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Milí mariánští ctitelé! 
 
Oznamuji vám velikou radost: �eská 

biskupská konference ur�ila náš chrám Jména 
Panny Marie ve K�tinách jako místo, kde je 
možno získat celoro�n� ovoce Velkého jubilea – 
odpustky.  

Je to pro nás, ctitele Panny Marie K�tinské, 
velká radost, vyznamenání, ale i odpov�dnost. 
S pomocí Boží, Panny Marie i vás se nám jist� 
poda�í tuto nad�ji, naše o�ekávání naplnit.  

Celý tento „Pozdrav ze K�tin“ je p�evážn� 
v�nován Velkému jubileu.  

„Kéž jsou vánoce 1999 pro všechny zá�ivou 
slavností sv�tla, p�edevším zvláš� hluboké 
zakoušení Boží milosti a milosrdenství, slavností, která bude pokra�ovat až  
do zakon�ení Jubilejního roku v den Zjevení našeho Pána Ježíše Krista, 6. ledna roku 
2001. Nech� každý v��ící p�ijme výzvu and�l�, kte�í bez p�estání volají: „Sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má B�h zalíbení. Váno�ní doba tak 
bude pulzujícím srdcem Svatého roku, který vnese do života církve hojnost dar� 
Ducha pro novou evangelizaci.“ (citát z buly k vyhlášení Velkého jubilea).  

Všem farník�m, poutník�m, dobrodinc�m a našim nemocným p�ejeme milostiplné 
svátky váno�ní a v roce 2000 co nejvíce ovoce Velkého jubilea, které m�žete získat 
práv� na našem poutním míst�. 

Zplna srdce žehnám a t�ším se na setkání u Panny Marie K�tinské.  
 

P. Tomáš Prnka 
 
 
 
 



Zahájení Velkého jubilea 
 

 
 
V p�edve�er Hodu Božího váno�ního v 21.45 se shromáždíme u váno�ního stromu 

p�ed kostelem. Odtud za hlaholu zvonu p�jdeme pr�vodem ke kostelu. V pr�vod� 
poneseme Evangeliá� na znamení, že ve svatém roce budeme klást d�raz na hlásání 
radostné zv�sti. Junáci ponesou betlémské sv�tlo. Kn�z patou k�íže zatlu�e na hlavní 
vstupní bránu, brána se otev�e, vstoupíme do váno�n� vyzdobeného chrámu. 
Okou�íme oltá� i znak jubilejního roku, který bude umíst�n blízko hlavního oltá�e. 
P�eneseme Jezulátko do betléma, který také okou�íme. Bohoslužbu obohatí náš 
chrámový sbor pod vedením Jana Opletala. Srde�n� zveme.  

Na poslední den ob�anského roku v pátek 31. 12. chystáme následující po�ad:  
Ve 22 hodin bude v kostele adorace dík�, smíru a proseb. M�žete si p�inést své 
napsané prosby a vložit je do p�ipraveného džbánu, který b�hem adorace p�ineseme 
k oltá�i a na dané vaše úmysly se pomodlíme. Ve 23.00 bude mše svatá. Po celou dobu 
bude také p�íležitost ke svaté zpov�di. Pomodlíme se p�íslušné modlitby k získání 
odpustk�. Po mši sv. p�ejdeme do ambit�, úderem p�lnoci se rozezn�jí naše zvony, 
starostové z farností a p�ítomní kn�ží pop�ejí všem duchovn� i ob�ansky bohatý vstup 
do roku 2000 a do dalšího století.  

 
 

Jak nejlépe získat odpustky ve K�tinách 
 
 
Na našem poutním míst� m�žete získat odpustky po celý rok, a to denn�, 

p�ipomínám jen jednou za den. Podmínky k získání: p�ijetí svátosti smí�ení (m�žete i 
n�kolik dní p�edem jít ke svaté zpov�di a to kdekoliv). Zde se zú�astnit mše svaté, jít 
ke svaté, jít ke svatému p�ijímání a pomodlit se na úmysl svatého Otce: Ot�e náš, 
vyznání víry a modlitbu k Pann� Marii. Pokud byste byli u svatého p�ijímání a na 
jiném míst�, m�žete si zde vykonat pobožnost K�ížové cesty, pomodlit se r�ženec, 
vykonat adoraci apod.  

V poutním období od kv�tna do �íjna budou v sobotu mše sv.: v 7.30 a v 9.00. Na 
první mariánské soboty také v 16.00. Pokud p�ijede v�tší skupina (zájezd) lze sloužit 
mši svatou i v jinou hodinu. O ned�lích v poutním období: v 7.30 - 9.00 a 10.30.  

