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Milí mariánští ctitelé!
Na Zelený tvrtek – 1. dubna je v kalendá i
poznamenán první jarní úpln k. Následující ned le je
Hod Boží velikono ní.
Na velikonoce se p ipravujeme v dob svatopostní
a zvlášt ve svatém týdnu, který za íná Kv tnou
ned lí. Svatý proto, že slavíme nejposvátn jší dny
v celém církevním roce.
Svatý týden nazýváme také pašijový, protože se
tou pašije. Pašije znamenají vypráv ní o utrpení
Pána Ježíše. V p edkoncilním uspo ádání církevního
kalendá e se etli ty ikráte: Na Kv tnou ned li,
v úterý, ve st edu a na Velký pátek. V sou asné dob
jen na Kv tnou ned li a na Velký pátek. Naši
p edkové íkali: Když se na velký pátek tou pašije, otvírají se poklady zem .
V Erbenov Kytici je to jen pov st. Ale Pán Ježíš svými pašijemi nám skute n otev el
poklad: Pramen všech milostní a p edevším nám otev el nebe.
Velikonoce pat í k nejstarším svátk m. Slavili je již ve Starém zákon od dob
Mojžíšových. K es anské velikonoce nám p ipomínají dvojí tajemství: Tajemství
smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Všem Vám, mariánským ctitel m, farník m, dobrodinc m a našim nemocným
vyprošuji u tr nu Panny Marie K tinské jásavé, radostné a vít zné velikono ní
Aleluja!
Pamatuji a zplna srdce žehnám
P. Tomáš Prnka

Poutní kalendá – K tiny 1999
Sobota 1. kv tna: X. jubilejní „Moravská pou “ za ú asti sv tícího biskupa
Mons. Josefa Hrdli ky. Poutníky doprovází dechová krojovaná hudba z Nivnice. Mše
sv. v 10.30.
Sobota 8. kv tna – pou brn nské mládeže
1. jarní pou
15. kv tna – sobota – mše sv. v 8.00 a 10.30 (tradi ní pou Hulín, B est,
Žalkovice, Kyselovice a další). Odpoledne p icházejí poutníci Fatimského apoštolátu
a farní spole enství: Benešov, Dambo ice, Boskovice a další).
V 18.00 hod. uvítání sochy Panny Marie z Nazareta, následuje mše sv., sv telný
pr vod, uct ní sochy Panny Marie Nazaretské a rozlou ení.
16. kv tna – ned le – mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 – 10.30 pontifikální mše sv.,
kterou bude sloužit litom ický biskup dr. Josef Koukl (poutníci z Jesence a okolí,
Boršice u Buchlovic, Horní Št pánov, Pavlovice u Kojetína). 13.30 rozlou ení
s poutníky.
Hlavní pou – svátky svatodušní
22. kv tna – sobota
mše sv. v 8.00, další dle p íjezdu poutník . V 16.00 slouží prof. ThDr. Ladislav
Tichý, v 18.00 generální viká Mons. Ji í Mikulášek – po mši sv. sv telný pr vod.
(Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbo ice, Suchdol, Lipová, Konice, Brodek
u Konice, Kojetín, M rovice, Boskovice, Kralice, Rymice, Protivanov, Ur ice,
Byst ice p. Pern. a další). Hudba ze Suchdolu.
23. kv tna – Hod Boží svatodušní
mše sv.: 6.15 – 7.30 – 9.00 – 10.30 pontifikální mše sv. – slouží apoštolský
nuncius arcibiskup Giovanni Coppa. Doprovází krojovaná hudba a schola z Nivnice.
(Otaslavice, Prost jov, Rozstání, Vrahovice, Pa lavice, Boršice, Bošovice, Strážovice,
Ondratice, Dobrochov, Držovice, Klenovice, Pivín, Želetice a další).
13.30 – rozlou ení s poutníky a uct ní sošky Panny Marie K tinské
16.00 – mše sv. poutníci ze Šlapanic a okolí
24. kv tna – pond lí svatodušní – mše sv. v 7.30 a 17.00
29. kv tna – sobota – 2. Diecézní pou – 8.30 katecheze P. C. V. Kodeta OCarm,
9.30 uvítání biskupa brn nského Otce Vojt cha Cikrleho, r ženec a mše sv.
Odpoledne 13.30 promluva Mons. Aloise Pekárka a spole ná adorace.
30. kv tna – orelská pou – p i mši sv. v 10.30 hraje krojovaná hudba z Dambo ic.
P ší pou mládeže z Pozo ic. Poutníci z Uh ic.

