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Pod krovem mrazu dech se tají, 

poslední světla zhasínají, 

uprostřed hor se krčí Betlém. 
 

A v čas se věčnost prolamuje, 

už k ústí skály, stáje, sluje 

jak děti přivábené světlem 
 

pastýři s králi od východu 

k dítěti z Davidova rodu 

přicházejí a poklekají. 
 

Ozvěna jejich tichých kroků 

přetrvá dva tisíce roků 

a světlo vzejde v každém kraji. 
(neznámý autor) 

 

Vánoce i celý nový rok plné radosti a naděje přejí 

kněží Jan, Alois i jáhen František 
 

═══════════════════════════════════════ 
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SLUŽBA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY V NAŠÍ FARNOSTI 
 

Nabízíme vám možnost sdílet své osobní prosby, starosti a těžkosti, abychom 

je spolu s vámi mohli nést v modlitbách. Úmysly stačí napsat na papír a vhodit do 

krabičky u obrazu sv. Anežky České pod kazatelnou. 

Nemusíte se podepisovat, můžete zůstat anonymní. Za tyto vaše prosby bude 

také sloužena mše svatá, a to vždy 13. každého měsíce (Fatimský den). 

Budeme také rádi, pokud nám dáte stejnou formou vědět, až bude vaše prosba 

vyslyšena. 

Skupinka přímluvců farnosti sv. Prokopa 
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JE SNAD KRISTUS ROZDĚLEN? 
 

V průběhu ledna 2014 se uskuteční několik společných setkání různých 

církví, která mají podpořit snahu o sjednocení mezi křesťany. V druhém lednovém 

týdnu probíhá tzv. Alianční týden modliteb, který pořádají evangelikální církve. 

Letos vychází z textů o 7 Ježíšových zázracích podle Janova evangelia. Týden 

modliteb za jednotu křesťanů pak pořádá katolická církev od 18. do 25. ledna. 

Letošní téma je vzato z listu sv. Pavla do Korintu: „Je snad Kristus rozdělen?“ 

(1 Kor 1,13) Srdečně vás zveme na tato setkání. 

Za křesťanské církve P. Jan Bezděk 
 

Pondělí 6. 1. v 18.00 Letovice, modlitebna Církve bratrské 

Úterý 7. 1. v 18.00 Boskovice, evangelický kostel 

Středa 8. 1. v 18.00 Sudice, kazatelská stanice ČCE 

Čtvrtek 9. 1. v 18.00 Vanovice, evangelický kostel 

Pátek 10. 1. v 18.00 Roubanská, Církev adventistů sedmého dne 

Neděle 19. 1. v 15.00 Letovice, katolický kostel sv. Prokopa 

 

V neděli 15. prosince v 17 hodin 
bude na faře zahájena výstava věnovaná 

kardinálu Josefu Beranovi. 

Představí ji její autorka Stanislava Vodičková 

z Ústavu pro studium totalitních režimů. 
═══════════════════════════════════════ 

Na poslední adventní setkání na faře vás pozveme 

v neděli 22. prosince v 17 hodin. 

Začneme společnou modlitbou breviáře, na modlitbu naváže beseda. 

Jejím tématem bude Koncilní teologie a Koncil po půlstoletí. 
═══════════════════════════════════════ 

V sobotu 4. 1. 2013 se koná v našem městě tradiční 

Tříkrálová sbírka. 

Pokud se vy nebo vaše děti chcete aktivně zúčastnit sbírky jako koledníci, 

hlaste se na e-mailové adrese: jana.bus@seznam.cz 

Předem děkuje a požehnané svátky přeje 

Jana Bušová – koordinátor Tříkrálové sbírky 
═══════════════════════════════════════ 

MKS Letovice, ŘKF Letovice, ZUŠ Letovice 

zvou všechny na tradiční 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

LETOVICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 

v neděli 12. ledna 2014 v 15 hod.  

v kostele sv. Prokopa v Letovicích. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB O SVÁTCÍCH 
 

Den Svátek 
Letovice 

Sv. Prokop 

Letovice 

Sv. Václav 
Rozhraní Jinde 

Pondělí 

23. 12. 
  18.00   

Úterý 

24. 12. 
Štědrý den 

16.00 První 

vánoční mše svatá 

pro rodiny s dětmi 
24.00 Půlnoční 

22.00 
21.00 Vigilie 

Slavnosti 

narození Páně 
 

Středa 

25. 12. 

1. svátek 

vánoční 

Narození Páně 

7.00 

8.30 
10.30 10.00  

Čtvrtek 

26. 12. 

2. svátek 

vánoční 

Svatý Štěpán 

7.00 

8.30 
10.30 10.00 

11.30 

Kochov 

Pátek 

27. 12. 

Svatý Jan 

Evangelista 
18.00 

13.30 

kaple LDN 
  

Sobota 

28. 12. 

