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Svátost k�tu je dar velikonoc. Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání ustanovil tuto první a 
základní svátost: „Jd�te ke všem národ�m a získávejte mi u�edníky, k�t�te ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,19) K�est má své význa�né místo v liturgii velikono�ní 
vigilie. Sv�tí se k�estní voda, celé shromážd�ní slavnostn� obnovuje k�estní slib, na 
n�kterých místech se ud�luje svátost k�tu, zvlášt� dosp�lým katechumen�m.  
(Z liturgie: církev nejrad�ji k�tí práv� o velikonocích) 
 
K�tiny, jak již název nazna�uje, mají k této svátosti velmi blízko. Podle starobylého 
podání zde k�tili svatý Cyril a Metod�j a jejich žáci. Ale i v sou�asnosti p�icházejí rodi�e, 
aby na zdejším posvátném míst� u tr�nu Panny Marie jejich d�ti byly pok�t�ny. 
V minulém roce 1990 bylo zde ve K�tinách pok�t�no celkem 106 d�tí. 14 d�tí bylo nad  
7 let. Zvlášt� tyto k�ty byly velmi p�sobivé. Po d�kladné p�íprav� a� již v hodinách 
náboženství nebo na fa�e, d�ti samy odpovídaly. Jak �istá a radostná byla jejich odpov��: 
Ano na otázku: Z�íkáte se ducha zla? A stejn�: V��íte v Boha...? V��ím! Jiná vzpomínka: 
Dohodli jsme se s rodi�i, aby se d�ti v rámci hodiny náboženství zú�astnily k�tu jejich 
dít�te. S jakou pozorností sledovaly k�estní ob�ady, ozna�ovaly �elo dít�te znamením 
Kristova k�íže, p�ednášely p�ímluvy, vzývali jsme jejich k�estní patrony, spole�n� jsme se 
modlili modlitbu Ot�e náš. Krásné a požehnané k�estní chvíle.  
 
Vyprošuji všem, kte�í se stali Božími d�tmi v tomto „údolí k�tu“, ale zárove� i všem 
farník�m a poutník�m, jásavé, radostné a vít�zné velikono�ní Aleluja! 
 
 

Váš P. TOMÁŠ PRNKA 
 
 
 
Raduj se, nebes Královno, aleluja, 
 

P�imluv se za nás u n�ho, aleluja! 
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6. dubna - mariánská sobota –  
 vede P. Karel Satoria, generální viká� z Brna 
 Po�ad: 15:30 r�ženec a rozjímání, 16.00 mše sv. 
 po ní sv�telný pr�vod 
 Na záv�r obnovení starobylého k�. zvyku – rozdávání požehnaných 
 pokrm� 
 

4. kv�tna  - mariánská sobota – 
 vede P. Pavel OFM Cap., kvardián z Brna 
 po�ad jako 6. dubna  
 
1. jarní pou� 
 
 

11. kv�tna  - sobota –  
 mše sv.: 8.00 a 10.30 
 17.00 p�ivítání poutního procesí 
 18.30 koncelebrovaná mše sv. 
 na záv�r sv�telný pr�vod (svíce si p�ineste s sebou) 
 

12. kv�tna  - ned�le –  
 mše sv.: 6.15 – 7.30 – 8.30 – 9.30 a 10.30 
 13.30 rozlou�ení s poutníky 
 
Hlavní pou� 
 
 

18. kv�tna  - sobota –  
 mše sv.: 7.30 – 17.00 
 18.30 pontifikální mše sv., kterou bude sloužit Mons. Vojt�ch Cikrle 
 na záv�r sv�telný pr�vod 
 

19. kv�tna - Hod Boží svatodušní 
 Mše sv.: 6.15 – 7.30 – 8.30 – 9.30 
 V 10.30 bude sloužit opat želivský Vít Tajovský 
 13.30 rozlou�ení s poutníky 
 

20. kv�tna  - Pond�lí svatodušní  
 mše sv.: 7.30 a 17.00 
 

26. kv�tna  - ned�le –  
 17.30 pr�vodem od kostela v Bukovince k obrázku Nejsv�t�jší Trojice  
 (u hájenky), kde bude v 18.00 pobožnost 
 

1. �ervna   - mariánská sobota –  
 vede P. Milán Kouba, rektor arcibiskupského kn�žského seminá�e  
 v Olomouci. Po�ad jako 6. dubna 
 

2. �ervna  - ned�le –  
 V 7.30 1. sv. p�ijímání a Božít�lový pr�vod, doprovází dechová kapela 



9. �ervna  – mariánské odpoledne od 15 hod.  
 po�ad 10 Biblických písní od Antonína Dvo�áka  
 výb�r z „Te Deum laudamus“ od Ant. Rejchy  
 zpívá smíšený p�vecký sbor Rastislav  
 hraje komorní orchestr (celkem asi 80 ú�inkujících) 
 

23. �ervna – mariánské odpoledne – biblické od 14 hod.  
 vede P. Pavel Dokládal, d�kan z T�ebí�e 
 

Hanácká pou� 
 
29. �ervna  – sobota –  
 mše sv.: 7.30, ve�er v 18.30 
 na záv�r ve�era sv�telný pr�vod 
 

6. �ervence – mariánská sobota –  
 vede P. Ji�í Ka�a, viká� z Brna. Po�ad jako 6. dubna 
 
