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Podle staré tradice se Panna Maria K tinská zjevila
v Bukovince. Na míst zjevení stojí kapli ka, kde teme:
Zde se roku 1210 zjevila Panna Maria K tinská.
Starobylá píse o tom íká: „Na tom míst krásný kaštan
kvetl té chvíle, jeho kvítka byla krásná jako lilie, lidé se
hned scházeli, na ten zázrak pat ili, velebnému
duchovenstvu to oznámili. Sošku z Bukovinky vzali, do
K tin p enesli, kde s radostí p kný stánek jí p ipravili a
v srdcích svých plesali – nad Panenkou Marií, tento
poklad zde vidíme, poutníci milí.“
(Píse k Pann Marii K tinské: „Pozastav se m j poutní ku“ lí í
p vod milostné sochy. Píse má celkem 29 slok.)

Zase budou poutníci p ijížd t a p icházet. Bude je vítat
„Perla Moravy“ uprost ed adamovských, babických,
bílovických, bukovinských, jedovnických, jezerských a
k tinských les .
Milí poutníci, p eji vám všem, kte í p iputujete k Pann Marii K tinské, abyste se
duchovn obohatili a odnesli sob i Vašim drahým co nejvíce Božích dar !
Maria je naše Matka!
Zárove p eji Vám i farník m jásavé, radostné a vít zné velikono ní Aleluja!
Chvalte Pána!
P. Tomáš PRNKA

POUTNÍ KALENDÁ – K TINY 1992

1. jarní pou
30. kv tna – sobota
mše sv. v 8 hodin a v 10.30 (tradi ní pou : Hulín, B est, Dub)
v 17.00 vítání poutník (Šlapanice, Ji íkovice, Blažovice, Prace,
Znojmo, T ebí , Benešov, Pivín a další)
v 18.30 koncelebrovaná mše sv., po ní sv telný pr vod
31. kv tna – ned le
mše sv.: 6.15 – 7.30 – v 9.00 slouží opat želivský Vít Tajovský (p ímý
rozhlasový p enos – stanice Praha), a mše sv. v 10.30
13.30 rozlou ení s poutníky

Hlavní pou – svátky svatodušní
6. ervna – sobota
ráno mše sv. v 7.30
odpoledne v 17.00 slouží Dr. Ladislav Tichý, d kan
vítání poutník z farností: Blansko, Šitbo ice, Suchdol,
Konice, Brodek u Konice a další
18.30 pontifikální mše sv., slouží Mons. Josef Hrdli ka,
sv tící biskup olomoucký
po mši sv. sv telný pr vod
Z Brna – restaurace Bohéma – pojede autobus v 15.00 do K tin, zp t asi 20.30.
P ihlaste se u Via Petrov, B hounská, Brno (PS 657 28) . t. 263 54, cena tam a zp t
asi 20 K s.

7. ervna – ned le
mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00
10.30 pontifikální mše sv. slouží apoštolský nuncius
arcibiskup Giovanni Coppa
13.30 rozlou ení s poutníky
8. ervna – Pond lí svatodušní – mše sv. 7.30 a 17.00
21. ervna
v 7.30 1. sv. p ijímání a Božít lový pr vod s hudbou

