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ro ník X.

Hoch Solún v Bretani il,
byl pro sv t nete ný hlu e
a chudý na statky byl,
na statky t la i du e.
V ak ne ! ... tou bohatý byl,
ta není poskvrnou jatá,
v dy platí nevinnost víc
ne  hory st íbra a zlata.
Jej cht li nau it íst,
tu p i slov  Je í  stane
jak vodu e etem lít,
jsou modlitby p ed íkané;
a ze v ech modliteb jen
dvé slov mu na mysli tane,
je  B h mu do srdce ryje:

     Zdrávas, Marie !

   J. Verdaguer



C h v í l e  n a d  B i b l í
Dne ní doba je hodn  skeptická k mimo ádným událostem. A stane-li se n co

mimo ádného, nastane velké hledání p í in a úporné vysv tlování události podle v ech mo ných i
nemo ných v deckých poznatk , jen aby se mohlo íci: to není nic mimo ádného, ani
zázra ného. Nej ast j ím vyjád ením bývá v ta: To je mimo ádná shoda náhod!

Starý zákon je jedine né dílo Bo ího p sobení mohutnosti Bo í lásky k lov ku,
k vyvolenému národu. Zázraky podle p edstavivosti dne ního lov ka jsou soust ed ny do období
dvou p íb h , a to Moj í e a Josua a prorok  Eliá e a Elizea. Mnohem více se projevují zázra ná
znamení. Jsou oporou Bo ímu Slovu, jsou jím ov eny, potvrzují hlásanou spásu a slova Bo ích
vyslanc . Rozli ují tak pravého proroka od fale ných.

Zázrak se odli uje od ostatních znamení mimo ádností a výjime ností. Skutky nebo d je
p esahují to, co je lov k zvyklý vid t ve sv t  nebo co m e sám dokázat, a tedy je proveditelný
jen samotným Bohem. Zázrak nemá vzbudit jen údiv, má hlavn  utvrdit víru lov ka i lidí
s jejím doprovodem d v ry a nad je, pokory a dík in ní, poslu nosti a bázn  Bo í, osv ení
pam ti co do minulých in  Boha. Ten, kdo od Boha nic neo ekává a spoléhá na lidské
schopnosti zatvrzuje své srdce: faraón, Izrael na pou ti, král Achaz  schází tu pot ebná víra.
Naopak Abraham, Moj í , Jozue, Eliá , . díky své ví e a spoléhání na Boha se stali ú astníky
Bo í moci a div .

V dy, kdy lov k ztratí schopnost údivu a ú asu nad divy kolem sebe, kdy  zapomene na
Bo í svrchovanost, jeho moc a lásku, jednající bez ohledu na zásluhy, kdy pochybuje i o Bo ím
Slovu, nem e p ijmout zázrak ani jako dar, ani jako znamení. V této chvíli na ka dou zkou ku,
kterou na lov ka B h sesílá, reaguje t lesn  a tak pokou í  Hospodina, a je plný bolesti a
rozho ení nad ivotem.

A tak za íná ztráta víry a d v ry v Boha.
j.F.

Pán B h si bere ty nejlep í
Snad ka dým ot ásla do hloubi du e zpráva o smrti MUDr. P. Ladislava Kubí ka, lov ka

mírného, laskavého, pln  obráceného k tvá i Bo í. V jeho jménu poskytoval skutky lásky v em
pot ebným bez rozdílu.

Narodil se r. 1926 na Podkarpatské Rusi. Promoval r. 1950 na Masarykov  univerzit  po
ro ním zákazu studia, nebo  odmítl podepsat p ihlá ku do KS . Vojenskou slu bu vykonával u
PTP jako sb ra  ran ných. V léka ské profesi p sobil na n kolika místech republiky, p ekládán
asto pro nábo enské a politické p esv d ení. Pro nepolep itelnost a negativní pom r k lidov

demokratickému z ízení s ním byl rozvázán pracovní pom r ve zdravotnictví. Nastupuje pak jako
horník do Karviné. Po amnestii pracuje v Letovicích v kamenopr myslu jako lisova  a brusi .
Zárove  studuje soukrom  teologii, je tajn  vysv cen na kn ze a v r. 1968 biskup Trochta získává
statní souhlas k jeho duchovenské innosti. Od této doby p sobil na mnoha místech Litom ické
diecéze. Mimo svou pastora ní innost se zabýval e ením p ípad  hrani ních oblastí
gynekologie, psychosomatických nemocí, psychiatrie, duchovního ivota. Problematice
man elství se v noval jako léka  i jako kn z p es dvacet let. Jeho písemné výpov di, nap . Velké
tajemství nebo ivot, svým hlubokým a jedine ným zp sobem otevírají tená m vhled do díla
Bo í lásky. N kolik dn  p ed smrtí dokumentuje na nové knize své krédo: Radost mi p sobí
konat Tvou v li . Kniha bude mít název V le Bo í - zbo ná fráze?

