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Milí farníci a poutníci,
Jsou před námi vánoce – nejkrásnější a nejmilejší svátky v roce.
Církev nám dává možnost, abychom se na ně dobře připravili.
Proto máme intensivně prožívat dobu adventní. Letošním
adventem začíná již 4. rok Desetiletí duchovní obnovy národa.
Jeho vůdčí myšlenka je: Rodinný život. Toto poslání nenaplníme
jen slavnostmi na místech, která se hlásí k odkazu bl. Zdislavy,
ale především v našich rodinách. Začněme hned. Advent dává
krásnou příležitost. Rodiče prožívejte adventní večery se svými
dětmi. Jak? Na stole nebo na jiném místě máme adventní věnec.
Stačí i na plochý talíř postavit čtyři svíce a kolem nich větvičky.
Společně se pomodlit, přečíst úryvek z Písma sv., zazpívat
adventní píseň nebo mariánskou (Růže krásná – Zdrávas Maria
apod.). Ke je kytara, nabízí se rytmická píseň. Adventní večer se
dá doplnit vzájemným sdělením denních zážitků. Dát si myšlenku
na příští den. Advent je ve znamení barvy fialové, kající.
Přijmout svátost smíření, chodit často ke sv. přijímání, vzájemně
si prokazovat dobro, dovést si něco odřeknout.
Takto připraveni můžeme o vánocích vpravdě zazpívat: Nám,
nám, narodil se!
Dostanete řadu vánočních přání. Rád se k nim připojuji:
Přeji Vám všem duchovní prožití svátků vánočních – s Pánem Ježíšem v srdci. Láska Boží
a přímluva Panny Marie ať Vás i Vaše drahé provází v novém roce 1991. S tímto přáním
přistoupím k trůnu Panny Marie Křtinské, především o půlnoční 24. prosince ve 22 hod.

Váš P. Tomáš Prnka

Pomalu se chýlí rok 1990 ke svému závěru. Je ještě čas hodnotit a bilancovat. To
uvedeme, dá-li Pán Bůh, až v „Pozdravu ze Křtin“ 1/91. Můžeme se však zamyslet nad
naším specifikem: mariánské odpoledne.
První se uskutečnilo v neděli 24. června a patřilo mládeži. Vedl je P. Pavel Dokládal, nyní
farář a děkan u sv. Martina v Třebíči. Bylo vedeno myšlenkou: Vím, komu jsem uvěřil.
Skupiny mládeže ze Šlapanic, z Mutěnic, z Jedovnic, „Krleš“ z Velatic a další obohatily
setkání svým vystoupením. Mnozí využili příležitosti k přijetí svátosti smíření. Velká byla
i účast u sv. přijímání.
V neděli 15. července další mariánské odpoledne, které vedl P. Václav Slouk, nyní
vicerektor kněžského semináře v Olomouci. Rozdělil odpoledne na 5 částí. Každá část
měla stejný postup: úryvek z Písma sv., zamyšlení, zpěv mladých od sv. Jakuba v Brně,
desátek růžence.
V neděli 19. srpna z dalekého Kostelního Vydří přijel P. Vojtěch Kodet O. Carm. Přitáhl
celou řadu mladších i starších poutníků. Zamýšlel se nad životem Panny Marie podle
Písma sv.
Čtvrté mariánské odpoledne v neděli 23. září se konalo v rámci oslav sv. Norberta.
Zahájili jsme jej pontifikálním svátostným požehnáním, po kterém pražský světící biskup
Václav Lobkowicz pozdravil početné shromáždění. Odpoledne určené pro rodiče a děti
vedl P. Josef Daněk, nyní farář v Kunštátě. Manželé z Prostějova sdělovali své osobní
zkušenosti. O ty nejmenší se staraly řeholní sestry Panny Marie z Brna. Venku u kostela si
s nimi hrály a zpívaly. Přes 50 těch nejmenších bylo jistě plno spokojeno a my starší jsme
byli svědky nebývalé podívané. Do celkového programu velmi vhodně vstupovala
skupina mládeže z Ochoze (Oksid). Na závěr byla mše sv., při které koncelebrovali dva
kněží ze Schönstattu v Německu.
Poslední mariánské odpoledne v neděli 21. října mělo tři zastavení: První u trůnu Panny
Marie bylo poděkováním z letošní putování k Panně Marii Křtinské. Za zpěvu Růže
krásná, v ráji štěpovaná…“ jsme šli průvodem do kaple sv. Anny, a sestupovali do
hrobky, kde jsme pamatovali na † poutníky a † dobrodince. Na závěr bylo zastavení
v mariánské zahradě u sochy Panny Marie. Provázela nás skupina „Norbert“
z Doubravice.
Dá-li Pán Bůh dočkati, budeme zase putovati.
K Matičce svatokřtinské, Královně andělské.

