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Panna Maria, Matka církve.
Letos o prázdninách m navštívil m j spolužák z gymnasia. Od roku 1948 žije
v zahrani í. Na svou vlast nezapomn l. Rád se sem vrací. S údivem mn íká: Jak
je možné, že p i posledním s ítání lidí ani ne polovina našich obyvatel se p ihlásila
k ví e?
Oficiální statistika íká: V R je 10 298 731 obyvatel.
ke katolické církvi se p ihlásilo
4 038 720
k jiným církvím
501 539
bez vyznání
4 087 625
nezjišt né
1 670 847
K církvím celkem

4 540 259

tedy

39,2 %
4,9 %
39,2 %
16,2 %

t. j.

44,1 %

íslo jist zarážející a alarmující, ale i zavád jící. P emýšlel jsem nad údivem
svého spolužáka i nad mluvou ísel. Jsem p esv d en, že v tšina národa má víru,
bohužel však církev jim mnoho ne íká. Církev nepot ebují, dívají se na ni
s odstupem. Církev je snad dobrá, aby se starala o staré a nemocné. P íliš mnoho
špíny a bláta se navršilo na církev za celá staletí.
Ale ekn me si: Co nám íká církev? Jen k vypln ní p íslušné kolonky? Církev
je lid, který B h shromaž uje z celého sv ta. Církev je velikým darem Božím. „Jak
byla Eva utvo ena ze žebra spícího Adama, tak se církev zrodila z probodeného
srdce Krista, který zem el na k íži.“ (sv. Ambrož). Krásn o církvi mluví nový
katechismus (str. 200 – 247).
Maria, Matka Kristova a Matka církve. (Katechismus str. 251). Tak ji nazval
papež blahé pam ti Pavel VI. v projevu 21. 11. 1964.
Tomuto titulu jsme zasv tili novou kapli v B ezin . Kéž nám všem pomáhá v r stu
naší lásky k církvi!
O Bože, dej pomoc k tomu,
abych byl vždy v církve domu
jako oliva zelená,
užite ná, ut šena. (liturgie hodin)

Z farní kroniky
Rok 1905. Na podzim kladena v kostele nová dlažba nákladem patrona Jana
knížete Lichtensteina. Stará dlažba z ásti využita na vydlážd ní cesty od fary ke
kostelu a ke kapli sv. Anny. Téhož roku opravena zázra ná socha Panny Marie na
hlavním oltá i nákladem paní R ženy Markové ze Slavkova. Pozlacena
pozlacova em Josefem Kuklou též ze Slavkova, za dozoru konservátora a malí e
brn nského Emila Pirchana.
Rok 1915 – druhý vále ný rok. P esto nebo možná práv proto p icházelo
do K tin mnoho poutník .
První pou ve dnech kolem slavnosti Nanebevstoupení Pán . Již ve st edu
12. kv tna – p icházeli poutníci z Opatovic, Lysic, Žarošic, Pivína, Nové Vsi. Na
Nanebevstoupení Pán (13. 5.) Mikul ice, Boleradice, Ruprechtov, Mušov, Úsov,
Brumovice, Zvole, Boršice, P emyslovice s kn zem Adolfem Kupkou. Toho roku
nep išlo procesí Skalické, které p edtím každoro n putovalo. Odpoledne zpovídalo
9 kn ží, mezi nimi známý Dr. Pavel Vychodil.
V pátek 14. kv tna – p icházela procesí: Vilímov, Vranovice, Ra ice, Uher ice,
echy, Pen ín, Kuželov, Nová Lhota, Želetice, Petrov, Kulén (od Litovle), Sudom
(asi Sudom ice), Velký Týnec, Nám š (asi na Hané), Roubanín, O echov,
Stražovice, Sob lky, Dambo ice.
V sobotu 15. kv tna – p iputovali: B est (s kaplanem Jiljím Špan lem),
Vejšovice, Jesenec, Probice, Moravany, Benešov, Drohovice, Hulín, Hradiska,
Zlobice.
V sobotu 22. kv tna – p iputovali: Vejrovice, Dob ínsko, Hrotovice, Neslovice,
Budkovice, Ivan ice, Kobe ice a jiné.
Zpovídalo 8 kn ží až do p l 9. h. ve er.
Na Hod Boží svatodušní – 23. kv tna: procesí – Líše , Šlapanice (s fará em
Aloisem Urbanem), poutníky z Podolí p ivedl P. Josef Blažek, P. Emil Podlezl
z Tu an s poutníky, František Tošnar s poutníky z Dražovickými, dále Suchdol,
Bošovice, St elice, Stínava, Šitbo ice, Hustope e, Radslavice, Letovice, Archlebov,
M nín, Hrad any, Pa ezovice, Mokrá, Ji íkovice, Dobrom ice, Brodek, Pa lavice,
Viš ová, Prost jov, Korouhev, Tišnov, Kojetín, Iva , Tova ov a jiná procesí. Jejich
jména nejsou uvedena. (Asi se v residenci nebo v sakristii neohlásili).
Na konci zápisu je poznámka: Fará nepamatuje, že by bylo ke sv. p ijímání
p istoupilo tolik v ících jako v tento den.
Dopoledne zpovídalo 8 kn ží, odpoledne deset.
Pond lí svatodušní p icházela další procesí – z Ochoze, Blansko (s nimi
P. Rudolf K ivý), z Tvarožné (s P. Františkem Kvasni kou), dále z Rozstání,
Studnic, Pozo ic a další.
Všichni p icházeli, aby si vyprosili u Panny Marie K tinské pomoc a sílu v t ch
t žkých vále ných dobách. „Vypov z jí, co t tísní, pot ší T , Maria!“

