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K velikonoc�m 1993 dostanete náš „Pozdrav ze K�tin“. K n�mu p�ipojuji velikono�ní 
p�ání: 
„Vesel se, nebes Královno, aleluja!“ 
Veselme se a radujme se i my, milí farníci a poutníci, 
vpravd� Kristus z mrtvých vstal, aleluja! 
 
Putujeme do K�tin 
Putování je tak staré jako lidstvo samo. Patriarcha 
Abraham putoval z mezopotamského Uru a Haranu do 
zem� Kanaan. Izraelité putovali 40 rok� z Egypta do 
zem� zaslíbené. Evangelium nám vypravuje, jak Svatá 
Rodina šla na pou� do Jeruzaléma. Pán Ježíš jako 
Poutník putuje s apoštoly od m�sta k m�stu, od 
vesnice k vesnici.  
 

Všechna tato putování jsou obrazem našeho života. 
Jsme na zemi jen poutníky, cílem našeho putování je 
„nová zem�“, v��ná blaženost v nebi.  
 

Od nejstarších dob putovali v��ící na posvátná místa, mimo jiné také na místa, kde se 
uctíval obraz nebo socha Panny Marie. Taková místa nazýváme poutní a obrazy �i sochy 
milostné nebo zázra�né. K nejstarším našim poutním míst�m pat�í K�tiny. Po celá staletí 
se putovalo p�šky. Poutníci svými modlitbami a písn�mi posv�covali naši zem. Na 
stromech zav�šovali �ty�i poklony, dv� z�staly: Na kopci k B�ezin� a k Bukovin�. Po 2. 
sv�tové válce ješt� poklona u „pivovaru“ a p�i silnici do Adamova.  
 

V p�írod� vid�li Boží dílo. „Krásný je hled na ten Boží sv�t.“ 
 

Mnozí tvrdí: Nedá se již p�šky putovat. Cesty jsou rozorané, silnice pro p�ší nebezpe�né. 
Láska však je vynalézavá. Zkusme op�t putovat p�šky, aspo� �ást cesty. Poznáte jak 
krásné okolí má naše poutní místo. Odm�nou Vám bude pohled na zá�ící mariánskou 
svatyni, posvátné chvíle u tr�nu Panny Marie a mnohé Boží dary, které si odneseme. 
Pook�ejeme t�lesn� i duchovn�. T�šíme se na Vaši pou�.  
 



POUTNÍ KALENDÁ� – K�TINY 1993 
 
 
1. jarní pou� 
 
 
22. kv�tna – sobota 

mše sv. v 8 a v 10.30 hodin (tradi�ní pou�: B�est, Hulín, Žalkovice, Dub a další), 
jarní pou� Fatimského apoštolátu Matky Boží ze Šlapanic, T�ebí�e, Znojma, 
Brna a okolí za�íná v 16.45 spole�ným procesím s hudbou, 18.30 
koncelebrovaná mše sv. P�ipojí se poutníci z Benešova, Pivína a další.  
Po mši sv. sv�telný pr�vod 

 
23. kv�tna – ned�le 
 mše sv.: 6.15 – 7.30 – 9.00 hodin 
 v 10.30 hodin pontifikální mše sv., slouží opat želivský, Vít Tajovský 
 13.30 rozlou�ení s poutníky (Jesenec, Kladky) 
 
 
Hlavní pou� – svátky svatodušní  
 
 
29. kv�tna – sobota 

mše sv. v 8.00, v 16.00 hodin slouží František Hole�ek OM, po mši sv. ud�lí své 
novokn�žské požehnání  
v 18.00 hodin pontifikální mše sv., slouží biskup brn�nský Mons. Vojt�ch 
Cikrle, po mši sv. sv�telný pr�vod (poutníci farností: Blansko, Šitbo�ice, 
Suchdol, Konice, Brodek u Konice, Adamov, Kojetín a další) 

 
30. kv�tna – Hod Boží svatodušní 

mše sv. 6.15 – 7.30 (slouží d�kan teologické fakulty v Olomouci dr. Ladislav 
Tichý), 9.00 
v 10.30 pontifikální mše sv., slouží apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni 
Coppa (p�icházejí poutníci z Otaslavic, Prost�jova, Vrahovic, V�esovic, 
Pa�lavic, Dambo�ic, Boršic a další) 
13.30 rozlou�ení s poutníky 

 
31. kv�tna – Pond�lí svatodušní a svátek Navštívení Panny Marie  

mše sv. v 7.30 a 17.00 hodin  
 
6. �ervna – ned�le – poutníci z Uh�ic a Pozo�ic 
 
13. �ervna – ned�le – slavnost 1. sv. p�ijímání a Božít�lový pr�vod s hudbou  
 
20. �ervna – ned�le – 7.30 hodin tradi�ní pou� z Vyškova,  

mše sv. v 9.00 a 10.30 hodin (poutníci ze Sloupa, Brna-Kr. Pole a Lesné)  
 



Hanácká pou�  
 
26. �ervna – sobota 18.30 hodin mše sv., po ní sv�telný pr�vod p�es ambity a kapli sv. 

