
Občasník Letovické farnosti 
Velikonoce 2014 

Na nebi sbírá se vítr, 

zítřejší nachový vítr, 

a znova láska, 

znova, odedávna 

zpovzdálí překáží smrti. 
Jan Skácel: Večer 

(ze sbírky Hodina mezi psem a vlkem, 1962) 

 

Velikonoční události 
 

Psal se rok sedmistý osmdesátý třetí od založení Říma, rok konzulátu Viniciova a 

Longinova, sedmnáctý rok Tiberiovy vlády. Bylo sedm dní před dubnovými Idami, 

neboli – podle židovského počítání – 14. Nísanu 3790. 

V odpoledních hodinách byl na předměstí Jeruzaléma popraven ukřižováním jistý 

člověk. Ještě téhož dne sundali jeho mrtvé tělo z popravčího nástroje a pohřbili 

nedaleko místa smrti – banální epizoda, řeklo by se. Pro některé vyřešení politického 

problému, pro jiné konec nadějí na národní osvobození. 

Jenomže třetího dne se situace začne vyvíjet poněkud nestandardně. Jeho hrob je 

prázdný – prostě a jednoduše prázdný, čemuž odmítají věřit i ti, které by ta zpráva 

nejvíce potěšila. A množí se lidé, kteří tvrdí, že onoho mrtvého potkali – mluvil 

s nimi. Chodil. Hýbal se. Žil. Vstal z mrtvých. 

Kristovo zmrtvýchvstání je pro mě jádrem, základem, středem, osou, nosným 

bodem všeho, co si myslím o křesťanství. Všeho, co dělám, čím žiji, všeho, co 

přijímám za vlastní. Každé Velikonoce znovu a znovu slyším a prožívám jednu 

konkrétní událost světových dějin: Kristus vstal z mrtvých. A znovu a znovu si mohu 

uvědomit, že Kristovo zmrtvýchvstání je pro mě příslib a výzva k mému vlastnímu 

zmrtvýchvstání. Znovu a znovu si mohu s Janem Zahradníčkem říci: 
 

Já, Kriste, vstal z vápenné zkroušenosti podzemní 

a s radostí svou radosti tvé vstříc jdu na zápraží. 
Zdeněk Drštka 

 

Obřady Velikonočního tridua 
 

 farní kostel klášter Rozhraní 

Zelený čtvrtek 19.00 17.00 17.30 

Velký pátek 15.00 18.00 17.30 

Bílá sobota – bdění 7.00–18.00 8.00–12.00  

Vigilie 21.00 19.00 19.00 

Neděle Zmrtvýchvstání 7.00, 8.30 10.30 10.00 

Velikonoční pondělí 7.00 a 11,30 Kochov 10.30 10.00 
 

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



 

H L E D Á M E: 
 

Farní kronikář 
 

Mezi úkoly, které farnost (nikoli jen farář ) má, patří také vést farní kroniku. Je 

ovšem fakt, že právě tento úkol v posledních letech neměl konkrétního zodpovědného 

člověka. Rádi bychom se proto zeptali, jestli by se mezi našimi farníky nenašel 

ochotný a schopný kronikář. 
 

B Y L O… 
 

Farní ples 
 

V sobotu 1. března jsme se setkali na prvním farním plese farností Letovice a 

Rozhraní. Jak se vám ples líbil? Z ohlasů, které se k nám dostaly, jste se na plese cítili 

jako doma. Potkávali jste spoustu známých tváří, třeba i těch, které jste už dlouho 

neviděli, příjemně jste se pobavili, popovídali, zatančili, dobře najedli a napili… 

Víte jistě všichni dobře, že samo nám nic do klína nespadlo, ale bylo třeba mnoho 

ochotných rukou. Chceme tedy poděkovat všem, kteří pomohli s organizací, zvláště 

Františkovi, na kterém ležela největší tíha hlavního pořadatele. Dále děkujeme vám, 

kteří jste připravovali a vydávali občerstvení (včetně vám z Knínic), mládežníkům za 

přípravu sálu, dárcům cen do tomboly, vám, kteří jste přišli uklidit, a mohl bych 

pokračovat dál a dál. 