D kujeme Vám, Ot e, za v echno, ím jste nás tak t d e obdarovával. Matka Bo í p i Vás
jist  stála v t ch nejt ích chvílích. Budeme v modlitb  vzpomínat.

AH



JAK SE IJE - na im rodinám
ivot katolických rodin v dne ní spole nosti v echách a na Morav  je z pohledu víry

mo no p irovnat ivotu prvních k es an  v ímské í i. Tvo íme men inu a tlak okolí je na plný
ivot z víry dosti silný. Nelze zazlívat n kterým na im brat ím i sestrám, e se n kdy chovají

dvojace, jinak v kostele, jinak ve spole nosti. Spole nost pokládá asto hodnoty, které vyznávají
k es ané, za absurdní, p ekonané a za brzdu pokroku.

Jsem hrdý na na e rodiny. Statisticky vynikáme nad národní, evropský a skoro i snad nad
sv tový pr m r. Ka dá dne ní k es anská rodina má nejmén  dv  d ti vlastní nebo p ijme do
pé e cizí a nejen dv . Jiní zase p ispívají na d ti chudých stát  formou adopce na dálku. Mnoho
na ich rodin doká e z p íjm , jen  jsou asto polovi ní ostatních rodin, tém  nemo né. Ochotou
pomoci druhým p ekonávají sobectví starat se jen o svoje vlastní zájmy. A v bec jim není
lhostejné, co se d je kolem nich ve spole nosti. Na e katolické rodiny prost  doká ou zázraky.

Zdá se n komu z vás, e p eháním? Jen se ádn  rozhlédn te a jist  uvidíte. Jen slepí nevidí
a hlu í nesly í .....

             a tak to vidí  j.F.

Síla modlitby
Dne 12. ervence námi ot ásla zpráva o tragédii malého Patrika, který utrp l t ký úraz a

zápasil o ivot. 13. ervence se uskute nil ve farním kostele Fatimský den za ú asti pomocného
biskupa z Hradce Králové, Mons. Josefa Kajneka.

Díky pohotovosti na eho pana d kana a n kterých na ich farník  bylo Mariánské
ve e adlo s modlitbou svatého r ence a následná m e svatá, koncelebrovaná panem biskupem,
v novaná za uzdravení zran ného Patrika.

Stále jsme se za Patrika modlili a na e prosby byly vysly eny. Te  se modlíme ji
s radostí a d kujeme za milosti, kterými byl Patrik obdarován.

Sílu modlitby si uv domíme v dy, kdy  za n koho prosíme, zvlá t  ve spole né modlitb ,
a kdy  jsou na e modlitby vysly eny.

 V íme, e modlitba pomohla k uzdravení na eho bývalého p evora, P. Vojt cha Málka,
O.H., kdy  byl posti en srde ní p íhodou, a v Koclí ov  (a nejen tam) jsme se za jeho uzdravení
modlili. Jaká byla na e radost, kdy  se za n jakou dobu mezi nás vrátil a slou il m e svaté.

Rodina Patrika d kuje v em za ú ast p i ne t stí, které je postihlo, hlavn  v ak za
modlitby, kterými byly na p ímluvu Panny Marie vypro eny pro Patrika milosti uzdravení.

Ano, léka i mohou v dne ní dob  ud lat hodn , ale modlitba ...
Vd ní letovi tí v ící d kují Pann  Marii za vysly ené modlitby.

JM

Pozdrav ze seminá e
Brat i a sestry, ji  druhým rokem se bohoslovci Arcibiskupského kn ského seminá e

Olomouc modlí ka dý den za 4 - 5 farností moravských diecézí. Ale není to modlitba jen
jednostranná, proto e v on ch farnostech se v tý  den farníci modlí za bohoslovce a jejich
p edstavené. Modlitby se ve farnosti konají bu  spole n  p i m i svaté nebo p i adoraci, nebo si
ka dý farník m e vzpomenout t eba p i ranní i ve erní modlitb .