Anny (uvítáme poutníky z farností: N�m�ice n/H., K�enovice, Hruška, Vyso�any 
a další) 

 
27. �ervna – ned�le – mše sv. 6.30 – 7.30 – 9.00 

a 10.30 koncelebrovaná (poutníci z farností: Ivanovice, Švábenice, Moravské 
Prusy, Chvalkovice, Drnovice, Lule�, Ra�ice, M�rovice a další)  
13.30 rozlou�ení s poutníky 

 
4. �ervna – ned�le zásv�tná pou� farností: Tištín (9.00) a Lipovec (10.30) 
 
25. �ervence – Svatoanenská pou� – mše sv. 7.30 – 9.00 

10.30 pontifikální mše sv., slouží arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, 
Mons. Jan Graubner. P�i mši sv. hraje slovácká krojovaná hudba ze Žarošic 

 
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie – tradi�ní sv�cení kv�tin 
 v 10.30 hodin slouží prelát Mons. Ludvík Horký  

(p�i mši sv. hraje krojovaná hudba z Nenkovic)  
V sobotu 14. 8. a v ned�li 15. 8. výstava „Kv�tiny Pann� Marii“ (po�ádají 
zahradníci z místa a okolí)  

 
28. srpna – sobota – zásv�tná pou� ze Sulíkova  

a celodenní pou� ministrant� brn�nské diecéze (vede biskupský viká� Ji�í Ka�a)  
 
19. zá�í – ned�le 14.30 – pou� z Velkomezi�í�ska 
 
Po celý m�síc zá�í p�icházejí poutníci: B�ezová, Rosice, O�echov, Mohelno, Jinošov, �í�any, 
Nosálovice, Bo�itov, Doubravice, Velká Bíteš, Vladislav, Kon�šín, Zbraslav, Olešnice, Kunštát, 
Lysice, Boskovice, Knínice, Strážovice, Letovice a další.  
 
3. �íjna – ned�le – od 14 hod. Mariánské odpoledne d�tí ve v�ku 10 až 13 rok�.  
 (vedou selesiáni) 
 
17. �íjna – záv�re�ná duši�ková pou� – mše sv. 7.30 – 9.00 
 10.30 pontifikální mše sv., slouží Mons. Josef Hrdli�ka, sv�tící biskup olomoucký 
 
Pobožnost devíti prvních mariánských sobot: 3. 4. – 1. 5. – 5. 6. – 3. 7. (staroslov�nská 
bohoslužba) – 7. 8. – 4. 9. (pou� bi�movanc� z Dol. Bojanovic) – 2. 10. (františkáni 
z Brna) 6. 11. – 4. 12. (mikulášská nadílka). Vždy za�ínáme v 15.30 hodin.  
 
 

4. dubna – Kv�tná ned�le ve 14.00 „Nap�ed je t�eba unést k�íž“ 
 ú�inkuje Miroslav �ástek 
 
9. kv�tna – ned�le ve 14 hodin pobožnost u 4. obrazu – oslava Pána Ježíše a Panny 
Marie (vede dr. František Malý) 
 
Ned�lní mše sv. v poutním období (15. 5. – 17. 10) 7.30 – 9.00 a 10.30 



Pobožnost devíti prvních mariánských sobot – pro�? 
 
1. odpov�� nám dává sám Pán Ježíš: „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.) 
 

2. odpov��: Tolik je t�ch, kte�í prosí: Pamatujte na m�, na naši rodinu u Panny Marie 
K�tinské! 
„Bercový v�ed na pravé noze mne nesnesiteln� týrá. Všechna dosavadní lé�ba se míjí 
ú�inkem. Jsou dny a v nich chvíle, kdy bolestmi netoliko sténám, ale i hlasit� na�íkám a 
tu i tam se ozve výk�ik. Pomodlete se za mne a vzpome�te u oltá�e.“ (Z dopisu) 
 

„Náš syn 38-letý po ch�ipce dostal krvácení do mozku. Pamatujte na n�ho i na nás!  
(Z telefonátu) 
 

Jsem si v�dom, že není v mých silách všechny tyto prosby, tíhu bolestí a k�íž� sám 
p�ednést u oltá�e. Proto vítám pobožnost devíti prvních mariánských sobot, kdy m�žeme 
spole�n� pamatovat na své bratry a sestry a na jejich pot�eby. A Maria nám také odpoví. 
Vypráví maminka: „Náš tatínek trp�l velkými bolestmi – šli jsme celá rodina do kostela 
k Pann� Marii K�tinské a práv� v té dob� bolesti náhle pominuly.“  
 

„Pán B�h zapla� za tu radost, kterou jste zp�sobil panu S., který strašn� trp�l a svoje 
bolesti snášel trp�liv� a odevzdan� do v�le Boží tím, že jste poslal obrázek Panny Marie 
K�tinské s tak krásnými a v�elými slovy. Byla to poslední radost, kterou na tomto sv�t� 
zažil.“ (Z dopisu poutníka) 
 

„D�kuji, že jsem se vrátila na cestu víry, kdy, poprvé jsem byla oslovena p�ed obrazem 
Panny Marie K�tinské.“ 
  

P�ij	te, abychom sob� i druhým vyprošovali pot�ebné Boží milosti a dary Ducha sv.  
U nebeské a Matky se tak dob�e modlí.  
„Vypov�z jí, co T� tísní, pot�ší T� Maria!“ 
 

T�etí a další odpov�di: Za naše rodiny, d�ti, mládež, za naši vlast, duchovní povolání... 
 

K zv�tšení nesmírné Panno slávy,  
k�tinský chrám též stav�l Moravan.  
Kéž se dál v n�m Tvoje jméno slaví,  
poklad víry je nám zachován. (Hlas národa) 

 
Další informace Vám podá:  farní ú�ad K�tiny, PS� 679 05 
     telefon (0506) 941 89 


