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Velikonoce 1996 
 
 
„T�etího dne vstal z mrtvých“ 
 
 
Sv. Petr, první z apoštol�, po letech vzpomíná: „Vy víte, co se po k�tu, který hlásal 
Jan, událo nejd�íve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak B�h pomazal Duchem 
svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní,  
a protože B�h byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval �ábel. A my jsme 
sv�dky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalém�. Ale pov�sili ho na d�evo a 
zabili. B�h jej však t�etího dne vzk�ísil a dal mu, aby se viditeln� ukázal, ne všemu 
lidu, ale jen t�m, které B�h p�edem vyvolil za sv�dky, totiž nám, kte�í jsme s ním jedli 
a pili po jeho zmrtvýchvstání.“  

(Skutky apoštol� 10,37-41) 
 
Bože, tv�j jednorozený Syn slavn� p�emohl smrt a otev�el nám nebe, a my ti dnes za to 
d�kujeme a slavíme jeho vzk�íšení a prosíme t�: obnov nás svým Duchem, abychom 
vstali k novému životu a naším sv�tlem aby byl Kristus.  
 
Všem farník�m, poutník�m, dobrodinc�m a našim nemocným vyprošuji u tr�nu Panny 
Marie K�tinské jásavé, radostné a vít�zné velikono�ní Aleluja! Chvalte Pána! 
 
 
 
 
Svátost bi�mování bude ud�lovat biskup brn�nský v ned�li 5. kv�tna 1996 v 10.30 
v naší mariánské svatyni ve K�tinách.  
 
 



Poutní kalendá� – K�tiny 1996 
 
1. jarní pou� 
 

18. kv�tna – sobota 
mše sv. v 8 a v 10.30 (tradi�ní pou� – B�est, Hulín, Žalkovice, Kyselovice a 
další) 
odpoledne k 5. h. p�ichází poutníci Fatimského apoštolátu a farní spole�enství: 
T�ebí�, Moravský Krumlov, Šlapanice, Brno, Podolí, Blažovice, Prace, 
K�enovice, od Znojma a další. P�ipojují se poutníci z Benešova, Pivína, 
Dambo�ice, Boskovic a další.  
V 18.30 koncelebrovaná mše sv. a po ní sv�telný pr�vod. (P�ineste si svíce nebo 
kalíšky).  

 

19. kv�tna – ned�le 
 mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 – 10.30 

(poutníci: Jesenec, Kladky, Dzbel, Ponikev, Horní Št�pánov, Boršice  
u Buchlovic a další) 

 13.30 rozlou�ení s poutníky 
 
Hlavní pou� – svátky svatodušní  
 

25. kv�tna – sobota 
 mše sv. ráno v 8.00 
 16.00 mši sv. bude sloužit d�kan th. fakulty v Olomouci ThDr. Ladislav Tichý 

18.00 koncelebrovaná mše sv. za ú�asti generálního viká�e preláta Ji�ího 
Mikuláška. Po mši sv. sv�telný pr�vod.  
(poutníci: Adamov, Blansko, Šitbo�ice, Suchdol. Šlapanice, Konice, Brodek  
u Konice, Kojetín a další) 

 

26. kv�tna – ned�le  
 mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 

10.30 pontifikální mše sv., kterou bude sloužit apoštolský nuncius arcibiskup 
Giovanni Coppa 
(poutníci: Otaslavice, Prost�jov, Vrahovice, Pa�lavice, Boršice, Bošovice, 
Ondratice, Dobrochov, Strážovice, Rozstání a �ada dalších) 

 13.30 rozlou�ení s poutníky 
 

27. kv�tna – Pond�lí svatodušní 
 mše sv. 7.30 a 17.00 
 

2. �ervna – slavnost Nejsv�t�jší Trojice 
 poutníci z Pozo�ic a Uh�ic 
 

9. �ervna – ned�le  
7.30 slavnost 1. sv. p�ijímání a Božít�lový pr�vod s hudbou.  
10.30 farní spole�enství z Brna-Lesné 

 

16. �ervna – ned�le 
 7.30 zásv�tná pou� z Vyškova 



23. �ervna – ned�le 
orelská pou� župy dr. Jana Sedláka. Hlavní mše sv. v 10.30, hraje krojovaná 
hudba Dambo�anka.  

