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Od Panny Marie Křtinské Vám posílám přání požehnaných svátků vánočních.
Budu na Vás pamatovat při půlnoční mši sv.
Láska Boží a přímluva Panny Marie ať Vás, Vaše drahé i naše nemocné, provází
v roce 1998. Budu se těšit na setkání s Vámi na našem překrásném poutním místě.
Zplna srdce Vám žehnám
P. Tomáš Prnka

Kostel v Březině
17. září 1997 uplynuly 2 roky od významné chvíle posvěcení filiálního kostela
v Březině. Daří se nám díky i Vašim darům splácet staré dluhy. Zároveň pokračujeme
v dalším vybavení kostela. Všechna tři okna jsou barevná. Vitráž navrhl dr. Karel
Rechlík, realizaci provedl Jiří Klaška. Obšírněji o vitráži, která představuje ochranný
plášť Panny Marie, pojednáme v dalším „Pozdravu ze Křtin“.
Dále jsme letos instalovali hlavní lustr, který svým pojetím velmi vhodně zapadá
do celkového interiéru. Lustr navrhl architekt Ladislav Müller, vytvoření jednotlivých
prvků a montáž realizoval umělecký pasíř Jiří Pink.
V malé sakristii jsme pořídili skříň na paramenta a poličku na bohoslužebné knihy.
Stolařské práce provedl místní stolařský mistr Pavel Neužil.
Chudé školské sestry ve Vídni věnovaly 16 lavic. V těchto dnech jsme do nich
instalovali elektrické vytápění.
Od května do října vždy třináctého konáme v Březině tzv. fatimská zastavení.
Všech 6 pobožností vyznělo velmi zdařile. Všem se líbily.
Pravidelná bohoslužba se koná každou středu. V zimním čase začínáme v 16.00
hodin, v letním až v 18.00. Nedělní mše sv. během poutního období jsou jen zřídka.
V zimním období častěji. Začátek vždy v 9.00 hod. dopoledne. Jsme rádi, že lidé
v hojném počtu přicházejí na mši sv. Ve všední dny není zvláštností účast 60 lidí.
V neděli pochopitelně více. Srdečně zveme i Vás ostatní. Přesnější informace
dostanete na farním úřadě ve Křtinách.