Svátek svatých 

Betlémských 

dětí 

6.45 18.00  
15.00 

Študlov 

Neděle 

29. 12. 

Svátek Svaté 

Rodiny 

7.00 

8.30 
10.30 10.00  

Pondělí 

30. 12. 
  18.00  

16.00 

DPS 

Úterý 

31. 12. 
Svatý Silvestr 

6.45 mše svatá 

23.30 – modlitba 

díků na konci roku 
18.00 16.00  

Středa 

1. 1. 2014 

Nový rok 

Slavnost 

Matky Boží, 

Panny Marie 

7.00 

8.30 
10.30 10.00  

Čtvrtek 

2. 1. 2014 

Adorační den 

farnosti 

Letovice 

6.45 mše svatá 

adorace: 

7.15–12.00 

18.00 mše svatá 

adorace: 

12.00–18.00 

  

Neděle 

5. 1. 2014 

Adorační den 

farnosti 

Rozhraní 

7.00 

8.30 
10.30 

10.00 mše 

adorace: 

14.00–16.00 
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VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
 

Pastorační rada farnosti je společenství věřících tvořící poradní orgán faráře. 

Její členové se aktivně podílejí na životě naší farnosti, napomáhají duchovnímu 

správci radou i jinou pomocí a jsou ochotni věnovat část svého volného času 

farnímu společenství. 

Část členů Pastorační rady je volena z řad farníků. Vzhledem k tomu, že končí 

funkční období stávající Pastorační rady, je třeba zvolit novou. Na posledním 

setkání rady bylo rozhodnuto, že volby se budou konat v průběhu adventu 2013. 

Volby bude řídit spolu s farářem volební komise, sestavená z členů stávající rady. 

V neděli 15. prosince můžete navrhnout kandidáty. Kandidátem může být 

každý člen naší farnosti starší 18 let. Navrhnout jich lze libovolný počet, kandidáty 

se stanou všichni z navržených, kdo svou kandidaturu přijmou. Uveďte, prosím, ke 

každému jménu adresu nebo jiný kontakt. Lístek se jmény vhoďte do schránky 

vzadu v kostele. 

V týdnu po 15. prosinci kontaktuje volební komise uvedené kandidáty a zjistí, 

zda souhlasí se svou kandidaturou. Z těch, kteří souhlasit budou, sestaví kandidátní 

listinu pro vlastní volbu. 

Vlastní volba se bude konat na 4. adventní neděli, tedy 22. prosince. Po 

všech nedělních bohoslužbách obdržíte hlasovací lístek se jmény všech kandidátů. 

Na něm označíte nejméně jednoho a nejvýše pět kandidátů, jimž dáváte hlas. Jinak 

označené lístky budou pokládány za neplatné. Hlasovat může každý letovický 

farník starší 16 let, a to právě jednou. 

Pět kandidátů s nejvyšším počtem hlasů bude zvoleno do Pastorační rady 

farnosti. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. Výsledky voleb budou oznámeny 

při nejbližší vhodné příležitosti, tedy v době vánočních svátků. 

Děkujeme vám všem za ochotu podílet se tímto způsobem na společném díle, 

na životě naší letovické farnosti. Věříme, že rádi využijete této příležitosti k tomu, 

aby váš hlas bylo slyšet. 

P. Jan Bezděk, farář, a stávající Pastorační rada farnosti 

 

MODLITBA ZA FARNOST 
 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. 

Dej nám, ať se máme rádi, 

ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. 

Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající, 

probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. 

Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, 

tvé zachraňující lásky. 

Amen! 
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VÍTE, ŽE …? 
 

 Před Vánocemi bude mimořádná příležitost ke svátosti smíření? 

K předvánoční svaté zpovědi budete moci přijít kromě pravidelných termínů, 

tj. půl hodiny před každou mší svatou, také ve středu 18. 12. od 15.00 do 

18.00 a v pátek 20. 12. od 16.00 do 18.00. 

 Pan farář prosí o pomoc s odmetáním sněhu kolem kostela sv. Prokopa? Kdo 

můžete pomoci, prosíme, napište se v kostele vzadu u stolku nebo se přihlaste 

u pana faráře. Děkujeme! 

 Ve farním kostele probíhají každou poslední neděli v měsíci v 18.00 hodin 

Večery chval? Na těchto večerech, které pořádá mládež naší farnosti, se 

učíme skrze písně, modlitby a slova opětovat lásku našemu Bohu, Otci, Synu 

i Duchu Svatému, učíme se přebývat v jeho blízkosti a stávat se mu 

podobnými. Více informací je možno nalézt na www.vecerychval.cz. 

 V naší farnosti působí dětská scholička? Zveme všechny děti, které mají chuť 

zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj. Scholička se schází každý pátek 

na faře v 16.45 hodin. Přijďte raději dříve. Děti, které nezpívají, ale chtěly by 

číst čtení nebo přímluvy, ať přijdou také v pátek na faru v 17.30 (přede mší 

svatou pro děti a rodiče). 

