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MARIÁNŠTÍ CTITELÉ,
Prožíváme radostné a š astné dny. Dostalo se nám velikého daru. Dar t ší i
zavazuje. V minulé dob jsme se na poutních místech navzájem pot šovali a
povzbuzovali. Poutní místa nás stále volají. „Skrze Marii k Pánu Ježíši“
platilo nejen v minulosti, ale platí dnes i zítra. Setkávání u Panny Marie
nás bude i nadále posilovat, abychom vydávali svá sv dectví.
Na hranicích stát se bourají zdi, odstra ují zátarasy, mizí železná opona.
Ale p etrvávají p ehrady mezi lidmi. Je t eba se osvobodit od vnit ních
nep átel – od sobectví, pohodlnosti, nete nosti, pýchy, ziskuchtivosti a celé
ady dalších.
V tomto úsilí nám budou pomáhat mariánské pouti. Náš lid se vždy utíkal
k Pann Marii jako ke své Divotv rkyni. Prosme i my Matku Boží, která
divy tvo í, a se za nás p imluví. Kéž na její p ímluvu naše vlast roste do
krásy duchovní i hmotné.

Krásná Boží Máti, perlo k tinských strání,
ten, kdo srdce dá ti, dojde požehnání.

Mariánská odpoledne

Poutní období v roce 1989 bylo obohaceno o mariánská odpoledne. První
se konalo v ned li 4. ervna. P iputovalo na 2 000 mladých chlapc a
d v at. Vždy se jednalo o mariánské odpoledne mládeže. Rytmické písn
se st ídaly s modlitbami, duchovním slovem a sv dectvími mladých.
S nadšením bylo p ijato pásmo: Jesus Christus Super Star. Ze setkání byl
zaslán pozdrav a p ání Otci kardinálu Tomáškovi k jeho blížícím se
devadesátinám. P. Pavel Dokládal na záv r sloužil mši sv. a spolu s ním
koncelebrovali p ítomni kn ží.
16. ervence se konalo mariánské odpoledne ke cti sv. Klementa Maria
Hofbauera. Setkání mladých i starších vedl P. Václav Slouk, který p ivedl i
mládež z farnosti sv. Jakuba v Brn . Místní farníci p edvedli pásmo
o sv. Klementu. Pásmo sestavil náš v rný poutník Jan Vrzal.
P i p íležitosti našeho adora ního dne 20. srpna bylo mariánské odpoledne
spojeno s adora ní pobožností. Lidové písn se st ídaly s rytmickými, které
p edvedla rytmická skupina z Jedovnic. Úryvky z Písma sv. nám dávaly
vhodné podn ty k rozjímání o Svátosti oltá ní. Chvalozp vem „Bože,
chválíme tebe“, bylo zda ilé odpoledne ukon eno.
Velmi zajímavé mariánské odpoledne se uskute nilo v ned li 17. zá í, které
zahájila mládež z Brna-Králova Pole. Zlatým h ebem bylo vystoupení
seniora sbr. Církve evangelické Miroslava Rozbo ila. Meditoval nad slovy
Pána Ježíše: Aby všichni jedno byli. Celé odpoledne bylo zam eno
biblicky. Záv rem na p ání poutník sloužil mši sv. P. Jind ich Kotvrda
z Brna.
Záv re ná pou 15. 10. byla spojena s duši kovou pobožností. V tom
duchu se konalo i mariánské odpoledne. M lo 3 zastavení: V kostele
u milostné sochy, v hrobce pod kaplí sv. Anny a u sochy v mariánské
zahrad . Provázela nás kytarová hudba a zp v skupin z Ochoze, Pivína a
dalších. Dále chrámový sbor z Rousínova. Po celý den p icházeli poutníci
z blízka, z daleka i ze Slovenska.

Z poutního kalendá e 1990
1. jarní pou 26. a 27. kv tna. Hlavní pou na svátky svatodušní 2. a 3.
ervna. Bude pokra ovat i v pond lí svatodušní 4. ervna. Velmi bychom
p ivítali, kdyby v svobodném eskoslovensku pond lí svatodušní bylo op t
sváte ním dnem tj. s pracovním i školním volnem!
Hanácká pou 30. ervna a 1. ervence. Svatoanenská pou v ned li
29. ervence. Tradi ní sv cení kv tin 19. srpna. Slavnosti ke cti
sv. Norberta 22. a 23. zá í. Duši ková pou 21. íjna. P esn jší poutní
kalendá vám zašleme pozd ji.

Z dopis našich poutník
„Posílám Vám srde ný pozdrav z dalekého Norimberku. K tinský kostel a
jeho krajina byla pro mne od samého mládí cílem symbolizujícím n co
podstatn vyššího než všední starosti a strasti. Vždy jsem se do K tin rád
vracel a t jsem se do K tin rád vracel a t ším se, že po letech nucené
absence tak budu moci brzy op t u init...“.
„M li jsme možnost navštívit Váš krásný poutní kostel, který je nyní
bohužel v lešení. Ve er v ½ 7. h. jsme byli p ítomni slavné májové
pobožnosti, na kterou tak brzy nezapomeneme. Takovou krásnou májovou
pobožnost jsme ješt neprožili. Budeme dlouho vzpomínat na váš krásný
kostel.“

Opravy
Od roku 1975 provádíme generální opravu naší mariánské svatyn . Za tu
dobu jsme vynaložili 13 400 000 K s. Loni 850 000 K s. Vašimi dary –
loni 450 000 K s – nám pomáháte, aby se naše mariánská svatyn zaskv la
v plné kráse a právem nesla název: Perla Moravy. Restauráto i Díla FVU
nám písemn p islíbili dokon it prost ední kopuli do konce ervence t. r.
T šíme se, že v srpnu dojde k demontáži lešení v kostele.

Chceme letos dokon it klempí ské práce na spodním ambitu. Dále budeme
pokra ovat v opravách fasády. Postup fasádnických prací: montáž lešení,
oklepávání staré omítky, vy išt ní spár, vým na oken, nová omítka,
povrchová úprava barvou Avenarius a demontáž lešení. Loni nám p i
otloukávání omítky velmi pomohli naši poutníci z pozo ické farnosti. Ješt
jednou Pán B h zapla ! Stejnou pomoc budeme pot ebovat i letos.
N která místa fasády trpí vlhkostí. Jedná se o silné staré zdivo, které se
t žko vysušuje našimi dostupnými metodami. Proto v sou asné dob
jednáme s rakouskou firmou, která se sama nabídla. Potíž je ve valutovém
zajišt ní. Pom že, poradí n kdo?
Pracovníci Um leckých emesel restaurují kamenické prvky, provád jí
vitráž oken, plánujeme restaurování oltá , soch a celého interiéru kostela.

Pouti do zahrani í
N kte í mariánští ctitelé se chystají navštívit poutní místa v zahrani í. Bylo
by p kné, kdyby v cizin informovali i o našich poutních místech. Rádi
p ivítáme poutníky z jiných zemí.
Všem vám, milí mariánští ctitelé, zplna srdce žehnám a pamatuji u tr nu
Panny Marie K tinské
P. TOMÁŠ PRNKA

Naše adresa:
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679 05 K tiny

