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Stalo se 
 
Synoda ve farnosti  
 

Celkem se scházelo 8 skupinek, 38 účastníků + 9. ekumenická skupinka. 
Každá skupinka si vybrala některé z témat nabídnutých v synodních 
podkladech. Účastníci se nad nimi společně po modlitbě zamýšleli, naslouchali svým 
zkušenostem, názorům, přáním, snům. Na závěr svěřili diskutovaná témata  
do modlitby. Poslední setkání bylo nejnáročnější – museli jsme shrnout společné 
závěry vybraného tématu a hodnocení situace ve farnosti, diecézi, církvi  
do zaslaného dotazníku. Tyto byly odeslány k dalšímu zpracování v diecézní fázi. 
Po prostudování podkladů (závěrů všech skupinek) jsme vybrali často se opakující 
myšlenky a podněty. 
Ve vztahu k farnosti: 

- Více fungovat jako společenství – sdílet se, informovat, naslouchat (i názorům 
s kterými se neztotožňuji), setkávat se i mimo bohoslužby, všímat si lidí, kteří 
nejsou příliš vtaženi do společenství  (nedostanou se do kostela, mají nějaký 
handicap, sami si netroufají někoho oslovit, …). 

• Podporovat i akce pro menší počet lidí. 

• Nabídnout možnost neformálního setkávání (různé aktivity nabízené 
jednotlivci pro další zájemce – výlety, besedy, diskuze, přednášky tvůrčí 
díln…). 

• Při přípravě akcí brát ohled na všechny generace a skupiny. 

• Snem mnoha účastníků je fungování farnosti jako rodiny – vědět o sobě 
navzájem, cítit za sebe odpovědnost a ochota si pomáhat. Součástí této 
rodiny je i náš kněz, jehož potřeby a přání bychom měli znát. 

• Zpětná vazba k životu farnosti, jednotlivým akcím. (krabička v kostele) 

• Pravidelně informovat o činnosti pastorační a ekonomické rady. 

• Zapojovat co nejvíce lidí do života a aktivit farnosti (oslovovat konkrétní 
lidi pro konkrétní pomoc při běžném fungování farnosti i na příležitostné 
akce, nabízet každý svou pomoc a schopnosti) . „Živá farnost bude, když 
se zapojí většina farníků.“  

• Všechno, co nemusí dělat kněz, by měla zvládnout farnost vlastními 
silami. 



- Nezůstávat uzavřeným farním společenstvím, ale otevírat se i širší veřejnosti – 
působit, spolupracovat, informovat;  dále prohlubovat ekumenismus. 

- Prohlubovat uvědomění síly a krásy Eucharistie. 
- Láska místo zákonictví – s láskou vše vysvětlovat a vést dialog –  
- Spolupráce farností v děkanství – sdílet akce farnosti, děkanství 

(informovanost). 

Zaznívalo, že mnoho věcí pro dobré fungování farnosti se již podařilo. Ale pro zdárné 
pokračování této cesty je potřeba mezi sebou ještě úžeji spolupracovat, počítat 
s překážkami (které jsou přirozené)  a nenechat se jimi odradit. 
Na podzim vás pozveme k setkání na faře, kde můžeme přemýšet, jak závěry uvádět 
do praxe. 
Výstupy ve vztahu k diecézi a církvi jsme nezpracovávali. Byly zpracovány  
na diecézní úrovni. 
 