 Farnost Letovice má svůj adorační den? Připadá každoročně na druhý den 

roku, tedy 2. ledna. Ani letos tomu nebude jinak. Adorace bude zahájena ve 

farním kostele – u Sv. Prokopa – po ranní mši svaté, tedy v 7.15, a potrvá do 

12 hod. Pokračovat bude od 12 hod. v klášterním kostele, a to až do 18 hod., 

do večerní mše svaté. 

 Papež František oslaví 17. prosince své 77. narozeniny a 13. prosince 

uplynulo již 44 let od jeho kněžského svěcení? Mimoto jej časopis Time 

11. prosince vyhlásil Osobností roku 2013. Již nyní je v češtině k dostání 

encyklika Lumen fidei (Světlo víry), kterou napsal spolu s Benediktem XVI., 

v půli ledna spatří světlo světa český překlad jeho nového díla Gaudium 

evangelii (Radost z evangelia). 

 Ve farním sále můžete zhlédnout výstavu věnovanou kardinálu Beranovi? 

Zahájena bude v neděli 15. prosince, v následujících týdnech vám bude 

k dispozici, zvláště v době provozu „farní kavárny“. 

 O svátku sv. Jana Evangelisty se konává žehnání vína? Víno budeme žehnat 

na závěr mše v pátek 27. prosince v 18.00. Po mši bude příležitost k posezení 

a ochutnávce na faře. Přinesete-li vlastní vzorky, bude jen dobře! 

 Během letošního roku bylo v naší farnosti pokřtěno 26 dětí, svátost 

manželství přijalo 5 párů a rozloučili jsme se s 37 našimi blízkými? 

 V naší farnosti chystáme první farní ples? Už teď si můžete rezervovat čas 

v sobotu 1. března 2014. 



 6 

BIŘMOVÁNÍ – JEN FORMALITA? 
 

Jak určitě víte, konala se v tomto roce v naší farnosti příprava na přijetí 

biřmování, která vyvrcholila slavením této svátosti v neděli 3. listopadu. Touto 

roční přípravou nás provázeli o. Jan a paní Alka Michalicová, jimž oběma patří 

velké díky. Během našich setkání se nám snažili přiblížit osobu Ducha Svatého, 

mohli jsme zažívat společenství modlitby a společně se zúčastnit např. duchovní 

obnovy v Kunštátu nebo putování na Králický Sněžník. 

V neděli 3. 11. pak přijel do Letovic brněnský děkan, Mons. Václav Slouk, 

kterého jsme už se svými kmotry a dalšími bratry a sestrami z farnosti nedočkavě 

vyhlíželi. Nás třiadvacet biřmovanců přijalo skrze jeho modlitbu, vkládání rukou a 

pomazání křižmem pečeť daru Ducha Svatého. Po slavnostní bohoslužbě jsme se 

ještě krátce setkali na faře a poté jsme odešli slavit se svými nejbližšími. 

Přijetím svátosti biřmování jsme řekli ano životu s Ježíšem. Při této 

příležitosti jsme také přijali nové jméno, podobně jako při křtu. V mnoha kulturách 

změna nebo přidání jména znamená životní změnu. I v našich životech je to pro 

každého z nás důležitý krok. Všichni čekáme, že se něco stane, ale nestal se 

největší zázrak našeho života dávno před naším narozením? Nezemřel Ježíš Kristus 

na kříži pro naši spásu a nebyl třetího dne vzkříšen? Nedal svým apoštolům dar 

Svatého Ducha? 

Teď je řada i na nás, abychom splnili svá poslání. Nebe budeme mít věčně, ale 

pro konání dobra máme na zemi jen krátký čas. 

Róza Fadrná 

 

PERNÍKOVÝ BETLÉM 
 

Rádi bychom v klášterním kostele opět postavili perníkový betlém a přinesli 

tak více pohody do vánočního času. Kdo máte trochu tvůrčího ducha, můžete 

vytvářet postavičky, zvířátka či stavby podle své fantazie. Svatou rodinu – Ježíška, 

Marii a Josefa – ne, ta postačí v jednom vydání, ale andílků, oveček a pastýřů není 

nikdy dost. 

Betlém budeme sestavovat na poslední neděli adventní, 22. prosince, od 

16 hodin. Nejhezčí by bylo, kdybyste si své figurky přišli sami umístit, a každý, 

kdo svou figurku přinese, se zároveň může pomodlit za někoho, o kom si myslí, že 

to potřebuje. Ale nebojte se, dáme do betléma všechno, co přinesete. 

Marie Kocinová 

 

Imprimatur: Římskokatolický farní úřad Letovice, 

http://www.farnostletovice.cz 
2013 (3/2013) 

Zodpovědná osoba: P. Jan Bezděk 


