
PROMLUVA NA POUŤ DO KŘTIN - MŠE SVATÁ 27. 4. 2010  
 
Drazí v Kristu Ježíši! 

 

Společně se scházíme, abychom vstoupili do hlubokého prožívání Jubilea  
800 let poutního místa. Je velkým darem, že my můžeme toto Jubileum prožívat. 
Stojíme v zástupu poutníků, kteří sem na toto posvátné místo putovali, modlili se, 
obětovali a činili pokání za své hříchy. Přebíráme a neseme pochodeň víry  
a Mariánské úcty současníkům i budoucím generacím. 

Hlásíme se k historii, která sahá až Cyrilometodějských dob, kdy na Moravě 
probíhá Slovanská misie.Máme před očima zjevení Panny Marie v nedaleké 
Bukovince v rozkvetlém kaštanu. Jsme spojeni s těmi, kteří sem od nejstarších dob 
putovali k Matce Boží. Pamatujeme na ty, kteří stavěli poutní chrám od počátku až  
k dnešní podobě.Máme před očima řeholníky a kněze, kteří zde poutníkům sloužili  
a udělovali svátosti. Vstupujeme novým způsobem do atmosféry víry a modlitby, 
která vytváří milost místa. S vděčností klademe na oltář všechny generace poutníků,  
i ty kteří se s láskou starali o chod poutního místa a jeho udržování a opravy. 
Zároveň se díváme s nadějí do budoucnosti, jež je v rukou Božích. 

Zdejší chrám je nazýván" Gemma Moravie" - " Perla Moravy". Řekl bych, že 
Santini do chrámu vtiskl celou svoji úctu k Matce Boží. Hlavní myšlenkou chrámu je 
cesta do nebe. Průvodci na této cestě jsou svatí, kteří dosáhli už tohoto cíle. Vše 
směřuje k centrálnímu bodu, kterým je oltář s trůnem Matky Boží a svatostánkem. 
Celá architektura chrámu nám dává odpověď na základní lidské otázky. Kdo jsem? 
Kam směřuji? Co je cílem mého života? Kde jsou pravé hodnoty lidského srdce? 
Velikost a krása chrámu jakoby vedly poutníka k pokoře a pravdivosti člověka. 
Žalmista volá: " Co je člověk, že na něho myslíš,co je smrtelník, že se o něho staráš. 
Učinil jsi ho jen o málo menším nejsou andělé, ověnčil jsi ho mocí a slávou." 

Poutní místo je jak oáza na poušti dnešního světa. Z velikého spěchu a chvatu 
se vynořuje oáza ticha, klidu, krásy a pokoje. Jako v oáze tryská pramen vody, který 
dává život, tak na poutním místě tryská pramen milosti Boží a mateřská láska Matky 
Boží Panny Marie. Už od prvotních dob existence poutního místa se zde lidé 
duchovně obraceli, posilovali svoji víru a čerpali sílu do nelehkého života. Když 
vycházeli na pouť, tak za sebou nechávali dosavadní život a dávali si do rukou 
Božích, aby se po dnech putování vnitřně obnovili, setkali se s Bohem a na pouti 
činili pokání a dosáhli obrácení. Prožitek pouti naplnil jejich další život nový světlem  
a odvahou. Proto Mariánská poutní místa byla vždy místem obrody duchovního 
života. Křtiny byly místem obrody náboženského života na Moravě v 18. století. Byly 
nazývány" PRVNí AVE." 

My se dnes hlásíme k této živé tradici a otevíráme se tomuto poselství . Také  
v 21. století poutní místa jsou a budou živou oázou duchovního života. Stále působí 
jako magnet, který přitahuje lidi k Bohu a k Matce Boží. Zde se dějí a budou dít stále 
duchovní zázraky odpuštění a obrácení pro ty, kteří přichází s pokorným a pravdivým 
srdcem. Vždy toto místo bude místem posvěcení při bohoslužbě, místem 
eucharistické úcty, místem správné úcty k Panně Marii, místem svátosti pokání  
a smíření s Bohem. Také bude místem ztišení, pokoje a naslouchání pro 
obdivovatele architektury a krásy. Duch Svatý, který je dechem církve stále oživuje 
společenství poutníků. 



Vytváří z nich tajemné tělo Kristovo a živé společenství církve. Panna Maria je 
vzývána jako" Stánek Ducha Svatého" " snoubenka Ducha Svatého". Ona byla 
naplněna Boží milostí a zázračným způsobem z Ducha Svatého počala Božího Syna. 
Proto je zde vzývána jako Matka a Královna. Její mocná přímluva u Syna Božího je 
vždy vyslyšena. Toto místo a jeho Velké Jubileum má přispět k obrodě a prohloubení 
Duchovního života. Znovu se stávají poutní místa obrodou duchovního života Moravy 
a jejího lidu. 

Kéž Matka Boží vezme pod svůj ochranný plášť všechny rodiny, děti, mladé, 
staré, nemocné a trpící. Kéž vyprosí milost obrácení všem hledajícím a toužícím po 
obrácení. Ať daruje milost posvěcení všem kněžím a dar obrácení celé naší krásné 
zemi. " Královno nebeská, oroduj za nás." Amen.   


