
zPR ÁvY
zFARNosTl LEcHovlcl(E

v Ř|JNU LETA pÁNĚ 1947.

z^HÁIENÍ ptruTÍ
v nově opraveném kostele Panny Maríe v Lechovících

v neděli dne 5. ííjna 1947.

PORAD:

7,30 hod. Tichá mše svatá s kázánim, _Kázání má pro[. .Iosef Poul.

- poutní chrúm Nuvšlívení
Punny Murie v Lechovicích.
Socha Panny Maríe.

Už odedávna byla v premonstrát-
ském klášterním kostele v Louce u
Znoima uctívána socha Panny Marie
s Ježíškem. Při opravách taměišího
kostela v letech 1684-1688 by|y zíi-
zeny lnové oltáře i celé vnitíní zaíi-
zeni a staré věci tozdány do klášter-
ních far, Tehdy si vyprosíl prosiměřic-
kY kaplan P, Kašpar Krausenek so-
chu Panny Maríe pro svůi kostel, Ne-
stála tu však dlouho, neboť ii získal
klášterní poddaný, borotícký Melchior
Píeiffer, a postavil ii v Lechovicích
dole pod kopcem, nedaleko halt.;ře,
pod velikým dubem, V r, 1695 byla
nad sochou vybudována dřevěná kap-

- le a tehdejší biskupská konsistoř
v Olomouci dovolila, aby v ní byla
sloužena mše svatá, A talr na svátek
Navštívení Panny Marie íéhož roka
1695 slavila se tu první slavná pouť,
pti níž sloužil převor kláštera louc-
kého, P, Řehoř Kvasnička, mši svatou
a podal, podle kroniky, 100 sv. přiií-
mání, A od íé doby rostla pověst
poutního místa v Lechovicích, takže
počet poutníků se stále zvětšoval,
Brzy ía musel b.;t st/rlý kněz; wystří-
dalo se zde sedm členů starobylého
louckého kláštera až do ieho zrušení.
Vedle kaple byla v r, í7t3 zbtrdována
dřevěná chýše, v níž bydlel bratr-laik,
který byl jakýmsi sttážcem Panny
Marie a zároveň kostelníkem i minís-
trantem kněží, kleří sem připutovali,
Proto staré zprávy mluví o poustev-
níkovi, který tu bydlel vedle kaple,
Když matiánská úcta ke staré soše
v Lechovicích stále rostla, rozhodl se
louckY opat, prelát Vincenc '§ť'allner,

Uvítání Jeho Excelence nejd, pana biskupa Ms§re Dr
Karla Skoupého, - Kázání a slavná mše svatá, -
Kázání má J, E, nejdp, biskup Ms§re Karel Skoupý,

Mše svatá, - Mši svatou slouží Dr Alois Míchálek,
biskupskY sekretář.

Te Deum a slavnostní požehnáni,

9 hod,

11 hod.

14 hod,

Při obřadech účínkuje chrámový sbor a hudba z Rousínova za íizeoi
p, Františka Pištěláka, ředitele kůru,

Všechny katolíky jihozápadni Moravy srdečně zve

Farní úřad v Lechovícicil,

§o§€>9€><><>€c§9§o++c§+co9o+oo+o

Go byto sledovúno urchitektonicltou úpruvou
vnitřku kostelu Punny Murie l,echovické?

po znovuvybudování krovu a krytiny kostela, jež byly dělostřelbou
koncem vá\ky rozmetány, stáli jsme před problémem, jak provést
obnovu zpust'ošeného vnitřku, sešlý jeho stav měl trojí příčinu: byla
to jednak před více jak 40 lety nešťastně volená malba, která svými
zelenofialovými tóny a množstvím malovaných secesněrolrokových
plastických ozdob na kďeiaké volné ploše kleneb, pásů, špalet a jinde
áo ko. al e s etřela vl astní arch itektoní cki, v ý r az ínter íét u, znepí ij emnila
celý prostor a zneklíáníla jej nejvýš nevhodným způsobem, rreboť

