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Milí farníci a poutníci.  
 
Ježíš přišel na svět, aby nám pomáhal 
bojovat proti všemu zlému, stal se člověkem, 
abychom my se stali dětmi Božími. Do šedi 
každodenního života přinesl radost. 
„Zvěstuji Vám velikou radost, která bude 
pro všechen lid: V městě Davidově se Vám 
dnes narodil Spasitel!“ (L 2,10-11). Radost 
z Hospodina je naše síla.  
 
 
Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie 
Křtinské vánoční přání spojené 
s poděkováním za Vaše putování do Křtin, za 
Vaše dary na zvelebení naší mariánské 
svatyně.  
Láska Boží a přímluva Panny Marie ať Vás i 
Vaše drahé provází v roce 1993. Své přání 
položím na oltář u milostné sochy Panny 
Marie.  
 
 
 
 

Zplna srdce Vám žehnám  
P. Tomáš Prnka 

 
 



Vánoce ve Křtinách 
 
Ve dnech 23. a 24. listopadu Česká televize Brno natáčela v našem kostele vánoční 
pořad s názvem: „Dlouhé bílé noci“. Záznam trvá asi 30 minut. Den a hodina vysílání 
není zatím určena. Snad jej zařadí ve vhodném čase. Uslyšíme nejen překrásné vánoční 
písně, ale uvidíme i krásu naší mariánské svatyně.  
 
Vánoční doba je poměrně krátká. Letos trvá od 24. 12. do 10. 1. Ani ne 3 týdny. Ale 
přesto nám nabízí veliké duchovní i kulturní bohatství.  
 
24. prosince večer ve 22.00 přivítáme Novorozeného Spasitele při půlnoční mši sv. 
Zpívá náš chrámový sbor a uvede 5. pastýřskou mši koledovou od Františka Laštůvky. 
 
Na Hod Boží vánoční ranní o půl 8. h. s lidovým zpěvem, o půl 11. h. opět zpívá 
chrámový sbor. Odpoledne ve 14 hodin vánoční zastavení u Betléma. Recitují a zpívají 
děti z naší farnosti. V sobotu na svátek sv. Štěpána bohoslužby jako v neděli.  
 
O svátku sv. Rodiny 27. 12. odpoledne ve 14 hodin další vánoční zastavení u Betléma. 
Zazní známé i méně známé koledy. Zpívá pěvecký sbor a hraje komorní orchestr z Brna.  
 
Ve čtvrtek 31. 12. v 11 hodin bohoslužba pro poutní zájezd ze Slovinska. V 15 hodin 
děkovná bohoslužba, při ní se zamyslíme nad duchovním životem farnosti i nad 
opravami mariánské svatyně.  
 
Zároveň se uzavře jedna kapitola našich dějin a otevře se další. Svěříme nový český stát 
do ochrany Boží a postavíme jej pod ochranu Matky Boží a českých patronů. 
 
Na Nový rok, který je slavností Matky Boží Panny Marie, budou bohoslužby jako 
v neděli.  
 
3. ledna – 2. neděle po Narození Páně, ranní o půl 8. h. Mši sv. o půl 11. h. obohatí 
vánočními písněmi křtinský smíšený pěvecký sbor „Kantila“.  
 
O slavnosti Zjevení Páně – 6. 1. mše sv. ráno o půl 8. h. a odpoledne o 17. h. Zároveň 
posvětíme vodu, křídu a kadidlo.  
 
V neděli 10. ledna ukončíme vánoční dobu. Při mši sv. o půl 11. h. bude zpívat ženský 
pěvecký sbor „Píseň“ z Jedovnic. Odpoledne ve 14 hodin poslední vánoční zastavení. 
Zpívají děti ze ZŠ Brno-Pastviny.  
 
V létě zde natáčel Čs. rozhlas hlas našich zvonů. Uslyšíte jej na stanici Vltava: 
25.12. ve 12 a 24 hodin největší zvon Maria 17 q 
26. 12. ve 12 a 24 hodin prostřední zvon Antonín 11 q 
27. 12. ve 12 a 24 hodin nejmenší zvon Terezie 4q 
31. 12. ve 12 a 24 hodin všechny tři 
 
Nový rok a začátek Českého státu zahájíme hlasem křtinských zvonů.  



