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V dfiívûj‰ích dobách drobné
sakrální stavby vznikaly nejen
v obcích, ale i u cest a v polích.
AÈ uÏ to byly jen kfiíÏky, zvoniãky,
boÏí muka ãi kapliãky, vût‰inou
mûly svoji historii a dÛvod, proã
zrovna na tom místû byly posta-
veny. Poutník se u nich zastavil,
odpoãinul a moÏná i sám nad se-
bou a sv˘m chováním k druh˘m
zapfiem˘‰lel. 

Na‰e kapliãka je takov˘m stfiedem ob-
ce a pro nás je nejen církevní, ale i kultur-
ní památkou. Snad to budou do budoucna
takhle cítit i na‰e dûti a „nezaplaví” je lho-
stejnost k dûdictví na‰ich pfiedkÛ. 

Kapliãka byla postavená roku 1884.
BohuÏel uÏ nebylo dohledáno za jak˘m 
úãelem a k˘m byla postavená a zda byl
pÛvodní název „zvoniãka”, „kaple” nebo
„kapliãka”. My uÏ ji známe jen pod ka-
pliãkou. Uvnitfi byl oltáfi s 18 postavami,
obraz Poslední veãefie pánû a socha Panny

Marie, která jako jediná, je zde dodnes.
PÛvodnû byla kapliãka zasvûcena Sv.
Janovi, ale protoÏe po poslední rekon-
strukci, v roce 2002, jsme nedohledali za-
svûcení a podle sochy jsme hádali, Ïe je
zasvûcena právû Pannû Marii, proto ji 
6. 10. 2002 ThLic. Václav Slouk z brnûn-
ského biskupství jí i zasvûtil.

Do kapliãky bylo v rámci rekonstrukce
instalováno el. zvonûní a v souãasné dobû
zvon mÛÏeme sly‰et ve 12. 00 a v 18.00
hodin. Zvonûní je odedávna uÏíváno coby
poplachov˘ signál - napfiíklad pfii poÏáru,
povodních apod. Zvon vÏdy upozorÀoval
obãany na ne‰tûstí, která se blíÏí a také vy-
provází ãlovûka na jeho poslední ces-
tû…ale u nás je zároveÀ symbolem toho,
Ïe na‰e „dûdinka” pofiád Ïije. Tak nûjak se
nám ze Ïivota vytrácí srdce, a tak bych rá-
da upozornila na to, Ïe stfiedem zvonu je
právû to SRDCE.

V tûsné blízkosti kapliãky stojí kfiíÏ
taktéÏ z r. 1884. Na podstavci je nápis:
„Nákladem dobrodincÛ Jana a Josefy
Chloupkov˘ch ze ZboÀka 1884”.

Podstavec je zhotoven z kamene, sa-

motn˘ kfiíÏ z kovu. Je vysok˘ 5 m a na
pfiední ãásti je nápis: „PostÛj a povaÏuj
v ranách Krista krále. Za Tebe dal drah˘
svÛj Ïivot. Ty se mu za to obûtuj”.

22. 9. 2012 jsme oslavili 10. v˘roãí ge-
nerální rekonstrukce kapliãky, a protoÏe se
v obci opravdu moc akcí vût‰ího rázu neko-
ná a je tak málo pfiíleÏitostí, aby se obãané
se‰li, popovídali si a jen tak posedûli, pojali
jsme tohle malé v˘roãí slavnostnû. Pár pûk-
n˘ch slov na úvod nám fiekl pan starosta
Letovic pan Vladimír Stejskal. M‰i svatou
slouÏil pan faráfi z Letovic P. Jan Bezdûk
a souãastnû pfii této pfiíleÏitosti vystoupil
i Svatojánsk˘ chrámov˘ sbor pod vedením
sbormistrynû Leont˘ny Koryãánkové.
Poãasí nám tentokrát nepfiálo, ale ani to nám
na dobré a sváteãní náladû neubralo. Se‰lo
se kolem 180 lidí, poho‰tûní bylo skvûle za-
ji‰tûno, stejnû jako celá akce, místním osad-
ním v˘borem. A proto na závûr bych chtûla
v‰em nejen podûkovat, ale i vzkázat …. „pr-
‰elo nám vlastnû ‰tûstí na cestu do na‰ich
domovÛ”…

Text: Pavla Kubínová
Foto: Ing. Karel Svítil

Slavnostní m‰e ve ZboÀku a Klevetovû

Oltáfi uvnitfi kapliãky.
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Koncert skupiny MANDRAGE
Letovice Kulturní dÛm 

9. 11. 2012  v 19.30 hod
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Infocentrum Boskovice • Restaurace Na koupali‰ti Letovice 
AK Elektro Letovice