13. ervna – ned le – vyškovská pou
v 10.30 koncelebrovaná mše sv.,
v 13.00 zakon ení pouti
Hanácká pou
26. ervna – sobota – po poledni vítání poutník (N m ice n/H., K enovice, Hruška,
Vyso any a další). 18.30 – mše sv. a po ní sv telný pr vod.
27. ervna – ned le – mše sv.: 6.30 – 7.30 – 9.00 – 10.30 (poutníci: Sloup, Ivanovice,
Švábenice, Orlovice, Drnovice, Lule , Ra ice, Pístovice, Ježkovice, Chvalkovice,
Pavlovice, Mor. Málkovice, M rovice, Tu apy, Pustim , Podivice a další).
13.30 – rozlou ení s poutníky.
4. ervence – ned le – zásv tná pou : Tištín a Lipovec
25. ervence – svatoanenská pou
mše sv.: 7.30 – 9.00 (v kapli sv. Anny) a 10.30 – doprovází krojovaná kapela
ze Žarošic. Poutníci: Bílovice n./Svit., Ob any, Husovice a další). 14.00 – rozlou ení
s poutníky.
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie
Korunova ní pou a tradi ní sv cení kv tin. 10.30 – pontifikální mše sv., slouží
arcibiskup ThDr. Karel Ot enášek. 14.00 – Te Deum a uct ní sošky Panny Marie
K tinské
V m síci zá í p icházejí poutníci: Boskovice, B ezová, Budišov, Smrk, Jinošov,
Kon šín, Knínice, Letovice, Mohelno, Nosálovice, Olešnice, Kunštát, Sulíkov,
O echov, Tikovice, Rosice, Št pánov, Vír, í any, Velká Bíteš, Velké Mezi í í,
Vladislav, Vysoké Popovice, Strážnice, Zbraslav, Vnorovy, Hradec Králové, Ostrava –
Mariánské Hory a další.
9. íjna – 8.00 – poutníci: Královopolské Vážany, Vítovice, Habrovany, Olšany,
Komo any a Velešovice.
17. íjna – duši ková pou
10.30 – pontifikální mše sv. za † poutníky a † dobrodince. Celebruje strahovský opat
Michael Pojezdný. (Poutníci z Lysic, Drnovic, Tišnova, Bo itova a další). 14.00 –
mariánská pobožnost. Hudba ze Suchdolu.
----------------------------------------------Ned lní mše sv. v poutním období (16. 5. až 17. 10.): 7.30 – 9.00 – 10.30.
Na Vaše p ání rádi podáme další informace.

