
 
 

ro�ník11.                                                                                                                     1/2000 
 
 
T�i jubilea – t�i pod�kování 
 
Píšeme rok 2000. Svatý Otec Jan Pavel II. zvláštní bulou vyhlásil tento rok jako 

Velké jubileum. Kn�žská rada brn�nské diecéze ur�ila naše poutní místo k možnosti 
denn� po celý jubilejní rok získat ovoce Velkého jubilea – odpustky. Poutní kalendá�, 
který najdete v tomto „Pozdravu“ vám nabízí plno možností. M�žete soukrom�, 
jednotliv�, v rodinném i farním spole�enství si vykonat pou� a tak se podílet na darech 
Velkého jubilea.  

1. kv�tna 2000 si p�ipomeneme 250. výro�í dostavby nádherného poutního areálu ve 
K�tinách. Tehdy 1. kv�tna 1750 byla p�enesena milostná socha Panny Marie K�tinské na 
hlavní oltá�. Zábrdovický opat Kryštof Ji�í Matuška kostel benedikoval – požehnal. 
Velkou d�kovnou poutí pod�kujeme za všechny milosti a Boží dary, kterých se nám a 
našim p�edk�m dostalo na p�ímluvu Panny Marie práv� na tomto svatém míst�.  
Program viz zadní strana tohoto „Pozdravu“. 

16. dubna pod�kuji Pánu Bohu za 50 let kn�žského života. Vzpomenu na chvíle 
sv�cení, které probíhalo v biskupské kapli na Petrov� – biskup brn�nský dr. Karel Skoupý 
m�l zakázán vstup do katedrály – a vše se d�lo bez ú�asti ve�ejnosti i nejbližších 
p�íbuzných. První kn�žská léta (40 m�síc�) jsem prožil u PTP, krátký �as jsem p�sobil 
v Oslavanech, pak v Ivan�icích, Znojm� u sv. K�íže, ve Zvoli n/Pern., na Starém  Brn�,  
u Milosrdných brat�í, krátce ve Val�i a Dalešicích, v Dešné a Nových Sadech. Teprve po 
16-ti letech v roce 1966 jsem byl ustanoven samostatným duchovním správcem 
v Adamov� a od roku 1973 na krásném poutním mariánském míst� ve K�tinách. Ve svém 
rodišti v Uh�icích, kde jsem slavil 28. kv�tna 1950 primici, pod�kuji v sobotu  
20. kv�tna 2000. 

 
Bože, vzdáváme Ti díky, že smíme stát p�ed tebou a m�žeme ti sloužit. 
Velebí má duše Pána, že mohu být u tr�nu Panny Marie K�tinské. 
 
Vít�zné a radostné velikono�ní Aleluja – chvalte Pána – vyprošuje a žehná zplna 

srdce vám všem  
 

P. Tomáš Prnka, jubilár 
 



Poutní kalendá� – K�TINY 2000 
 
 
 
1. kv�tna  Velká d�kovná pou� – 10.30 pontifikátní mše sv. Po�ad uveden na zadní 

stran� 
 8. kv�tna  pou� brn�nské mládeže 
13. kv�tna sobota – pou� boskovického d�kanství a farní spole�enství ze Žeb�tína 
27. kv�tna  sobota – III. pou� brn�nské diecéze – program zašle biskupství do každé 

farnosti – doprovázet bude hudba Bivojanka (pou� za ú�asti biskupa 
brn�nského Mons. Vojt�cha Cikrleho) 

28. kv�tna  ned�le – orelská pou� – hraje Dambo�anka 
 
 

1. jarní pou� 
3. �ervna  sobota – mše sv. v 8 hod. a 10.30 (tradi�ní pou� Hulín, B�est, Žalkovice, 

Kyselovice, letos p�ijedou i z Vnorov). Odpoledne p�icházejí poutníci 
Fatimského apoštolátu a farní spole�enství Benešov, Dambo�ice, Boskovice 
a další) 
mše sv. v 16.00 (1. mariánská sobota) a 18.30, následuje sv�telný pr�vod 
(P. Dokládal slaví st�íbrné a místní duchovní správce zlaté kn�žské 
jubileum) 

4. �ervna  ned�le – mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 a 10.30 pontifikální mše sv. – slouží 
strahovský opat Michael Pojezdný OPraem. 

