 

Snídaně a večeře si každá rodina zajistí svými zásobami. Vezměte si špekáčky na 

sobotní táborák. Obědy v sobotu a v neděli budou řešeny společně. Na programu je 

páteční večer pro manžele, pouť na Svatou Horu u Křižanova, táborák, turnaj 

v pétanque a mnoho dalšího. 

Kontaktní osobou pro tento víkend je Veronika Hegerová, můžete se také 

informovat či přihlásit na faře. 
 

Koncert v klášterním kostele 
 

Kdo zůstal poslední dobou v neděli v klášterním kostele po mši svaté trochu déle, 

jistě zaslechl zvuky podobné zpěvu. To schola pod vedením MUDr. Hany 

Kratochvílové nacvičuje repertoár na koncert duchovní hudby. Z prvních nejistých 

tónů se již začínají vyvíjet skladby známých autorů a starší skladby se dopilovávají. 

Zveme vás, přijďte v neděli 29. června v 16 hodin do klášterního kostela 

sv. Václava poslechnout si program, který pro vás připravujeme. Zajímá-li vás, kdo na 

tomto koncertě kromě scholy vystoupí, vezměte si letáček v klášterním kostele. 

František Boček 

 

Poutní jarmark 
 

V měsíci květnu se konaly dva tvořivé páteční večery. Na jednom z nich se ženy 

z farnosti sešly a vyráběly krepové růže do střelnice na Faralympiádě. Výrobky 

z druhého setkání poputují na poutní jarmark, který se koná v neděli 6. července po 

poutní mši svaté před kostelem a jehož výtěžek bude věnován na opravu fary na 

Rozhraní. Děkujeme všem, kdo se zapojují a alespoň malým dílem přispívají 

k pomoci druhým. Věříme, že v tvořivých dílničkách a jarmarcích budeme pokračovat 

a výrobky z nich poslouží k různým potřebným účelům. 

Současně zveme a povzbuzujeme všechny ženy a dívky, které rády jakkoliv tvoří, 

vyrábí, pletou, šijí, háčkují a chtěly by svými výrobky přispět na poutní jarmark, aby 

svoje výtvory přinesly na faru nejpozději do 30. 6. Vaše výrobky mohou také být 

vyzvednuty u vás doma – dejte nám, prosíme, vědět! 

Zdenka Gabaríková 
 

Farní tábor 
 

Farní tábor se letos koná v termínu 3.–9. srpna v Újezdu u Černé Hory. Je určen 

pro děti, které v tomto školním roce navštěvují 3.–9. třídu ZŠ. Přihlášky je možné 

vyzvedávat od této neděle ve farním kostele. Vyplněné přihlášky spolu s účastnickým 

poplatkem 1200 Kč můžete odevzdávat od neděle 15. 6. po mši svaté v 8.30. 

Tým vedoucích 
 

 
 

redakční práce: Zdeněk Drštka     teologická supervize: o. Jan Bezděk 



 

Primice je za dveřmi 
 

Když náš jáhen Martin před sedmi roky nastupoval do teologického konviktu a 

přišla řeč na primici, říkali jsme si v duchu: „Bůh ví, co do té doby bude.“ Jediný 

Martin měl tehdy jasno, koho pozve na pohoštění: slepé, chromé a zmrzačené – podle 

doporučení svého Pána. Teologická formace ale přece jen způsobila, že časem svoje 

pozvání rozšířil na celou farnost, přátele i rodinu. Co přetrvává dosud, je rozhodnutí 

nedělit hosty na vážené a obyčejné, zvané či nezvané. Milí přátelé, všichni jste 

srdečně vítáni, neboť primice je slavností nás nedokonalých, dnem, který připravil 

Hospodin. 

Když říkám všichni, počítám s tím, že hostí bude mnoho. A mnoho znamená, že 

nevíme kolik. Tedy není snadné vše správně naplánovat a prosíme o shovívavost, 

pokud v tomto ohledu nesplníme vaši představu. Že na to sami nestačíme, není nutné 

ani připomínat, vaše ochotné ruce nám nabízejí pomoc čím dál častěji. Jsme vám moc 

vděčni za každou maličkost; přece jen pociťujeme zodpovědnost za organizaci. 

Ale jak to nakonec dopadne, bude záležet na něčem úplně jiném. Všechno, co je 

opravdu potřeba, Bůh ve své prozřetelnosti už dávno nachystal v míře vrchovaté. 

Posílá na svou žeň dělníky jednoho za druhým, povolal i Martina, a mně se zdá, že 

naší farnosti nadržuje až nápadně. Pojďme se, prosím, podílet na tomto dobrém díle! 

Prosíme vás o spolupráci na přípravě primice v tom nejdůležitějším: odpusťme si 

v srdci všechno, co jeden proti druhému máme, vytvořme společenství, ze kterého 

budou vycházet svatí kněží! Spojme se v modlitbě za kandidáty kněžského svěcení, o 

kterou nás v Letovicích prosil před svým vysvěcením tehdejší náš jáhen Petr Košulič: 
 
 

Všemohoucí Bože, 

ty jsi oporou našeho společenství, 

zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb. 

Svěřujeme ti svoje bratry, 

kteří se připravují ke kněžskému svěcení. 

Prosíme tě, pronikej je svým Svatým Duchem, 

aby se dokázali plně spolehnout na tvou pomoc, 

a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí, 

skromní v životě a věrní ve svém povolání. 

Buď jim vždycky nablízku, 

aby v nich všichni lidé poznávali tvého Syna 

Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného. 

Nebeský Otče, ty své děti nekonečně miluješ. 

Proto věříme, že chceš našim bratřím darovat více, 

než se odvažujeme prosit. 

Věříme, že jim chceš dát sebe sama, 

vždyť ty jsi Bůh a Pán na věky věků. 

Amen. 
 

 

S díky Vítek Hönig 