V dob kamenné, bronzové a železné byly jeskyn v údolí k tinského potoka
úto išt m lov ka, jak o tom sv d í etné archeologické nálezy. T sná údolí byla
p íhodná pro lovecké výpravy a jeskynní prostory poskytovaly p íhodný úkryt
i bydlení. N kte í se domnívají, že již p ed 100 000 lety zde žili lidé.
Mezi nálezy ze starší doby železné – halštatské (8. až 15. stol. p . Kr.) má
mimo ádný, p ímo unikátní, objev v Bý í skále. (Asi 5 km od K tin). Na tomto objevu
se p edevším podílel otec moravské archeologie léka Jind ich Wankel. O svých
výzkumech se zmi uje ve své knize „Obrazy z moravského Švýcarska a jeho
minulosti“.
Bez jakékoliv nadsázky pat í nález v Bý í skále k nejbohatším a nejvýznamn jším
v rámci celé st ední Evropy. asto se mluví o legendárním nálezu. Nález obsahoval
tisíce p edm t z bronzu, železa, zlata, obrovské množství jantarových a sklen ných
perel, keramické nádoby, ob tní misky a další. Tisíce kus jantarových perel mohou
být dokladem dlouhodobých a bohatých ob tin. O jantar byl v antickém sv t velký
zájem a byla mu p ipisována magická moc. Mnohé p edm ty z Bý í skály nemají
v Evrop obdoby v bec. Nálezy jsou dokladem vztah až k Baltu, do Itálie, ano, až
do Malé Asie.
Byl nalezen i malý oltá zbudovaný z p itesané kamenné desky, spo ívající na
dvou menších deskách. Na oltá i ležely v zuhelnat lém obilí useknuté lidské ruce
s bronzovými náramky a zlatými prsteny a polovina lidské lebky.
V roce 1872 byla nalezena bronzová soška bý ka. M l jednu trojúhelníkovou
železnou dešti ku vsazenou na ele. Podobné dešti ky na bocích a jeden železný pásek
na míst páte e. Pro posvátný význam mluví p edevším vsazené železné ásti, jež
poukazují na egyptského býka Apisa. Socha bý ka je pln litá, p ibližn 10 cm dlouhá
a stejn vysoká, má velkou, vodorovn postavenou a trochu vzp ímenou hlavu
s velkými kruhovitými o ními d lky, do nichž byla nejpravd podobn ji vsazena
duhová sklovina, po níž na okrajích se zachovaly slabé stopy. Kult býka se rozší il
z Indie p es etné zem Asie, Evropy, Afriky a hrál d ležitou úlohu v mnohých
náboženstvích starého sv ta. M žeme vzpomenout i na „zlaté tele“ Izraelit .
V halštatské dob byl významný i kult slunce. N kdejší slune ní v z tažený
labut mi se transformoval do podoby vozu taženého ko ským sp ežením. ty kolový
v z se záp ahem a vozatajem p ešel do halštatské symboliky v bec. Je zajímavé
i v Bý í skále se nalezly sou ásti ko ských postroj , ty kolových voz jako železné
obru e kol, bronzové kování a další kovové sou ásti ty kolových voz . Vedle tohoto
nálezu i 2 ko ské kostry.
Podrobná kulturn historická analýza p edm t z Bý í skály není dodnes
ukon ena. Její p edb žné výsledky však p ece jen ukazují na skute nost, že v jeskyni
byly shromážd ny výrobky z tém všech hlavních evropských oblastí doby halštatské.
Oby ejn se vylu uje, že by Bý í skála m la obytnou funkci.