Z našich poutí v roce 2000: 1. kv�tna si budeme p�ipomínat 250. výro�í dostavby a 
benedikce našeho p�ekrásného kostela. Bude to den Velké d�kovné pouti. Hlavní 
bohoslužba bude v 10.30. Odpoledne mariánská pobožnost.  

Další pout�: 8. kv�tna – pou� brn�nské mládeže, 27. kv�tna – diecézní pou�,  
28. kv�tna – orelská, 3. a 4. �ervna 1. jarní pou�, 10. – 11. �ervna – svátky svatodušní 
– hlavní pou�, 1. a 2. �ervence Hanácká, 30. �ervence svatoanenská, 20. srpna – 
korunova�ní a sv�cení kv�tin, 15. �íjna duši�ková, 5. listopadu Svatohubertská pou�.  

Podrobn�jší po�ad uvedeme v „Pozdravu ze K�tin“ v záv�ru postní doby.  
Doporu�ujeme také rodinné pout� a p�ší putování.  
Budeme po celý rok p�ipraveni vám co nejvíce posloužit.  
 



3/99 
Jubilejní rok 2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
S pomocí Boží nám bude dop�áno slavit výjime�ný rok, který znamená konec 

století i tisíciletí a vstup do 21. století a 3. tisíciletí. Budeme jej slavit jako ob�ané, ale 
p�edevším jako k�es�ané. Vždy� nám bude p�ipomínat: 2000 let od narození našeho 
Pána Ježíše Krista.  

Církev vyhlásila rok 2000 jako svatý, Velké jubileum. Má nám dáti co nejvíce 
Božích dar�, vést nás ke smí�ení s Bohem i s lidmi. A s novou chutí, optimismem 
vstoupit do dalšího století.  

Je to rok jubilejní. Slovo jubileum znamená radost. Radost, že p�išel Syn Boží, že 
mu pat�íme, že jsme Božími d�tmi. Tuto radost chceme prožívat ve svém srdci, ale 
také i navenek ve vzájemném spole�enství. Jubilejní rok má být p�íležitostí k obnovení 
našeho duchovního života i obnovy církve. Tak budeme moci rozdávat radost  
i druhým lidem.  

Dva tisíce rok� od Kristova narození nás vede k pod�kování za vše, co k�es�anství 
pro tento sv�t p�ineslo. Ale zárove� i prosbu za odpušt�ní všeho, co jsme špatného 
ud�lali a také co jsme mohli dobrého vykonat a nevykonali.  

První jubilejní rok se slavil v roce 1300 za papeže Bonifáce VIII. Podle jeho listu 
(bula z 22. 2. 1300) obnovil tradici, která ud�lovala „hojná odpušt�ní h�ích�“ a 
odpustky t�m, kdo navšt�vovali basiliku sv. Petra ve V��ném m�st�. Od té doby pak 
církev vždy slavila Jubileum jako významnou etapu na své pouti k plnosti v Kristu. 
D�jiny ukazují, s jakým zápalem prožíval Boží lid Svaté roky, nebo� v nich vid�l 
opakující se p�íležitost pro mnohem intenzivn�jší vnímání Ježíšovy výzvy k obrácení.  

V tomto století se slavilo milostivé léto v roce 1900, 1925 (tehdy zavedena 
slavnost Ježíše Krista Krále), 1933 (rok vykoupení), rok 1950 (1. 11. vyhlášen �lánek 
víry o Nanebevzetí Panny Marie), 1975 a 1983. Jubilejní rok 2000 vyhlásil svatý Otec 
bulou z 29. listopadu na první ned�li adventní 1998.  

Bula za�íná: Jan Pavel biskup služebník Božích služebník� všem v��ícím 
krá�ejícím k t�etímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání. V 6. kapitole �teme: 
Ustanovuji, aby Velké jubileum roku 2000 bylo zahájeno v noci Narození Pán� roku 
1999 otev�ením svaté brány v basilice svatého Petra ve Vatikánu, kterému bude 
n�kolik hodin p�ed tím p�edcházet slavnost zahájení plánováná v Jeruzalém�  
i v Betlém�, stejn� jako otev�ení svaté brány v dalších patriarchálních bazilikách 
v �ím�. Otev�ení svaté brány v bazilice svatého Pavla se odkládá na úterý 18. ledna, 
kdy za�ne týden modliteb za jednotu k�es�an�. Jubilejní rok bude zakon�en v den 
Zjevení našeho Pána Ježíše Krista, 6. ledna roku 2001.  
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Výrazným prvkem tradice jubileí jsou i pout� a s nimi spojené odpustky. Pou� 