,.roji ,rapudrrostí - a ktomu ješlé nehezkou - dala zanikat a po,
tlačovalá tu nejkrásnější, nejvzácněiší a nejumělečtěiší pťrvodní vý-
zďobul velkolepé a monumentální fresky ve třech kopulích, čtyři
devět metrů vysoké malované freskové oitáře v křižové lodi, fresku
křest páně nad křtitelnici a j, Dále kostelu velice tbližíla rretečnost

bývalé německé duchovní správy, která mnohá desítiletí _ aé pííIeži_
tósti byty mnohé - nic nepodnikala k zajíštěni pievzácných památekn
jež jí byiy k opatrování svěřeny, Korunu v§emu pak zasa<líla válečná
vřava, která se tu přehnala se vší zuřivostí,

Ze všech menších i velkých opatření, ježbylo nutno provésti, pouze
dvě se clotkla zásaďně a podstatn{ původní struktury íníeríér1uz

malba a elektrické osvětlení,

Osvětlení,

Pojednávám nejprve o druhém, o osvě llení, které - byť je plo-
dem teprve našeho XX, věku - přece jen nebylo v daném případě
tak velkYm problémem, jako malba kostela sama, Dnes, káyž už r.eni
vážné debaty o tom, zda se elektrické osvětlení má v kostele užíl éí
ne, je ono tedy samozřejmostí pro všechny naše katolické chránry.



Jedínou spornou o!ázkou je, iak tohoto elektrického osvětleni použit,
píirozené, že téměí každý kostelní prostor vyžaduie buď zcela iiného
nebo alespoň vhodně pozměněného či přízpůsobeného umělého světla.
I v osvětlení je soustava, je duch světla, |ako i v architektuře je

soustava a v každém slohovém výrazu iiný duch, A tomuto duchu
stavby je nutno podříditi vše, cokoli se v jejím prostoru obnovuje,
doplňuje či mění. zcela jiné bude osvětlení barokového chrámu proti
goiickámu, §otického proti románskému, a zcelď zase iiné sakrálního
prostoru, iejž vytvoíílo třeba i pět rizných slohových etap!

Avšak rrejen způsob osvětlení, nýbrž í druh a zdroi světla musí

býti patřičně zvolen. Největším nesmyslem a lejtěžším proviněním
pioti duchu doby ie _ elektrická svíčka. Naproti tomu lze dobře

použit i tak výlučně reklamního světla, |ako |est neon, na příklad
i< decentnímu a skrytému ozáíení sochy ve výklenku či obrazu v hlu_

bokém rámu, Vše, cokoli je neb bude kdy vynalezeno, iest v Bohu

, již od počátku, Jaké to blahé pro nás vědomíl A vše, cokoli jest, jest

dobré, záIeží iedině na tom, jak toho použijemel zda dobře či špatně,

zdaku prospěchu a k dobru či ke škodě ake zlu,
Než vraťme se k panně Marií Lechovickél
Mohutná, šíroce vylož ená dvojíLá římsa, obíhajíci ve výši více jak

10 metrťr nad dlažbou kolem celého vnitřku kostela, přímo vnukala
myšlenku skrýt za ní většínu elektrických zdtoji, téměř 50 reílektorů,
kt:eré zap\avu|í světlem všechny tři kopule {z nichž střední, nejvyšší,

ve svém vrcholtr dosahuje výšky téměř 20 metrů), na jejichž nádherně

barevných freskách světelné paprsky s,e lomí a odrážejí zpět clo lodi,
probarvené svěžími a výraznýmí barvami těchto fresek, Tím dostává

"e ""lér.r,, 
prostoru za večerního osvětlení zvláš[ní důvěrné spojitosii

íreskových kleneb s každým koutkem kostela, jež hlavní záměr, smysl

a cíl má v celistvosti ínteriéru a jeho jednotě, plná krása fresek
se také objevuje teprve je|ich správným prosvětlením,

Další svazky skrytých reílektorů účelně osvětluií hlavní oltář, čtyři
boční oltáře, kazatelnl, varhanní korpus atd. tak, iak toho vyžadaje
především nejen litur§ie, nýbrž i výtvarný objekt sám,

