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Milí farníci a poutníci,  
denně sledujeme televizní noviny a 
čteme tištěné. O vánocích přichází 
novina nejradostnější: Narodil se 
Kristus Pán, veselme se! 
Všem Vám posílám od trůnu Panny 
Marie Křtinské vánoční přání 
spojené s poděkováním za Vaše 
putování do Křtin i za Vaše dary 
na zvelebení naší mariánské 
svatyně.  
 
Láska Boží a přímluva Panny 
Marie ať Vás i Vaše drahé provází 
v roce 1994.  
 
 

Zplna srdce Vám žehnám 
P. Tomáš Prnka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Do mariánské svatyně vede 7 vchodů. Všechny vstupy mají pořádné zámky, 
závory a bezpečnostní zařízení. Hlavní vchod je obohacen o vzácnou mříž. Nemáme o 
ní podrobnějších zpráv. Můžeme se domnívat, že pochází z poloviny 18. stol. 
Přiznejme si: Všimli jsme si někdy její krásy? Neupoutává na sebe, ale spíše nám říká: 
Jen se nezdržujte, vejděte dál, tam naleznete větší krásu a nejen vnitřní výzdobu 
chrámu, ale naleznete Krásu samu, Boha a Panna Maria Vám pomůže Boha nalézt.  
 

Ale aspoň v této chvíli se u brány zastavme. Podívejte se na fotografii. Kolik umění 
a krásy do ní vložil neznámý kovářský mistr. Celková výše kované mříže 5m, šíře 
2,6m. Výška dvoukřídlových dveří 3,7m, šířka každého křídla 93cm. Horní pevná část 
je ozdobena pozlaceným znakem. V paprskovité svatozáři čteme IHS (Ježíš hříšníků 
Spasitel), kříž symbol vykoupení, srdce se 3 hřeby. Podívej se, jak Tě má Pán Ježíš 
rád. Jen vejdi: Nalezneš lásku Ježíšovu i Mariinu.  
 

Starozákonní poutník při vstupu do jeruzalemského chrámu zpíval: „Zaradoval 
jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! A již stojí naše nohy, 
Jeruzaléme, v tvých branách.“ 
(Žalm 122) 
 

Začátek křtinských poutí je spojen se slavností Nanebevstoupení Páně. 
Pamětníci říkají, jak v ten den přicházelo procesí, křížkem zaťukali na bránu, duchovní 
správce otevřel mříž a bránu a tak se otevřelo i putování k Panně Marii.  
 

A dnes? Jak radostně zní slova písně: „Maria, Matičko, přišli jsme k Tobě.“ 
Maria, jsme opět zde, jsme u své Matičky. Přinášíme Ti své poděkování, své radosti i 
bolesti.  
 

Ještě pohnutější je zastavení poutníků u prahu kostela, když odcházejí. Stojí 
v bráně, ještě poslední pohled na milostnou sochu Panny Marie, v očích slzy, loučí se: 
 
 
 

„Již přišel čas rozloučení, naše milé potěšení,  
Dá-li Pán Bůh dočkati, budeme zas putovati,  
Ještě jednou se podívám, Ježíš Maria, zazpívám, 
Matičko svatokřtinská, Královno andělská.“ 

 
„S Bohem, naše drahá Máti, rač své děti požehnati,  
ještě jedenkráte s Bohem, Matko, s Bohem.“ 

 
Zde by mohlo být napsáno: Ať vcházíš nebo vycházíš,  
dojdeš požehnání.  

 
Čeho byla svědkem tato překrásná mříž za 250 let svého trvání?  

 
(Oprava mříže probíhala v letech 1984–85) 

 
 



Naše přání: Postavit kapli v Březině se pomalu stává skutkem.  
Stavbu jsme zahájili 1. června 1993. Dosavadní práce: Hrubá stavba, nosná konstrukce 
střechy s dvojitým záklopem (lepené plnostěnné vazníky o délce 14m, síla 40/20cm), 
vodovodní a kanalizační přípojka včetně septiku a odvodu srážkové vody ze střech, 
hrubá konstrukce schodiště a hrubé provedení terénních úprav. Jakmile dovolí počasí 
provedeme za objektem opěrnou zeď z prefabrikovaných tvárnic, klempířské prvky, 
zasklení a pokrytí bonským šindelem.  
 

Dosavadní vydání 1 500 000 Kč. Z větší části je kryto z bezúročných půjček. 
Další milionové vydání nás čeká.  
 

