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Milí farníci a poutníci

„Zvěstuji Vám velikou radost, která bude pro
všechen lid. V městě Davidově se Vám dnes
narodil Spasitel!“
(L 2,10-11)
Znovu zazní tato radostná zvěst v mnoha
obměnách o svátcích vánočních. Znovu
budeme pročítat vánoční pozdravy od našich
blízkých.
Rád se připojuji ke všem milým přáním. Všem
Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské
vánoční přání spojené s poděkováním za vaše
putování do Křtin, za Vaše modlitby a za Vaše
dary.
Láska Boží a přímluva Panny Marie ať Vás i
Vaše drahé a naše nemocné provází v roce
1996!
Pamatuji a zplna srdce žehnám
Váš P. Tomáš Prnka

Velkou křtinskou poutnicí a ctitelkou Panny Marie byla česká šlechtična
Zuzana Kateřina Liboria ze Zástřizl. V 11 letech přišla do Jesence, odkud
s matkou jezdívala do Křtin, jak se o tom sama zmiňuje. Paní Zuzana byla
hluboce nábožensky založená a stejně tak i její manžel Jan Bohuše. O zbožnosti
manželů svědčí založení dominikánského kláštera v Boskovicích. Klášteru
věnovala 10 000 zlatých, které mu zajistila na svém statku v Malenovicích.
K peněžní částce přidala ještě panství Jesenec. (K panství patřil: Jesenec, Dzbel,
Ponikev, Klužínek, Ladín).
Později změnila svůj úmysl. Rozhodla se dáti Jesenec klášteru
zábrdovickému na stavbu kostela ve Křtinách a v Jesenci. Jednou z příčin bylo
zázračné uzdravení jejího manžela. Když veškerá lékařská pomoc byla marná,
odebrala se paní Zuzana do Křtin. Byla přesvědčena a často to říkala, že Panna
Maria Křtinská je doktorka nade všechny doktory. Právě v ten čas, kdy ve
Křtinách svoji pobožnost konala, všechna bolest jejího manžela zmizela.
O svátku Nanebevstoupení Páně 8. května 1687 byla hraběnka raněna
mrtvicí. Když jí léky nepomáhaly, dala se přenésti z Olomouce do Křtin, ač ji
všichni zrazovali, aby se na cestu nevydávala. Ve Křtinách prosila vroucně a
s pláčem Pannu Marii o pomoc. Druhého dne, 22. srpna 1687 vstala uzdravena.
Za tuto prokázanou milost slíbila dáti 6 stříbrných svícnů do křtinského kostela a
stanovila, aby se konala každého roku pouť z Boskovic do Křtin. (Děje se tak
dodnes.) Možná, že tato událost je zobrazena na nástropní malbě v podkruchtí
kostela. Je tam zachycena skupinka poutníků jak prosí Pannu Marii o uzdravení.
Po uzdravení žádala císaře o povolení zřídit fundaci pro kostel ve Křtinách.
Její žádost byla rychle vyřízena. Schválení císařským majestátem bylo zapsáno
v zemských deskách:
Statek Jesenec odstoupí klášteru zábrdovickému z obzvláštní úcty, kterou
měla
od mládí k obrazu zázračné rodičky Boží ve Křtinách a ke sv. Liboru v Jesenci a
za velkou milost zázračného uzdravení v nemoci.
Kromě vystavění kaple v Jesenci projevila svou úctu a vděčnost sv. Liboru
tím, že přijala ke svým jménům ještě jméno Liboria. Po smrti Jana Bohuše ze
Zástřzl
(25. července 1687 v Olomouci) se provdala 12. července 1689 za Františka
Waltera z Dietrichsteinu. Manželství bylo věkově velmi nerovné. Paní Zuzaně
bylo již 71 roků, zatímco její manžel měl 24 let.
Druhého roku po svatbě uskutečnila svůj daný úmysl a dala panství Jesenec
na stavbu kostela ve Křtinách a Jesenci. Opis fundační listiny je ve farním
křtinském archivu. Obdarování kláštera bylo schváleno majestátem císaře
Leopolda 11. září 1690, do zemských desek bylo vloženo 17. března 1703. Ani
ne za celý rok po uzavření smlouvy paní Zuzany dne 8. dubna 1691 zemřela.
Pochována byla v Boskovicích vedle svého manžela Jana Bohuše v kostele
svatého Jakuba. Roku 1694 byly jejich ostatky přeneseny do právě dostavěného
dominikánského kostela, kde odpočívaly přes 100 let. Při bourání kostela r. 1806
byly jejich ostatky vyzdviženy a uloženy v hrobce u sv. Jakuba. Jimi vymírá starý
rod pánů ze Zástřizl jak po meči tak i po přeslici.
Kostely ve Křtinách a Jesenci budou vždy památkou na paní Zuzanu Kateřinu
Liborii rozenou Prakšickou ze Zástřizl.

