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Betlém na fa�e ve K�tinách 
 

Vánoce, plné radosti z narození Pán�, 
nový rok 1992, napln�ný Boží láskou a požehnáním  

Vám farník�m, poutník�m, dárc�m i Vašim blízkým a drahým 
 u Panny Marie K�tinské vyprošuje a žehná 

 
Váš P. Tomáš Prnka 



Putování k Pann� Marii K�tinské i letos bylo velmi nad�jné a radostné. B�hem poutního 
období jsme p�ivítali vzácné poutníky. V p�edve�er naší hlavní pouti v sobotu 18. kv�tna 
byl mezi námi náš brn�nský biskup Mons. Vojt�ch Cikrle.  
 
9. �ervna slavil poutní bohoslužbu Mons. Jaroslav Škarvada, titulární biskup litomyšlský, 
tehdy ješt� sídlící v �ím�.  
 
Ned�lní odpoledne 22. zá�í pat�ilo mládeži. V našem st�edu jsme uvítali Mons. Jana 
Graubnera, tehdy práv� zvoleného administrátora olomoucké arcidiecéze. Sám jako 
ú�astník pout� mládeže v �enstochové, pod�lil se s námi o zážitky z tohoto mohutného a 
radostného setkání se Svatým Otcem na Jasné Ho�e. Mládež z Blažovic p�edvedla 
výmluvnou pantomimu: Dobývání Brna. Skupina mladých ze Šitbo�ic skv�lé pásmo  
o blahoslavené Zdislav�. P�es 2 000 ú�astník� bylo sv�dky velmi zda�ilého mariánského 
odpoledne mládeže.  
 
 
Mariánské soboty. V letošním roce jsme si vykonali pobožnost prvních devíti 
mariánských sobot. (Od dubna do prosince v�etn�). Program: 15.30 r�ženec, p�ed každým 
desátkem krátké rozjímání, v 16 hodin mše sv., po ní sv�tlený pr�vod a na záv�r obnovení 
starok�es�anského zvyku rozdávání požehnaných pokrm�. Je t�eba pod�kovat všem, kte�í 
vždy p�ipravili a p�inesli hojnost pokrm�. Každou první mariánskou sobotu vedl jiný 
kn�z. (Karel Satoria, generální viká�, Pavel uh�ík OFM Cap., kvardián, Milan Kouba, 
rektor, Ji�í Ka�a, viká�, Klement Václav K�íž O. Praem., František Lízna TJ, Dominik 
Josef Doubrava O. Praem., Václav Slouk, vicerektor, František Kozár, fará�.  
Ve zpov�dnici vypomáhal Josef Šiška, fará�.) Je všeobecné p�ání pokra�ovat v prvních 
mariánských sobotách. (Za�neme 4. dubna 1992). 
 
O duši�kové pouti 20. �íjna prelát Mons. Ludvík Horký sloužil mši sv. za všechny  
† poutníky a † dobrodince. Ve 14 hod. se uskute�nilo duši�kové mariánské odpoledne, 
kdy jsme u tr�nu Panny Marie a také v hrobce pod kaplí sv. Anny pamatovali na Vaše 
zem�elé.  
 
Ned�lní odpoledne 3. listopadu 1991 zde ve K�tinách m�žeme nazvat historické. B�hem 
soboty a ned�lního dopoledne byly vystaveny kosterní poz�statky opata Kryštofa Ji�ího 
Matušky spolu s nálezy z p�vodního hrobu. Byla také vystavena nová m�d�ná schránka 
velmi um�lecky zpracovaná. Na p�ední stran� nápis: Kryštof Ji�í Matuška, 1702–1777. Na 
bo�ních stranách znak premonstrát� a k�tinské farnosti. Ve 14 hod. sloužil pontifikální 
mši sv. opat strahovský Michael Pojezdný za ú�asti �ádových spolubratr�. Po mši sv. byla 
schránka s t�lesnými ostatky opata Matušky uložena do p�vodního nov� vysv�ceného 
hrobu. N�které �ásti slavnosti natá�ela �ST Brno a vysílala v Moravském ve�erníku. 
K této p�íležitosti byla vydána zvláštní brožurka. V ní najdeme pojednání o nálezu hrobu, 
o výsledcích historicko-antropologického rozboru, zmi�uje se o zábrdovickém klášte�e,  
o historii k�tinského poutního místa, zvlášt� o dostavb� nyn�jší svatyn� a o život� a 
�innosti zmín�ného opata. Brožurka je dopln�na 6 vyobrazeními a m�žete ji zakoupit bu	 
v kostele nebo na fa�e. (Cena je slevn�na na 3 K�s).  
 
