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(Zápis v k�tinské farní kronice) 
 
Doslovný p�eklad:  Ponesu si v srdci radost tohoto dne.  
  Svatá Panno Maria žehnej katolické Morav�.  
 

7. 6. 1992      † Giovanni Coppa 
           Svatý Duch      apoštolský nuncius 
 
O svátcích svatodušních jsme p�ivítali vzácného poutníka apoštolského nuncia 
arcibiskupa Giovanni Coppu, který sloužil pontifikální mši sv. Na sedm tisíc poutník� 
se shromáždilo v mariánské svatyni a kolem ní.  
 

Na otázku noviná�e, kdy bude mariánský kostel ve K�tinách prohlášen za basiliku, 
odpov�d�l: „To vám ješt� nemohu �íci, nevím, kdy to p�esn� bude. Poslal jsem však už 
do �íma všechny pot�ebné dokumenty a vše je momentáln� v jednání. Myslím si, že by 
zde nem�ly být žádné problémy.“ (RT z 8. 6. 1992).  
 
 



V sobotu v p�edve�er svatodušních svátk� (6. 6.) zde sloužil pontifikální mši sv. 
olomoucký sv�tící biskup Mons. Josef Hrdli�ka.  
 
Farní ú�ad ve K�tinách vyhlásil po dohod� s Brn�nským biskupstvím a Památkovým 
ústavem v Brn� ke dni 1. 5. 92 užší anonymní sout�ž pro architekty a výtvarníky na 
nové liturgické úpravy interiéru poutního chrámu Jména Panny Marie ve K�tinách. 
Zadáním výtvarného a prostorového �ešení se sleduje definitivní a d�stojná prezentace 
chrámového interiéru ve smyslu liturgických požadavk� II. vatikánského koncilu. Tato 
úprava je požadována Vatikánskou kurií v souvislosti s ud�lením titulu Basilica minor 
k�tinské svatyni. Náro�nost tohoto architektonického a výtvarného úkolu zvyšuje 
skute�nost, že jde nejen o významnou kulturní památku I. kategorie chrán�nou ve 
smyslu zn�ní zákona �. 20/1987 Sb. o státní památkové pé�i, ale p�edevším  
o dochované vrcholné dílo architekta Giovanni Santiniho Aichla a jeho um�leckých 
spolupracovník�.  
 
Vyhodnocení sout�že by m�lo prob�hnout letos na podzim. Chceme zachovat ideu 
našeho kostela: Aby oslovil jak um�lecky, tak p�edevším i duchovn� a bez dlouhého 
vysv�tlení.  
 
Z dopisu poutníka: 
V ned�li dne 31. 5. 1992 dopoledne byla vysílána rozhlasem bohoslužba z kostela 
Panny Marie ve K�tinách. V sobotu dne 14. zá�í 1985 byli jsme zájezdem od �erveného 
k�íže z Jind�ichova Hradce na jižní Morav�. Mimo jiných památek jsme navštívili 
zmín�ný kostel. Byl krásný slunný den pozdního léta. Tehdy tam p�ítomný duchovní 
správce v kostele nám (jen pro náš zájezd) pronesl historii posvátného místa. 
Na památku jsem si koupil pohled Panny Marie K�tinské. Na obrázek jsem si napsal: 
„Jako nejdojímav�jší trvale uchovanou vzpomínkou z�stává nám tento obrázek 
nádherného díla umíst�ného na hlavním oltá�i v p�ekrásném kostele Panny Marie 
K�tinské, tedy v jednom z mnoha jiných, jež jsou jakoby zá�ící drahokamy rozsety po 
celém jihomoravském kraji“. 
Pro� já Vám toto dnes po sedmi letech píši! 
Byl jsem totiž ú�asten výše zmín�né bohoslužby v rozhlasovém vysílání (skoro již jako 
osmdesátiletý) a s nadšením, pokorou a v úct� k tomuto Božímu stánku jako bych byl 
p�ítomen v tomto p�ekrásném kostele. 
 

Se vzpomínkou a Božím požehnáním zasílá M. J. z �eského jihu 
 
O první mariánské sobot� 2. kv�tna 1992 jsme posv�tili v�žní k�íž, do pozlacené bán� 
vložili zápisy a dokumenty, k�íž s bání za �etné ú�asti jsme umístili na v�ži�ce spodních 
ambit�. Tím jsme ukon�ili klempí�ské práce na všech st�echách celého objektu. 
Vým�na st�ešního plášt� v�etn� tesa�ských a stola�ských prací trvala 17 let. Bylo 
spot�ebováno celkem 40 tun m�di. Jsme rádi a Bohu vd��ni, že b�hem náro�ných a 
nebezpe�ných oprav nedošlo k žádnému vážn�jšímu zran�ní.  
 
Co jsme vložili do bán�: Zápisy farního ú�adu, obecního ú�adu, klempí��. Pozdrav ze 
K�tin 1/92, K�tinský zpravodaj, pohlednice, obrázky, fotografie, medailonek, platné 
mince, brožurku o Kryštofu J. Matuškovi, Katolický Týdeník a „Týden u nás“.  