Za na i farnost se budeme v seminá i modlit 19. íjna. Cht li bychom Vás jménem nás
bohoslovc  i jménem p edstavených povzbudit, abyste rovn  alespo  krátce na nás ve svých
modlitbách pamatovali, nebo  modlitba ka dého z Vás se pro nás stává novým zdrojem
po ehnání. A to pot ebuje neustále ka dý z nás.

Za Va e modlitby i p inesené ob ti up ímné Pán B h zapla !
Va i bohoslovci Pavel a Pavel



HISTORIE FARNOSTI
Seznam d kan  d kanství Letovice
(v závorce je uvedena doba jejich ú adu a místo správy d kanství)

P. Martin Kalvas (1782 - 1805, Letovice), P. V. Dorazil (1805 - 1817, Lysice), P.
Franti ek Odrá ka (1818 - 1836, Letovice), P. Franti ek Veselý (1836 - 1849, Lysice), P.
Borek Blacius (1849 - 1874, Bo itov), P. Eduard Ha ek (1874 - 1886, Letovice), P. Klement
Pospí il (1886 - 1893, Bo itov), P. Rudolf Reitter (1893 - 1903, Lysice), P. t pán N ni ka
(1903 - 1907, Letovice), P. Vincenc ev ík (1907 - 1921, erná Hora), P. Antonín Mazal (1921
- 1944, Bo itov), P. Franti ek Kamený (1944 - 1946, Letovice), P. Cyril Motá ek (1946 -
1959, Dlouhá Lhota), P. Franti ek Ká a (1959 - 1970, Lysice), P. Franti ek Krch ák (1970
-1991, Letovice), P. Karel Slanina (1991 - 1992, Kun tát), P. Ervín Jansa (1992 - 1997,
Letovice), P. Josef Fasora (1997 - 1999, Letovice).

Ke dni 1.7.1999 zaniká d kanství letovické a Letovice jsou p i len ny do boskovického
d kanství. Ú ad v ak z stává v Letovicích. P. Josef Fasora se tedy stává fará em letovickým a
d kanem boskovickým. Stejn  tak i jeho nástupce P. Pavel Kopecký.

Kn í, kte í v Letovicích u sv. Prokopa p sobili
(uvád ni jsou jen fará i, nikoliv kaplani)

P. Jind ich z Mrzlic (od 1385 do 1411), P. Petr ze Zvole (p ipomínán po roce 1480 do
1499), P. Jakub (od 1499 do 1509), /od 1502 té  d kan úsobrn nský/, P. Petr (od 1509 do ????),
P. Bartolom j (p ed 1531 do 1540), P. Svato  (od 1540 do 1558), P. Mikulá  (od 1558 do
1563), P. Viktorin (od 1563 do ????), kazatel Jan Hoffmann (od ???? do 1564), kaz.
Bartolom j Kügler (od 1564 do 1567), kaz. Jan (od 1567 do 1569), kaz. Simon (od 1574 do
1575), kaz. Ond ej Handel (1583), /aug purský viká /, kaz. Jan Reindler (od 1583 do 1587),
kaz. Ond ej Handelius (od 1589 do ????), /kaplan/, kaz. Ond ej Prokopec (1604), kaz.
Erasmus Melzer (od 1608 do 1610), kaz. Jakub Skop (od 1611 do 1619), P. Ond ej Kromer
(od 1652 do 1667), /slou il m e v bo ní kapli, zbytek kostela byl stále protestantský/, P. Václav
Wilwerger (od 1667 do 20. 11. 1683), P. Jan t pán Scheier (od 1683 do 17. 3. 1696), P.
Franti ek Zast ízl (od 1696 do 6. 12. 1698), P. Josef Mikulá  Kalný (od 1698 do 1703), P.
Bohumil Bílovský (od 1703 do 1708), /vydal latinskou báse  o Janu Sarkandrovi/, P. Ji í
Dole el (1708), /rezignoval/, P. Baltazar Mik (od 1708 do 25. 6. 1710), P. Josef Eixner (od
1710 do 1712), P. Jan Karel Komárek (od 1712 do 1727), P. Jan idlo (od 1727 do 1738), P.
Jan Tobiá  Pospí il (od 1738 do 1742), P. Pavel Rylke (od 1742 do 23. 7. 1771), /letovický
rodák/, P. Jan Ju í ek (od 1771 do 12. 9. 1783), /rodák ze K etína/, P. Martin Kalvas (od 1783
do 29. 12. 1805), P. Jan Kosina (od 1806 do 13. 5. 1818), P. Franti ek Odvá ka (od 1818 do 5.
11. 1836), P. Josef Jaro  (od 1837 do 11. 2. 1838), P. Franti ek Sturm (od 1838 do 11. 11.
1850), P. Emanuel Neuwirth (od 1851 do 24. 12. 1855), P. Eduard Ha ek (1856 do 22. 7.
1887), P. Antonín ivotský (od 1887 do 15. 1. 1894), P. t pán N ni ka (od 1895 do 1907).

