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Velikonoce 1997

Sv. Otec Jan Pavel II. ve svém apoštolském list Tertio millennio adveniente se
obrací na celou církev a vyzývá ji ke spole né p íprav na velké jubileum roku 2000.
Letos vstupujeme do t íleté p ípravy. Rok 1997 je v nován Ježíši Kristu, další rok
bude v nován Duchu sv. a rok 1999 pak Bohu Otci. Hlavní téma na tento rok zní:
„Ježíš Kristus, jediný Spasitel sv ta v era i dnes i nav ky.“
Tato myšlenka velmi siln zaznívá práv o velikonocích. O 4. ned li postní jsme
slyšeli: „Tak B h miloval sv t, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v n ho v í, nezahynul, ale m l život v ný.“ (Jan 3,15).
P i velikono ní vigilii a p edevším p i obnov k estního slibu obnovme i svoji
víru, nad ji a lásku. Ježíš Kristus je náš jediný Spasitel a Zachránce.
Bože, vzk íšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil sv t radostí,
na p ímluvu jeho Rodi ky, Panny Marie, dej, a dosáhneme radostí života v ného.
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!
Zplna srdce Vám žehnám.
P. Tomáš Prnka

Poutní kalendá – K tiny 1997
1. jarní pou
10. kv tna – sobota
mše sv. v 8.00 a 10.30 hod. (tradi ní pou Hulín, B est, Žalkovice, Dub,
Kyselovice a další)
Odpoledne p icházejí poutníci Fatimského apoštolátu a farní spole enství.
Benešov, Dambo ice, Šlapanice, K enovice, Podolí, Blažovice, Pivín,
Klenovice, Vl nov, Boskovice, Prace, T ebí a další.
17.20 p ivítání v kostele a májová pobožnost, 18.30 koncelebrovaná mše sv.
a po ní sv telný pr vod. (P ineste si kalíšky na svícení).
11. kv tna – ned le
mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 – 10.30 hod.
(poutníci: Jesenec, Dzbel, Kladky, Ponikev, Horní Št pánov, Boršice a další)
13.30 hod. rozlou ení s poutníky
Hlavní pou – svátky svatodušní
17. kv tna – sobota
mše sv. ráno v 8.00 hod.
16.00 hod. – slouží d kan th. fakulty v Olomouci ThDr. Ladislav Tichý
18.00 hod. pontifikální mše sv. – slouží biskup brn nský Mons. Vojt ch Cikrle.
Po mši sv. sv telný pr vod. (Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbo ice,
Suchdol, Šlapanice, Konice, Brodek, Kojetín, M rovice a další)
18. kv tna – ned le
mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 – 10.30 hod. pontifikální mše sv., kterou bude sloužit
apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa. (Poutníci: Otaslavice,
Prost jov, Vrahovice, Pa lavice, Boršice, Bošovice, Strážovice, Rozstání,
Ondratice, Dobrochov, Držovice a další).
13.30 hod. – rozlou ení s poutníky
19. kv tna – Pond lí svatodušní
mše sv. 7.30 a 17.00 hod.
25. kv tna – slavnost Nejsv t jší Trojice
poutníci z Pozo ic
1. ervna - ned le
7.30 hod. – slavnost 1. sv. p ijímání a Božít lový pr vod s hudbou.
(poutníci z farního spole enství Brno-Lesná)
8. ervna – ned le
poutníci z Vyškova a Uh ic
22. ervna – ned le
orelská pou župy dr. Jana Sedláka, hraje krojovaná hudba Dambo anka