Svěcení kostela v Březině

Kostel v Březině – duchovní dominanta obce
Za nesmírného úsilí a především s pomocí Boží a mnoha dobrodinců se nám
podařilo dostavět a posvětit nový kostel v přifařené obci Březině. Tím historickým
dnem byla neděle 17. září 1995. Světitelem oltáře a kostela byl biskup brněnský
Mons. Vojtěch Cikrle. Z kněží se zúčastnili: P. Jaroslav Hudec, děkan ze Šitbořic
P. František Polák z Babic, P. Josef Šiška z Lipovce, P. Vladimír Záleský
z Blanska, P. Vladimír Langer, biskupský sekretář, Josef Múčka, jáhen z Brna a
místní děkan.
Slavnosti se zúčastnil ministr Ing. Stanislav Bělehrádek, Ing. Pavel Tollner,
místopředseda parlamentu ČR, přednosta Okresního úřadu v Blansku Ing. Jiří
Crha a další vzácní hosté. Vedle místních občanů a křtinských farníků ještě řada
poutníků. Bylo to především velké procesí z Velkého Meziříčí s hudbou a
družičkami a soškou Panny Marie. Při slavnosti zpíval chrámový sbor z Lipovce a
z Adamova. Hrála slovácká krojovaná hudba Dambořanka. Celá slavnost trvala
2 hodiny. Podle denního tisku se zúčastnilo na tři tisíce lidí.
Odpoledne ve 14.30 jsme se opět shromáždili v kostele, abychom
chvalozpěvem „Bože chválíme tebe“ Bohu poděkovali za zdařilé dílo. Pobožnost
obohatil známý zdejší smíšený sbor „Kantila“. Zvláště se líbily zpěvy a recitace
dětí z Mateřské a Základní školy v Březině. Přidala se i děvčata z Habrůvky.
Navečer přijely dva autobusy poutníků z Jedovnic. Dobrá věc se podařila.
Denní tisk se velmi pochvalně zmiňoval o stavbě samotné i o slavnosti
svěcení. Většinou se shodují: Jedná se o duchovní dominantu, o dílo moderní,
ale ne supermoderní. Prostý interiér podněcuje k meditaci nebo alespoň
k zastavení se na cestě. Starý barokní kříž z 18. století vhodně zapadá do
moderního pojetí. Zvláštním dojmem působí svatostánek s nevšedním pojetím
věčného světla umístěného do vitráže na dvířkách svatostánku. Připadá jako
vycházející slunce – známý symbol: Kristus – slunce. Upoutá i vitráž v průčelí za
oltářem. Skrze ni prosvítá sluneční světlo a odhaluje její skryté barvy. Okna dávají
nahlédnout i do okolní krajiny a tak vtahují do posvátného prostoru zeleň, hnědý
pás pole i nebeskou modř a částečně i nedaleký kříž. Podobně budou vitráží
obohacena i boční okna – ale později až budou peníze. Není to krásná příležitost
pro sponzory? I v minulosti mnozí věnovali barevná okna do našich kostelů.
Vitráž symbolizuje jednak křídla andělů a hlavně plášť Panny Marie. Tak bude
Matka církve – titul kostela – svým pláštěm chránit posvátné místo, ale i celou
obec a všechny návštěvníky.
Jeden novinář poznamenal: „Svět březinské kaple (správně kostela) utvářejí
hlína, kámen, dřevo, sklo a kov. Materiály pradávné a základní, stojící na
počátku.“ Tak vidíme jak všechno může a má sloužit ke slávě Boží. S radostí se
chceme i my připojit.
Kdy se slouží mše sv.? Zatím v zimním období ve středu v 16.00 hod. Účast
je překvapivá: Pohybuje se od 60 do 110 lidí. Převážně zdejších občanů.
(Celkový počet obyvatel v Březině 628). Tak nový kostel přispívá k nové
evangelizaci. Rádi bychom přes zimu zhotovili lavice a hlavní lustr.