Malba kostela,

Malba kostela blivá téměř vždy největším probléryrem, Může býti
řešena ze zásadního trojího hlediska:

1, buď svým výrazem umocní a podtrhne vlastní architekturu inte_

riéru tím, že naváže na jejího áu"h. 
"e 

své vlastní koncepce, tleb

2. postupujíc přímo proti tomuto duchu (jako poslední malba tohoto
kosteia), zóelaruší účin vnitřní architektury, zeslabujíc jeinamí,
nimum a naopak vyzdvihujíc na nepříslušnou výši věcí zcela
podřadné a pravidelně dokonce špatné, anebo

3, lsouc indiferentní, nevýrazná, nenáročná a plochá, neexponuie se

ani jedním, ani druhlim směrem, Tento způsob však se miže jen

velmi zíidkakdy podařit a tvoří v kostelních malbách vzácnou -
byť ne zrovna žádottcí - výjimku.

Je iasné, že jsme se dali cestou prvou. Avšak ani toto hledisko ne-
,stačilá úplně uspokojit naše požadavky, jaké klademe na sakrální
prostor katolického chrámu.

Malba - vedle zvukl, t, i. varhan, chóru i lidového zpěvu, a světla
píirozeného (denního) i umělého (elektrického) - nejvíce působí
na účastníky bohoslužebných obřadů í náhodné neb ojediněIé lá_
vštěvníky chrámu, Působi na ně mocně a v kažďém př,ípadě, i když na
př, světló je píiznívé, i když hudba a zpěv jsou dobré anebo třebas

o.ib"" nejsou, když ie ticho, Zvláště při vstupu do kostela silně psy_

chol,ogicky zapůsobí na píicházejícího malba, budí v něm dojein píízni_
vý, m?ně píiznivý čí dokonce nepíiznívý, vtiskává se lnu v paměť
.a více méně ovlivňuie všechny jeho tam ziskané dojmy a píímo váže
jeho vzpomínky na kostel,' 

Nestalí proto jen pochopít historicko_archítektonickélro a umělec_

kého ducha chrámu, nesta8i proto jeho interiér upravit _ abych tak
řekl _ pouze jen z t, zv. p.*atkar.koho hlediska, rrutno však přihlí_
žet k nášim kostelům jako k žívým památníkům, kde v historickém
prostředí sídlí a s dnešním, soudoblím, rnoderním člověkem v nejsv,

Eucharistii se spojuje žívý Bůh, A tato skutečnost, ono spoiení pro-

story dávný"h slohr: s novodobym člověkem, jelr,ož myšlení, způsob

žívo'ta í víra a nábožnost jsou odlišné a íak jiné lež ony, které tvořily

k jehož panství Lechovice patřily, vy-
budovati tu krásný a nádherný kostel
ke ctí blah. Panny Marie, Poněvadž
místo u původní kaple bylo v údolí
a nemohli tam najít dobré základy,
rozhodl se opat pro vršek kopce, pří-
mo nad původní kaplí,

poutní chrám.

Stavba byla zadána vídeiiskému ste-
viteli Kristiánu Damelovi, který ii
provedl v letech 7718 až !721. Ná-
klad_ nesl klášter v Louce. Damel vy-
stavěl sličný chrám v barokním slohu
s krásrrým průčelím se dvěma věžemi.
Chrám má půdorys kíiže; i<Ienbu tvoří
tři kupole, ozdobené mohutnými fres-
!,,ami, z nichž střední je neivětší a nej-
krásnější. Autorem snad ie Maul-
pertsch, Uvnitř ie pět oltářů. Hlavní,
bohatě architektonicky členěný, má
nad svatostánkem uctívanou sochu
Bohorodičky s Ježíškem. Na evan§e-
lijní straně je postranní oltář sv, Jana ,--
Nepomuckého a oltář patronů moro-
výchl sv, Rocha, sv, šebestiána a sv,

