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Milí farníci a poutníci
„Sp chali tam a nalezli Marii a Josefa i d átko
položené v jeslích.“ (Lk 2,16)
Vánoce
jsou
p edevším
zam eny
k Betlémskému Dítku. V Betlém se však
setkáváme i s Pannou Marií. Kde je Ježíš, tam je
i Maria, kde je Maria, tam je i Ježíš. Vánoce
jsou tedy i mariánské.
„Z r že kvítek vykvet nám, radujme se,
z života istého, z rodu královského nám, nám
narodil se.“ R že, život istý – to je Maria.
Prosíme Pannu Marii a zvlášt u jejího
tr nu, aby se Kristus narodil a byl i v naší duši.
A p ijde a dá v našem srdci všechno
do po ádku.
Všem vám posílám od tr nu Panny Marie
K tinské váno ní p ání spojené s pod kováním za Vaše putování do K tin, za Vaše
modlitby i za Vaše dary. Budu na Vás pamatovat p i p lno ní 24. 12. ve 22 hodin.
Láska Boží a p ímluva Panny Marie a Vás i Vaše drahé a naše nemocné provází
v roce 1999!

Zplna srdce žehnám
Váš P. Tomáš Prnka

ŠEBESTIÁN KUBÍNEK
nar. 1. 1. 1799 v Blažovicích u Brna

1. ledna 1999 uplyne 200 rok od narození velkého syna Moravy Šebestiána
Kubínka. Dv publikace vypravují o jeho život . První napsal dr. Josef Jan ík, rodák
z Rozstání (o. Prost jov), který byl jeho velikým obdivovatelem. P i p ednáškách
v brn nském alumnát se vícekráte o n m zmi oval. Na základ písemných i ústních
pramen napsal kníže ku: Na toulkách Božích – život a dílo Šebestiána Kubínka. (rok
vydání 1941).
Druhou publikaci sestavil ThDr. František Michal ík. Dal jí titul: Šebestián
Kubínek, velký syn Moravy. Vyšla v ím r. 1988.
Rád bych se s Vámi o n které myšlenky a poznatky z obou publikací pod lil.
Morava m la v minulém století Františka Sušila, profesora bohoslovc v Brn ,
který v noval všechny své síly kulturnímu životu. Nalezl si spolupracovníky ve svých
žácích, kte í ší ili jeho myšlenky dále mezi lid, kde se ujaly a p inesly požehnané
ovoce. Ale i v prostém venkovském lidu se našlo dosti takových, kte í p iložili ruce
k dílu a podle svých sil a schopností pomáhali. Mezi nimi význa né místo zaujímá
rolník Šebestián Kubínek, horlivý apoštol dobré knihy v našich zemích. Byl to zjev tak
neoby ejný, že již za jeho života se o n m mnoho mluvilo a psalo.
K sepsání životopisu Kubínkova se chystal i Václav Kosmák. Brzy po smrti
Kubínkov napsal do „Hlasu“: „Obšírn jší vylí ení jeho života a p sobení podám
pozd ji, až se mi poda í podrobn jších zpráv o jeho blahodárném p sobení. Prozatím
vzdávám úctu památce Kubínkov .“ Bohužel, Kosmák sv j úmysl neuskute nil.
Kubínek byl p edevším apoštol knih. Aby mohl tímto zp sobem apoštolovat,
rozhodl se vzdáti se svého otcovského domu, takže se stal úpln volným, na ni em
nezávislým. Než se vydal na cesty, navštívil v rodné obci každé obydlí, pomodlil se
s domácími, etl a rozpráv l s nimi o bohumilých v cech. Opat il si almárku na knihy.
Byla zelen nat ená, asi 60-70 cm vysoká, uvnit rozd lená na p ihrádky. S ní na
zádech procházel našimi kraji a roznášel knihy. Míval dosti t žký náklad, který zvlášt
ve stá í jej zna n tížil. Ze sv dectví Marie Kyzlinkové z Blanska z 10. íjna 1933:
„Sta í hospodá i pot žkali almárku s knihami a velice se divili, že tak t žkou almárku
sta ec v ku pokro ilého unésti m že.“
Všechny knihy, které prošly Kubínkovýma rukama, bylo na tisíce. Universitní
profesor dr. Miloslav Hýsek v p ednášce p i zahájení akce pro eskou dobrou knihu ve
Smetanov síni Obecního domu v Praze, dne 3. prosince 1939 vzpomn l jeho
apoštolské innosti p i rozši ování dobrých eských knih slovy: „Jakou radost z nové
knížky m li naši buditelé! S jakým nadšením se jejího ší ení ujímali naši vzd lanci
z Matice eské i prostí její apoštolové eského typu pátera Šmidingera, nebo
moravského Šebestiána Kubínka. est a sláva jejich památce.
Celou svou apoštolskou innost provázel Kubínek modlitbami za Boží požehnání.
„Neustanu prosit, aby sím , které rozsévám ústn a které se dostává dobrými knihami
národu mému, neslo stonásobný užitek v rodinách, obcích, aby š astn se všude da ilo
manžel m, rodi m, dítkám, hospodá m, eledi, pán m i poddaným, duchovním
i sv tským pro as i v nost.“