 
 
 
 
Model kaple  
 
 
Dnešní Březinu tvoří dvě bývalé samostatné obce: Březina a Proseč. Podle posledního 
sčítání lidu má celá obec 628 obyvatel. (Březina 303, Proseč 325). Ke katolické církvi se 
hlásilo 467 občanů.  
 
V Březině vedle dnešního Obecního úřadu stávala zvonice. V roce 1913 byla zbourána. 
Na návsi v Proseči stávala zvonice starého typu (dle obecní kroniky) až do roku 1891. 
V tom roce zámožný soukromník Pavel Malota, rodák tovačovský, mající zde své 
příbuzné, nechal svým nákladem zvonici opravit na kapli s oltářem. Farní kronika tento 
zápis doplňuje: Dne 12. srpna 1894 byla posvěcena P. Dominikem Kocmanem, rodákem 
prosečským. Kázání měl světitel. Při úpravě silnice v roce 1935 byla kaplička přestavěna 
dále od silnice. Uvnitř byl oltář se soškou Panny Marie, se kterou chodily družičky na 
pouť do Sloupa. Do té doby se u kapličky konávaly májové a jiné pobožnosti. V roce 
1975 byla zbourána. Zvon byl demontován a je uložen na Obecním úřadě. Váží asi  
100 kg. Na plášti zvonu jsou dva reliéfy (jeden z nich znázorňuje sv. Jiřího). Dále nápis: 
Liborius Martinu in Brinn 1774. Zvon jistě velmi cenný.  
 
 



Po zbourání kapličky bylo přislíbeno postavit novou na jiném místě. Jednání se 
protahovala, bylo vytypováno i místo. Přišel listopad 1989. Vysloveno přání: Postavit 
větší kapli. Základní kámen posvětil sám Sv. Otec Jan Pavel II. 22. 4. 1990 na 
Velehradě. Plán nové kaple vypracoval Ing. arch. Ladislav Müller z Brna. Kaple bude 
mít tvar stanu. Tak nám bude připomínat Boží stánek, který provázel boží lid na cestě do 
země zaslíbené. I nová kaple bude nám pomáhat na cestě k věčné spáse. Již sama 
přítomnost svátostného Spasitele bude posvěcovat.  
 
Vyjádření Okresního úřadu Blansko – referát kultury: 
Vlastní stavbu hodnotíme jako vkusnou a monumentální ve své jednoduchosti. Svým 
střízlivým architektonickým pojetím se objekt kaple nenásilně začlení do panoramatu 
obce, přitom však svým odstupem od sousední zástavby a odrušením doprovodnou 
stromovou zelení dá vzniknout klidnému prostředí k bohoslužbám. Architektonické řešení 
vnitřního prostoru umocněné osvětlením vytvářejícím tvar kříže vytvoří prostředí 
k duchovní kontemplaci a povznesení mysli k Bohu. Ve srovnání s jinými nám 
dostupnými návrhy sakrálních staveb hodnotíme předložené zadání jako velmi zdařilé a 
věříme, že obec Březina bude jeho realizací obohacena o dosud chybějící 
architektonickou dominantu. Nová kaple je čtvercového půdorysu o straně 16 m, věž ve 
tvaru jehlanu dosahuje výše 15 m. Rozpočet činí 2 193 300,-.  
 
 
 
Vkládáme do „Pozdravu“ 2 složenky. Jednu pro Vás, druhou pro Vaše známé. Každý 
podle možností. Veselého dárce miluje Bůh. Odměnou Vám bude radost, že se podílíte na 
dobrém díle.  
Uvádíme i možnost poslat dar příkazem.  
Běžný účet máme u České spořitelny Blansko č. 505250-638, variabilní symbol 2107, 
symboly platby: 08000558.  
 
 
 
Hledáme i další možnosti přispění na stavbu kaple. V těchto dnech vydáváme tzv. cihly. 
Na pohlednici cihlové barvy bude vytištěn model kaple a základní kámen. Malá cihla – 
formát pohlednice – dar v hodnotě 20 Kčs, velká cihla – větší formát – dar v hodnotě  
50 Kčs. Možná, že vydáme i zlatou cihlu – dar v hodnotě 100 Kčs. Ať mají dárci i 
památku.  
 