Náš kostel je nazýván „Perla Moravy“. V latinských záznamech: Gemma Moraviae. Jistě
právem. Je krásný zjara, kdy rozkvetou kaštany – jejich květy jako svícny oslavují
Královnu máje.
Je krásný v létě, kdy desetitisíce poutníků a obdivovatelů žasnou nad krásou vnější
i vnitřní.
Je krásný na podzim, kdy celý Moravský kras hýří bohatstvím a pestrostí barev.

Fotografie nám ukazuje: Je krásný i v zimě.
Jsme vděčni našim předkům, že vytvořili takovou krásu. A nejen k obdivu. Křtinská
mariánská svatyně vede k zamyšlení, ke zbožnosti, k Bohu. Na některých místech se
chystají ke stavbě kostelů a kaplí. Přejeme všem, aby postavili skutečné stánky Boží, které
by především vedly k Bohu. To je prvotní a nejdůležitější účel každého kostela a kaple.
_________________

V neděli 9. září jsme přivítali v našem kostele našeho rodáka Mons. Dr. Josefa Hrbatu.
Koncem roku 1950 pro opakované výslechy a po přechodném uvěznění odešel do
Rakouska. Působí jako farář v tyrolském středisku Obergurgel. Působí také jako
exercitátor a referent biblického vzdělávání. Je autorem knih s biblickou tématikou: Perly
a chléb (2 díly), Setba a žeň, Cestou domů, Světlo v temnotách, Písně království, Klíč ke
Starému zákonu.
Po čtyřiceti letech navštívil svoji vlast. Poprvé sloužil mši sv. v českém jazyku.
Rádi bychom Vám v době postní poslali další „Pozdrav ze Křtin“ s označením 1/91 a
v něm poutní kalendář 1991.
Předem však můžeme oznámiti. V příštím roce budou svátky velikonoční již 31. března.
Slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 9. května (je volný den). Následující sobota a
neděle – 11. 5. a 12. 5. – bude naše 1. jarní pouť. Jako první uvítáme procesí z Břestu,
Hulína, z Dubu, Šlapanic, Znojma, Podolí, Prace, Dambořic a další.
Hlavní pouť připadne na 18. a 19., května. Sobotní večerní pouť je spojena se světelným
průvodem.

Křtiny mají staletou a bohatou tradici. S pomocí Boží, Panny Marie i našich poutníků
budeme i nadále vytvářet ohnisko lásky našeho lidu k Panně Marii a věříme, že i ohnisko
lásky Matky Boží, která divy tvoří, k našemu lidu.
Nastokrát buď pozdravena,
milá Matičko Křtinská,
natisíckrát zvelebena,
Královno archandělská!
Ty jsi naše milá Matka,
Tys naše naděje všecka,
neb Ty jsi ten Jesse kořen,
Maria, krásná Ester.
Pořad bohoslužeb o vánocích:
24. prosince: ve 22.00 hodin půlnoční mše sv., při které zpívá chrámový sbor
25. prosince: mše sv. v 7.30 a v 10.30 hodin (zpívá chrámový sbor)
odpoledne ve 14.00 hodin Te Deum a vánoční pobožnost
31. prosince v 15.00 hodin děkovná bohoslužba
Další svátky a neděle – mše sv. v 7.30 a v 10.30 hodin.
V našem křtinském kostele v neděli 6. ledna 1991 14,30 uspořádá Pěvecké sdružení
Rastislav při ZK ČKD Blansko vánoční koncert.
Program: Karel Stecker – Koleda
J. J. Ryba – Hej mistře, vstaň bystře
(známá česká vánoční mše)

Všem dárcům vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať. Budu pamatovat při půlnoční mši sv.
Mé poděkování patří děkanům dp. Josefu Dostálovi a Jaroslavu Hudcovi za ochotnou
pomoc ve zpovědnicích a u oltáře v době poutí.
_________________

Rádi uvítáme Vaše připomínky, zkušenosti z Vašeho putování do Křtin, co pro Vás
znamená úcta mariánská. S Vaším dovolením je můžeme uveřejnit.
Pište na adresu:
Farní úřad, 679 05 Křtiny
Můžete volat:
0506/941 89