(Zprávu zpracoval tým složený ze zástupců všech skupinek) 
 

Je také k dispozici závěr diecézní fáze (ve farním kostele a na stránkách biskupství) 
 

 

Čeká nás 
 

• Pátek 24. června ve farním kostele: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
s děkovnou adorací dětí za 1. svaté přijímání 
 

• Sobota 25. června ve 13:30 v Meziříčku u kapličky: Eucharistická bohoslužba 
s požehnáním obnovené kapličky 
 

• Neděle 26. června v 9 hodin v Jasinově u kapličky (místo farního kostela –  
zde v 9 hodin mše sv. není!): Poutní mše svatá ke slavnosti sv. Jana Křitele  
 

• Úterý 28. června v 18 hodin v evangelickém kostele v Boskovicích: Modlitba se zpěvy 
z Taizé (v rámci Ekumenických úterků) 
 

• Středa 29. června v katedrále: Mše na poděkování za 32 let služby biskupa Vojtěcha 
a ustanovení nového biskupa Pavla (je možná společná doprava) 
 

• Pátek 1. července po mši svaté: Opékání s dětmi na konci školního roku 
 

• Neděle 3. července: Poutní slavnost sv. Prokopa, hlavního patrona farnosti 
 

• Úterý 5. července: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v klášterním kostele v 18 hodin,  
na Velehradě v 10 hodin (v rámci národní pouti), ve Vlkově v 11 hodin 
 

• Neděle 24. července v 9 hodin v Meziříčku u kapličky (místo farního kostela –  
zde v 9 hodin mše sv. není!): Poutní mše svatá ke slavnosti sv. Marie Magdalény  
 

• Neděle 31. července v 9 hodin v Kochově (místo farního kostela – zde v 9 hodin mše 
sv. není!): Poutní mše svatá ke slavnosti sv. Anny  



Farní informace 

Sbírky:  
 

• do neděle 19. června: dobrovolná sbírka pro dětské domovy na Ukrajině 

• Neděle 26. června: na formaci budoucích kněží 

• od neděle 26. června do Pouti: dobrovolná sbírka na křesťanskou školu v Sudicích 

• Stálá sbírka: PULS – Fond na podporu kněží a pastorace 
brněnské diecéze (k 16. červnu nás je 32 registrovaných 
donátorů, vybrali jsme 41 z konečných 142 tis.). Avšak jakýkoli 
přípěvek do farních sbírek je příspěvkem, který se počítá! Díky! 

 

Další nabídky akcí: 
 

• Modlitební triduum Modliteb matek: Pátek 24. po večerní mši svaté,  

Sobota 25. po ranní mši svaté, neděle v 18 hodin. 
 

• Katolická charismatická konference 6. – 10. července v Brně 
 

• Celostátní setkání mládeže 9. – 14. srpna v Hradci Králové (Kontaktní osoba 

Zuzka Pecháčková) 
 

• Puťák mužů čtvrtek odpoledne – sobota večer některého víkendu v srpnu 

(hlasujte na internetu) 
 

• Cyklopouť do Zlatých hor 14. srpna odpoledne 

 
 
 

Sjednocení postojů při mši svaté:  
 

Stoupáme před modlitbou nad dary (až) po odpovědi: „Ať ji přijme ke své slávě  
a ke spáse světa.“ Po „Tajemství víry“ zůstáváme klečet. 
 

Poděkování 
 

Děkujeme vám za jakékoliv služby, které jste pro nás – farní rodinu – celý rok dělali: 
uklízeli, věnovali síly farním brigádám, organizaci života ve farnosti, krásným liturgiím, 
výchově dětí a mládeže, finančně přispívali, modlili se! Děkujeme také za práci na naší 
společné snaze tohoto roku o uzdravení a oživení vztahů! 
 

Konec platnosti starých bankovek: 
 

Upozorňujeme, že na konci června končí platnost bankovek, které mají tenký 
ochranný proužek. 
 

Ztráty a nálezy 
 

Nalezené věci z posledních měsíců se nachází v krabici na faře.  



Společenství ve farnosti Letovice 

 

 

Přátelé farní rodiny v Letovicích,  
abychom se vzájemně podporovali ve vířea jejím růstu,  
je dobré život s Pánem sdílet v malých společenstvích, 

ve kterých se můžeme čas od času scházet, sdílet se a modlit. 
Zde vám nabízíme přehled společenství, která už v naší farnosti fungují. 