Stavba kaple
Stavbu kaple jsme zahájili 1. června 1993. Hlavním dodavatelem je brněnská
firma Reko spol. s r. o., zastoupena Ing. Pavlem Rozsypalem a Ing. Zdeňkem
Malíkem. Střešní práce provedla firma VEBR spol. s r. o., montáž bonského
šindelu provedli pracovníci firmy RUBON z Kroměříže. Klempířské práce firma
Jaroslava Kvapila. Stolařské a elektrikářské firma PEMS z Bukovinky. Elektrické
zvonění pan Dědič a jeho vnuk J. Kostelník. Na výtvarných pracech se podílel dr.
Karel Rechlík, Jiří Klaška a Luboš Krejší, pasíř. Dále Re-Štuk spol. s r. o.,
zastoupená Janem Procházkou. Kamenické práce (schodiště) firma Kámen
z Olomučan.
Plán kaple vypracoval Ing., arch. Ladislav Müller z Brna.
Základní kámen posvětil sv. Otec Jan Pavel II. 22. dubna 1990 na Velehradě.
Do zdiva byl vložen v neděli 5. září 1993. V neděli 21. 8. 1994 biskup brněnský
Mons. Vojtěch Cikrle posvětil starobylý zvon.
V neděli 2. července 1995 ve 14 h. jsme posvětili věžní kříž, vložili jsme do
báně zápisy a dokumenty. Pozlacený kříž s bání jsme umístili na vrchol kaple.
(Zlacení kříže a báně provedl pozlacovač Petr Bortlík.)
Ze zápisu farního úřadu: Pozdrav budoucím! Dnes v neděli 2. července 1995
ve 14,00 světíme věžní kříž. (Světitel místní děkan P. Tomáš Prnka). Do
pozlacené báně vkládáme tento pamětní list, zápis Obecního úřadu v Březině,
zápis z roku 1936 při obnově bývalé kaple prosečské, pohlednice ze Křtin,
současné drobné mince a jiné.
To nejdůležitější: Stánek Boží, zasvěcený Panně Marii, Matce církve, bude
dominantou této obce, především po stránce duchovní. Bude zde stále přítomen
Svátostní Spasitel, bude žehnat a posvěcovat všechny občany i ty, kteří sem
budou přicházet.
Naše přání: „Ať se toto posvátné místo stane jak domem Božím, tak i domem
zdejšího Božího lidu.
Láska Boží a přímluva Panny Marie provázej všechny návštěvníky této kaple.“
Půdorys nové kaple má tvar čtverce o délce 16 m. Celková výška 15 m.
Střechu tvoří čtverhranný jehlan. Uvnitř je dřevěný strop, velmi zdařilý a líbivý.
Okna budou postupně vyplněna vitráží. Liturgický prostor bude vyvýšen o 2
schody. Obětní stůl bude ze tří kamenných dílů, uvnitř propojených vitráží. Do
oltáře bude vložen ostatek sv. Jana Sarkandera. Ostatek nám věnoval Mons.
Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Na svatostánku a na amboně bude
uplatněna leštěná mosaz. Sedes budou zhotoveny později. Svatostánek při
pohledu k oltáři bude vlevo, bude řešen netradičním způsobem. Vpravo bude
umístěn barokní kříž. Vlevo nedaleko liturgického prostoru bude umístěna socha
Panny Marie – lidová řezba. Lavice budou dodány později. Počítáme 70 sedících.
Počítáme s elektrickým vytápěním, zavěšením lustr, strop bude osvětlen
nepřímým světlem.
To všechno se s pomocí Boží stane již brzy skutečností.