Ješt rok 1915 – Boží T lo (3. ervna) o p l 10 hod. sloužil slavnou mši sv.
Leonardo Moggioli, který též konal Božít lový pr vod za asistence zdejšího
kaplana a alumna (bohoslovce) Josefa Opletala z B eziny. Fará Bernard Pátek
hrál u oltá na harmonium a zpíval p íslušné zp vy.
1. oltá byl pod podloubím knížecího zámku, 2. p ed farou, t etí u Ferdinanda
Farlíka, obchodníka a 4. u Josefa Farlíka, hostinského.
Uprchlíci – nejen bolest naší doby. Tento problém provází lidstvo b hem celých
d jin. Historie K tin mluví o tom jak v roce 1683 utíkali lidé od Vídn až do K tin.
Hrozilo jim turecké nebezpe í. Každá válka p inášela toto zlo. Bylo tomu i za
1. sv tové války. Ve farním zápise z roku 1915 teme: 31. kv tna odpoledne kolem
5. hodiny p išel na faru tyrolský kn z z Cozzi u Tridentu Leonardo Moggioli, který
doprovázel tyrolské uprchlíky na Moravu. Tito Tyroláci byli z Tridentska
„evakuovaní“, totiž nucen odvedeni z domov a ubytováni na Morav . Ve K tinách
jich bylo asi 160. V okolních osadách bylo též n kolik rodin. Kn z Moggioli znal jen
n kolik n meckých slov, mluvil italsky. Bylo t žko se s ním domluvit. V tšinou jen
latinsky. T i noci byl na fa e, pak se ubytoval u stola e Zmrzlého a m l tam i svoji
domácnost. 4. ervna p išel do K tin tyrolský kn z Giacinto Tavernini, kaplan
z Gardolo u Tridentu. Byl ubytován na Vranov , kde byli ubytováni jeho farníci.
Navštívil i italské uprchlíky v Kanicích a Ochozi, v B ezin a Prose i. Zde m l také
bohoslužby. Potom odešel zp t na Vranov. 9. zá í p išel do K tin i fará z italského
Gardolo Dellantonio. Leonardo Moggiolo odjel 4. íjna na své nové p sobišt do
Rosic.
Farní kronika zaznamenává další procesí, která p icházela do K tin. V dob
od 29. ervna do 2. ervence, stále hust pršelo. Z toho d vodu p išlo mén
poutník . P išlo procesí z B ezové. Vedl je fará Vilém Pojatsch. Kolem svátku
Navštívení Panny Marie (2. ervence) p iputovali z Ku erova, Lysovic. Své farníky
p ivedli: Fará krásenský František Obhlídal, kaplan Lipovecký Jan Slavík, kaplan
Jedovnický Karel N mec, fará rychtá ovský M. Strupek, dále Josef Chlebovský,
fará ivanovický, Adolf P sna kaplan otaslavický, Eduard Tabá ek kaplan
švábenický, z Tišína bez kn ze. S nimi p išel i fará ra ický se svými farníky.
V ervenci p išli i poutníci z Rousínova vedeni svým fará em Janem Polišenským.
Na sv. Annu tradi ní procesí z Bílovic se svým fará em Josefem Fišerem
a poutníky z Ochoze p ivedl jejich fará Josef Plhal.
Kronika se dále zmi uje o poutnících z Kulí ova, z Rosic, Bystrého, Nám š
n/Osl., Mohelno, Knínice, Velká Bíteš, Myslejovice, Topolany, Hamilton, D dice,
Drahany, Boskovice, Senetá ov, z Bystrce p ivedl procesí kaplan Jan Hladký, bratr
zdejšího kaplana Antonína Hladkého. P idali se i ze Žeb tína. Tradi n p išli i ze
Sulíkova.
Všechna procesí nebyla zaznamenána. Z t ch, která zaznamenána jsou,
v tšinou tuto tradici zachovávají až podnes. V jiných letech jsou zaznamenána
procesí z Lul e, Kr. Vážan, Drnovic a další a další.
K tinská Panna Maria p itahuje poutníky zblízka i z daleka. P icházejí ve všech
dobách a za všech okolností. I zde platí: Láska hory p enáší.
Šebestián Kubínek zaznamenal v roce 1864 píse k tinských poutník : „Ve vší
pobožnosti, k tr nu tvé milosti p icházíme. Svatok tinská Máti, ra iž k nám se znáti.
Zde t ctíme. Budiž pozdraveno, Tvoje sladké jméno. Zdrávas, zdrávas, Maria
Panno!“

Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Brno .j. P/2-2395/94 ze dne 1. 7.
1994.

Pod kování. V ned li 13. srpna 1995 se konalo tradi ní sv cení kv tin.
Langrovo zahradnictví v Rájci nám darovalo v tší množství ji in. Místní Kop ivovo
zahradnictví uspo ádalo v ambitech výstavu kv tin. Obojí bylo obdivováno, ob ma
pat í pod kování.
První mariánské soboty:
Všechny dosavadní pobožnosti byly velmi zda ilé a hojn navštívené. P ed
námi jsou ješt soboty:
2. zá í – povede P. Libor Sal ák, ekáme i poutníky z ejkovic
7. íjna p ijde P. Vlastimil Van k i se svými farníky z Moravských Prus
4. listopadu z Brna Kr. Pole i jejich duchovní otec Pavel Hov z
Poslední 1. mariánská sobota spojená s mikulášskou nadílkou bude za ú asti
P. Pavla Kopeckého 2. prosince.
Duši ková pou – v ned li 15. íjna. V 10.30 uvítáme vzácného poutníka
arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Mons. Jana Graubnera. Bude
sloužit mši sv. za všechny † poutníky a † dobrodince.
Vydáváme brožurku o B ezin , která slaví 630. výro í a Prose 600. výro í
1. písemné zprávy. V brožurce jsou následující stat : 1) Obce b hem staletí, 2)
Kaple, 3) K tinská farnost, 4) Náboženské symboly, 5) Tradice, zvyky, 6) Škola, 7)
emesla a podnikání a 8) „A v tomto slzavém údolí...“ bude obohacena adou
snímk .
V nejbližších dnech vydáváme op t nást nný kalendá na rok 1996. Jednotlivé
ned le a svátky budou vytišt ny v p íslušných liturgických barvách.
Další „Pozdrav ze K tin“ vydáme po átkem prosince. Pokud máte n co
zajímavého, zkušenosti a podobn ve vztahu k našemu poutnímu místu, pošlete a
m žeme uve ejnit.
Pán B h zapla za Vaše putování. Zachovejte i nadále lásku k Pann Marii
K tinské. Pamatujeme na Vaše nemocné. „Uzdravení nemocných, oroduj za nás.“
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