 Odpoledne 13.30 rozlou�ení s poutníky a uct�ní mariánské sošky.  
 15.30 – mše sv.  
 
 

Hlavní pou� 
10. �ervna sobota – mše sv. v 8.00, další dle p�íjezdu poutník�. 16.00 slouží  

ThDr. Ladislav Tichý, v 18.00 slouží pontifikální mši sv. apoštolský 
nuncius Giovanni Coppa, po mši sv. sv�telný pr�vod (uvítáme poutníky: 
Adamov, Blansko, Šitbo�ice, Suchdol, Lipová, Konice, Brodek u Konice, 
Brodek u Prost�jova, Kojetín, M�rovice, Boskovice, Kralice, Rymice, 
Protivanov, Ur�ice, Byst�ice n/Pern. a další). Hudba ze Suchdolu. 

11. �ervna Hod boží svatodušní 
mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 a 10.30 pontifikální mši sv. bude sloužit 
novo�íšský opat Marian Rudolf Kosík OPraem. Koncelebruje P. František 
Krejsa, víced�kan z Litovle. (Uvítáme poutníky z Otaslavic, Prost�jova, 
Vrahovic, Pa�lavic, Boršic, Bošovic, Strážovic, Rozstání, Ondratic, 
Dobrochova, Držovic a další).  

 13.30 rozlou�ení s poutníky a uct�ní mariánské sošky 
 15.30 – mše sv. – poutníci ze Šlapanic a okolí 

12. �ervna  Pond�lí svatodušní – mše sv. 7.30 a 17.00 
18. �ervna  Nejsv�t�jší Trojice – poutníci z Pozo�ic a Uh�ic 
25. �ervna  ned�le 10.30 – poutníci z Ivanovic a okolí 

 
 



Hanácká a vyškovská pou� 
1. �ervence sobota – mše sv. 7.30 a 9.00 

 odpoledne o p�l 4. pobožnost 1. mariánské soboty 
 nave�er 18.30 – mše sv. a po ní sv�telný pr�vod  
 (poutníci z N�m�ic n/H., K�enovic, Hrušky, Vyso�an a další) 

 
2. �ervence  ned�le – mše sv.: 6.30 – 7.30 – 9.00 a 10.30 (poutníci: Vyškov, Sloup, 

Chvalkovice, Pustim��, Podivice a další) 
 13.30 – rozlou�ení s poutníky 

 
9. �ervence  zásv�tná pou� Tištín a Lipovec 
 
30. �ervence  svatoanenská pou�  

mše sv.: 7.30 – 9.00 (v kapli sv. Anny) a 10.30 pontifikální mše sv., slouží 
starobrn�nský opat Dr. Evžen Martinec. Hraje krojovaná dechová hudba  
ze Žarošic. (Uvítáme poutníky z Bílovic, Husovic, Ob�an a další). 

 14.00 – rozlou�ení s poutníky 
 
20. srpna  Korunova�ní pou� a tradi�ní sv�cení kv�tin 

 Po�ítáme s ud�lováním novokn�žského požehnání  
 14.00 – eucharistická pobožnost 

 
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, Tíkovice, 
Rosice, Št�pánov, Vír, �í�any, Velká Bíteš, Velké Mezi�í�í, Vladislav, 
Vysoké Popovice, Strážnice, Zbraslav a další. 

 
7. �íjna  sobota – 7.30 Královopolské Vážany, Vítovice, Habrovany, Olšany, 

Komo�any, Velešovice 
 
15. �íjna  duši�ková pou� – 7.30 – 9.00 a 10.30 pontifikální mše sv. – slouží 

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner (poutníci: 
Lysice, Drnovice, Tišnov, Bo�itov, Benešov a další).  