Je možné se do mnohých připojit.  
Je ale také možné začít se scházet s novou skupinkou.  

              Rádi vám v tom pomůžeme.    

            o. Jiří, farář 
 

                      
  

Společenství manželů a manželek 
  

Jak jsme vznikli a jaký vidíme smysl našeho setkávání? 
Setkáváme se relativně krátce (první spolčo jsme nazvali Skleničky 28.6. 2017), i když 
jsme vlastně víceméně navázali na manželské spolčo před námi (setkáním v červnu 
2011). Smyslem našich společenství je vzájemné povzbuzení a obohacení, sdílení 
zkušeností, starostí i radostí z rodinného života. 
 
Jaký je program? 
Začínáme společnou modlitbou, pak je konkrétní téma,  
na něž naváže osobní zkušenost a diskuse.  
Zapojí se, kdo chce, někdo přispívá, někdo poslouchá. 
 
Je možné se připojit? 
Ano jsme otevření dalším manželkám a manželům,  
kteří by mezi nás rádi přišli,  
ať už společně, nebo alespoň jeden z nich. 
 
Kdy a kde? 
Scházíme se jednou za měsíc  
a býváme vždy u někoho doma, kdo se 
nabídne. 
 
Kontaktní osoba: Veronika Hegerová 
Kontakt:  veronika.hegerova@centrum.cz 

mailto:veronika.hegerova@centrum.cz


Modlitby matek 
 

Jak jsme vznikly a jaký je smysl našeho setkávání? Jaký je program?  
Modlíme se za své děti a rodiny. 
Více informací na https://www.modlitbymatek.cz/ 
 

Je možné se připojit?  
Do některých je možné se připojit, nebo vám maminky,  
které se již setkávají, pomohou založit novou skupinku. 
 

Kontaktní osoba: Veronika Hegerová 
Kontakt:  veronika.hegerova@centrum.cz 
 

Další skupinky MM: 
 

Převážně maminky na mateřské/ rodičovské dovolené: 
Jaký je program?  
Povídáme si a modlíme se za naše děti z modlitební brožurky Modliteb matek. 
Je možné se připojit?  
Ano, rády mezi sebou přivítáme další maminky. 
Kdy a kde?  
Každou středu v 9 hodin na faře, v herně i s malými dětmi. 
 

Kontaktní osoba: Lada Portlová  
Kontakt:  ladahauptova@seznam.cz 
 

Mini-skupinka 1: 
Jaký je program?  
Modlitba podle stanov Modliteb matek. 
Je možné se připojit?  
Ano. 
Kdy a kde?  
Jednou týdně, v pondělí nebo v úterý večer  
v domech účastnic. 
 

Kontaktní osoba: Jana Chloupková 
Kontakt:  jachl@email.cz 
 

Mini-skupinka 2: 
Je možné se připojit? Ano 
Kdy a kde? Jednou týdně 
 

Kontaktní osoba: Jana Hejlová 
Kontakt:  janahejlova@seznam.cz 

https://www.modlitbymatek.cz/
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Modlitby otců  
  

Jak jsme vznikli a jaký vidíme smysl našeho setkávání? 
Podle vzoru hnutí Modlitby matek vzniklo v Anglii též celosvětové hnutí Modlitby 
otců. V Letovicích s touto myšlenkou přišel Jirka Přichystal 29.11.2012. Cílem tohoto 
hnutí je podporovat se navzájem v odvaze dávat Boha na první místo v každé situaci 
a ve víře, že i ostatní otcové ve světě se také skrze naše modlitby budou měnit.  
 

Jaký je program? 
Otcové se modlí, chválí Pána, čtou Písmo Svaté a kdo chce, může se svěřit i se svými 
problémy s důvěrou, že citlivé osobní věci se ze skupiny nevynášejí. 
 

Je možné se připojit? 
Toto hnutí je otevřeno všem fyzickým i duchovním otcům, kteří chtějí přijmout svoji 
úlohu otce a modlit se společně za svoje rodiny i za celý svět. 
 