KORUNOVACE
Největší událostí letošního křtinského putování byla papežská korunovace
milostné sochy Panny Marie Křtinské. Jak víte, korunovační klenoty nám posvětil
Svatý Otec Jan Pavel II. při své návštěvě v Praze. S korunovačními klenoty jsme
putovali po některých místech. Byla to krásná setkání s mariánskými ctiteli. Začínali
jsme v Doubravici, další neděli na dvou místech v Tlumačově a v Břestě. Právě
v Břestě jsme prožívali slavnostní a nezapomenutelné chvíle. Vítala nás dechová
hudba, starostka, děti zpívaly a přednášely básně. Pak všichni uctívali korunky a žezlo.
Nemohu nevzpomenout uctění korunovačních klenotů na známem místě ve středisku
Českomoravského fatimského apoštolátu v Koclířově. Byla zrovna slavnost sv. Cyrila
a Metoděje a pobožnost 1. mariánské soboty. Velmi rád vzpomínám na nedělní poutní
odpoledně v Suchdolu. Při krásné pobožnosti snad tisíce a tisíce poutníků mělo
možnost seznámit se s historií korunek i s významem korunovace Panny Marie.
Na závěr pobožnosti přistupovali jednotlivě a uctívali korunovační klenoty.
Z dalších míst: Má rodná vesnička Uhřice a farní obec Dambořice, Bukovinka,
Šitbořice, zastavení u Staré Matky Boží v Žarošicích. Na svátek Panny Marie
Královny v Zábrdovicích a v Židenicích. A samozřejmě při různých příležitostech
přímo ve Křtinách.
Bylo až dojemné, jak mariánští ctitelé kladli ruku, křížky, růžence na žezlo, bylo
vidět pohnutí v jejich tváři, byla poznat jejich láska a důvěra v Pannu Marii.
Vyprošovali si její královskou přízeň a požehnání.
Do historie poutního místa bude výrazně zaznamenána neděle 31. srpna 1997.
Zprávu o papežské korunovaci milostné sochy Panny Marie Křtinské přinesly téměř
všechny noviny. Slavnosti se zúčastnil apoštolský nuncius Mons. Giovanni Coppa,
biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle, opat želivský Vít Tajovský a strahovský opat
Michael Pojezdný. Dále kněží, jáhni, ministranti a tisíce poutníků. Většinou se i starší
pamětníci shodli: Tolik lidí a takovou účast v kostele jsme ještě neviděli.
Do posledního místečka všechno plné. Dle odhadu více jak 5 tisíc lidí.
Dojemné chvíle při vkládání korunek a žezla, kdy zaznívaly fanfáry krojované
hudby ze Žarošic. Byl zároveň posvěcen a zavěšen nový korunovační plášť. Na plášti
jsou vyšity znaky: papežský, moravský, premonstrátský a zábrdovický.
Dopolední slavnost trvající 2 hodiny pokračovala i odpoledne, hrála dechová
hudba z Břestu. Mnozí poutníci přišli i s obecními znaky a prapory. Rád bych
připomněl i obětní průvod při mši sv., kdy poutníci přinášeli různé dary jako hanácké
koláče, ovoce, zeleninu, dožínkový věnec, vázy a další.
Také počasí velmi přálo. Zatímco v pátek a v sobotu pršelo, neděle bez mráčku,
fasáda kostela zářila bělobou v kontrastu s tmavou střechou a nad tím modrá obloha.
Vše pozlaceno slunečními paprsky a dobrou pohodou všech účastníků.
Slavnost posílila naši úctu a lásku ke křtinské Královně.

Opravy
V našem kostele a v jeho okolí opravy neustávají. Pokračovali jsme v generální
opravě hlavního vstupního schodiště, dokončili restaurování fresek na oratoři, upravili
jsme prostranství před ambity směrem k faře, vydláždili přístupovou cestu ke vchodům
do ambitů a rajské zahrady. V zimě budou restaurovány 2 obrazy křížové cesty. Jeden
sponzor z Prahy dal opravit votivní obraz z Otaslavic. Ve filiálním kostele
v Bukovince jsem instalovali plynové topení. Na faře jsme upravili byt pro pana
kaplana. Ke korunovaci jsme očistili a přeleštili mramorové prvky na hlavním oltáři a
sochy andělů.
Na jedné straně se snažíme splácet staré dluhy, na druhé znovu musíme
vypůjčovat.
Celkové vydání v roce 1997 činí přes 3 600 000 Kč. Podrobnější zprávu o vydání a
příjmech uvedeme v příštím „Pozdravu ze Křtin“.
Vám všem patří poděkování za Vaše dary a modlitby, kterými podporujete naše
úsilí. Dary můžete zasílat na náš běžný účet č. 505250-638/0800.