B h jeho dílu žehnal. P kn Kubínka charakterizuje Kosmák v Kukátku: „Vytkl si
za úkol rozši ovati mezi naším lidem dobré knihy a tím pravou osv tu. Myšlence této
v nuje všechny své síly, celý sv j život. On je sv tlonošem, jenž prochází bez
odpo inku krásné zem koruny svatováclavské, napomíná p íkladem i slovem
k dobrému. On je muž apoštolský. Kubínek je jeden z nejšlechetn jších muž , které
zplodila Morava. est mu budiž a dlouhý život.“
Kubínkova postava s charakteristickým kloboukem, plnovousem a „almárkou“
s knihami byla známa po celé Morav .
Kubínek byl velkým mariánským ctitelem. Zvlášt si oblíbil poutní místo ve
K tinách. Jim v noval knížku: Pobožnost k uct ní nejsv t jšího života Pána našeho
Ježíše Krista v poutním slavném chrámu Pán k tinském. Vyšla roku 1863
Kubínkovým vlastním nákladem.
Za hlavním oltá em jsou zav šeny ty i velké tabulové obrazy. Je na nich
znázorn no 80 výjev ze života Pána Ježíše a Panny Marie. První obraz p edstavuje
narození a d tství Pána Ježíše. Druhý jeho ve ejné p sobení. T etí jeho utrpení a smrt.
tvrtý zmrtvýchvstání a další události. Kubínek podává dvojí zp sob pobožnosti.
První varianta trvá asi 4 hodiny, druhá až 10 hodin. Na námitku, že je to p íliš dlouho,
uvádí Kubínek srovnání s pobožnostmi ve Vambe icích. Tam trvají celý den a poutníci
musí jít kolik dní p šky. Pro by naši v ící neob tovali rádi i n kolik hodin
k náboženskému uct ní Boha. as takto prožitý není marný, ale je od Boha
mnohonásobn odm n n.
Nedávno jsem dostal asopis zvaný Kubínk v pramínek. Vydává jej v Moravských
Bud jovicích profesor Pavel Kryštof Novák. Náš astý poutník Alois Benda
z Královopolských Vážan v n m píše: „Když jsem procházel rozkvetlé louky
Na í kách nedaleko poutního místa K tiny, došel jsem až k místu, kde pod lesem
vytékal ze strán pramínek k iš álové vody. Byl nesm lý, jen ob as z n ho vysko ilo
pár bublinek, což sv d ilo o tom, že se hlásí k životu. Je úžasné pozorovat tento malý
div, který považujeme asto za samoz ejmost. Stojíme u zrodu malého pot ku, který
má za átek u tohoto pramínku, vyv rajícího z lesní strán .“
Jsme rádi, že Kubínek má své následovníky a že bude vydána publikace ke
200. výro í jeho narození.
Jde postava tam k zemi schýlena
však na rtech zp v a v o ích jas.
Knih almárka i v ku b emena
mu neztlumily vroucí hlas.

(Verše od P. Tomáše Špidlíka SI)

Jej nadchne dálka, háj i luh,
zná Morav nky sever, jih,
kde Kubínkovi mluví B h
kde rozsévá on moudrost knih.