Rosalie, na straně epištolní je oLtáí
sv. Víncenc e a o|táí sv, Floriiina a

s-r, Donáta. U všech těchto postran-
ních oltářů ie vršek - orámování ob-
razl7 a sloupy * namalován al íresco
na zeď od Holanďana Michaela Fússé,
který tehdy žil v klášteře louckém,
Oltářní obraz ol!áíe sv, Jana Nepo-
rnuckého zobrazuje velkY kruciíix,
píeá nimž klečí světec a vzhlížíkukíi-
žovanému Spasiteli, a obraz olíáíe
sv, víncence zase světce v levitském
rouchu, iak je vlečen do ohně, zatím
co anděl mu přináší mučednickou ko-
runu; oba tyto obrazy jsou dílem vy-
nikajícího jiného holandského mistra
A, Schoon Janse. Oltářní obrazy dru-

hlich dvou oltářů jsou od zmíněného
už Míchaela Fússé, Ý

V blízkosti prvého postranního ol-

táíe na epištolní straně byla postave-
na v r, 1?85 nová křitelnice, naď níž

zobrazil Joseí lWinterhaiter malbou
al íresco na stěnu chrámovou křest
Páně, Naproti je kazal,elna, částečně

mramorová, z roku t74í a nad ní so-

cha opravdu zvláštní námětem i zpra-
cování*, íotiž Panna Maria iako dob-
rý pastýř. I(ůr byl vybaven už v roce
I7i5 novými varhany, iež zhotovil
brněnský mistr Joseí Ant, Richter,
Náhrobní kámen uprostřed lodi, který
je.bez nápisu ozdoben ien vojenskými'odzlaky, 

kryje pozůstatky §enerála
Karla hraběte Saint lgnon, tehde|šího
velícího §enerála na Moravě, který
během vojenských cvičení láhle ze,
míel 4, srpna 1750 ve svém hlavním
stanu v Lechovičích,

Kostelní věže s půvabnými kopulo-
vitými stříškami nebyly vždycky
prázdné, Na jedné lž v roce 1728byly



umístěny hodiny, kdežto drtrhá slou-
žila jako zvoníce, Blivaly tam až do
světové války čtyři zvony ve uáze 6,
72, 24 a 48 metr, cent&, z nichž nei-
větší je neistarší. Pocházi z r, 7680,
kdy podle nápisu jej dal ulít opat
loucké kanonie Řehoř ke cti sv, Vác-
lava, Původně visíval tento zyotl
v Louce, až v r, 7741 zalrěšen v Le-
,chovicích.

Hístoríe poutního chrámrr,

Když stavba poutního chrámu byla
,dokončena, tu v r, 1723 na svátek sv.
Matouše ap. přenesl opat Víncenc'Wallner za asistence probošta z Hra-
díště u Znojma Františka Rivoly ve
slavném procesí sochu Panny Marie
z áíevéné dosavadní kaple do nového
chrámu, Poutní ruch jen vzrostl, Té-
hož roku byl postaven pro poutníky
velký dům, Y r. t725 dal zase prelát
'W'allner postaviti pod duby, jež ob-
klopovaly kostel, L2 zpovědníc a v je-
jich středu kamenný kíiž, který byl
pozděii přenesen na nový hřbitov, Ná-
val ke zpovědnicím byl takový, že
bylo podáváno až 9000 sv, přijímání,
Posledním dílem šlechetného opata
lil7allnera, který si tolik oblíbil Lecho-
vice, byla stavba chudobince, Když
v r, t729 zemíel, stal se jeho nástup-
.cem Antorrín Nolbeck, Ten dal v roce
1730 konsekrovati poutní chrám od
světícího biskupa olomouckého hra-
běte Oty v, Eck ke cti Navštívení
Panny Marie. Postranní oltáře, iež by-
ly zbudovány poněkud pozděii, po-
světil 10. července 1739 sám tehdejší
,sídelní biskup olomoucký Jakub Ar-
nošt hrabě z Lichtenštejna, V t, 1741
.darovala hrušovanská hraběnka Fran-
tiška, roz, Esterhazyová, k saše Panny
}{.arie stříbrné žezIo, silně pozlacené
a ozdobené rubíny. Rok nato dal opat
Nolbeck postaviti rr kostela kamennou
,sochu svého patrona sv, An,toninaPa-
,duánského,