Při příležitosti svěcení kostela jsme vydali brožurku: Březina – Proseč a
skleničky s motivem kostela. Máme ještě menší zásobu, můžeme nabídnout.
Postupně Vás budeme seznamovat s pobožnostmi, které budeme konat v novém
kostele.
Finanční otázka: Dosavadní vydání: 3 400 000 Kč. Máme však proplácet další
a další faktury. Máme také velké dluhy. Jsme tedy znovu nuceni vložit i do tohoto
Pozdravu složenku a požádat Vás o příspěvek.
Náš b. účet č.: 505250-638/0800
Chtěl bych všem – minulým i budoucím dárcům – zplna srdce poděkovat. Mše
sv. při svěcení byla obětována za Vás za dobrodince. Snad přijde čas, kdy
budeme moci každému zvlášť poděkovat. V některých případech to nebude
možné. Tak jsme např. dostali větší dar od kongregace sester, ale nevíme odkud,
na výpise je uvedeno jen bankovní číslo. Těm obzvláště děkujeme a byli bychom
rádi, kdyby se ohlásily.
Matko církve – oroduj za nás!
Opravy kostela
Vedle finančně náročné stavby nového kostela pokračujeme v opravách naší
mariánské svatyně. Počítáme letos s výdaji: 2 350 000 Kč. Jsme vděčni za
příspěvek z Ministerstva kultury, od okresu. Obec Křtiny věnovala 20 000 Kč. To
vše přesahuje naše možnosti a tak vypůjčujeme a vypůjčujeme. Snad někdo
namítne: Proč se pouštíme do takových oprav? Příspěvek státu je vázán na naši
spoluúčast.
Klademe v obou ambitech novou dlažbu – 500 m2 – v daném prostoru
obložíme celý sokl. Všechno z přírodního kamene. Zároveň odvodňujeme celou
rajskou zahradu. Z jara jsme obnovili fasádu kaple sv. Anny a připravujeme vstup
do hrobky pod kostelem. Vše vyžaduje mnoho času, trpělivosti a peněz.
S pomocí Boží, Panny Marie i Vaší se jistě vše nakonec podaří.
Vánoce 1995
V naší překrásné mariánské svatyni přivítáme novorozeného Spasitele
půlnoční mši sv. v neděli 24. prosince ve 22.00. Chrámový sbor zazpívá
Marhulovu vánoční mši a uvede další vánoční zpěvy. Na Hod Boží vánoční, na
svátek sv. Štěpána a na Nový rok mše sv. jako v neděli t.j. ranní o půl 8.h. a
hrubá o půl 11. h.
Na Hod Boží vánoční odpoledne o půl 3. h. odpoledne mše sv. a pobožnost
u jesliček v novém kostele v Březině. Zpívají a recitují děti z Březiny a Habrůvky.
Na Nový rok ve stejnou dobu a se stejným pořadem v Habrůvce. (Ve škole)
V neděli 7. ledna 1996 o půl 3. h. ve křtinské mariánské svatyni se rozloučíme
s vánoční dobou. Hrají a zpívají žáci Lidové školy umění z Jedovnic. Srdečně
zveme!
Mariánské soboty
I letos jsme vykonali pobožnost devíti prvních mariánských sobot. (Od dubna
do prosince). Každou pobožnost vedl jiný kněz. Účast byla vždy pěkná, zvláště u
svátostí, někdy i překvapující. Jistě by mohla být větší. Kostel je dost prostranný.
Ale i zde platí: Pro vše možné máme dost času, ale tak málo pro Pána Boha a
pro svoji duši.

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

Kdysi jsem četl: Mše sv. a růženec jsou nejlepší zbraně proti zlu. A právě mše
sv.
a rozjímavý růženec jsou hlavním obsahem pobožnost mariánských sobot.
Neposkvrněné Srdce Panny Marie zvítězí. Mariánskými sobotami chceme
přispět k Mariinu vítězství. Přijďte mezi nás!
V příštím roce 1996 začnou až 13. dubna (Na první sobotu v dubnu připadá
Bílá sobota. Nemůžeme v tento den Vás vytrhávat z Vašeho farního společenství.
A budeme opět – dá-li Pán Bůh – pokračovat až do prosince. Rádi bychom
pobožnosti ještě obohatili. Více v příštím „Pozdravu ze Křtin“.
Křtinský kalendář
Křtinský nástěnný kalendář se již stává tradicí. Vydali jsme je již na rok 1996
s barevným obrázkem milostné sochy Panny Marie Křtinské. Jsou na něm
uvedeny také naše hlavní pouti. Jednotlivé neděle a svátky jsou vytištěny
v příslušných liturgických barvách. Formát A3 a křídový papír. Cena jako minulá
léta – 10 Kč.
Biřmování
V roce 1996 bude ve Křtinách udělována svátost biřmování. Přihlaste se
zavčas. Začínáme již s přípravou.
Z poutního kalendáře 1996
1. jarní pouť – 18. a 19. května. Hlavní pouť – 25. a 26. května. Orelská pouť
23. června. Hanácká pouť – 29. a 30. června. Svatoanenská pouť v neděli 28.
července, svěcení květin 18. srpna a závěrečná dušičková pouť 20. října.
Podrobnější poutní kalendář 1996 uvedeme v „Pozdravu ze Křtin“ 1/1996.
Dá-li Pán Bůh dočkati, budeme zase putovati.
K Matičce svatokřtinské, Královně andělské!

Rádi uveřejníme i Vaše zkušenosti a zážitky ze křtinských poutí.
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