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„Zdravím Vás všechny, kteří zaplňujete tuto pověstnou svatyni ve
Křtinách, u příležitosti hlavní pouti. Přicházím už podruhé
s velikou radostí mezi Vás. Dívám se s pohnutím na Vaši víru, Vaši
duchovní čistotu, Vaši lásku k Nejsvětějsí Panně. Ona nás vede
k Ježíši“ (Hlavní pouť 30. 5. 1993).

Hlavní schodiště svou mohutností a vznešeností je důstojným vstupem do
křtinské mariánské svatyně, o které se často užívají slova starozákonní knihy:
„Dům velmi veliký a obdivuhodný.“ (2 Pa 2,9). Celý chrámový objekt byl
dokončen r. 1750, tehdy i benedikován (požehnán) opatem Kryštofem
Matuškou. Schodiště však bylo dokončeno až v roce 1770, jak dodnes můžeme
čísti na jednom schodišťovém pilíři. Do ambitu, kaple sv. Anny a do kostela byl
jednak vchod shora od fary, jednak zespodu vedla visutá cesta k spodnímu
ambitu, kde dodnes jsou tři dobře znatelné vchody. Aby se stoupání zmírnilo
vedla cesta obloukem od místa dnešního schodiště. Cesta spočívala na klenbě,
která velmi trpěla deštěm. Visutá cesta hrozila sesutím a proto byla v roce 1865
za hraběte Vincence z Bubna zrušena.
Nynější třídílné schodiště bylo tedy přistavěno v roce 1770. Pod ním je ukryto i
základové zdivo pro dvě věže, které podle původního Santiniho plánu, měly
stát v popředí kostela. Na horní plošině schodiště byla postavena zvonička pro
dva zvony: stanktusník a umíráček. Spodní část zvoničky byla zděná a do ní
zapuštěny dva sloupce se stříškou chránící zvony. Za hraběte Vincence z Bubna
byla pořízena věžka nad ambitem (máme ji ještě v dobré paměti) a do ní
přeneseny oba zvony. (V roce 1917 byly odebrány pro vojenské účely).
Na druhém pilíři schodiště je letopočet 1899. Ve farní kronice je velmi stručný
zápis: roku 1899 upraveno schodiště před kostelem. Po sto letech se znovu
chystáme ke generální opravě schodiště. Bude postupně rozebíráno, základy
zpevněny, provedeno odvodnění a řádná izolace. Některé části bude třeba
doplnit. Některé pilíře budou ozdobeny barokními vázami, popřípadě i
sochami. Bude třeba rozebrat i opěrnou zeď od silnice. Bude to práce velmi
náročná i odborná. Náročná i finančně.
Schodiště si jistě zaslouží, aby bylo zrekonstruováno. Vždyť je vstupem do
jednoho z nejkrásnějších a nejpamátnějších mariánských svatyň. Ale i proto, že
naši poutníci třídílné schodiště, které má 33 schodů, nazývají: „Svaté schody“.
Vidíme na fotografii, jak někteří poutníci na každém schodu se zastaví,
pomodlí se a tak postupují až k hlavnímu vchodu.
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V neděli 5. září 1993 v 15 hodin
uložíme základní kámen
posvěcený Sv. Otcem Janem Pavlem II.,
do zdiva kaple Panny Marie, Matky církve,
v Březině-Proseči, farnost Křtiny.
Slavnost obohatí zámecká dechová kapela ze Slavkova.

