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Vánoční přání 
 
„nalezli Marii a Josefa i děťátko  
položené v jeslích.“ (L 2,16) 
 
Pastýři se setkali se sv. Rodinou. Vánoce jsou svátky našich rodin. Nikdy si nejsme tak 
blízko, jako o vánocích. Prožívejte nejkrásnější svátky v roce ve vzájemné lásce a 
pohodě. Každé nedorozumění, zvýšený hlas, hádky, mračení se, to vše dejte stranou. 
K dárkům patří láska, úsměv, dobré slovo, pohlazení, pokoj v srdci, porozumění. 
Mějte čas jeden pro druhého.  
 
Všechno krásné, co o Štědrém večeru prožijeme ve svých domech, posvěťme účastí na 
půlnoční, u svátostí a u Betléma. Tak si nejen připomeneme narození Páně, ale 
budeme mít Novorozeného ve svém srdci. A tak budeme moci vpravdě zpívat: „nám, 
nám narodil se“.  
 
Láska Boží a přímluva Panny Marie ať Vás i Vaše drahé a naše nemocné provází 
v roce 1997! 
 

Pamatuji a zplna srdce žehnám 
 

Váš P. Tomáš Prnka 
 
 



 
 



 
 
 

Korunky milostné sochy Panny Marie Křtinské 
 
 
Křtinská Královna 
 

Liturgická oslava Panny Marie Královny byla pro celou církev zavedena 
v mariánském milostivém létě 1954. Tehdy si věřící připomínali sté výročí prohlášení 
článku víry o Neposkrvněném početí Panny Marie. Papež Pius XII. stanovil, aby se 
svátek Panny Marie Královny slavil v poslední květnový den jako závěr měsíce 
Královny máje. Po druhém Vatikánském koncilu byla tato památka přenesena na osmý 
den po slavnosti Nanebevzetí t.j. na 22. srpna.  

Křesťané uctívali Pannu Marii jako Královnu odedávna. Svoji úctu zdůvodňovali 
tím, že Maria je matkou Krista Krále. Tato starodávná úcta je vyjádřena v mnoha 
mariánských písních („Ty jsi po Bohu ta nejprvnější, tobě čest a chválu nejpřednější 
andělé a svatí vzdávají, královnou tebe nazývají.“). Je vyjádřena v různých modlitbách 
a hymnech („Zdrávas Královno...“, - „Raduj se, Královno nebeská, aleluja“). V litanii 
loretánské je celá řada invokací, začínající titulem „královno“. Nedávno byla přidána: 
„Královno rodin“. A růženec končí tajemstvím: „Který tě v nebi korunoval“.  

O Panně Marii jako Královně mluví obrazy a sochy, především na poutních 
místech. Milostná socha Panny Marie Křtinské patří u nás mezi nejstarší. Byla 
korunována před rokem 1670, kdy Křtiny byly u nás nejslavnějším a 
nejnavštěvovanějším poutním místem. Ve středu 20. listopadu 1996 jsme po určitých 
opatřeních sundali obě korunky i žezlo. Následoval předběžný průzkum, fotografování 
a dokumentace (rozměry, váha apod.). Korunky i po staletí jsou ve velmi dobrém 
stavu, jsou ze dřeva, tvarově zdobené a pozlacené. Korunky jsou opět na svém místě. 
K opětné demontáži dojde pravděpodobně před velikonocemi. Restaurování a nové 
pozlacení si vyžádá dobu asi jednoho měsíce.  



Se souhlasem našeho biskupa brněnského Mons. Vojtěcha Cikrleho jsme požádali 
Českou biskupskou konferenci, aby svatý Otec Jan Pavel II. při své návštěvě v naší 
republice v dubnu 1996 posvětil obě korunky, případně i žezlo a jablko, tedy celé 
korunovační klenoty.  

Věříme, že papežské posvěcení a následná korunovace (kolem liturgické památky 
Panny Marie Královny) posílí a prohloubí úctu našeho lidu k Panně Marii a skrze 
Marii k Pánu Ježíši. (Per Mariam ad Jesum). Bude to jistě i obohacení jubilejního 
svatovojtěšského roku a vhodná příprava na jubilejní rok 2000.  

Průběžně Vás budeme informovat o všech přípravách i o realizaci našeho velkého 
záměru.  

Posvěcení korunek i samotná korunovace jsou vždy velikými událostmi v historii 
každého poutního místa. Proto vedle vnějších potřebných příprav bude třeba i přípravy 
duchovní. K ní patří především modlitba. Zvláště modlitby k Panně Marii jako 
Královně. Tu se nabízí: „Zdrávas Královno“, desátek slavného růžence, „Který tě 
v nebi korunoval“, litanie loretánské, v době velikonoční: „Raduj se Královno 
nebeská, aleluja“. Z liturgie: „Bože podle tvé vůle se Matka tvého Syna stala také naší 
Matkou a Královnou, dej ať její přímluvou dosáhneme slávy, kterous nám připravil ve 
svém věčném království v nebi.“ 

V tomto duchu budou probíhat i pobožnosti prvních mariánských sobot v příštím 
roce.  

 
„Ó Královno nejjasnější, Přímluvkyně nejmocnější , z nebe žehnej, v nebi čekej,  

ó Matičko, dítky své!  
 
