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SLOVO OD PANNY MARIE 
 
V poutním období každou neděli ve 14 hodin bývá mariánská pobožnost a svátostné 
požehnání. Pak obvykle následuje slovo našim poutníkům. Nejedná se o kázání, ani 
promluvu, ale o slovo od srdce k srdci.  
 
 
I na této úvodní stránce chci vám povědět slovo od srdce k srdci. Jsme vděčni Panně 
Marii, která nám prokázala tolik dobrodiní. Zvláště na našich poutních místech. 
Pomáhala a pomáhá našemu lidu udržet si víru. V dobách dávných i nedávných. V době, 
kdy se nemohly konat exercicie, lidové misie, kdy náboženské literatury a vzdělání bylo 
poskrovnu, byla to poutní místa, kde jsme se posilovali a povzbuzovali. Překonali jsme 
mnohé překážky. Nyní nám poutní místa mají pomáhat, aby se naše víra rozhořela a 
ukazovala i jiným cestu k Bohu a tím ke štěstí a k radosti. I nadále se k Panně Marii 
utíkejme, rádi k ní putujme, vždyť úcta mariánská má veliký význam pro náš duchovní 
život i pro duchovní obnovu celého národa. Poutní místa nás vítají velkými poutěmi i svojí 
tichostí. Obojí potřebujeme: Společenství bratří a sester, jindy jen naše společenství 
s Kristem a jeho Matkou Pannou Marií.  
 
 
 

Dá-li Pán Bůh nám dočkati, budeme zase putovati. 
 

Matičko svatokřtinská, Královno andělská. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



Po čtyřiceti letech navštíví svoji vlast dr. Josef Hrbata, autor knih jako Perly a chléb 
a další. V neděli 9. září v 10.30 bude sloužit mši sv. u trůnu Panny Marie Křtinské, ve 
své rodné farnosti. (Oznámíme ještě v denním tisku.) Účastí na této bohoslužbě 
pozdravíme našeho rodáka a poděkujeme mu za jeho vzácné knihy.  
 
 
 
 
V druhé polovině července jsme dokončili restaurování hlavní kopule. S obnovou 
jednotlivých kopulí jsme začali v roce 1978, s hlavní v červnu 1988. Obrázek s lešením 
v kostele je již minulostí. Nástropní malby – fresky – jsou nyní vpravdě oslavou Panny 
Marie Křtinské.  
 
 
 

Všechny naše dosavadní letošní poutě měly důstojný ráz a byly velmi navštíveny. Za 
nejzdařilejší můžeme označit svatoanenskou pouť za účasti arcibiskupa olomouckého a 
metropolity moravského dr. Františka Vaňáka. Svým slovem nás všechny povzbudil a 
posílil. Naše mariánská svatyně byla zaplněna do posledního místečka. (Asi pět tisíc lidí.) 
Kdo se nedostal do kostela, zůstal v ambitech a kapli sv. Anny, kde prostřednictvím 
rozhlasu mohl sledovat co se v kostele děje. Naplnilo se úsloví: Když je naše mariánská 
svatyně zaplněna, tehdy je nejkrásnější. Celou pouť obohatila slovácká krojovaná hudba. 
 
 
 
O hlavní pouti na svátky svatodušní navštívil naše poutní místo předseda České vlády  
dr. Petr Pikhart. Ve svém krátkém vystoupení všechny pozdravil, poděkoval, že se mu 
dostalo příležitosti být v nejkrásnějším kostele v Čechách a na Moravě. Na závěr dal na 
oltář kytičku pro Pannu Marii.  
 
 
 
V sobotu 28. července slavil poutní bohoslužbu opat želivský, Vít Tajovský, za účasti 
poutníků z Čech, kteří přijeli 11 autobusy i s hudbou.  
 
 
 
V letošním roce Desetiletí nás provází svatý Norbert.  
 
Jeho synové – premonstráti – se starali o křtinské poutní místo od roku 1210 do roku 
1784. Proto plný  právem bylo naše poutní místo vybráno pro oslavy svatého Norberta.  
U Panny Marie Křtinské budeme prosit za posvěcení veřejného, rodinného i soukromého 
života. Posvětíme sebe přijetím svátostí a zamyšlením každý sám nad sebou. Jistě si 
najdeme čas a přijdeme. Vytvoříme veliké společenství modlitby.  
 
 
 
Slovo našim nemocným a starším: Spojte se v těchto dnech s námi. Váš kříž a Vaše 
utrpení mnoho znamenají.  
 



 
Oslavy 3. roku Desetiletí duchovní obnovy u Panny Marie Křtinské 
 
 
 
SOBOTA 22. září 1990: 
       v    9.00  Pobožnost Křížové cesty 
  10.30  pontifikální mše svatá  
   (celebruje opat strahovský Michael Pojezdný) 
  14.00  pásmo ze života sv. Norberta 
  16.00  pontifikální mše svatá  
   (celebruje biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle) 
 
NEDĚLE 23. září 1990: 
     mše sv. v    7.30 – 9.00 
  10.30  pontifikální mše sv.  
   (celebruje Heřman Tyl, opat tepelský) 
  14.00  mariánské odpoledne pro rodiče a děti 
   (i předškolní) 
  16.00 mše sv. a závěr 
   (mariánské odpoledne povede psycholog, kněz a další) 
 
Po oba dny příležitost k přijetí svátosti smíření, uctění ostatků sv. Norberta i soukromé 
modlitbě, rozjímání a adoraci. Rádi přivítáme mládež s kytarami. 
 
 
 
 
FARNÍ ÚŘAD – 679 05 KŘTINY 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dušičkovou pouť budeme letos slavit v neděli 21. října.  
 
Mše sv. 7.30 - 9.00. O půl 11. h. bude slavná mše sv., při které vzpomeneme na naše  
Ö poutníky a  Ö dobrodince. Budeme pamatovat i na Vaše zemřelé, zvláště na ty, jejichž 
úmrtní oznámení jste nám poslali.  
Odpoledne od 14 hod. bude mariánské dušičkové odpoledne s trojím zastavením: před 
milostnou sochou, v hrobce pod kaplí sv. Anny a v mariánské zahradě.  
 