P. Josef Kope ek (od 1907 do 1909), /kaplan, pozd ji s atek a p estup k eskoslovenské
církvi/, P. Jan Holba (od 1908 do 1930), /zem el 16. 3. 1949/,

Za m síc se m ete do íst, kdo byl do na í farnosti povolán v dob  P. Franti ka Kamenýho
a P. Franti ka Krch áka.

p ipravil PV



Vá ení tená i,
na e HLEDÁNÍ je pro nedostatek p isp vatel  pouze snahou o v t í informovanost a

vzd lávání na ich tená . Doporu uji Vám alespo  ob as nahlédnout do fundovaného
ole nického farního asopisu SPOLE NOU CESTOU. Dovolte mi n kolik ukázek z posledního
ísla.

Cituji post ehy a úvahy Johany Bronkové: Na otázku Komu slou í média? uvádí nap . výrok
P. Giulia Albanese: P ed malou obrazovkou, p i listování v t inou asopis  nebo s uchem u
rádia, jsme denodenn  sv dky zni ujícího zjednodu ování zpráv, které degenerují a  k jakési
extrémní banalizaci. Je to umná operace, jejím  cílem je rozprá it obsah na rovin  instinktivní
emociality nebo dokonce v hulvátské senzacechtivosti  editel Misna dále pí e: V echno jako
by se redukovalo na barevné urnály pro pikované fotbalem, harlekýny, drby, pé í o ple  a pod.
A uzavírá: Faktem z stává, e války na jihu sv ta jsou nadále zapomenuté a e víme málo anebo
nic nap . o africké kinematografii. Informovat je povinností, být informován - právem A  chceme
nebo ne, opakem obou je diktatura.

Svatý stolec vyjád il politování nad opozicí n kterých stát  k uznání k es anských ko en
Evropy v novém ústavním dokumentu EU. Boj proti za azení odkazu na k es anské ko eny
Evropy ze strany n kterých vlád ozna uje prohlá ení za opominutí historické z ejmosti a
k es anské identity evropských národ .

Dodejme, e mezi hlavní oponenty jakékoliv zmínky o k es anství v preambuli evropské
ústavy byla Francie a Belgie. Za explicitní zápis o významu k es anství pro formování Evropy se
naopak vyslovily na konci kv tna eská republika, Itálie, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko a
Slovensko.

V komentá i pro polskou tiskovou agenturu zhodnotil mons. Tadeusz Pieronek bruselský
kompromis jako fal ování evropské skute nosti a Klan ní se zemi, kterou stvo il B h, ale bez
Boha. Je to o to smutn j í, e Evropa by si dnes m la uv domovat, e zavád ní jakékoliv
ideologie na místo skute ného pluralismu a uznání hodnot vyznávaných obyvateli Evropy je
stejn  nebezpe né, jako odvolávání se na jakoukoli ideologii minulosti. Tento typ klamu,
zalo eného na zaml ení evidentních historických skute ností, budí obavy, e v n m bude Evropa
pokra ovat.

A jako dodatek znovu apeluji na v echny tená e - Pi te o svých pro itcích, o tom, co ve
Vás vyvolalo n jaký ohlas, diskutujte ! D kujeme p edem.

- a-

INFORMACE
ü R encové pobo nosti v pr b hu m síce íjna se ve farním kostele uskute ní v dy v ned li od

15,00 hodin, ve st edu za ú asti d tí od 17,30 hodin.
ü Ve st edu 13. 10. 2004 se ve farním kostele koná FATIMSKÝ DEN. M i sv. bude slou it P.