Kdy a kde? 
Otcové se scházejí každou neděli večer na 
faře. 
 

Kontaktní osoba:  Vít Hönig 
Kontakt:  vit.honig@seznam.cz 
 
 

Společenství Hnutí Fokoláre 

  

Jak jsme vznikli a jaký vidíme smysl našeho setkávání? 
Jsme součástí celosvětového Hnutí fokoláre (vzniklo v roce 1943), které se snaží 
naplňovat Ježíšovu modlitbu „aby všichni byli jedno“. Na jejím základě rozvíjí dialog  
se všemi lidmi dobré vůle – tedy také v jiných církvích a náboženstvích i s nevěřícími.  
Více na https://www.focolare.cz/ 
 

Jaký je program? 
K naplnění tohoto cíle musíme být v první řadě autentičtí a důvěryhodní, proto 
chceme uvádět evangelium do svého života. K tomu nám pomáhá takzvané Slovo 
života – úryvek z písma, který se měsíc snažíme žít a navzájem si pak sdělujeme 
zkušenosti s jeho prožíváním. 
 

Je možné se připojit? Ano. 
 

Kdy a kde? Podle zájmu, setkávání 1x 
měsíčně. 
 

Kontaktní osoba:  Martin a Romana 
Hoderovi 
Kontakt:  martin.hoder@centrum.cz; romana.hoderova@post.cz 

mailto:vit.honig@seznam.cz
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Společenství živého růžence 

  

Jak jsme vznikli a jaký vidíme smysl našeho setkávání? 
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít 
způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena 
promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se 
ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života  
v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 
Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo 
misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na 
spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset 
lidí, kteří se budou modlit za misie. Pauline Jaricot byla zakladatelkou Papežského 
misijního díla.  
V Letovicích je v současnosti asi 50 členů.  
Téměř každý 1. pátek v měsíci je za živé i zemřelé členy obětována eucharistie. 
 
Jaký je program? 
Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje  
do jediné růže, kterou tvoří 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný  
a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně (tam, kde každý z nich 
zrovna je) k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po určité době 
mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. 
 
Je možné se připojit? 
Ano. 
 

Kdy a kde? 
Kdykoli během každého dne tam, kde zrovna člověk je. 
 

Kontaktní osoba:  Františka Kolářová, Alena Hönigová 
Kontakt:  letovice@dieceze.cz 
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Společenství přímluvné modlitby 

  

Jak jsme vznikli a jaký vidíme smysl našeho setkávání? 
Před několika lety jsme pocítili potřebu modlit se za mnoho potřeb, které vyvstávaly,  
a nabídnout anonymně modlitbu těm, kdo ji potřebují. Pro tento účel vznikla  
ve farním kostele krabička, do které kdokoli může vložit napsanou jakoukoli věc,  
ve které cítí potřebu modlitební pomoci. Vložené prosby jsou důvěrné a pouze pro 
účel modlitby. 
V případě zájmu nabízíme také osobní přímluvnou modlitbu, a to po dohodě  
na konkrétním místě a čase, které danému člověku vyhovují. Pokud byste někdo 
vnímal tuto potřebu, prosíme o zprávu přes otce Jiřího. 
 
Je možné se připojit? 
Jsme „uzavřené“ společenství, které se však nebrání přijmout kohokoliv, kdo vnímá, 
že je k této službě volaný a povolaný. 
 
Jaký je program? 
Scházíme se v malé skupince a modlíme se za prosby z krabičky a za všechny ostatní 
aktuální potřeby farnosti, farníků a přátel. Téměř každý 3. pátek v měsíci je na úmysly 
těchto modliteb také obětována eucharistie. 
 

Kdy?  V pondělí odpoledne. 
 
Kontaktní (zprostředkující) osoba: o. Jiří 
Kontakt:  letovice@dieceze.cz 
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