odpovídá situaci �lov�ka, který rád popisuje sv�j život jako cestu. Od narození až  
po smrt prožívá každý vlastní situaci putujícího �lov�ka. Písmo svaté dosv�d�uje 
hodnotu putování na posvátná místa: bylo tradicí, že Izraelita šel na pou� do místa, kde 
se uchovávala archa úmluvy, nebo že navštívil svatyni v Betelu nebo svatyni v Šilu, 
jež byla sv�dkem vyslyšení modlitby Anny, Samuelovy matky. Také Svatá rodina 
putovala do Jeruzaléma. D�jiny církve jsou živým deníkem nikdy nekon�ícího 
putování. Pout� do �íma, do Svaté zem� nebo do starobylých i nových mariánských 
svatyní, jsou cílem mnoha v��ících a prohlubují jejich zbožnost.  

S poutí souvisí znamení svaté brány. Poprvé byla otev�ena v bazilice v Lateránu 
b�hem jubilea roku 1423. Svatá brána p�ipomíná p�echod z h�íchu do milosti, k n�muž 
je povolán každý k�es�an. Ježíš �ekl: „Já jsem dve�e“ (Jan 10,7), aby nazna�il, že 
nikdo nem�že p�ijít k Otci, než skrze n�ho. Existuje pouze jediná brána, která 
umož�uje vstup do života spole�ností Bohem. Tou branou je Ježíš, jediná cesta spásy. 
Jen na n�ho se mohou v plné mí�e aplikovat slova: „Toto je Hospodinova brána, skrze 
ni vcházejí spravedliví.“ (Ž 118,20).  

Dalším zvláštním znamením jubilea jsou odpustky. V nich se projevuje plnost 
milosrdenství Otce, který vychází vst�íc svou láskou, vyjád�enou p�edevším 
odpušt�ním vin. Co jsou odpustky? Katechismus nám dává odpov�	: „Odpustek 
znamená, že se p�ed Bohem odpoušt�jí �asné tresty za h�íchy, jejichž vina byla 
zahlazena. Je to odpušt�ní, které náležit� p�ipravený v��ící získává za ur�itých 
podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativn� rozd�luje a 
používá pokladu zadostiu�in�ní Krista a svatých.“ 

Základní podmínkou pro získání odpustk� je vykonání svátosti smí�ení a p�ijetí 
eucharistie. Smyslem odpustk� je co nejpln�jší návrat k Otci a sdílení duchovních 
dober i všech dalších �in� lásky a dobroty jak v církvi, tak s ostatními lidmi. Jinak 
�e�eno: ten, kdo získává odpustky, je �lov�kem obdarovaným i obdarovávajícím. 
Odpustky m�žeme získat pro sebe a pro zem�elé. Pro jiného živého �lov�ka 
nem�žeme získat odpustky, má možnost je získat sám. O odpustcích se více m�žeme 
dov�d�t z r�zných církevních dokument� a také od svých kn�ží. I na poutních místech 
vám rádi zodpovíme vaše dotazy.  

Radost z Jubilea by nebyla úplná, kdyby náš pohled nezalet�l k té, která pro nás, 
v naprosté poslušnosti k Otci, dala život vt�lenému Božímu Synu. V Betlém� se pro 
Marii „naplnil �as, kdy m�la porodit“ a  napln�na Duchem svatým porodila 
prvorozeného z nového stvo�ení. Pannu Marii, ženu, která setrvávala v tichosti a 
naslouchání, oddanou do rukou Otce, vzývají všechna pokolení jako „blahoslavenou“, 
protože dokázala rozpoznat podivuhodné skutky, které v ní u�inil Duch svatý. Lidé 
nikdy nep�estanou vzývat Matku milosrdenství a vždy budou nacházet úto�išt� pod její 
ochranou. Ta, jež putovala s Ježíšem a se svým snoubencem Josefem do svatého 
Božího chrámu, kéž chrání putování t�ch, kte�í se stanou poutníky v tomto jubilejním 
roce. (Použito buly papeže Jana Pavla II.).  

 
 
 



Betlémské sv�tlo 
 
V ned�li 19. prosince 1999 po mši sv. v 11.30 p�inesou místní junáci Betlémské 

sv�tlo, uvítáme je u hlavního oltá�e, krátce si �ekneme o jeho symbolice. Ve �tvrtek 
23. 12. v dob� od 15 do 17 hod. bude možno si vyzvednout betlémské sv�tlo na 
Obecním ú�ad� a na Št�drý den v kostele nebo na fa�e. Nemocným a starým bude 
doneseno p�ímo dom�. Bude dob�e, když toto sv�tlo zazá�í u št�drove�erního stolu.  