 
Hanácká pou� 

 
29. �ervna – sobota 
 mše sv. v 18.30, po ní sv�telný pr�vod 
 (poutníci: N�m�ice n/H., K�enovice, Hruška, Vyso�any a další) 
30. �ervna – ned�le  
 mše sv. 6.30, 7.30, 9.00 a 10.30 (koncelebrovaná) 

(poutníci: Sloup, Ivanovice, Švábenice, Orlovice, Drnovice, Lule�, Ra�ice, 
Pístovice, Ježkovice, M�rovice, Chvalkovice, Moravské Málkovice, Moravské 
Prusy, Pavlovice a další).  

7. �ervence – ned�le  
 zásv�tná pou� z Lipovce 10.30 
14. �ervence – ned�le 

zásv�tná pou� z tištínské farnosti – p�ed 70 lety p�inesli do K�tin sv�j votivní 
obraz 

28. �ervence – svatoanenská pou� 
mše sv. 7.30 – 9.00 – v 10.30 pontifikální mše sv., kterou bude sloužit Mons. 
Josef Hrdli�ka, sv�tící biskup olomoucký. Bude hrát slovácká krojovaná hudba 
ze Žarošic. (poutníci z Bílovic n/Svit., Ob�an a další) 

18. srpna – ned�le  
tradi�ní sv�cení kv�tin. Kv�tiny a byliny si p�ineste.  

31. srpna – sobota  
zásv�tná pou� ze sulíkovské farnosti, Kunštátu a okolí  

 
Po celý m�síc zá�í p�icházejí poutníci: Bo�itov, Boskovice, B�ezová, Budišov, Smrk, 
Jinošov, Kon�šín, Knínice, Královopolské Vážany, Letovice, Mohelno, Nosálovice, 
Olešnice, O�echov, Rosice, �í�any, Velká Bíteš, Tíkovice, Velké Mezi�í�í, Vladislav, 
Zbraslav, Žarošice, Vysoké Popovice a další.  
 
20. �íjna – duši�ková pou� 

v 10.30 pontifikální mše sv. za † poutníky a † dobrodince. Mši sv. bude sloužit 
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner.  

 
Ned�lní mše sv. v poutním období (19. 5. až 20. 10.): 7.30 – 9.00 – 10.30.  
O sobotách v 7.30 a další dle dohody s poutníky. 
Rádi poskytneme další informace.  
 
 

Nastal �as krásný zas m� navštíviti. 
Já vaše Matka, vy moje d�ti, chci vás vid�ti. 

 
 



 
I letos si vykonáme pobožnost prvních devíti 
mariánských sobot. Mariánské soboty v roce 
1996 mají p�isp�t k devátému roku Desetiletí 
duchovní obnovy. Je to rok v�novaný 
evangelizaci a modlitb�. Jeho patrony jsou 
slovanští apoštolové sv. Cyril a Metod�j.  
Statisíce poutník� od dávných dob posv�tili 
toto místo svými zp�vy a modlitbami. 
„K�tinské údolí a celé okolí má zvláštní 
sacrum, nebo� již v prav�ku se zde odehrávaly 
pohanské kultovní rituály, jak o tom sv�d�í 
archeologické nálezy v tzv. Bý�í skále. Podle 
legend byli v K�tinském údolí (Vallis 
baptismi), jak ostatn� prozrazuje jeho název, 

k�t�ni po p�íchodu cyrilo-metod�jské misie na Velkou Moravu pohané.“ (Poutní kostel 
Jména Panny Marie – rok vydání 1994).  
 

Všude dává B�h své milosti a dary, všude nás slyší, ale p�ece a všichni to cítíme:  
Na poutním míst� je k nám št�d�ejší a bohat�jší.  
Na tuto starobylou tradici evangelizace a modlitby navazujeme nejen p�i velkých 
poutích, ale i p�i pobožnostech mariánských sobot.  
 

