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VELIKONOCE 1998
ALELUJA !
Je jen málo slov, která se nepřekládají do
domácího jazyka. K nim patří bezpochyby
aleluja. V žádném jiném jazyce nenalezneme
plnohodnotný výraz, který by se stejnou
úsporností a plností mohl vyjádřit velikonoční
radost církve.
Aleluja zpívá černoch v bambusové chatrči,
aleluja jásá Eskymák v ledovém přístřešku,
aleluja pěje Američan v mrakodrapu. Stejně
v našich katedrálách jako ve venkovských
chrámech. Ani naši odloučení bratři neznají
jiný způsob, jak vyjádřit velikonoční radost,
než zpěvem aleluja. Se všemi křesťany na
celém světě zpíváme stále znovu a znovu
aleluja.
Aleluja pochází z hebrejštiny a znamená: „Buď veleben Jahve!“ Častěji
překládáme: „Chvalte Pána!“ Aleluja znělo již ve Starém zákoně. Tak ve chvále
znějící v aleluja jsme sjednoceni i s miliony věřících židů předkřesťanské doby.
Aleluja je zárukou vzkříšení k věčnému životu v nebi. (Dle knihy: Vždyť jsem to já.)
Všem farníkům, poutníkům, dobrodincům a našim nemocným vyprošuji u trůnu
Panny Marie Křtinské jásavé, radostné a vítězné velikonoční Aleluja!
Chvalte Pána!
Zplna srdce žehnám
P. Tomáš Prnka

Poutní kalendář – Křtiny 1998
1. j a r n í p o u ť
23. května – sobota
mše sv. v 8.00 a 10.30 (tradiční pouť Hulín, Břest, Žalkovice, Tlumačov,
Kyselovice, Dub a další). Při mši sv. v 10.30 svěcení obecního praporu pro
Břest.
Odpoledne přicházejí poutníci Fatimského apoštolátu a farní společenství:
Benešov, Dambořice, Šlapanice, Křenovice, Podolí, Prace, Blažovice, Pivín,
Klenovice, Boskovice a řada dalších.
17.20 – přivítání v kostele, májová pobožnost, 18.30 koncelebrovaná mše sv. a
po ní světlený průvod. (Přineste si kalíšky na svícení).
24. května – neděle
mše. sv.: 6.15 - 7.30 – 9.00 a v 10.30 pontifikální mše sv., kterou bude sloužit
litoměřický biskup dr. Josef Koukl. (poutníci: Jesenec, Dzbel, Kladky, Ponikev,
Horní Štěpánov, Boršice u Buchlovic a další).
13.30 – rozloučení s poutníky
H l a v n í p o u ť – svátky svatodušní
30. května – sobota
diecézní pouť dopoledne i odpoledne za účasti brněnského biskupa Mons.
Vojtěcha Cikrleho.
16.00 – mše sv., slouží profesor theol. fakulty ThDr. Ladislav Tichý.
18.00 – mše sv., slouží generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Po mši sv.
světelný průvod. (Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Suchdol,
Lipová, Šlapanice, Konice, Brodek u Konice, Kojetín, Měrovice, Boskovice,
Kralice, Rymice, Protivanov, Určice, Bystřice p. Pern. a další).
Hudba ze Suchdolu.
31. května – neděle
mše sv.: 6.15 – 7.30 – 9.00 a 10.30 pontifikální mše sv., kterou bude sloužit
apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa. Při mši sv. bude hrát slovácká
dechová hudba z Nivnice, připojí se i tamější chrámová schola. (Poutníci:
Otaslavice, Prostějov, Rozstání, Vrahovice, Pačlavice, Boršice, Bošovice,
Strážovice, Ondratice, Dobrochov, Držovice, Vřesovice, Želetice a další).
13.30 – rozloučení s poutníky, uctění sošky Panny Marie Křtinské
16.00 – mše sv.
1. června – pondělí svatodušní
mše sv. 7.30 a 17.00