 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opravy kostela 
 

V červnu letošního roku jsme zahájili náročnou rekonstrukci hlavního schodiště. 
Vcelku se nám podařilo uskutečnit plánované práce. Psali jsme o nich v „Pozdravu“ 
2/96. Přední část schodiště je zabezpečené po stránce statické, byly osazeny kamenné 
kvádry opěrné zdi v délce 60 m. Byly použity původní kamenné články, zvětralé a 
značně poškozené byly nahrazeny novými. Opěrná zeď není ještě zcela opravena. 
Kamenné zdivo bude restaurováno, specielně otryskáno, doplněno, vyspárováno a 
bude provedena jednotná barevná úprava.  

Letos prostavíme na schodišti 2 500 000 Kč. Na opravách se podílí Pozemní 
stavby a. s. Brno a firma Kámen Olomučany.  

Dokončili jsme úpravu vstupních prostor do ambitů od fary. Firma Reštuk spol.  
s r. o. z Brna provedla výrobu a montáž dvou profilových portálů z umělého pískovce 
a renovaci středního profilového portálu. Celková hodnota 286 000 Kč.  

Úprava v rajské zahrádce: nově osazen kamenný sokl u kaple sv. Anny, včetně 
opravy části provlhlé fasády. Ze zahrady jsme vyklidili stavební materiál, odstranily 
náletové dřeviny a kamenné úlomky. Doplnili jsme zeminu a celá zahrada byla 
obdělána malotraktorem. Dle návrhu schváleného Památkovým ústavem založen 
trávník výsevem, cesty vyštětovány a vysypány pískem. Nakonec zasázeno 8 buxusů. 
Hodnota díla 50 000 Kč.  

Byla vyrobena a namontována svítidla do obou ambitů. Jedná se o 8 nástěnných 
svítidel a 2 stropních. Všechny jsou vyrobeny dle plánu z měděného materiálu a 
patinovány. Celkové vydání 141 520 Kč. 

I letos jsme pokračovali v restaurování fresek na oratoři. Letošní vydání 145 000 
Kč.  

Stále ještě uhrazujeme faktury týkající se stavby kostela v Březině. Firmě REKO 
(hlavní dodavatel) jsme zaplatili 720 000 Kč – za stolařské práce 98 134 Kč – vitráže 
v oknech v hodnotě 140 000 Kč a jiné menší faktury. Stále ještě není vše uhrazeno. 
Rádi bychom ještě pořídili lavice a hlavní lustr.  

K 1. 12. 1996 jsme letos proplatili celkem 4 084 752 Kč. Celkové vyúčtování – 
příjmy, vydání a dluhy uvedeme v příštím „Pozdravu“ 1/97.  

 
 

Poděkování 
 

Na závěr roku je třeba všem poděkovat: za Vaše modlitby, Vaši lásku a přízeň 
k našemu poutnímu místu. Také za Vaše dary, které dáváte při sbírkách v kostele do 
pokladniček nebo posíláte poštou. S jejich pomocí a s pomocí státní dotace i půjček se 
nám daří realizovat naše náročné a nutné záměry.  

 
Pokud můžete, přispějte na opravy, korunovaci a úhradu faktur a dluhů. Můžete si 

vyžádat složenku nebo zaslat na náš běžný účet u ČS Blansko č. úč. 505250-638/0800. 
Na požádání dáme i písemné potvrzení, které opravňuje k odpisu ze základu daňového 
přiznání.  

 
 



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

 
 

Informace:  
 
Hlavní pouť v roce 1997 bude 17. a 18. května. Orelská pouť 22. června, Hanácká 

pouť 28. a 29. června. Svatoanenská 27. července, svěcení květin 17. srpna a 
dušičková pouť 19. října. Podrobnější poutní kalendář bude uveden v „Pozdravu ze 
Křtin“ 1/97.  

Pobožnost prvních mariánských sobot začne 5. dubna a dá-li Pán Bůh budou 
pokračovat až do prosince včetně.  

 
Vánoce 1996 

 

V naší překrásné mariánské svatyni přivítáme Novorozeného Spasitele půlnoční 
mší sv. v úterý 24. prosince 1996 ve 22 hod. Chrámový sbor uvede Hradilovu vánoční 
mši.  

Na Hod Boží vánoční, na sv. Štěpána, sv. Rodiny (29. 12.) a Nový rok ranní mše 
sv. o půl 8. h., hrubá o půl 11. hod. Na svátek sv. Štěpána (26. 12.) bude mše sv. také 
v Březině o 9. hod.  

 

Jedno zajímavé pozvání:  
Činohra Moravského divadla v Olomouci uvede ve Křtinském kostele na svátek  
sv. Štěpána lidovou vánoční hru z Moravského Slovácka.  

 
                                             BETLÉM 

 

Hodinové divadelní představení začne odpoledne ve 2 hod.  
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.  
Vstupné dobrovolné  

                                        ________________ 
 
Ženský pěvecký sbor PÍSEŇ – Sokol Jedovnice uvede Vánoční pásmo koled 

v Bukovince v kostele 27. 12. 1996 v 16. hod.  
 

V úterý 31. prosince ve 3 hod. odpoledne poděkujeme při děkovné bohoslužbě za 
vše, co jsme obdrželi v roce 1996. Zároveň bude podán přehled o životě farnosti a 
poutního místa v tomto roce.  

 
Křtinský kalendář 

 

I letos jsme vydali nástěnný kalendář na rok 1997. Je ozdoben barevným obrázkem 
hl. oltáře. Jsou na něm uvedeny naše hlavní pouti. Jednotlivé neděle a svátky jsou 
v příslušných liturgických barvách. Formát A3 – křídový papír. Cena 10 Kč. Pokud si 
objednáte více jak 7 ks, můžeme zaslat i poštou. 

 
Vydává farní úřad Křtiny 
679 05, č. tel. 0506/94 189 