 

 
 
 

K 250. výro�í benedikce kostela p�ipravujeme: 
 

Firma REDA nám v t�chto dnech vydá potišt�né hrní�ky (obsah 2 dc) a kuli�ková 
pera. Hrní�ky budou potišt�ny: Na jedné stran� silueta kostela s nápisem K�tiny a 
letopo�et 1750 – 2000. Na druhé stran� obrázek Panny Marie K�tinské.  

Na kuli�kovém peru nápis K�tiny a op�t oba letopo�ty. Hrní�ky budou v cen� asi 
50 K� a pera 10 K�.  

 
 

 
Medaile 

 
Slíbili jsme vydání medailí. Slib jsme dodrželi. Zásluhou ing. Jaroslava Pospíšila 

byly raženy v Kremnici na Slovensku. Autorem je akademický malí� Karel Zeman. 
Medaile jsou oboustranné a velmi dob�e provedené. Na jedné stran� je zobrazen kostel 
a nápis: K�tiny – Benedictio 1. maji MDCCL – A.D. MM 

Na druhé stran� Panna Maria a kaštanový kv�t a zmínka o zlatém kn�žském 
jubileu duchovního správce.  

P�vodn� jsme po�ítali s pr�m�rem medailí 60 mm. Na základ� r�zných 
p�ipomínek je nyní pr�m�r 70 mm. Tím se zvýšila i cena.  

 
1) bronzové (patinovaný tombak) – 400 K� 
2) patinovaná m�	 také 400 K� 
3) post�íb�ené 500 K� 

 
M�žeme nabídnout i videokazety o našem poutním míst�, zvlášt� o korunovaci 
K�tinské Panny Marie – 180 K�. Dále sošky Panny Marie K�tinské o výšce 27 cm – 
cena 600 K�.  
Upozor�ujeme, že medaile, hrní�ky, pera a sošky nebudeme posílat poštou.  



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

 
 
V ned�li 7. listopadu se konala svatohubertská mše. Byla to neobvyklá slavnost. 

Kostel byl stylov� vyzdoben z chvojí, jedli�ek, smr�k�, šípk�, kotoanestr� a dalších 
d�evin. V pop�edí vévodila socha sv. Huberta.  

Svatohubertskou mši sloužil Josef Selement (text), zhudebnil dr. Petr Vacek. 
P�ekrásn� se nesly kostelem tóny lesních roh� a p�ekrásné zp�vy. Ú�ast asi 1500 lidí, 
mezi nimi hosté ze Špan�lska – špan�lský ministr životního prost�edí, rektor 
madridské polytechnické university, p�edseda mysliveckého evropského sdružení 
z N�mecka, z našich host� rektor MZLU a d�kan lesnické fakulty, p�edseda 
�eskomoravské myslivecké jednoty prof. Ing. Josef Hromas, CSc., �editel ŠLP 
Masaryk�v les a �ada dalších. Tato zda�ilá pou� m�la veliký ohlas. Rádi ji v p�íštím 
roce zopakujeme.  

I letos jsme pro jubilejní rok 2000 vydali nást�nné kalendá�e. Ned�le a svátky jsou 
vytišt�ny v p�íslušných liturgických barvách. Uprost�ed je reprodukce starobylého 
obrázku. Pod ním hlavní pout� v r. 2000. Jako novinka: pozna�en i úpln�k m�síce. 
Cena jako jiná léta 10,- K�. Kartuziánské nakladatelství v Brn� nám vydalo váno�ní 
pohlednice – výjev z tabulového obrazu umíst�ného za hlavním oltá�em (cena 3,- K�).  

První mariánské soboty: 1. dubna za�ínáme a pak každý m�síc až do prosince 
v�etn�. Program 15.30 r�ženec, mše sv. a rozdávání požehnaných pokrm�. P�íležitost 
ke sv. zpov�di.  

 
 

Boží muka 
 

Kolem velikonoc p�ipravujeme žehnání Boží muky p�i silnici do Adamova. Hrubá 
stavba je již hotova. Bude do ní zabudována plastika Panny Marie s Ježíškem. Plastiku 
dle návrhu Milivoje Husáka realizovala sklá�ská hu� – Beránek Škrdlovice. Zárove� 
zp�ístupníme a požehnáme i obnovenou studánku. Termín oznámíme.  

 
Pod�kování 

 
Za všechny vaše dary, modlitby, za Vaši stálou p�íze� up�ímné Pán B�h zapla�. 

Náš b�žný ú�et u �S Blansko �. 505250-638/0800.  
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