Hanácká pou
27. ervna – sobota
mše sv. v 18.30, po ní sv telný pr vod. (Uvítáme poutníky z farností:
N m ice n/H., K enovice, Hruška, Vyso any a další.)
28. ervna – ned le
mše sv. 6.30 – 7.30 – v 9.00 a 10.30
(p icházejí poutníci z farností: Vyškov, Ivanovice, Švábenice, Moravské Prusy,
Drnovice, Lule , Ra ice a další)
13.30 rozlou ení s poutníky
5. ervence – ned le – zásv tná pou z Lipovce
26. ervence – ned le – svatoanenská pou
mše sv. 7.30 – 9.00 v kapli sv. Anny
10.30 (hraje slovácká krojovaná hudba ze Žarošic)
Uvítáme poutníky z Tišnova, Bílovic n/Svit. a další
16. srpna – ned le – tradi ní sv cení kv tin
mše sv. 7.30 – 9.00, v 10.30 slouží Mons. Prelát Ludvík Horký
(15. 8. a 16. 8. – sobota a ned le – výstava kv tin: „Kytice Pann Marii.“)
20. zá í – mariánské odpoledne
v nované velkému synu Moravy Šebestiánu Kubínkovi. Mládež z jeho
rodné obce Blažovic p edvede pásmo o jeho život .
(Výstava a prodej knih, zvlášt „Radostná cesta“ od dr. Františka Malého.)
4. íjna – ned le
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno, v 10.30 p i pontifikální
mši sv. (slouží opat z Gerasu dr. Joachim Angerer) bude uvedena
Missa Kyritainensis z r. 1666. Zpívají Michnovi komorní sólisté
– Capella Regia Musicalis.
18. íjna – duši ková pou
od 14.00 hod. mariánské duši kové odpoledne

Ned lní mše sv. v poutním období (od 17. 5. do 18. 10.)
7.30 – 9.00 a 10.30
14.00 mariánská pobožnost
Další informace Vám podá farní ú ad K tiny (PS 679 05)
Telefon: 0506/941 89

Mariánské soboty
Také v roce 1992 si vykonáme pobožnost prvních devíti mariánských sobot.
P ipome me si slova Pána Ježíše: „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 po kající p íprav p ijímat mé T lo s úmyslem, aby usmi ovali mé Božské
Srdce spojené s Neposkvrn ným Srdcem mé Matky“. (Ze zjevení služebnici Boží
Konsolát Betrone).
Každou 1. mariánskou sobotu vede jiný kn z. 4. dubna P. Václav Slouk, vicerektor
z Olomouce.
2. kv tna P. Pavel Uh ík OFM Cap., kvadrián z Brna. Tato sobota bude mít mimo ádný
program. Po mši sv. v 17 hodin posv tíme v žní k íž, vložíme do bán zápisy a
dokumenty, k íž s bání pak umístíme na v ži ce spodních ambit .
První sobota v ervnu se kryje s p edve erem naší hlavní pouti. Program je uveden
v poutním kalendá i.
První mariánská sobota v ervenci za ne v obvyklou dobu. V 16.00 hod. bude
staroslovanská bohoslužba východního ob adu. Bude sloužit P. František Kozár, fará
z Protivanova. Zp vem budou doprovázet Cherubíni – Proglas z Brna.
1. srpna povede mariánskou sobotu P. Josef Budil, OSA, p evor ze Starého Brna.
5. zá í Otcové františkáni z Brna. 3. íjna P. Miloš Kabrda, SDB, fará u sv. Augustina
v Brn . 7. listopadu P. Ludvík Gazda z Brna-Líšn . Záv re nou 1. mariánskou sobotu
5. prosince P. Václav K íž, O. Praem. z Doubravice. Tato poslední mariánská
pobožnost bude spojena s mikulášskou nadílkou.
Program mariánských sobot:
15.30 rozjímavý r ženec, 16.00 mše sv., po ní sv telný pr vod a rozdávání
požehnaných pokrm . Pobožnost obohatí d tský sbor „Norbert“ z Doubravice.
Ve 14.15 vyjede autobus z Obory se zastávkami: Jablo any, Lhota Rapotina,
Doubravice, Rájec, Ráje ko, Horní Lhota, Blansko, Lažánky, Jedovnice, K tiny.
Po skon ení pobožnosti stejným sm rem zp t.
V ned li 13. zá í ve 14.30 Vach v sbor moravských u itelek pod vedením Jana
ezní ka uvede: Giacomo Pergolesi: Stabat Mater.
V ned li 31. 5. p i mši sv. v 9 hod. bude zpívat místní p vecký sbor Kantila a v 10.30
zp váci z Mistelbachu – Rakousko.