Mariánské soboty: 
 
 
P�íští první mariánská sobota v m�síci bude 1. srpna. O p�l 4. h. odpol. se pomodlíme 
r�ženec, v 16. h. bude mše sv. a po ní rozdávání požehnaných pokrm�. D�kujeme všem, 
kdo p�inášejí pokrmy, aby v duchu prvok�es�anských „agape“ se pod�lili s druhými. 
Celou pobožnost povede P. Josef Budil, p�evor brn�nských augustinián�.  
 
5. zá�í p�ijedou nebo p�iputují brn�nští františkáni. 
3. �íjna P. Miloš Kabrda, selesián, p�ivede mládež.  
7. listopadu povede pobožnost P. Ludvík Gazda. 
Záv�re�ná 5. prosince, kterou povede P. Václav K�íž, O. Praem., bude obohacena  
o mikulášskou nadílku. Zveme d�ti!  
 
 
Svatoanenská pou�  
 
 
V ned�li 26. �ervence 92 p�iputujeme do K�tin, abychom uctili Pannu Marii a její 
matku sv. Annu. (P�islíbili poutníci z Tišnova, Bílovic n/Svit. a další). Mše sv. v 7.30 
bude v kostele, o 9. h. v kapli sv. Anny. O p�l 11. h. bude sloužit novokn�z Jind�ich 
Charouz, O. Praem a ud�lí nám novokn�žské požehnání. P�i této mši sv. i p�i odpolední 
pobožnosti ve 14 h. bude hrát slovácká krojovaná kapela ze Žarošic.  
 
V ned�li 16. srpna 1992 p�ipadá tradi�ní sv�cení kv�tin. O p�l 11. h. bude sloužit mši 
sv. Mons. Prelát Ludvík Horký.  
Sv�cení kv�tin bude po ranní mši sv. a po hrubé.  
V sobotu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie budou mše sv. 7.30 a 10.30. 
Chceme co nejlépe a nejbohat�ji vyzdobit náš chrám. S výzdobou za�neme již v pátek 
14. 8. Kdo máte kv�tiny na svých zahrádkách, p�ineste je Pann� Marii. Také na sv�cení 
si p�ineste kv�tiny s sebou.  
 
30. srpna – ned�le – Mariánské odpoledne mládeže. 
Za�ínáme ve 14 hodin. Pod�líme se o zážitky z putování mládeže na Velehrad a dalších 
setkání mládeže. Zajímavá budou sv�dectví t�ch, kte�í byli poprvé na exerciciích. 
Pod�kujeme za dny prázdnin, volna a oddechu. Vyprosíme si u Panny Marie Boží 
požehnání pro nový školní rok. Setkáme se s Otcem biskupem Vojt�chem, který bude 
v 16.30 sloužit pontifikální mši sv. Po celou dobu bude p�íležitost k p�ijetí svátosti 
smí�ení.  
Rytmické skupiny jsou vítány. Kdo p�iputuje p�šky? 
 
 
Na ned�li 13. zá�í ve 14.30 p�ipravujeme koncert. Vach�v sbor Moravských u�itelek 
pod vedením prof. Jana �ezní�ka uvede: 
Giacomo Pergolesi: Stabat Mater a další duchovní písn� 
 



20. zá�í mariánské odpoledne v�nované velkému synu Moravy Šebestiánu Kubíkovi. 
(nar. 1799, † 1882). Byl �astým k�tinským poutníkem a je znám jako apoštol 
náboženské knihy. K�tinám v�noval knížku: Pobožnost k uct�ní nejsv�t�jšího života 
Pána našeho Ježíše Krista v poutním slavném chrámu Pán� K�tinském v Markrabství 
Moravském. Farní ú�ad ve spolupráci s dr. Fr. Malým chystá vydání zvláštní brožurky 
k této p�íležitosti.  
 
 
4. �íjna – ned�le v 10.30  
V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno bude uvedena Missa Kyritainensis  
z r. 1666. (Byla nalezena v krom��ížském archivu.) Zpívat a hrát budou Michnovi 
sólisté z Prahy – Capella Regia Musicalis. O�ekáváme hosty i ze zahrani�í. P�i té 
p�íležitosti bude sloužit pontifikální mši sv. sv�tící biskup a generální viká� pražské 
arcidiecéze Mons. Jaroslav Škarvada.  
 
 
18. �íjna 1992 – Duši�ková pou� 
Mše sv. v 7.30 – 9.00 a 10.30, která bude za všechny † poutníky a † dobrodince naší 
mariánské svatyn�. Odpoledne ve 14 h. duši�ková pobožnost. Za p�íznivého po�así 
v mariánské zahrad�. Po ní ve 14.30 uvede Divadlo jednoho herce: 
 
Václav Ren�: POPELKA NAZARETSKÁ 
 
Ú�inkuje Miroslav �ástek.  
 
Ren�ova Popelka Nazaretská vznikla b�hem mnohaletého v�zení autora (1951–1962). Je 
básnickým holdem Královn� matek i and�l�, Pann� Marii. Verše psané na cigaretové papírky a 
tajn� vynášené ze stalinských lágr� nebo ješt� �ast�ji pouze zapamatované a znovu opakované.  
 
 

          „Paprsek – celé slunce nese. A na každého dostane se,  
 kdo kalich duše otev�e.“ 

 
____________________________________________ 

 
 
 

Všechny informace rád poskytne farní ú�ad K�tiny. PS� 679 05, telefon 0506/941 89 
 
 
 