Svatoanenská pou� 
 
28. �ervence – ned�le –  
  mše sv.: 7.30 – 9.00  
  v 10.30 pontifikální mše sv., kterou bude sloužit arcibiskup olomoucký  
  a metropolita moravský dr. František Va�ák. (hraje slovácká krojovaná kapela) 
 

3. srpna – mariánská sobota –  
  po�ad jako 6. dubna 
 

18. srpna  – ned�le – tradi�ní sv�cení kv�tin  
  v 10.30 bude sloužit mši sv. P. Karel Satoria, generální viká� z Brna.  
  (P�ineste si kv�tiny) 
 

7. zá�í  – mariánská sobota –  
 vede P. František Lízna TJ, rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brn�.  
 Po�ad jako 6. dubna.  

 

22. zá�í  – mariánské odpoledne mládeže – od 14.00  
  ú�ast p�islíbil sv�tící biskup z Olomouce, Mons. Jan Graubner, p�edseda   
  sekce mládeže p�i Biskupské konferenci.  
  V 16.00 pontifikální mše sv.  
 

5. �íjna  – mariánská sobota –  
 Po�ad jako 6. dubna.  

 

20. �íjna  – ned�le – duši�ková pou� 
  V 10.30 bude sloužit mši sv. prelát Ludvík Horký  
  od 14 hod. duši�ková pobožnost v kostele, v hrobce a v mariánské zahrad�  
 

2. listopadu  – mariánská sobota –  
 Po�ad jako 6. dubna.  

 

7. prosince  – mariánská sobota –  
  vede P. Pavel Klimovi� SDB, fará� Brno-Líše� 

 Po�ad jako 6. dubna.  
 

Ned�lní mše sv. v poutním období od 12. kv�tna do 20. �íjna:  
 7.30 – 9.00 – 10.30. Ve 14.00 mariánská pobožnost.  
 

      Dá-li Pán B�h do�kati, budeme zase putovati.  
      K Mati�ce svatok�tinské, Královn� and�lské.  



Zaslíbení prvních mariánských sobot v m�síci 
 
 
 

Všichni dob�e známe pobožnost prvních devíti pátk�. Ale již mén� zaslíbení prvních 
mariánských sobot.  
 

Dne 10. 12. 1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášte�e Pontevedro) a �ekla 
jí: „Hle�, milá dcero, jak je mé srdce obklí�eno trním. Nevd��ní lidé je ustavi�n� 
probodávají rouháním a chladností. Aspo� ty se p�i�i�, abys m� pot�šila, a oznam všem 
lidem, že p�i smrti budu nablízku se všemi milostmi, které pot�ebují ke spáse všem, kdo po 
p�t po sob� jdoucích prvních sobot v m�síci vykonají svatou zpov��, sv. p�ijímání, 
pomodlí se r�ženec, v�nují mi �tvrthodinku na smír a p�i tom budou rozjímat o tajemství 
sv. r�žence.“ 
 

Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkrvn�né Srdce své Matky ctihodné služebnici 
Boží Konsolát� Betron� se slovy: „Tak jako jsem já skrze Neposkrvn�né Srdce mé Matky 
p�išel na sv�t, tak p�ijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci. Toto Srdce je pramen mých 
milostí, ze kterých prýští život a posv�cení sv�ta. Jako mn� dal Otec všechnu moc na nebi i 
na zemi, tak skládám vít�znou moc nad h�íchem a sv�tem do srdce mé Neposkvrn�né 
Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal sv�tu velká zaslíbení. Protože 
jsem však ve své dobrot� nekone�ný a mé milosti jsou nevy�erpatelné, slibuji nyní ješt� 
více.  
 

Jestliže duše cht�jí, aby se má zaslíbení naplnila, a� milují a uctívají Neposkvrn�né Srdce 
mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po dev�t po sob� jdoucích prvních sobot 
m�síce (stejn� jako po dev�t prvních pátk�) po kající p�íprav� p�ijímat mé T�lo 
s úmyslem, aby usmi�ovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrn�ným Srdcem mé Matky.  
 

Panna Maria žádala prost�ednictvím fatimské Lucie p�t sobot, Spasitel však mluvil  
o devíti. Sest�e Konsolát� to zd�vodnil takto: „Prosba mé Matky o prvních p�t sobot je 
projevem její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba 
je však projevem mé lásky, která nem�že snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme 
v lásce spojeni.“ (dle ACE Brno r. 1986).  
 
 
 

 
Po dohod� s Biskupstvím brn�nským zahájí ve K�tinách v sobotu 6. dubna tuto pobožnost 
generální viká� P. Karel Satoria.  
 

Rámcový program: 15.30 r�ženec a rozjímání, 16 hod. mše sv., po ní sv�telný pr�vod 
(svíce si p�ineste s sebou). Na záv�r obnovení starobylého k�es�anského zvyku rozdávání 
požehnaných pokrm�.  
 

Nezáleží kolik nás p�ijde, ale jak prožijeme chvíle u nohou Panny Marie.  
 

Velké zaslíbení: „Každou první sobotu se uzavírají brány pekla, brány o�istce se otevírají. 
Mnoho duší p�ijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odm��uje ty 
duše, které uctívají mé Neposkvrn�né Srdce!“  
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