První mariánská sobota bude až 13. dubna. Povede ji P. ing. Ji�í Sedlá�ek  
z Brna-Komína, 4. kv�tna P. Klement Václav K�íž, O Praem, bývalý fará� 
v Doubravici. 1. �ervna P. Evžen Rakovský, SDB, z Brna-Líšn�.  
6. �ervence bude staroslov�nská bohoslužba, kterou bude sloužit P. František Kozár. 
Zp�vem doprovází Cyrilská jednota z Rajhradu.  
3. srpna p�ijede P. Jan Josef Budil, OSA, ze Starého Brna. 7. zá�í uvítáme P. Libora 
Sal�áka z �ejkovic i s jeho farníky a chrámovým sborem. 5. �íjna povede pobožnost  
P. Vlastimil Van�k z Moravských Prus. P�ivede i své farníky.  
V listopadu první sobota je Duši�ek a tak si pobožnost vykonáme až o týden pozd�ji 
t.j. 9. 11. Uvítáme P. Pavla Hov�ze z Brna-Kr. Pole. Obvykle nep�ijíždí sám, ale i se 
svými farníky. Záv�re�ná spojená s mikulášskou nadílkou bude 7. prosince za vedení 
P. Pavla Kopeckého z Moravského Krumlova.  
 

Po�ad jako minulá léta: 15.30 rozjímavý r�ženec, v 16.00 mše sv. a po ní rozdávání 
požehnaných pokrm�. Pokrmy v�nují farníci i poutníci. P�edem up�ímné Pán B�h 
zapla�! 
 

Pravideln� jezdí autobus z �erné Hory ve 14.00, Bo�itov 14.05, Obora 14.15, 
Jablo	any 14.20, Lhota Rapotina 14.30, Doubravice 14.35, Rájec 14.45, Ráje�ko 
14.50, Horní Lhota 14.53, Blansko-Adast 15.00, Lažánky 15.10 a Jedovnice-
Chaloupky 15.15.  
 
Po pobožnosti jede zp�t.  
 
 

Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria! 



      Z A S T A V E N Í  
 

u Panny Marie – Matky církve  
 

v novém kostele  
 

v B�ezin� – Prose�i  
farnost K�tiny 
 

 
 
Sv. Otec Jan Pavel II. vydal zvláštní apoštolský list „Tertio millenio adveniente“. 
Pojednává o p�íprav� na jubilejní rok 2000.  
Slovo „jubileum“ v sob� nese radost, radost nejen vnit�ní, ale také pot�šení, které se 
projevuje navenek, protože Boží p�íchod je vn�jší událost, kterou lze vid�t, slyšet  
i hmatat, jak �íká svatý Jan (1. Jan 1,1). Je tedy správné projevovat také navenek radost 
z tohoto p�íchodu. Znamená to, že se církev raduje ze spásy. Volá všechny k radosti a 
usiluje o to, aby se vytvo�ily podmínky, za nichž by mohla spásonosné prost�edky 
sdílet se všemi. (Ze 16. kapitoly apoštolského listu) 
 
K celocírkevním p�ípravám se chceme p�ipojit i v novém kostele v B�ezin�. A to tím 
spíše, že je zasv�cen Pann� Marii, Matce církve. Zastavení u Panny Marie bude na 
zp�sob fatimského dne. To znamená vždy t�ináctého od kv�tna do �íjna v�etn�.  
 
Panna Maria, Královna sv. r�žence, sd�lila Lucii, Hyacint� a Františkovi: „P�išla jsem 
Vás poprosit, abyste sem p�išly šestkrát po sob� až do m�síce �íjna vždy t�ináctého 
každého m�síce.“ 
Zastavení 13. kv�tna 1996 zahájí P. Pavel Dokládal, který vede fatimské hnutí u nás. 
Za�átek v 18.00: Modlitba r�žence, mše sv. a na záv�r sv�telný pr�vod kolem kostela. 
(Svíce nebo kalíšky si p�ineste.) 13. �ervna povede celou pobožnost P. Jan Pe	áz, 
d�kan z Velkého Mezi�í�í. 13. srpna P. Josef Požár z Dolních Bojanovic. Další 
pobožnosti kn�ží, kte�í se p�ihlásí.  
 