štědré patrony ztr;rtil poutní chrám
Ý Lechovicích,když 29, července 1784
došel dvorní dekret, vydaný Jose-
íem IL, iímžbyla700letá kanonie pre-
monstrátská v Louce zrušena, Jmění
kláštera, který založil 38 kostelů a 18
far, byla zabaveno pro NáboženskY
fond, pozděii t, zv, rnatici, nádherná
a mohutná budova taměišího kláštera
se stala kasárnamí a vzácné knihy
byly prodány. Byl-li dosud poutní
,chrám v Lechovicích církevně-právně
pouze filiálním kostelem fary v Ole-
ksovicích, iež takíéž patřila 1r farám
louckého kláštera, byl za změněných
poměrů 7, dubna 1785 osamostatněn
a proměněn v t, zv. lokalii. Dostal sa-
mostatného duchovního správce P,
Norberta Řehoře Korbra, clolrtora fi-
losofie a bakaláře theolo§ie, kteri bý-

toho člověka, pro nějž byl kostel zbudován - v tom ie celá lrloubka
a velikost problénru. Jde o synthesu nejméně (jako v tomto lecho-
vickém případu) dvou rozličných dob, mezi nimiž Ieží dvé stě let
hístorického, společenského, hospodářského, sociálního, vědeckého
i umělecltého vývoje,

Díky velikému a vzácnému porozumění zástupce brněnského Pa-
mirtkového úřadu pana rady Ing. Dulka a nevšední důvěře dp, admi-
nistrátora Karla Poula, která mne zavazovala k tím většímu vypětí
a k odpovědností - mohl jsem s jeiich souhlasem provést barevně-
výtvarrrou korekturu tak, abych při vědomé píetě k archítektonícky
krásnému barokovému interiéru a v souladu s ieho duchem přece jen
ceiou prostoru sblížíl s dnešním člověkem,

Vnitřek kostela jsem uklidnil teplešedými tóny, píecházejícími až
clo hnědava, aby se jednak plně uplatnila barevrrá nádhera a bohatost
fresek, jednak aby se jasně vyrýsovala čistota architektonických linií
a jejich lo§icky přesná konstrukce. Od tmavších zdí se odtáží světlejší
pilastry, jež jsou tím světlejší, čím více vystupují ze zdi, Tím jsem docílil
jakési obzorové barevné perspektivy. Tuto pak jsem zesílil ještě per-
spektívou vertikální vytónováním všech klenebních pásů, z pilastrů
trad římsotr vyrůstajících, v ještě světlejších barvách než ony pilastry.
Bolratě členěná dvojitá římsa jest v birrvě s.i,ětlounce šedé, ač d.oimově
působí iako bílá. Čisté bílé barvy bylo použíto jako světelrré kontroly
barevné škály pouze v uzounkém orámování trojúhelníkových lresek
pod patami všech kleneb, jež předsíavýí různé ale§orické postavy,
Klenby jsou vytónovány světle žIutobéžovými odstíny, aby ieiích zá-
važnost, avšak současně i vznosnost, byly podtrženy, Hlavice pilastrů
lmaií zlaíožIutou barvu, Jednak ii zjistil, iako barvu původní, sám pan
rada Ing. Dufka, jednak se lo§ícky vyskytuje na hlavicích freskových
oltářů, Tuto orí§inální a dobře působící neobvyklost doprovází ještě
jiná; vl_vs, pás skor,o 1 metr vysokY, kíerý je sevřen dvojitotr hlavní
římsou, o niž iiž byla zmínka, je vytónován ve zvláštní, irrtensivně
rižovožIalé barvě, klerá je obdobou některých tónů v klenebních
íreskách, Tenío výtazný pás pak obejímá celý iníeriér a svírá jei
v pevnou jednotu, Zmíněná římsa probíhá í nad hlavním oltářenr
téměř ve stejném proíilu, jenže zde je provedena bohatějil v umělém
mramoru, a to tak, že dvoiitá římsa jest z mťamoru červeného, kdežto
vlys mezi ní ze šedého, což jest právě zvratným barevným obrazem
římsy v lodí, kde římsy isou světlounce šedé a vlys pak r&žovožlutý.
Tedy í tímto z,tratem navazuie logícky toto zdánlívě velmi odvážlivé
pojednání rra původní batvy římsy nad hlavním oltářem a nerozlučně
spojtrje presbytář s lodí, ač ponechává hlavnímlr oltáři samozřejmou
prioritu.

