Jak již bylo psáno v lednovém zpravodaji, Katolická beseda má svůj spolkový prapor,
kterého vznik se datuje k 18. červenci 1897, kdy byl slavnostně vysvěcen. Z dobových
záznamů a původního tisku se dočteme:
„Dne 18. 7. 1897 byl spolkový prapor uveden do života za velké účasti občanů Letovic i
okolních spolků. Protože tehdejší představitelé Letovic nepovolili shromáždění na náměstí
ani pod místním kostelem, odebral se mohutný průvod po skončení slavnostní mše na
prostranství poblíž Kolářova mlýna. Za doprovodu Hynčické kapely byly v průvodu neseny i
vlajky katolických spolků z Brna, Třebíče, Svitav, Boskovic a dalších. Ani vzdoro-výlet
pořádaný téhož dne učiteli v Olšičkách, na který byly nuceny jít děti ze širšího okolí, neubral
nic na věhlasu této slavnosti“ - tak o tom psal a narušitele odsuzoval tehdejší tisk. Zajímavé
je, že k persekucím vůči náboženským projevům nedocházelo jen v době totalitního
komunistického režimu, ale již mnohem dříve. Katolická beseda postupně získávala další
příznivce a členy. V r. 1898 měla 150 členů a v témže roce 1. února uvedl spolek do provozu
místní knihovnu.
Na obrázku je základní obsah praporu, je ušit z přírodních hedvábných tkanin dvou barev,
atlasové vazby s vytkávaným žakárovým vzorem a květinovými ornamenty a sešitý celkem
ze tří pruhů. Obrazy na něm jsou ručně vyšívané technikou tzv. ‚malba jehlou‘ v kombinaci s
výšivkou z kovových nití. Prapor je připevněn mosaznými hřebíky k dřevěné žerdi se
šikmými pruhy modré a bílé barvy, a zbývající 3 okraje jsou obšity kovovými třásněmi
z kroucených měděných drátků a nití zlaté barvy.
V době 11. 10. 2006 - 20. 6. 2017 proběhla komplexní renovace praporu, restaurátorské
práce provedla paní Libuše Dufková z Brna a paralelně byla vyrobená replika, protože
skladování originálu kvůli zachování do budoucna podléhalo přísným podmínkám. Repliku
praporu bude možné shlédnout ve farním kostele v Letovicích při slavnostní mši svaté dne
12. 5. 2019 v 9.00 hodin a během oslav - otevřených dveří Kulturního domu.
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