Pouti v roce 1999
1. jarní pou p ipadá na 15. a 16. kv tna, hlavní na 22. a 23. kv tna. Orelská na
ned li 30. kv tna, tradi ní vyškovská 13. ervna. Hanácká 26. a 27. ervna.
Svatoanenská 25. ervence. Korunova ní spojená s tradi ním sv cením kv tin
15. srpna a duši ková 17. íjna.
Diecézní pou v sobotu 29. kv tna s celodenním programem. Dopoledne
katechese P. Vojt cha Kodeta OCarm. 9.30 p ivítání Otce biskupa, r ženec a mše sv.
Odpoledne 13.30 promluva Mons. Aloise Pekárka a pak spole ná adorace pod
vedením diecézního st ediska mládeže.
P esn jší informace o poutích budou uvedeny v „Pozdravu ze K tin“ . 1/1999
p ed velikonocemi.
Pobožnosti 1. mariánské soboty za ínají 10. dubna. Zastavení u Panny Marie,
Matky církve v B ezin 13. kv tna (Nanebevstoupení Pán ).
Rok 2000 je rokem mimo ádn jubilejním. Ale i naše poutní místo má své velké
jubileum.
1. kv tna roku 2000 uplyne 250 rok od benedikce nyn jšího mariánského chrámu
a p enesení milostné sochy Panny Marie K tinské na hlavní oltá . K tomuto jubileu
p ipravujeme:
Dokon ení generální opravy hlavního schodišt
Úprava liturgického prostoru p ed hlavním oltá em s možností ud lení titulu
„basilika minor“
Nové ozvu ení kostela
Zvonohra – projekt zvonohry pro naše poutní místo má dv varianty: První po ítá
s 15 zvony, druhá se šesti. ást z nich bude zárove použita i pro slavnostní
vyzván ní.
Zvonohra bude ovládaná zvláštním ídícím computerem CHMPA Belgium.
Hmotnost zvon od 21 kg do 300 kg.
Zde se naskýtá mimo ádná, i když náro ná možnost: Sponzorsky se podílet.
Jednotlivec nebo i celé procesí i jiný subjekt se rozhodne zaplatit n který ze zvon .
Darovaný zvon m že nést jméno dárce, p ípadn uvedeme jména dárc na zvláštní
tabuli. Kdykoliv bude zvon zvonit, bude zárove hlásat šlechetný in dárce. Jsme
ochotni podat zájemc m bližší informace. Záleží na Vás, zda se tento velkolepý zám r
uskute ní.
Chválu vzdejme, ó k es ané, nejsv t jší Matce Pán !
Pro jubilejní rok p ipravujeme ražení jubilejních medailí. Budou oboustranné:
Na jedné stran poutní kostel a latinský text s uvedením data benedikce. Na druhé
stran obraz K tinské Královny. Medaile bude mít též zmínku zlatého kn žského
jubilea místního duchovního správce.
Pr m r medaile 60 mm. Po et asi 300 kus . N které budou post íb ené. Cena se
bude pohybovat p es 300 K . Budou raženy na Slovensku v Kremnici.
V ned li 6. prosince si místní duchovní správce spolu s farníky p ipomene 25 let
p sobení na poutním míst ve K tinách. Nejenom p ipomene, ale i pod kuje
p i mši sv.

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt Brno .j. P/2-2395/94 ze
dne 1. 7. 1994.
Opravy
Stále pokra ujeme na generální oprav hlavního schodišt . P es r zné p ekážky se
dílo da í. Rádi bychom v p íštím roce celé náro ní dílo dokon ili. Dosavadní výdaje
iní p ibližn 8 milión . V p íštím roce budeme pot ebovat asi 4 milióny.
Dále jsem restaurovali 2 obrazy K ížové cesty umíst né v ambitech. Oprava pláten
si vyžádala 36 000 K a zlacení rámu v etn dopln ní 26 000 K .
B hem zimního období budeme restaurovat zbývající ty i obrazy. Rozpo et
restaurování pláten iní 72 000 K . K tomu t eba p ipo íst opravu a zlacení rám .
Rozpo et nebyl ješt dodán.
Opravovali jsme fasádu hlavní v že nákladem tém 100 000 K . V Bukovince
p i p íležitosti 225. výro í postavení kostela jsme opravili fasádu a st echu.
Pod kování
Na záv r roku chci všem pod kovat za Vaše modlitby, Vaši lásku k našemu
poutnímu místu. Pán B h zapla za Vaše dary, které dáváte p i sbírkách, v kostele do
pokladni ek nebo posíláte poštou i p ímo na náš b žný ú et. S Vaší pomocí a také
s pomocí státní dotace a p j ek se nám da í uskute ovat naše náro né a nutné
projekty.
Budeme vd ni i za Vaše další dary. M žete si vyžádat složenku nebo poslat
p ímo na náš b žný ú et u S Blansko . 505250-638/0800. Na požádání dáme
i písemné potvrzení, které oprav uje k odpisu ze základu da ového p iznání.
Své pod kování chci vyjád it slovy sv. Pavla: „Je to jako libá v n , ob Bohu
p íjemná a milá. A protože m j B h je p ebohatý, odplatí Vám to skv le skrze Krista
Ježíše ve všem, cokoli budete pot ebovat.“ (Fil. 418-19).
Pod kování pat í i hudebník m z Nivnice, Lipové, Žarošic, Dambo ic, B estu,
Hulína, Pavlovic, Jedovnic, místní kapele a dalším.
Nabídka
Nabízíme Vám: Videokazety o našem poutním míst (180 K ), sošky K tinské
Královny (600 K ), plakety Panny Marie, k tinský aj (25 K ), nást nné kalendá e
(10 K ), brožurky o K tinách, pohlednice a další.
-----------------------------------------------------------------------

Vydává ímskokatolická farnost K tiny, PS 679 05
. tel. 0506/439189, odpovídá P. Tomáš Prnka
r. . OkÚ Blansko o 370100495 – neprodejné