Soustředěnost na oltář, na stůl neisvětější Oběti, scelení celé.pro-
story chrámové, aby tvoříla pevnou, nerozbornou jednotu, tónováním
zďůtaznělé plastické zformování stěn, zesvětlením klenebních tónťr
docílené monumentálni zvýšení kostela a hlavně pakl působívé a přece
ien iemné vybarvení interiéru, aby zaujalo každého a celého člověka

- to byly hlavní motivy, které mne vedly k tomu, aby Panna Maria
Lechovická byla vymalována právě tak, jak jest,

Kostel byl dále opatřen novýmí železnými, zdvoienými okny, na
ieiichž umělecké výzdobé se pracuie, Je to snad prvé řešelrí tohoto
druhu v barokovém kostele. Zdvoieni jejich má velki, vi,znam pro
zimu, neboť tato okna nepropouštějí ani čtvrtinu chladu jako okna
iednoduchá a nadto ještě naprosto dokonale chrání vnitřek proti
zaprášeni,

V souhlase s těmito okny je řešeno i nové dvoiité závětíí, kteft je
lromponováno a vestavěno do dveřního otvoru mezi chrámovou před-
síní a hlavní lodí, Je vykonstruováno na nejmenšítn možně myslitel-
nérn prostoru za předpokladu jeho účinné íunkce.

Tal<též na vybudování nové kaple Božího hrobu se umělecky i tech-
nicky pracuie,

Sakristie je teleíonem spoiena jak s kůrem, tak i s farou. Kazalelna,
hlavní oltář, jakož i kaple Božího hrobu, která je nově budována
v přizemí levé věže, jsou v přímém kontaktu s varhaníkem pomocí
signální žárovkv, Toto technické zaíízení se velice dobře osvědčilo při
neirůznějších liturgických úkonech, zvláště pak výjimečných, při nichž
zpravidla neblivá tak naprosto dokonalá souhra iako při úkonech
běžných.



V rozvodní elektrické skříní je pamatováno na umístění zařizeni
pro pozvolrré zapinání a vypínání hlavních světel, jež nemůže za stá-
vajících poměrů ještě býti dodáno,

Rovněž počitá se v době pozdější s elektrickým zahíívánim (tempe-
rováním) ďlažbv kostela akumulačním teplem z nočního příkorrtl,

Kostel bude centrálrrě odvětráván elektrickým exhaustoreml chrá-
mová loď dvěma velikými otvory, které budou kryty trměleckými
plastickymi míižemi s náboženskými náměty, presbytář pak jedním
menším otvorem, rovněž tak opatřeným, Kromě toho ve vrcholcích
kleneb jsou malé otvůrky, na něž bude připoieno zvláštní potrubí se
samostatným malYm exhaustorem, aby z neivyšších klenebních pro-
storů byl bezpečné odssáván dechem lidí zvlhčený',vzé.uc,h, který
snadno umožňuje tvoření plísně, jež má talr ničivý vliv na stav íresek,

Nemohu se v tomto stručném popisu podrobně zmiíoval o všech
technickYch opatřeních, jimíž kostel bude po dokončení celé restau-
nace vybaven, Ale již z těchlo několika výšé uvedených zmínek iasně
vysvítá, jak je důležíté naše lrostely - í staré, a snad zvlá.ště tyto,'
neboť jeiich umělecká cena blivá pak velíce ohrožena právě iejích
nedostatečnými techníckými opatřeními, iako jest vlhkost, nedostatek
a často i nemožnost větráni atd, atd, - dokonale technícky vybavit
tak, iak nám pokrok a věda dnes umožňuie. Božímtt domu patří to
nejlepší z nejlepšího!