Z našich poutí
Slavná byla hlavní pouť o svatodušních svátcích. Mši sv. o půl 11 h. sloužil
apoštolský nuncius Mons. Giovanni Coppa. „Křtinská pouť již tradičně přivítala
mnoho návštěvníků, všechny uličky a příhodná místa byla obsazena parkujícími auty a
autobusy“ (Týden u nás) a bohudík i chrám byl zaplněn. Bohoslužbu obohatila
dechová hudba a zpěváci z Nivnice. Veliké díky!
•••••
17. září 1997 – středa – neobvyklý den se stal poutním. Přijelo 7 autobusů
z Rakouska (přes 350 poutníků). Před kostelem je vítala dechová hudba mladých
z Jedovnic. Mši sv. spolu s několika rakouskými kněžími sloužil arcibiskup vídeňský
Christoph von Schönborn. Do farní kroniky poznamenali: Dnešní dopoledne ve
Křtinách bylo báječné, nádherné (wunderbar). Všichni byli naším mariánským
stánkem nadšeni.
•••••
V sobotu 18. října 1997 ve 20.00 hodin v našem poutním kostele zaznělo
Händelovo oratorium: Mesiáš. Koncert se konal v rámci celosvětové akce: Hlasy pro
Hospice. Za řízení dirigenta Enocha zu Guttenberga se představili špičkoví sólisté,
Pražská komorní filharmonie a Český filharmonický sbor Brno. Tento velký
charitativní koncert se uskutečnil na podporu prvního a jediného hospice na Moravě –
Domu léčby bolesti s hospicem v areálu kláštera Těšitelek Božského Srdce Ježíšova
v Rajhradě u Brna. Koncert v našem kostele sledovalo asi 1 200 sedících posluchačů,
další statisíce diváků mohli sledovat toto nádherně provedené dílo prostřednictvím
ČT 2. Dobrá věc se podařila.
•••••

Důležité upozornění: Od 24. října 1997 máme nové telefonní číslo: 439189.
Předvolba 0506 zůstává.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt Brno č.j. P/2-2395/94 ze
dne 1. 7. 1994.
Letos jsme vydali 4 druhy pohlednic. (Zachycují i záběry z korunovace).
Pohlednice pomohlo vydat Kartuziánské vydavatelství Brno, které vydalo i obrázky
s křtinskou tématickou.
V prodejnách léčivých bylin a v lékárnách můžete zakoupit křtinský bylinný čaj.
Na sáčku je obrázek Panny Marie Křtinské a kostela a nápis: Pozdrav ze Křtin.
Bylinný čaj – „Pozdrav ze Křtin“ – je lahodná a chuťově vyvážená čajová směs
s osvěžujícím a povzbuzujícím účinkem. Použití: Stimuluje centrální nervovou
soustavu, velmi příznivě působí na dýchací centrum jako expektorans, příznivě
účinkuje při diabetes – snižuje hladinu cukru v krvi, chrání proti intoxikaci a infekcím,
podporuje enzymatický systém jater a jako zdroj tekutin pro dospělé a děti. Vzhledem
k přípravě je tento čaj dodáván pouze jako sypaný. Při různých příležitostech jej také
světíme.
I letos můžete dostat nástěnný kalendář (A3 formát). Jednotlivé neděle a svátky
jsou vytištěny v příslušných liturgických barvách. Cena zůstává stejná: 10 Kč.
Jako vhodný dárek můžeme nabídnout plastiky zhotovené dle starobylého
barokního reliéfu Panny Marie Křtinské z 18. století.

VÁNOCE
V našem mariánském poutním kostele oslavíme Narození Páně půlnoční mší sv.
24. prosince 1997 ve 22.00 hodin. Chrámový sbor uvede Laštůvkovu vánoční mši.
Na Hod Boží vánoční, na svátek sv. Štěpána, sv. Rodiny (28. 12.) a na Nový rok
budou mše sv.: 7:30 a 10:30.
V Březině mše sv. na svátek sv. Štěpána v 9.00 hodin a po ní nadílka pro děti.
Ve Křtinách na svátek sv. Štěpána odpoledne v 15.00 děti z brněnské školy
Na pastvinách zazpívají vánoční písně.
I N F O R M A C E O POUTÍCH V ROCE 1998
1. jarní pouť 23. a 24. května, hlavní pouť 30. a 31. května, orelská 7. června,
vyškovská 21. června, hanácká 27. a 28. června, Svatoanenská 26. července, svěcení
květin 16. srpna a dušičková 18. října. Plánujeme také Korunovační pouť, kdy si
připomeneme letošní papežskou korunovaci milostné sochy Panny Marie Křtinské.
Pobožnost 1. mariánské soboty začne 4. dubna. Podrobnější křtinský poutní
kalendář uvedeme v příštím „Pozdravu ze Křtin“ před velikonocemi.
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