Nabízí se výklad: Šlo u úst ední ob tišt s neoby ejn velkým ak ním rádiem. (Viz
Prav ké d jiny Moravy – svazek 3).
M žeme se tedy domnívat, že Bý í skála byla jedním z nejv tších kultovních míst
v celé Evrop . Možná, že s menší i v tší intenzitou byla pohanským poutním místem
i v následujících dobách. Vždy která generace v lidských d jinách byla bez
duchovního rozm ru?
Po dob halštatské p išla doba keltská. Oblast duchovního života té doby, zejména
náboženství, mající podle písemných zpráv zna ný význam, je doposud nedostate n
poznanou složkou celkového obrazu jejich kultury. (Prav ké d jiny Moravy, svazek
3). Náboženskou doktrínu rozvíjeli a také o kult pe ovali druidové – zvláštní vrstva
vzd laných kn ží, ovládajících i jisté základy v d jako písmo, medicína, astronomie.
Do k tinského údolí posléze p icházejí Slované. I oni m li své náboženství. eho
Tomáš Wolný (1793-1871), rajhradský benediktin, popisuje Bý í skálu jako velkolepý
p írodní div a vzpomíná p i tom také na jednu lidovou pov st, která spat uje v jeskyni
chrám Svantovíta nebo Vítislava. (J. Wankel: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho
minulosti).
Plným právem proto n kte í historikové mluví o k tinském údolí jako sacrum, to
jest svaté, posvátné. A my se m žeme ptát: nenavázali k es ané na tuto prastarou
tradici putování do k tinského údolí? Lidová tradice i moderní jazykov dná pátrání
dávají do p ímé souvislosti se slovem „k títi“. Podle starých vypráv ní byli
v k tinském údolí k t ni po p íchodu cyrilo-metod jské misie na Velkou Moravu
pohané. Proto „Údolí k tu“ – latinsky: Vallis baptismi.
Jedna zdejší pov st íká: Šedovlasý sta ešina promlouvá k lidem: „Už jdou! T ší
mne, že je vás tady takové množství. Hle, dnes k nám p ijdou dva osvícení muži, které
nám posílá náš mocný panovník. P icházejí z daleké ciziny, ale hovo í naší mluvou a
jdou nás pou it o ví e v Ježíše Krista, který za nás všechny ob toval život na k íži.
Nuže, poj me je p ivítat.“
Za zp vu se blíží nevídaný pr vod. Vp edu krá í mladý kn z, nese zlatoskvoucí
k íž, za ním jdou svatí Cyril a Metod j od ní v dlouhých ízách, doprovázeni svými
u edníky. Vladyka poklekl p ed p icházejícími. Svatí brat i mu žehnají, také všemu
lidu kolem. Došli až ke skále p ed pohanský chrám, tam vystoupil Metod j a hlásal
Boží slovo. Zlaté slune ní paprsky oza ují jasným sv tlem celý prostor, který je
obklopen tmavým lesem. Kolem je ticho, všichni hledí s obdivem a úctou
k moravským v rozv st m.
Slova, která plynou z úst Metod jových, jsou tak ú inná, s takovou láskou a n hou
pronášená, že srdce Moravan jim nemohou odolat. Vrhají se na kolena a p ijímají
víru Kristovu i k est.
(P evzato z knihy: Z Je mínkovy íše od Karly Bufkové-Wanklové)

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt Brno .j. P/2-2395/94
ze dne 1. 7. 1994.
Z deníku p íjm a vydání za rok 1998
P íjmy:

p ísp vky od MK R 2 600 000,-, od obce K tiny 6 000,od obce Bukovinka 50 700,-, od obce Bukovina 5 000,od Okresního ú adu 510 000,-, p j ky 153 000,z statek z r. 1997 23 791,-, sbírky dary z tuzemska a
ze zahrani í 632 000,-.
Celkem

Výdaje:

3 980 491,-

oprava památek
p ísp vek na diecézi
ostatní vydání

3 456 199,25 130,449 524,-

Celkem

3 930 853,-

Za Vaše dary up ímné Pán B h zapla . Pamatujeme na dobrodince u tr nu Panny
Marie.
Plánované vydání na rok 1999

4 100 000

Máme b žný ú et u S Blansko . ú tu 505250-638/0800. M žete poslat p evodem
nebo Vám pošleme složenku.
1. mariánské soboty
Za ínáme 10. dubna 1999 za ú asti P. Ing. Ji ího Sedlá ka, který p ijde se svými
farníky z Brna-Lískovce. Program jako minulá léta: Za ínáme v 15.30 modlitbou
r žence, následuje mše sv. a rozdávání požehnaných pokrm . Další mariánské soboty:
1. 5. – poutníci z Brna-Husovic, 5. 6. – z Brna-Líšn , 3. 7. – staroslov nská
bohoslužba, 7. 8. – ze Starého Brna, 4. 9. – z ejkovic, 2. 10. – z Mor. Prus, 6. 11. –
z Brna-Kr. Pole a 4. 12. spojena s mikulášskou nadílkou.
Fatimské zastavení v novém kostele v B ezin
Pobožnost od kv tna do íjna v etn vždy t ináctého. Program: 17.30 – r ženec,
následuje mše sv. a sv telný pr vod kolem kostela.
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