Hanácká pou
28. ervna – sobota
odpoledne vítání poutník (N m ice n/H., K enovice, Hruška, Vyso any a další
18.30 hod. mše sv. a po ní sv telný pr vod
29. ervna – ned le
mše sv.: 6.30 – 7.30 – 9.00 a 10.30 hod. (koncelebrovaná)
(poutníci: Sloup, Ivanovice, Švábenice, Orlovice, Drnovice, Lule , Ra ice,
Pístovice, Chvalkovice, Ježkovice, Pavlovice, Moravské Málkovice, M rovice,
Nemojany, Tu apy a další)
13.30 hod. rozlou ení s poutníky
6. ervence – ned le
zásv tná pou z Lipovce
13. ervence – ned le
zásv tná pou z Tištína a Nezamyslic
27. ervence – svatoanenská pou
mše sv. 7.30 – 9.00 a 10.30 hod. pontifikální mše sv., slouží Mons. Josef
Hrdli ka, sv tící biskup olomoucký. Bude hrát slovácká krojovaná hudba ze
Žarošic. (Poutníci z Bílovic, Husovic a Ob an a další)
17. srpna – ned le
tradi ní sv cení kv tin spojené s výstavkou
30. srpna – sobota
zásv tná pou ze Sulíkova, Kunštátu a okolí
V m síci zá í p icházejí poutníci: Bo itov, Boskovice, B ezová, Budišov, Smrk,
Jinošov, Kon šín, Knínice, Letovice, Mohelno, Nosálovice, Olešnice, O echov,
Tikovice, Byst ice n/Pern. a okolí, Rosice, í any, Velká Bíteš, Velké Mezi í í,
Vladislav, Vysoké Popovice, Zbraslav, Žarošice a další.
27. zá í – sobota
poutníci: Královopolské Vážany, Vítonice, Habrovany, Olšany, Komo any,
Velešovice
19. íjna – duši ková pou
10.30 pontifikální mše sv. za † poutníky a † dobrodince. Slouží arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner.
Ned lní mše sv. v poutním období
(11. 5. až 19. 10.): 7.30 – 9.00 a 10.30 hod.
o sobotách v 7.30 a další dle dohody s poutníky

Rádi poskytneme další informace.

Detail fresky na orato i

Naše prosby

„Váš nebeský Otec ví, co pot ebujete, d íve než ho poprosíte.“ (Mt 6,8)
„Šimonova tchýn ležela v hore ce. Hned mu o ní pov d li. P istoupil, vzal ji za
ruku a pozvedl ji.“ (Mk 1,29)
„Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k n mu židovské starší s prosbou, aby
p išel a služebníka mu uzdravil. Starší p išli k Ježíšovi a horliv se p imlouvali:
„Zaslouží si, abys mu v tom vyhov l, protože má náš národ rád a vystav l nám
synagogu.“ (Lk 7,2)
„Ježíš se zastavil a ekl: „Zavolejte ho! Zavolali tedy toho slepého a ekli: Bu
dobré mysli, vsta , volá t . Ježíš se ho zeptal: Co chceš, abych pro tebe ud lal? Slepec
odpov d l: Mist e, a vidím! Ježíš mu ekl: Jdi, tvá víra t zachránila. A ihned za al
vid t a šel tou cestou za ním.“ (Mk 10,46).
Podle Písma svatého B h ví o našich pot ebách. A p esto je dob e i podle shora
uvedených úryvk Písma své prosby vyslovit. Jsou r zné zp soby. D íve to byly tak
zvané „o enášky“. Zapisovaly se jednotlivé úmysly – za ádek se vybíral ur itý dar
oby ejn v halé ích – kn z pak úmysly p ed ítal a s v ícími se pomodlil ur itý po et
modliteb. Dnešní liturgie shrnuje naše prosby v p ímluvách na záv r bohoslužby slova.
Tato myšlenka se stala motivem nástropní malby na orato i naší mariánské
svatyn . Panna Maria je zobrazena jako „Uzdravení nemocných“, „Úto išt h íšník a
„Pomocnice k es an “. P ijímá od poutník i andílk prosby napsané na líste kách a
klade je na tácek.
Tento motiv m velmi zaujal. Zárove m p ivedl na následující myšlenku. Doma
si naši poutníci napíší svoji prosbu i úmysl. Líste ek vezmou s sebou na pobožnost
1. mariánské soboty. Na stolku bude p ipraven tácek. Na n j položí sv j lístek. P i
ob tním pr vodu se tento tácek odnese na hlavní oltá s prosbou, aby na p ímluvu
Panny Marie – jako v Káni Galilejské – byly napsané úmysly vyslyšeny. Tyto úmysly
zahrneme i do spole né modlitby r žence a zmíníme se o nich i v p ímluvách.