Kostel aváženě, dobře, vkusně a umělecky s technickou dokonalostí
upravený šiíí mezi lídmí jlž svůi tichli a tak mocný apoštolát, neboť
svou uspořádaností, ladností, soustředěností a jednotou ducha iim
podstatně usnadňuje iejich vlastní cesty k Bohu a hlásá tím pak sám
větší čest a slávu Boží, Architekt Jaroslav čermák,

Praha, 25, záíí 1947.

Ty u íurní koslel.
S,,,ětová Církev k,atolúcká §e svými 4@ miltiony ěl,enů tvo,ří velitkou t,ozsáh-

lo,u ro,dinu, říši Boží na zetli, jejíž ,h,lravou j,e Ježíš Kristus a jeho viditelným
zástupc,em n|a ze|nli sv. Otec. Tato ve,liká křesfanská ro,drina dělí s,e na mlenší

celky, je,d,ní,m p,ak z nich j,e farní o,sada - 
,farno,st. I llaždá farno,st je veljkott

ro,dinou, všichni cíti, ž,e j,sou dětmi a ěleny této rodiny; Jbj,ich diughovním
otcem je farář, O první í,arní ,olbci v Jeť,usalremě čte,me, ž,e všich,ni byúli jeclno

srdce a j,e,dna ,d,ušre. Dlretri ,spolieěně na morďltitbách a v l,ámání ohl,eba. Co to je

iiné,h,o než společná účast rr,a iarrní boho,sltužbé? A jako teh,dy, tak i ,dn,es.

Y kaž,dé farnosti ie každý d,en mše svatá, která !e s,luncem pro ce ou í,arní
osa,du. - íIleď, jak s,lrunoi ,děkuje všecko za svůj vznik a život, tonru sltunoi,

které, v létě, v zimě dává své tepl,o a světlo. Tímto sl,u,ncem, které rozlévá
své světlio a teplo na cello,u farnost, jrsou farní bohosrlužby. Faráři j,e ,ulož'eno

za povi,nnost, aby každo,u neděli a svátek (z důležitých příóin může se př,e-

nésti na vše,d,ní den) sllo,užil lmši svato,u za své iarníky, le,dy i za lebe. Za
koh,o jú slouží, ten z n1 také má už,itek. Ve mši svaté za f,arníky předkl]á,dá

farář Pánu Ježíš,i všechny Dotřeby, záležito,sbi a o,btiže c,elé farní rodi,ny.A ty
isi dítětem, členem této roclilny. kněz pro,sí za tebe a p,ro tebe. ve vzpotrrínoe
za zemídl,é po pozdvihováni vzpominá i na m,rtvé ěúeny farní r-,sady. Jaká to

bude iednou p,ro tebe útěcha, že tvojre rodiin,a, do které patříš také ty, na

tebe nezapontorte ani po tvé smrti. Poznáváš nyní svou p,ovinno,st, kam máš

iíti, kd,e jle tvůj íarní kosteil? Uvi,díš hned, až zase př,iid,eš do svého farníh,o

koste]ra, že lam j,e tvé ,místo. T,am jsi byl pokřtěn, tam lsi bytr u první,ho sv.
přiiímání, zde váš d'uchovní otec vás spojil a požehnal,ke spoliečné pouti ži-
./otem, zlde b,udle tvé posltecl,ní zastavení při ordchodu s tohcto světa. Uvaž, oo

ti kostel dal, a vy,d;ej p,očet, jak jsi se k nětnu choval a obracel snad i zády.
Jsou jiné kost,etly, ,snlad i ltepší, vedo,u tanr lepší cesty - al,e tam nejsri dom,a,

tam neisri mezi svýmri, i k,dybys tam viděl znátných setbevíce. ol(d,g j,5ou dva
nebo tři shro,máž,ďění ve jménru mém, tam jsem já uprostře,d n,ich,n praví