V záv�ru svého apoštolského listu �teme slova sv. Otce: „Vyzývám v��ící, aby si 
vytrvalou modlitbou vyprošovali od Boha sv�tlo a pomoc pro p�ípravu a oslavu 
nadcházejícího jubilea.“ 
 
„Sv��uji toto úsilí celé církvi nebeské p�ímluvkyni Marii, Matce Pán�. Matka krásného 
milování bude k�es�an�m krá�ejícím vst�íc velkému jubileu t�etího tisíciletí hv�zdou, 
jež povede jejich kroky neomyln� k Pánu.“ A� pokorná nazaretská dívka, která p�ed 
dv�ma tisíci lety dala sv�tu vt�lené Slovo, vede lidi nového tisíciletí k tomu, jenž je 
„pravé sv�tlo, které osv�cuje každého �lov�ka“ (Jan 1,9).  
Hlavní naší myšlenkou bude: Za oživení církve u Matky církve.  
 
 

Ty jsi naše milá Matka, 
Tys naše nad�je všecka! 



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

V b�ezinském mariánském kostele slavíme bohoslužbu každou st�edu. V zimním 
období v 16.00, od 1. dubna do konce zá�í v 18.00 hod.  
V ned�li 14. dubna ve 14.30 bude v B�ezin� mše sv. o Božím milosrdenství. Pán Ježíš 
pov��il �eholní sestru Faustinu Kowalskou, aby se stala apoštolkou Božího 
milosrdenství. Dal toto zaslíbení: „P�eji si, aby se první ned�le po velikonocích stala 
ned�lí Božího milosrdenství. Kdo tuto ned�li p�istoupí k pramen�m života (ke 
svátostem), dosáhne plného odpušt�ní viny a trest�.“ A dodal: „Lidstvo nenajde klidu, 
dokud se neobrátí s d�v�rou na Boží milosrdenství.“ 
P�ij�te a sta	te se apoštoly Boží milosrdné lásky! 
Ježíši, d�v��uji ti! 
V ned�li 28. dubna v 10.30 bude tradi�ní mše sv. za živé a † ob�any a ob�any 
z B�eziny. Letos uplyne 95 rok� od velkého zhoubného požáru (24. 4. 1901). 
Od kv�tna do �íjna vždy t�ináctého bude „Zastavení“ u Panny Marie, Matky církve 
v B�ezin�. (viz p�íloha) 
V ned�li 25. srpna v 10.30 poutní mše sv. v B�ezin�.  
 
 
Z deník� p�íjm� a vydání  
 

V roce 1995 jsme vydali na opravy     2 387 739,- 
 na stavbu nového kostel      1 016 574,- 
 b�žná vydání             50 036,- 
                                                  3 454 349,- 
 
P�ísp�vek  od MK �R       1 500 000,- 
  od Okresního ú�adu         200 000,- 
  od obce K�tiny           20 000,- 
          1 720 000,- 
        
 
Další �ást 1 734 349,- z p�j�ek a Vašich dar�.  
Za Vaše dary up�ímné Pán B�h zapla�. Pamatujeme na Vás u tr�nu Panny Marie 
K�tinské a v novém kostele v B�ezin�.  
 
V roce 1996 bychom rádi dokon�ili ambity (dlažba a obklady), odvodn�ní rajské 
zahrady, pokra�ovali v restaurování fresek na orato�i  a za�ali s opravou hlavního 
schodišt�. Po�ítáme op�t s Vašimi dary, s p�ísp�vkem od Ministerstva kultury, okresu 
a od obce, od Evropské unie z Bruselu.  
 
Máme b�žný ú�et �. 505250-638/0800, var. symbol 2107, konst. 0008.  
 
Vydává farní ú�ad K�tiny – PS� 679 05, �. tel. 0506/94189.  