7. června – orelská pouť župy dr. Jana Sedláka, průvod a v 10.30 slavná mše sv.,
hraje slovácká krojovaná hudba Dambořanka. Pěší pouť mládeže z Pozořic.
21. června – vyškovská pouť – v 10.30 koncelebrovaná mše sv., pěší pouť mládeže
z Vyškovska, pro ostatní budou připraveny autobusy. Odpoledne zakončení
pouti.
Han ácká pouť
27. června – sobota
odpoledne vítání poutníků (Němčice n/H., Křenovice, Hruška, Vysočany
a další). 18.30 mše sv. a po ní světelný průvod.
28. června – neděle
mše sv.: 6.30 – 7.30 – 9.00 a 10.30 (koncelebrovaná)
(poutníci: Sloup, Ivanovice, Švábenice, Orlovice, Drnovice, Luleč, Račice,
Pístovice, Chvalkovice, Ježkovice, Pavlovice, Moravské Málkovice, Měrovice,
Nemojany, Tučapy, Pustiměř, Podivice a další).
13.30 – rozloučení s poutníky
5. července – neděle – zásvětná pouť: Tištín a Lipovec, Nezamyslice – 2 kněží oslaví
své stříbrné kněžské jubileum.
26. července – svatoanenská pouť
mše sv.: 7.30 – 9.00 – v kapli sv. Anny, v 10.30 pontifikální mše sv., kterou
bude sloužit Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Bude hrát
slovácká krojovaná hudba ze Žarošic. (Poutníci z Bílovic n/Svit., Obřan,
Husovic a další). 14.00 – rozloučení s poutníky.
16. srpna – neděle – tradiční svěcení květin spojené s výstavkou květin
30. srpna – neděle – Korunovační pouť – 1. výročí papežské korunovace milostné
sochy Panny Marie Křtinské.
v 10.30 pontifikální mše. sv., kterou bude sloužit královehradecký biskup ThDr.
Karel Otčenášek.
14.00 – Te Deum a uctění sošky Panny Marie Křtinské
V měsíci září přicházejí poutníci: Bořitov, Boskovice, Březová, Budišov, Smrk,
Jinošov, Koněšín, Knínice, Letovice, Mohelno, Nosálovice, Olešnice, Kunštát,
Sulíkov, Ořechov, Tíkovice, Rosice, Strážnice, Štěpánov, Říčany, Vír a okolí,
Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vladislav, Vnorovy, Dolní Kalná, Hradec Králové,
Jaroměřice u Jevíčka, Vysoké Popovice, Zbraslav, Žarošice a další.
10. října – sobota – poutníci z Kr. Vážan, Vitovice, Habrovany, Olšany, Komořany,
Velešovice.
18. října – dušičková pouť
10.30 – pontifikální mše sv. za † poutníky a † dobrodince. Slouží arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. (Poutníci z Lysic, Drnovic,
Tišnova a další). 14.00 – mariánská pobožnost.
Nedělní mše sv. v poutním období (24. 5. až 18.10.): 7.30 – 9.00 a 10.30.

Rok Ducha svatého
Blížíme se k Velkému jubileu roku dva tisíce. Přechod do třetího tisíciletí zajímá
na světě mnoho lidí. U některých vyvolává naděje na nový a lepší věk lidstva, u jiných
vzrušení a obavy, jak tomu mnohdy u časových předělů bývá. Řada lidí se dívá do
budoucnosti s optimismem, jiní s obavami či strachem a někteří se domnívají, že svět
už nemůže dál pokračovat tak, jako dosud. A my křesťané? Jistota křesťanů není ani
ve změně letopočtu, ani v nějakém proroctví ani v nás samotných, ale ve věrném
trojjediném Bohu.
Tento rok, druhý rok přípravy na Velké jubileum, je věnován Duchu svatému.
Tomu, bez něhož by naše víra nikdy nevznikla a bez něhož by se v nás a kolem nás nic
nezměnilo opravdu do hloubky. Do Ducha svatého jsme byli ponořeni již při křtu.
Pečeť jeho daru jsem dostali nebo dostaneme při biřmování. Vydejme se Duchu
svatému vstříc. Otevřme mu svá srdce, své rodiny, svá společenství i své farnosti
a dejme mu příležitost, aby v nás konal své dílo.
Maria, která počala vtělené Slovo skrze Ducha svatého a dala se po celý život vést
jeho vnitřním působením, bude v tomto roce přitahovat náš pohled a bude nám
příkladem ženy, která uposlechla volání Ducha. (Dle pastýřského listu)
Maria je Prostřednicí všech milostí i darů Ducha svatého. Svědčí o tom Písmo
svaté. „Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav ... byla naplněna Duchem svatým.
Starobylá legenda vypravuje, jak o Letnicích Duch svatý v podobě ohně sestoupil
nejprve na Pannu Marii, Matku církve, a pak se oheň v podobě jazyků rozdělil na
ostatní apoštoly shromážděné v jeruzalémském večeřadle.
Naše křtinské poutní místo slaví hlavní pouť právě o svátcích svatodušních.
To také vedlo biskupství brněnské, aby nás všechny pozvalo na svoji 1. diecézní pouť
do Křtin. Uskuteční se v sobotu 30. května 1998 v den zakončení svatodušní novény.
P r o g r a m:
8.30 Katecheze o Duchu svatém – přednese P. Vojtěch Kodet, karmelitán
9.30 uvítáme otce biskupa, pomodlíme se růženec a bude mše sv., kterou bude
sloužit Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle spolu s kněžími. Při mši sv. udělí svátost
biřmování sedmi zástupcům z diecéze a my ostatní obnovíme svátost biřmování.
Po mši sv. bude čas na občerstvení.
13.00 Promluva ke všem poutníkům – Mons. Alois Pekárek
13.45 Společná adorace pod vedením diecézního centra mládeže