Mgr. Pavel Dokládal z eskomoravské Fatimy v Koclí ov . Program za íná v 17,00 hodin.
ü P i ned lní m i svaté 24. 10. 2004 se uskute ní sbírka na misie.
ü Ka dou poslední ned li v m síci se v klá terním kostele sv. Václava p i m i svaté koná sbírka

na opravu varhan.

Svátost k tu v m síci zá í p ijala

Michaela Ane ka Pavlí ková



USPO ÁDÁNÍ  VÝUKY  NÁBO ENSTVÍ
pro kolní rok 2004/2005

9. ro ník Komenského pond lí 14:50 Marián Kalina 9.A 12
8. ro ník Komenského st eda 14:00 Franti ek Ba ovský 8.C 9
7. ro ník Komenského tvrtek 13:50 Marián Kalina 7.B 19
6. ro ník Komenského tvrtek 13:00 Marián Kalina 6.A 14
5. ro ník Komenského pond lí 14:00 Marián Kalina 5.B 11
5. ro ník
4. ro ník

Tyr ova pond lí 13:05 Marián Kalina 5.C 7

4. ro ník Komenského pond lí 12:10 Marián Kalina 4.A 11
3. ro ník Tyr ova pond lí 13:15 Zdena Türková 3.C 9
3. ro ník Komenského st eda 13:00 Jana Hejlová 3.A 14
2. ro ník Tyr ova úterý 13:05 P. Pavel Kopecký 2.D 4
2. ro ník Komenského tvrtek 12:05 P. Pavel Kopecký 2.A 16
1. ro ník Komenského st eda 12:10 Jana Hejlová 1.B 13
T ÍDA KOLA DEN AS VYU UJÍCÍ MÍSTO ÁK

· Ka dou sobotu také probíhá výuka nábo enství od 9,00 hodin na fa e.
· Nábo enství se nevyu uje: 28. 9. úterý  - státní svátek
      ( pro rok 2004 ) 27. - 29. 10. st eda - pátek - podzimní prázdniny

      17. 11. st eda  - státní svátek
      23. - 31. 12. tvrtek -  - váno ní prázdniny

· V roce 2005 je volno:  4. 2., 14. - 18. 3., 24. - 25. 3., 28. 3.
· Kontakty na nás: Jana Hejlová 516 470 603 mobil: 602 811 930

Franti ek Ba ovský            516 470 653 mobil: 603 275 762
do zam stnání:  516 474 151

Zdena Türková 516 454 707 mobil: 732 319 405
Marián Kalina 516 474 165 mobil: 777 019 229
P. Pavel Kopecký 516 474 165 mobil: 777 036 888

· Z  Komenského tel.: 516 474 548, 516 474 734;   Z  Tyr ova tel.:  516 474 123

Dome ek  centrum pro rodi e, prarodi e a d ti
roz i uje svá klubová setkání o Pond lní popovídání . Sch zky budou probíhat ka dé liché pond lí

v m síci a budeme si povídat nejen o d tech a partnerských vztazích, ale i o ví e a smyslu ivota, a  ji
s na imi hosty nebo jen tak .

Scházíme se ve spole enské místnosti DPS v p íjemném prost edí, d ti si b hem besed mohou hrát ve
vybavené hern . Zveme p edev ím v echny maminky, ale i tatínky a prarodi e s d tmi, p ij te strávit
p íjemné odpoledne (podrobn j í informace na tel. 516 474 016).

Program na íjen:
Po 4. 10.  v 15,30 h - Jana Hejlová (dialog se svou vnit ní láskou o síle my lenky)
Po 18. 10. v 15,30 h - Pro  mu i neposlouchají a eny neumí íst v mapách  (povídání nad

stejnojmennou knihou)

Dal í íslo Hledání vyjde v ned li 31. 10. 2004, redak ní rada bude v pátek 22. 10. 2004 v 19 hodin na fa e.
HLEDÁNÍ - list letovické farnosti  íjen 2004
Vydává: ímskokatolická farnost Letovice. Zodpovídá redak ní rada.
Kontaktní adresa: Anna Hrubá, Komenského 29, 679 61 Letovice, tel. 516 474 217
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