Stavíme novou kapli v přifařené obci Březině-Proseči. Stavba byla zahájena 1.
června 1993. Stavební práce provádí firma Reko z Brna. V současné době je
hotové obvodové zdivo, dokončuje se železobetonový věnec, je postaveno
lešení, připravuje se montáž náročné střechy, která bude vnějším
dominantním prvkem.
Zvon z roku 1773 je očištěn, připravuje se elektrické automatické zvonění. Zvon
bude umístěn ve vrcholu jehlancové střechy. Jako krytinu jsme vybrali bonský
šindel.
Rádi bychom celou stavbu ještě letos zastřešili. Ale jako vždy a všude není
dostatek finančních prostředků. Znovu se na Vás obracíme s prosbou. Peněžité
dary můžete poslat přiloženou složenkou. Uvítáme i půjčky pokud nebudou na
vysoký úrok.
Vložení základního kamene se uskuteční v neděli 5. září 1993 v 15 hodin
v Březině-Proseči. (Z Brna na cestě do Křtin). Kámen uloží generální vikář
Mons. Jiří Mikulášek. Celou slavnost obohatí zámecká dechová hudba ze
Slavkova.
Každý bude mít možnost poklepat základní kámen, který posvětil sv. Otec Jan
Pavel II. 22. dubna 1990 na Velehradě. Při poklepání základního kamene je
zvyk finančně přispět na stavbu kaple. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. Je možno
si také koupit cihly: malá cihla za 20 Kč, velká 50 Kč, stříbrná 100 Kč a zlatá za
200 Kč.
Každý kostel i kaple má svůj titul. Pro naši kapli jsme zvolili mariánský titul:
Panna Maria, Matka církve. Tak Pannu Marii nazval papež blahé paměti Pavel
VI. 7. prosince 1965 před závěrem 2. vatikánského koncilu.
Invokace: „Matko církve“ je vložena do loretánské litanie za invokaci: Matko
Kristova.
Naše kaple bude první v naší vlasti a možná v celé střední Evropě, která bude
zasvěcena tomuto mariánskému titulu.
Bude jistě vhodné ozdobit budoucí mariánský stánek obrazem, soškou,
reliéfem Panny Marie, Matky církve. Je dána možnost pro naše umělce, aby se
tohoto úkolu ujali. Přivítáme každý návrh.
MATKO CÍRKVE, ORODUJ ZA NÁS!

MARIÁNSKÉ SOBOTY
Říkáme, že naše doba je neklidná, plná nebezpečí a hrůz. Ale co vlastně
můžeme čekat? Co kdo rozsévá, to také sklízí. A co lidé od pádu prvního
člověka v ráji rozsévají a zvláště od doby tzv. osvícenství?
Světu byl dán řád. Člověk, i když je korunou všeho tvorstva, je součástí přírody,
světa. Člověk také musí zachovávat řád. Nezachováváme-li řád stanovený
Bohem, musíme počítat s důsledky.
Tak jsme svědky: znesvěcování hřbitovů, vykrádání kostelů, vraždy na
objednávku, válečných konfliktů, různých mafií, pašování drog, jaderného
materiálu, násilností, odcizování se jeden druhému, rozpadu manželství, rodin,
konzumnímu způsobu života, nejistoty….., to vše nás zneklidňuje.
Co nám přinese budoucnost? Pro nás mariánské ctitele je velikým
povzbuzením: „Srdce Panny Marie zvítězí!“ Řekl to i Pán Ježíš: „Jako mně dal
Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a
světem do Srdce mé Neposkvrněné Matky.
Na tyto úmysly pamatujeme o prvních mariánských sobotách. Tato pobožnost
zde ve Křtinách nechce být manifestační, okázalou poutí. Konáme tyto
pobožnosti v duchu Panny Marie, ve skromnosti a pokoře, s čistým srdcem a se
sepjatýma rukama. Jsou společenstvím modlitby. Přijďte a připojte se k těm,
kteří přicházejí pravidelně. Je třeba i Vaší modlitby, Vašich sepjatých rukou.
Prosíme i naše nemocné, kteří nemohou mezi nás přijít, aby se v duchu s námi
spojili vždy o první sobotě v měsíci v době od 15.30 do 17.30.
Mladé, zdravé poutníky prosíme, aby si část pouti vykonali pěšky nebo na kole.
Tak zároveň vychutnáte krásu zdejší krásné přírody.
„Maria, naše milá Paní,
veliké věci ať skrze Tebe
vykoná pán i v naší době.“
Zveme Vás na mariánské odpoledne dětí ve věku od 10 až 13 roků v neděli
3. října 1993 od 14 hodin. Odpoledne v naší mariánské křtinské svatyni povede
P. Miloš Kabrda, selesián z Brna.
Přijďte na závěrečnou dušičkovou pouť v neděli 17. října 1993. V 10.30 uvítáme
světícího biskupa z Olomouce Mons. Josefa Hrdličku. Při jeho pontifikální mši
sv. budeme pamatovat na všechny † křtinské poutníky a † dobrodince naší
mariánské svatyně.
Další informace Vám podá:

Farní úřad Křtiny, PSČ 679 05
tel.: (0506) 941 89