K tinská Královna
V sou asné dob je milostná socha Panny
Marie K tinské bez korunek a bez žezla.
Demontovány byly i paprsky – celkový po et 32.
Je zvláštní a nezvyklý pohled na Pannu Marii
K tinskou. Korunky se restaurují a budou nov
zcela pozlaceny. Se souhlasem našich biskup i
apoštolského nuncia budou v Praze sv. Otcem
Janem Pavlem II. požehnány.

Logo dubnové návšt vy papeže

Slavnostní korunovace bude v as všem poutník m a ve ejnosti oznámena. Jsme
p esv d eni, že papežské požehnání a následná korunovace posílí i prohloubí úctu
k Pann Marii a skrze Marii i lásku k Pánu Ježíši. Bude to jist obohacení letošního
svatovojt šského roku i vhodná p íprava na rok 2000.
V „Pozdravu ze K tin“ . 3/96 jsme uvedli: „Posv cení korunek i následná
korunovace jsou vždy velikými událostmi v historii poutního místa. Proto vedle
vn jších pot ebných p íprav bude vhodná i p íprava duchovní. Prosím poutníky
i farníky a zvlášt naše nemocné: Pamatujte na tento úmysl desátkem r žence: který t
Panno na nebi korunoval. V tomto duchu chceme zam it i letošní pobožnosti prvních
mariánských sobot.
„Ó Královno nejjasn jší, P ímluvkyn nejmocn jší,
z nebe žehnej, v nebi ekej, ó Mati ko, dítky své!“

Mariánské soboty
Letos již po sedmé si vykonáme pobožnost prvních devíti mariánských sobot.
Za ínáme 5. dubna 1997, kdy pobožnost povede P. ing. Ji í Sedlá ek z Brna-Komína.
Program jako minulá léta: v 15.30 r ženec, v 16.00 mše sv. a po ní rozdávání
požehnaných pokrm . Pokrmy p ináší farníci i poutníci. P edem za n up ímné Pán
B h zapla .

Nezapome te si napsat své úmysly!

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

Zastavení u Panny Marie, Matky církve v B ezin , farnost K tiny
Ve Fatim se Panna Maria zjevila celkem šestkrát a to vždy t ináctého od kv tna
do íjna. Stejn i my si vykonáme pobožnost vždy t ináctého v m síci kv tnu až íjnu.
Program: v 17.30 za ínáme modlitbou r žence, následuje mše sv. a po ní sv telný
pr vod kolem nového kostela. Upozor uji, v m síci zá í to bude dvanáctého v pátek.

Z deníku p íjmu a vydání v roce 1996
Vydání

na opravy schodišt , ambit a fresek
splácení faktur kostel v B ezin
b žná vydání

3 350 000,1 110 000,60 000,4 520 000,-

P íjem

od

1 400 000,1 260 000,300 000,40 000,350 000,1 170 000,-

MK R
EU Brusel
Okresní ú ad Blansko
Obecní ú ad K tiny
vlastní dary a sbírky
p j ky

Za Vaše dary up ímné Pán B h zapla ! Pamatujeme na Vás u tr nu Panny Marie
K tinské i v novém kostele v B ezin . V roce 1997 se budeme p evážn v novat
generální oprav hlavního schodišt . Plánované vydání 3 500 000,-. Rádi bychom již
dokon ili restaurování fresek na orato i.
Mnozí jste nám psali, pro nevkládáme složenky do našeho Pozdravu. Na požádání
Vám ji rádi pošleme. Máme b žný ú et u Spo itelny Blansko . 505250-638/0800.

Vydává farní ú ad K tiny, PS 679 05, . tel. 0506-94189