V 16.00 bude pokračovat pouť podle našeho programu.

Přijď o Duchu přesvatý, naplň srdce svých věřících
a zapal v nich oheň své lásky.

Rekonstrukce hlavního schodiště
Z deníku příjmu a vydání rok 1997
vydání:
schodiště fresky
úprava prostoru u ambitů
splácení faktur a dluhu
pro kostel v Březině
běžná ostatní vydání

příjmy:
příspěvek MK ČR
příspěvek okres Blansko
příspěvek obec Křtiny
příspěvek obec Bukovina
dary a sbírky
půjčky

3 100 000 Kč
630 000 Kč
70 000 Kč
3 800 000 Kč

2 000 000 Kč
500 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
315 000 Kč
970 000 Kč

Za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! Pamatujeme na Vás u trůnu Panny Marie
Křtinské i v novém kostele v Březině. Plánované vydání na rok 1998 3 500 000 Kč.
Máme běžný účet u České spořitelny Blansko, číslo našeho účtu:
505250-638/0800.
Na požádání Vám můžeme zaslat složenku.

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

1. mariánské soboty
Letos již po osmé si vykonáme pobožnost prvních devíti mariánských sobot.
Začínáme 4. dubna 1998 za účasti P. ing. Jiřího Sedláčka z Brna-Komína. Program
jako minulá léta: v 15:30 růženec, v 16.00 mše sv. a po ní rozdávání požehnaných
pokrmů. Pokrmy přináší farníci i poutníci. Předem za ně upřímné Pán Bůh zaplať.
Můžete si napsat i své úmysly. Budeme na ně při mši sv. pamatovat. Přivítá nás také
dechová kapela mladých z Jedovnic.
Další mariánské soboty: 2. 5. – poutníci z Brna-Husovic, 6. 6. z Brna-Líšně,
4. 7. staroslověnská bohoslužba – vede P. Fr. Kozár, 1. 8. P. Josef Budil OSA ze St.
Brna, 5. 9. chrámový sbor z Čejkovic, 5. 10. P. Vl. Vaněk, místoděkan z Mor. Prus,
7. 11. z Brna-Kr. Pole, 5. 12. spojena s mikulášskou nadílkou.
Fatimské zastavení v novém kostele v Březině
Pobožnost bude od května do října včetně vždy třináctého. Program: 17.30
růženec, následuje mše sv. a světelný průvod kolem kostela. Začínáme 13. května za
účasti P. Jiřího Pally.
Školské sestry z Rakouska věnovaly pro kostel v Březině Křížovou cestu. Jedná se
o 14 bronzových odlitků. V neděli 5. dubna 1998 ve 14.30 hod. ji posvětíme a
vykonáme si pobožnost a uctíme ostatek sv. Kříže. Pozvali jsme i dárkyně řeholní
sestry. Srdečně zveme!
Bohoslužba východního obřadu
V minulé době byli u nás tajně vysvěceni kněží. Nyní mohou veřejně působit.
Někteří z nich byli již ženatí. Ti konají bohoslužbu dle východního obřadu (církev
řeckokatolická). Pozval jsem je k nám do Křtin. Přivítáme je ve Křtinách o nedělích:
14. června, 19. července, 23. srpna, 20. září, 11. října vždy o 9.00 hod. V pondělí
13. července v 17.30 h. v novém kostele v Březině.
Výtvarníci ze Znojma nám zhotovili krásné sošky Panny Marie Křtinské. Věrně
napodobují milostnou sochu. Výška 27 cm, odlity z umělé pryskyřice, povrchová
úprava je ruční práce. Velmi se podařily. Zájemci se mohou obrátit na farní úřad ve
Křtinách. Podle potřeby objednáme další.
Vydává Římskokatolická farnost, 679 05 Křtiny
č. tel. 0506/439189, odpovídá P. Tomáš Prnka
r. č. OkÚ Blansko o 370100495