Děkujeme tedy všem za vaši pomoc i za to, že jste přišli. Výtěžek letošního plesu 

je věnován z větší části na opravu fary na Rozhraní, ale také na letošní farní tábor. 

Z vašich úst také zaznělo, že podobné akce, při kterých se můžeme společně setkávat, 

je dobré dělat častěji. Tak snad příští rok na viděnou! 
 

Putování na Kalvárii 
 

V neděli 6. 4. jsme se vypravili na pouť na Kalvárii u Jaroměřic. 13 odvážlivců šlo 

celou cestu pěšky z Letovic, 5 jelo na kolech, 3 autem, autobusem jelo více než 50. 

Někdo jel až na Kalvárii, většina nás šla z Cetkovic pěšky. 

Na tomto nově opraveném poutním místě nás přivítal o. Tomasz, místní kněz 

z řádu pasionistů. Pomodlili jsme se křížovou cestu a za zpěvu doputovali do hlavního 

kostela Povýšení Svatého kříže. 
 

Rekonstrukce fary na Rozhraní 
 

Oprava fary pokračuje. Byla vyměněna okna, dokončuje se nová elektroinstalace, 

postupně se dodělávají omítky a podlahy. Za uplynulé čtvrtletí bylo proinvestováno 

zhruba 300 tisíc korun a odpracováno snad na 300 brigádnických hodin. Děkujeme 

všem i za jakoukoliv hmotnou či osobní pomoc! 
 

Nový člen komunity Milosrdných bratří 
 

Na základě rozhodnutí provinční kapituly se 28. března 2014 do kláštera 

přistěhoval bratr Ján Karlík OH, původem ze středního Slovenska. Br. Ján dosud 

působil v Grazu, ve Vídni a v Bratislavě. 
Zdroj: www.milosrdni.cz 



 

…A   B U D E 
 

První svaté přijímání 
 

Již více než měsíc se v naší farnosti připravuje desítka dětí na první svaté 

přijímání. Vzadu v kostele najdete nástěnku s jejich jmény a fotografiemi – můžete na 

ně vzpomínat v modlitbě, a budete tak moci prosit za konkrétní dítě. 

Eucharistii poprvé naše děti přijmou v neděli 27. dubna – na druhou neděli 

velikonoční, o svátku Božího milosrdenství. Je to velká událost nejen pro ně, ale pro 

nás všechny – vždyť jak připomíná Jan Pavel II., eucharistie dává církvi růst; a 

připojí-li se další lidé ke stolu Páně v naší farnosti, získá tím celá farnost. 
 

Děkovná mše svatá za povolání k zasvěcenému životu 
 

Po dvanáctileté přípravě jsem v německém Schönstattu dne 22. února 2014 

uzavřela věčnou smlouvu se Sekulárním institutem Paní ze Schönstattu. Chci proto 

uspořádat pro přátele a známé dne 8. května 2014 oslavu, která bude začínat v 11.30 

děkovnou mší svatou v kostele sv. Prokopa. 

Ráda bych na tuto mši svatou pozvala i vás, se kterými se denně setkávám 

v kostele anebo při jiných příležitostech ve farnosti, abychom se společně radovali 

z bohatství života, které nám Bůh ve společenství církve nabízí. 
Alena Michalicová 

Ministrantský den 
 

V sobotu 10. května se v olomouckém kněžském semináři koná Ministrantský 

den; tentokrát se brány semináře otevřou brněnské diecézi. Také s našimi ministranty 

se do Olomouce chystáme. Dopravu zajišťuje boskovické děkanství. 

Jako vždycky je pro ministranty připraven barvitý program – čeká je setkání ve 

skupinkách, mše svatá s otcem biskupem i odpolední velká hra. Speciální program 

seminář nabídne i starším patnácti let. 
 

Fatimské dny 
 

Jak je již tradicí a zvykem, od května do října se v naší farnosti budou konat tzv. 

Fatimské dny, a to vždy 13. dne v měsíci. Naše pozvání přijali a svou účast přislíbili 

tito hostující kněží: 

úterý 13. května: P. Bohuslav Urbánek 

pátek 13. června: P. Josef Novotný 

neděle 13. července: P. Pavel Kopecký 

středa 13. srpna: P. Martin Hönig 

sobota 13. září: P. Vladimír Sommer 

pondělí 13. října: P. Zdeněk Fučík 
 

Noc kostelů 
 

Spolu s dalšími farnostmi z našeho děkanství jsme se také letos v Letovicích 

přihlásili do celonárodní akce Noc kostelů, která se koná v pátek 23. května. Noc 

kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání, k objevování krásy 

křesťanských architektonických pokladů i živé víry. 