Kristus Pán. (Mat. 18, 19.) Kristus Pán je uprostře,d nás, v našetn farnínr

kostel,e, ,upr,ostřed své íarní ro,d.iny. Choeš s,e stát opět ži,vým čl,enem své

lainí osrady? Nezartredlbáveí fa,rní boho,slružbu, vrať s,e l<e svénru farnlm,u

kostelu! IJl<až, ž,e tam,dove,deš přijít nejen jednou za tok, aiby s,is přitom

zašel na faru pro křesín,í l,ist, nebo l<dyž tam jdeš ke i<řtu, lt,e srlatbě, na
pohřeb. IJ,kaž, že patříš také ty do naší íarnosti,

val řehol, kanovníkem v Louce a bíb-
liotekářem klášterrrí knihovny, Oó'
ztušeni kláštera byl poutní chrám od-
kázán ien na hubené příspěvky Ná-
boženské matice, Ze zaóátka nebylo
potřebí zvláštni podpory, neboť kostel
byl paramenty i ostatním štědře vy-
baven ještě bývalými patrony, Nejhů-
ře bylo však za napoleonsklich válek
na začáíku devatenáctého století.

V listopadu 1805 přišli do Lechovic
od, Znoima Francouzi, Když duchovní
správce před ními utekl, vyrazili'
dveře od kostela i sakrístie a vykradli,
z kostela všechny zlaíé i stříbrné věci,
steině iako všechny paramenty. škoda
byla hned odhadovátra na 4000 zla-
tých, Poněvadž zůsíala ien roztrhaná.
alba a cíborium a nebylo aní kalíchu,
ani monstrance, ani posvátných rouch,.
aní mešního prádla, celé dva měsíce
po odchodu Francouzů nemohly blit.
konány bohoslužby, V r" 1809 přišli'
francouzští voiáci po druhé. Po dlouhá
desítiletí se snažila farní obec nahra-
zovaí ztráty z téchto let,

V letech 1839 a 1848 byl kosteř
uvnitř í zvenči opraven, V r, 1871 vy-
hořela levá véž a dva zvony byly po-
žárem tak poškozeny, že musely b,lt
znovu ulity, Několík let nato byla vy-
měněna i dřevěná vazba pravé věže.-
Novou opravu potřeboval hlavní oltář
v r.1907,

Zíratil-li poutní chrám v Lechovi-
cích v prvé světové válce dva zvony,.
byla druhá světová válka daleko hor-
ší, neboť naše izemi se stalo na sklon-
ku války boiištěm, V.;šina, na niž stojí
kostel, byla v posledních měsících vál-
ky hoině obsazena německým voj-
skem; stala se proto cílern četných.
náletů ruských letadel, z nichž bom-
bardování 7. kvétna 1945 bylo neihor-
ší. Několika přímými zásahy i nesčet-
nými střepinami byla střecha z velké,
části rozbita, veškerá krytína spadla,
poškozeno klenutí, zničeno nadokapí
i římsy, okna, ba způsobeny značné,
trhlíny i v postrannírn zdivu, Než až
t0, záíí 1945 se konala prvá porada
za účasti úředních činitelů o zabezpe-
óení a opravě kostela. Tak začala vel-
ká akce pro opravu památirého pout-
ního kostela Panny Marie v Lechovi-
cích, iež s Boží pomocí byla ukončena
v těchto dnech. 

t

,;Nechte zaiít farnost a ustane ve-
řeiný kult Boží. Odeide,li ktěz, za
dvaóet let uvidíme, iak se budou lidé
klanět zvířatům.* (j,an M, Vianney.}

*

,Tisíce důvodů by mělo v duši far-
níků rozněcovati stále větší živou lás-
ku k vlastní farnosti,o (Pius XL)

Vydává farní úřad v Lechovicích, - Tiskta Brněnská tiskárna v Brně.