 
 
 



Generální oprava pokra�uje 
 
 
 
Pracovníci Um�leckých �emesel Brno restaurovali kamenné pr��elí spodního ambitu, t.j. 
profilové ost�ní t�í oken, trojích vrat (do sklad�) a profilové �ímsy. Práce zahrnují sejmutí 
nát�r� a exhalací, zpevn�ní povrchu kamene, dopln�ní chyb�jících a rozpadajících se 
�ástí. Dále rekonstruovali klenby v horním ambitu. V�tší �ást ambitu byla p�i náletu 25. 
dubna 1945 velmi poni�ena. Po válce klenbu nahradili rovným stropem. Tak tomu bylo až 
do nedávné doby. Dlouho jsme p�emýšleli jak dát klenbu do p�vodní podoby. Bylo 
navrženo n�kolik variant. (Ocelová konstrukce, použití prefabrikát�). Nakonec zvít�zil 
návrh: Zhotovit klenbu ve d�ev�. Tak se i stalo. Montáž provedli tesa�i z družstva Stavba 
Brno, Štukaté�i U� upevnili na d�evo keramické pletivo a podle dochovaných vzor� 
provedli štukové omítky v�etn� vytažení klenebních žeber a oblouk�.  
 
Vše je p�ipraveno k povrchové úprav� barvou, kterou ur�í Památkový ústav v Brn�.  
 
Zednické práce: Zazá�ila p�ední �ást fasády spodního ambitu a jižní strana kostela. 
Zárove� byla zazd�na t�i barokní okna. Bohudík poslední ze 33 oken kostela a 10 kaple 
sv. Anny.  
 
Klempí�ské práce: Dokon�ili jsme klempí�ské prvky na st�eše spodního ambitu v�etn� 
v�žky. Je již pozlacena bá� s k�ížem, na ja�e k�íž posv�tíme, do bán� vložíme dokumenty 
a zápisy. Obojí budeme po d�kovné bohoslužb� (v�as oznámíme) instalovat na vrchol 
v�žky. Tím ukon�íme rekonstrukce všech st�ech, které jsou pokryty m�d�ným plechem. 
(Celková spot�eba m�di �iní p�es 40 tun.) 
 
Fresky: Jsme rádi, že fresky všech p�ti kopulí v kostela jsou již v po�ádku. Letos jsme 
zahájili restaurování fresek na orato�i. Zárove� byl restaurován poslední ze �ty� obraz�, 
znázor�ujících život Pána Ježíše a Panny Marie. (Celkem 80 výjev�).  
 
Celkové vydání v roce 1991 �iní 850 000 K�s. Sbírky a dary p�esáhly letos 450 000,-. 
Jsme vd��ni i za státní dotaci ve výši tém�� 250 000,-. V sou�asné dob� máme splatit dluh 
100 000,-. Proto každý dar je vítaný. Všem dárc�m up�ímné Pán B�h zapla�.  
 
S pomocí Boží chceme v opravách pokra�ovat i v roce 1992. Po�ítáme s vydáním 
800 000,-. Snažíme se všem dárc�m písemn� pod�kovat. V poslední dob� nám spo�itelna 
neposílá úst�ižky zelených složenek, na výpise je nedostate�ná adresa dárc�, nap�.  
P. Novák Brno. Všem t�mto dárc�m se omlouváme, ale tím více na n� pamatujeme  
u Panny Marie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vánoce 1991 
 
 
 
P�lno�ní mše sv. bude 24. prosince ve 22 hod. Náš chrámový sbor zazpívá známou 
Marhulovu váno�ní mši. Na všechny svátky a ned�le budou mše sv. v 7.30 a 10.30 hodin. 
Na Hod Boží váno�ní odpoledne ve 14 hodin bude pobožnost d�tí u betléma. V ned�li  
29. prosince na svátek svaté Rodiny odpoledne ve 14 hodin se uskute�ní váno�ní 
odpoledne. Program: �tení z Písma sv., koledy (sólo i spole�n�). Doprovázet bude 
slovácká krojovaná kapela ze Žarošic.  
 
V úterý 31. prosince v 15 hodin budou d�kovné bohoslužby.  
 
P�i mši sv. v 10.30 12. ledna 1992 p�ijede smíšený p�vecký sbor Jaroslav z Bzence a 
uvede váno�ní mši od Ant. Hradila. Po mši sv. zazpívá známé koledy.  
 
Slovo našim nemocným, starším a trpícím: U tr�nu Panny Marie K�tinské na Vás 
všechny pamatujeme. Pravideln� každou ned�li Vám posíláme požehnání a za Vás se 
modlíme. Nezapome�te ani Vy na nás. Váš k�íž a Vaše utrpení mají velkou hodnotu.  
 
Co nás pot�šilo: Nedávno se zde zastavili poutníci z Francie. Vypráv�li, jak doma mají 
knihu o sv�tovém baroku. Z našich barokních kostel� jsou v ní uvedeny dva: Chrám sv. 
Mikuláše v Praze na Malé Stran� a naše k�tinská mariánská svatyn�.  
 
„K�tinský kostel je jeden z nejkrásn�jších kostel� moravských a snad v�bec všech. 
K�tinský kostel je prozá�en zvláštním tajemným sv�tlem, je vzdušný, vysoký, spíše do 
kruhu postavený, vše v n�m sp�je k nebes�m. Neznám chrám, v n�mž by více 
vystupovala líbeznost k�es�anství.“ 
(Moravský poutník) 
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