Již jsme se sešli s několika zodpovědnými, abychom dali dohromady kostru 

programu. K uskutečnění bude potřeba také vaší pomoci s vítáním hostů, nabídkou 

občerstvení, přípravou programů pro děti i dospělé. Předem děkujeme! 



 

Farnosti bez hranic 
 

Farnosti bez hranic je název děkanátního setkání dětí a mládeže, které se koná 

v sobotu 24. května v Kunštátě. Bude připraveno soutěžní klání mezi farnostmi 

v různých disciplínách. Soutěžní týmy se skládají z mládežníků od 12 do 18 let. 

Účastnit se samozřejmě mohou i mladší či starší – každý soutěžní tým potřebuje 

přece svůj realizační tým, a hlavně: každý tým musí mít svoje věrné fanoušky! 
 

Co se ještě chystá… 
 

V pondělí 21. dubna promítá boskovické kino vynikající film Poslední vrchol. 

Ve dnech 1.–3. května se chystáme vymalovat farní sál a dokončit úpravy 

elektrického osvětlení. Kdo můžete přijít pomoci, budete srdečně vítáni. 

Každou neděli v květnu vás pozveme do farního kostela v 18.00 na májovou 

pobožnost. V klášterním kostele se budou pobožnosti konat vždy v pondělí, v úterý a 

v sobotu rovněž v 18.00. 

Na neděli 1. června, na den dětí, předběžně připravujeme ve farním areálu farní 

dětský den, včetně faralympiády. Bližší informace budou na plakátku. 

Tak jako loni na prahu léta i letos zveme na společný víkend rodin v Osové 

Bítýšce. Chtěli bychom, aby to bylo neformální setkání rodin s dětmi letovické 

farnosti. Jsou zváni skutečně všichni, kdo chtějí přijet. Setkání se koná 20.–22. června. 
 

Primice Martina Höniga 
 

Jáhen Martin Hönig, rodák z naší farnosti, vykonává jáhenskou službu ve farnosti 

Brno-Zábrdovice a připravuje se na kněžské svěcení. To se bude konat v sobotu 

28. června v 9 hodin v katedrále na Petrově. Svou první mši – primici – bude Martin 

Hönig slavit v úterý 1. července v 16.00 v našem farním kostele. 

Příprava primice je náročná, stojí hodně sil rodinu i farnost. Proto prosíme 

všechny, kdo by byli ochotni přiložit ruku k dílu a do příprav se zapojit. Možnosti 

pomoci jsou různé: od modlitby přes přípravy organizační i praktické, různé úpravy a 

uklízení, zdobení, vaření, pečení až po shánění všeho potřebného, možného i 

nemožného… Pro všechny, kdo by se chtěli zapojit, byl zřízen kontaktní web 

www.primiceletovice.cz. Všem předem děkujeme! 
 

Mše svaté a koncerty na Rozhraní 
 

Chcete podpořit farnost Rozhraní – nejen opravu fary, ale i obnovu víry ve farnosti? 

Ve čtvrtek večer v Letovicích nebývá mše svatá, ale slaví se na Rozhraní v 18.00. 

Co kdybychom tam jezdili a společně zde v místním kostele slavili mši svatou a 

modlili se na tento úmysl? Třeba jednou za měsíc? Kdo máte chuť připojit se k této 

mši svaté a k modlitbě za obnovu víry na Rozhraní, prosíme, přihlaste se v sakristii. 

Stejně tak vy, kdo jste ochotni jednou za měsíc vzít auto a odvézt nemotorizované. 

S mládeží naší farnosti také plánujeme benefiční koncert zde v Letovicích na 

opravu fary. Termín je zatím ovšem nejistý… Na neděli 8. června ale chystáme s paní 

starostkou na Rozhraní koncert a potom posezení na obci u udírny. Bližší informace 

budou na plakátku. 


