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Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu 
Panny Marie Křtinské 

(na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) 
 
 

 
 

 



Korunovace milostné sochy 
Panny Marie Křtinské 

 
 

Od dávných dob Boží lid uctívá Pannu Marii jako Královnu. Svědčí o tom 
mariánské modlitby, litanie loretánská, písně, liturgická památka Panny Marie 
Královny (22. srpna), křesťanské umění a zvláště naše poutní místa. Milostné obrazy a 
sochy jsou většinou zdobeny korunkami.  

Podle dostupných listin byla milostná socha Panny Marie Křtinské ozdobena 
korunkami kolem roku 1670. Byla to doba, kdy se Křtiny označovaly „První Ave“. Je 
pravděpodobné, že gotická socha měla i dříve korunky, a to gotické. Je možné, že byly 
uloupeny v době vpádu Švédů roku 1645.  

Korunovační klenoty z roku 1670 jsou barokní, vyřezávané z lipového dřeva, 
pravděpodobně již dvakráte opravované. 6. března t.r. jsme sejmuli korunky, žezlo  
i pozlacené paprsky. Při restaurování byly odstraněny staré křídové vrstvy a znovu 
pozlaceny. Tak vynikla celá krása korunovačních klenotů.  

Již v minulém roce jsme požádali Českou biskupskou konferenci a letos  
i apoštolského nuncia o možnost posvětit korunky Svatým Otcem při jeho návštěvě 
v Praze. Apoštolský nuncius nám odpověděl – cituji: „Nic tomu nebrání. Doručte 
osobně nebo prostřednictvím Vašeho zástupce krátce před začátkem návštěvy Svatého 
Otce korunky do mých rukou na nunciaturu. Svatý Otec v příhodném okamžiku je 
požehná. Srdečně zdravím a žehnám vám i všem zbožným poutníkům k nebeské 
Matce, panně Marii ve Křtinách“.  

Naše prosba byla naplněna. Svědčí o tom obrázek na titulní straně tohoto 
„Pozdravu“ a také příslušný dekret, který uvádíme v původním latinském znění. 
V příštím „Pozdravu“ uvedeme řecký překlad. Je třeba si povšimnout slov: Apoštolské 
požehnání udělil 25. dubna 1997 a následující den 26. „perlibenter iteravit“. 
Následujícího dne požehnal znovu. Naše korunovační klenoty jsou Svatým Otcem 
dvakráte požehnány. Proč? Chtěl Svatý Otec zdůraznit důležitost mariánský úcty? 
Dvojí požehnání má jistě svůj význam. Nad tím se můžeme více zamýšlet.  

Slavnou papežskou korunovaci uskutečníme v neděli 31. 8. 1997 o půl 11 h. Svojí 
hojnou účastí chceme vyjádřit, co máme v srdci: Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, 
Maria! 

Proč korunovace? Především má prohloubit naši mariánskou úctu, vyjádřit naši 
lásku a věrnost Panně Marii, jsme rádi, že je naší Královnou, tu nejkrásnější korunu 
Matce Boží vytvořit z nás, mariánských ctitelů.  

Korunovací si chceme zároveň vyprosit přímluvu, lásku Panny Marie, její ochranu 
před veškerým zlem, nad kterým ona zvítězila. Za naši lásku a věrnost se nám 
královsky odmění.  

Ke korunovaci budou vydány barevné obrázky korunovačních klenotů, žehnání 
korunek Svatým Otcem a písně, které budeme při slavnosti zpívat.  

 
 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



Z našich poutí 
 
 

1. jarní (10. a 11. 5) i hlavní pouť (17. a 18. 5.) se velmi vydařily. O hlavní pouti 
byl s námi apoštolský nuncius Giovanni Coppa (letos již pošesté). Z jeho kázání chci 
citovat: „Jsem velice dojat, když k Vám letos mluvím před obrazem Svaté Panny, jíž 
Svatý Otec požehnal korunu a žezlo s korunou Dítěte Ježíše, které drží ve svém náručí. 
Oslavíme ještě tuto událost: ale já nemohu mlčet, když si vzpomenu na ruku papeže, 
jež se pozdvihla, aby učinila znamení kříže na těchto pozlacených předmětech. Proto 
Vás zdravím s obzvláštní náklonností a současně též nejdůstojnějšího a velmi 
horlivého pana děkana v tento slavný den Letnic, kdy se koná hlavní pouť 
k Nejsvětější Panně Marii Křtinské.  

 
22. června k nám připutovali poutníci ze Švábenic. K té příležitosti poslali dopis, 

z něhož cituji: „Dá-li Pán Bůh, tak se švábenická farnost, ležící nedaleko Vyškova, 
letos vydá již po 280té na pouť k Matičce Boží do Křtin.  