 

Pokud máte zájem o naše „cihly“ a nebydlíte blízko Křtin, můžeme Vám je zaslat. 
Uvítáme každý dar.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlastivědné muzeum v Olomouci (nám. Republiky 3) zahájilo 24. 11. 1992 výstavu: 
Česká, moravská a slezská poutní místa. Výstava má tři tématické skupiny. Do první, 
kde jsou nejstarší a nejvýznamnější poutní místa s cyrilometodějskou tradicí, jsou 
zařazeny i Křtiny.  
 
Hudební nakladatelství Salve vydalo v září t.r. publikaci: Pobožnost k uctění 
nejsvětějšího života Pána našeho Ježíše Krista v poutním slavném chrámu Páně 
křtinském. Jedná se o výtah ze stejnojmenné brožurky, kterou napsal v minulém století 
Šebestián Kubínek. Na konci publikace je uvedena lidová píseň o vzniku milostné sochy 
Panny Marie Křtinské: „Pozastav se můj poutníčku...“ 
 
V říjnu jsme vydali nástěnný kalendář na rok 1993 s barevným obrazem našeho kostela. 
Kalendarium vedle slavností a svátků obsahuje i data významnějších křtinských poutí. 
Kalendářů máme dostatek. Barevný obrázek (27 x 27 cm) kostela zůstane trvalou 
památkou. Deset a více kalendářů posíláme i poštou. (1 kus za 8 Kčs).  
 
 
Generální opravy  
 
V roce 1992 jsme pokračovali v nákladných opravách mariánské svatyně. Jednalo se  
o práce: zednické, štukatérské, kamenické, klempířské, restaurátorské. Celkové vydání 
činí téměř 1 milion Kčs. Splatili jsme i část dluhu ve výši 70 000,-. V příštím roce 
budeme pokračovat. Předpokládané vydání 900 000,-. 
 
Pokud zasíláte dary prostřednictvím zelených složenek, nemůžeme Vám osobně 
poděkovat, neboť Česká spořitelna neudává přesnou adresu dárce. U Panny Marie však 
pamatujeme.  
 
 
Soutěž na novu liturgickou úpravu interiéru naší mariánské svatyně 
 
Zúčastnili se: Dr. Karel Rechlík, Jan Mádlík, Ing. arch. Tomáš Černoušek, Ing. arch. 
Ivan Ruller, Vladimír Matoušek, Ing. arch. Pavel Kryl, Míla a Michal Wernerovi,  
Ing. arch. Petr Haimann, Milivoj Husák a Marcus Wimmer.  
 
24. 9. 1992 došlo k vyhodnocení soutěže.  
1. a 2. cena nebyla udělena. 3. cenu obdrželi: Ing. arch. Tomáš Černoušek a  
Ing. arch. Ivan Ruller.  
Ani jeden z návrhů v dokumentované podobě porota nedoporučila k realizaci. V řešení 
návrhu budeme pokračovat.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Významnější pouti v roce 1993 
 
 
3. dubna začne další pobožnost devíti prvních mariánských sobot. Začínáme vždy 
v 15.30.  
 
1. jarní pouť: 22. a 23. května 
Hlavní pouť:  29. a 30. května 
Hanácká pouť: 26. a 27. června 
Svatoanenská pouť:  25. července 
Svěcení květin:  15. srpna 
Dušičková pouť:  17. října  
 
 
Na Květnou neděli 4. 4. ve 14 hodin uvede Miroslav Částek oratorium: Napřed je třeba 
unést kříž. (Paul Claudel) Hudba: Zdeněk Pololáník.  
 
V neděli 9. května ve 14 hodin mariánské odpoledne u 4. obrazu: Oslava Pána Ježíše a 
Panny Marie. Pobožnost podle Šebestiána Kubínka.  
 
V tomto roce navštívili naše poutní místo tři naši biskupové a apoštolský nuncius 
arcibiskup Giovanni Coppa. Doufáme, že přijmou naše pozvání i v roce 1993.  
 
Milí poutníci, již v zimě si připravujte pouť do Křtin, aby vyzněla jako pravá pouť a ne 
jen jako zájezd. Pokud můžete, část cesty vykonejte pěšky jako praví poutníci. Již se na 
Vás těšíme! 
 
 
 
 

FARNÍ ÚŘAD 
679 05 KŘTINY 
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