V neděli 5. září 1993 v 15.00 jsme vložili základní kámen do zdiva kaple. 
Zároveň jsme vložili i pamětní list, několik mincí, pohlednic, obrázků, náš „Pozdrav ze 
Křtin“ a další. Slavnosti se zúčastnil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, starostové 
okolních vesnic, které spadají do naší farnosti. Dále představitelé firem REKO a 
VEBR. Přes nepříznivé počasí (naštěstí nepršelo) byla velká účast asi 1.000 
návštěvníků. Každý měl možnost poklepat základní kámen. (Do pokladničky bylo 
darováno přes 15.000 Kč.) Poděkování patřilo i místním ženám, které napekly a 
rozdávaly koláče. Celou krásnou slavnost obohatila zámecká dechová hudba ze 
Slavkova.  
 

V příštím roce bychom rádi dovedli stavbu k zdárnému cíli. Snad se nám podaří 
v neděli 21. srpna 1994 posvětit a zavěsit památný zvon z roku 1774, který zvoníval 
v dřívější kapličce.  
  

V roce 1995 část obce zvaná Proseč si bude připomínat 600 roků od 1. písemné 
zprávy. Chceme udělat vše pro to, aby výročí bylo oslaveno posvěcením nové kaple.  
 

Bude to záležet i na Vašich darech. Nerad, ale okolnosti mě nutí vložit i do 
tohoto vánočního „Pozdravu“ složenku. Běžný účet máme u České spořitelny Blansko 
č. úč. 505250-638, variabilní symbol 2107, symboly platby 08000558.  
 

Všem dárcům upřímně Pán Bůh zaplať. Spořitelna ve výpisech neudává 
přesnou adresu dárce. Nemůžeme proto jednotlivě poděkovat, ač bychom tolik rádi. 
Pamatujeme však u trůnu Panny Marie Křtinské a jednou dá-li Pán Bůh také v nové 
kapli.  
 
 
   „Můj Bůh je přebohatý, skvěle Vám to odplatí skrze 
    Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ 
    (Sv. Pavel Filipanům 4,19) 
 

Rádi bychom mariánskou kapli ozdobili obrazem, nebo soškou nebo reliéfem  
Panny Marie, Matky církve. Ujme se někdo tohoto úkolu? 

 
Matko církve, oroduj za nás! 

 
 



 
 
 
 

Stavba kaple v Březině-Proseči, farnost Křtiny 



 

 
 
 
 

Hlavní vchod s mříží / foto: Vl. Bláha 
 



Restaurování obrazů 
 
Letos jsme dokončili opravu horního ambitu. Během oprav jsme sundali votivní 
obrazy, které poutníci věnovali většinou po 2. světové válce. Během zimního období 
budou postupně i s rámy restaurovány. Počítáme s náklady průměrně 1.200 Kč na 
jeden obraz. Budeme rádi, když nám poutníci přispějí. Chceme, aby v době poutí byly 
zase zavěšeny na svých obvyklých místech.  
 
 
Významnější pouti v roce 1994 
 
1. jarní pouť   14. a 15. května 
Hlavní pouť    21. a 22. května 
Hanácká pouť   25. a 26. června  
Svatoanenská pouť   31. července  
Svěcení květin   14. srpna  
Dušičková pouť   16. října 
Ve velikonočním „Pozdravu ze Křtin“ uvedeme celý poutní kalendář.  
 
 
Vánoce 1993  
24. 12. ve 22.00 půlnoční mše sv., při ní náš chrámový sbor zazpívá vánoční mši od 

Antonína Hradila. 
25. 12. ranní v 7.30 s lidovým zpěvem, 10.30 opět zpívá chrámový sbor, v 15.00 

koledová pobožnost, kterou obohatí skupina „Portaš“. 
26. 12. ve 14.00 pobožnost dětí u Betléma (zpívají, hrají a recitují děti z farnosti) 
31. 12. dopoledne bohoslužba pro poutníky ze Slovinska v 15.00 farní děkovná 

bohoslužba 
   2. 1. v 10.30 zpívá ženský pěvecký sbor „Píseň“ 
 
 
Nástěnný kalendář  
I letos jsme vydali nástěnný kalendář na rok 1994 s barevnou reprodukcí starobylého 
poutního obrázku. Jednotlivé neděle a svátky jsou vytištěny v příslušných liturgických 
barvách. Na křídovém papíře formátu A3 zdařile technicky provedený kalendář přijde 
zájemce na rovnou desetikorunu. Při větším počtu (aspoň 10 kusů) zasíláme i poštou. 
 
 
 
 

FARNÍ ÚŘAD  
679 05 Křtiny 
tel. 0506/941 89 

 