Ve farní kronice, která obsahuje místy historické události obce je tato zmínka: 
Roku 1717 bylo okolí požehnanou úrodou pokryto. Však člověk míní a Pán Bůh mění. 
V několika minutách celé okolí podobalo se pustině. Aby Pán Bůh zdejší městys  
od podobných pohrom chrániti ráčil, zavázalo se tehdejší občanstvo švábenské konati 
každoročně záslibnou Pouť k Rodičce Boží do Křtin. To děje se posud.“ Tolik 
z dopisu.  

 
V neděli 17. srpna bude tradiční svěcení květin a bylin. Květiny i byliny si 

přineste s sebou. Připravujeme kvalitní bylinný sypaný čaj. Balení bude mít obrázek 
Panny Marie Křtinské, kostela a nápis: Pozdrav ze Křtin.  

 
17. září k nám přijedou poutníci z Rakouska. Bude to jejich padesátá jubilejní 

pouť do naší vlasti. (Od listopadu 1989). Přijede asi 7 autobusů – 340 poutníků. 
Povede je arcibiskup vídeňský Mons. Christoph von Schönborn, který bude asi v 9.30 
sloužit pontifikální mši sv. K té příležitosti vydají v Rakousku brožurku o jejich 
putování do naší vlasti. Do ní také přispěl arcibiskup vídeňský, náš biskup brněnský a 
také křtinský děkan. Rakouské poutníky přivítá dechová kapela mladých hudebníků 
z Jedovnic.  

 
19. října při dušičkové pouti přivítáme vzácného poutníka arcibiskupa 

olomouckého a metropolitu moravského Mons. Jana Graubnera. O půl 11 h. bude 
sloužit pontifikální mši sv. za † poutníky a † dobrodince naší mariánské svatyně.  

 
První mariánské soboty. 6. září povede pobožnost P. Libor Salčák z Čejkovic,  

4. října P. Vlastimil Vaněk z Mor. Prus, 8. listopadu P. Pavel Hověz z Brna-Králova 
Pole a poslední 6. prosince P. Pavel Kopecký ze Žarošic.  

Program: 15:30 růženec, mše sv. a po ní rozdávání požehnaných pokrmů.  
 
 
 



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

 
 
 
Březina – nový kostel. Budeme pokračovat ve fatimských zastaveních (letos 

připadá 80. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě). Ve středu 13. srpna povede 
pobožnost Mons. ThDr. Karel Simandl, generální sekretář ČBK. 12. září znojemský 
děkan a vikář P. Jindřich Bartoš, závěrečnou 13. října P. Jiří Palla z Doubravice.  

Program: 17.30 růženec, následuje mše sv. a světelný průvod kolem nového 
kostela Panny Marie, matky církve. Příležitost k přijetí svátosti smíření.  

 
Nástěnný kalendář: Letos již popáté jsme vydali nástěnný kalendář na r. 1998. 

Uprostřed je obrázek Panny Marie Křtinské. Neděle a svátky jsou vytištěny 
v příslušných liturgických barvách. Cena jako v minulých letech 10 Kč.  

 
V Šitbořicích 28. 6. 1997 zemřel pan děkan Jaroslav Hudec ve věku 85 roků. 

Pravidelně po 15 roků během poutního období vypomáhal každou neděli ve Křtinách. 
Většinou sloužil mši sv. o 9.00 a především rád a ochotně zpovídal. Jistě si mnozí na 
něho vzpomenete. Pamatujeme na něho u trůnu Panny Marie Křtinské.  

 
Od 1. července nastoupil do naší farnosti novokněz P. Václav Novák. Srdečně ho 

vítáme. Od 1. srpna 1997 povedeme ještě duchovní správu v sousedních Babicích 
n/Svit. Do této farnosti patří Kanice a Řícmanice. Ať nám Panna Maria pomáhá na 
rozsáhlém území křtinské a babické farnosti.  

 
 
Složenky. Mnozí by rádi přispěli na opravy kostela nebo na výlohy spojené 

s korunovací milostné sochy Panny Marie Křtinské. Proto také píší, proč nevkládáme 
do našeho „Pozdravu“ složenky. Činíme tak tentokráte. Jsme si vědomi, že v současné 
době přicházejí prosby o finanční příspěvek ze všech stran. Z naší farnosti jsme také 
poslali 51 000 Kč těm, kteří byli postiženi zátopami. Pamatujeme na ně nejen 
finančně, ale i modlitbou s přáním, že zase bude lépe.  

Složenku můžete předat i svým známým, nebo později poslat.  
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  
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