 14.00 – mariánská pobožnost. Hudba z Lipové. 
 
5. listopadu svatohubertská pou� – hlavní mše sv. v 10.30 
 
 
Ned�lní mše sv. v poutním období (14. 5. – 15. 10.) 
7.30 – 9.00 a 10.30 a pro poutníky také v 15.30 
O sobotách v 7.30 a dle pot�eby i v 9.00 
 
 
Rádi poskytneme další informace. 
Rádi Vás uvítáme u tr�nu Panny Marie K�tinské. 
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P�ed 80-ti roky 

 
 
 
Dne 20. února 2000 zem�ela ve v�ku nedožitých 98 let Marie Kvasni�ková.  

Asi poslední z t�ch, kte�í jsou zobrazeni na votivním obraze, který p�inesli poutníci 
z B�estu v roce 1920 a který visí v kapli sv. Anny. Tehdy jí bylo 18 rok�.  

Zalistoval jsem ve farních zápisech. Tehdejší pan fará� Bernard Pátek psal velmi 
podrobn�. Události roku 1920 jsou napsány na 29 stránkách formátu 35 cm x 22 cm. 
Tehdy zde p�sobil jako kaplan Antonín Hladký, pozd�jší d�kan a fará� v Ochozi u Brna.  

Mnohé události vás jist� budou zajímat. 
 
Nový rok. Ranní mše sv. byla slavná, asistovali s panem fará�em kaplan a bohoslovec 

Alois Kotulán. Mše sv. byla sloužena za padlé a zem�elé vojíny celé farnosti. Pozdní 
(hrubá) sloužil pan kaplan, na varhany hrál pan fará� a zárove� �ídil koledy p�veckého 
kostelního sboru. Odpoledne v Prose�i kaplan �ídil orelské divadlo váno�ní, p�i zp�vech 
hrál na harmonium. Mezihry vyplnilo dueto trubek brat�í Jedli�kových z Bukoviny. 
Divadlo se hrálo i ve�er. Na v��né sv�tlo se nedostává ani oleje ani petroleje, proto ženy 
p�ispívají tukem na sv�tlo. 

25. ledna – 3. ned�le po Zjevení Pán�: Na odpoledním kázání byli: slepý vojín 
Vojt�ch Opletal, dále syn Matouše Šev�íka z B�eziny, rolník Hól z Bukoviny a ješt� jeden 
muž. Dále 7 žen z III. �ádu a ostatní byly d�ti, celkem asi 30 osob. Bylo po�así nep�íznivé, 
ale na plesu u Trávní�k� v Bukovin� byla hospoda nacpaná. Jaká to známka doby 
povále�né. Kterýs prorok prorokoval o nyn�jším papeži Benediktu XV.: „religio 
depopulata“ (Religio = náboženství, depopulatio = zpustošení). Kam to sp�jeme! 

22. února – 1. postní ned�le. Po obou kázáních of�ra na vále�né zajatce, aby se co 
nejd�íve do své vlasti navrátili. Sbírka vynesla 147 korun. 

25. února – bohoslovec Alois Kotulán z Bukoviny vysv�cen dnes v Brn�  
na podjáhna. 

7. b�ezna – 3. ned�le postní – Pozdní (hrubá) sloužena p�i p�íležitosti sedmdesátých 
narozenin a jmenin presidenta republiky Tomáše Masaryka, za vyprošení ochrany a 
Božího požehnání našemu státu �eskoslovenskému.  

25. b�ezna – Zv�stování Panny Marie – ranní slavná, kou�ená za ob�anky a ob�any 
K�tinské. Byla i pozdní mše sv. a odpoledne požehnání.  

2. dubna – Velký pátek. Pro nedostatek olej� zase nešel posel na d�kanský ú�ad do 
Petrovic pro svaté oleje i užívalo se olej� starých sv�cených roku 1918.   

3. dubna – Bílá sobota – slavnost Vzk�íšení kolem kostela. Lidu bylo velké množství, 
což bylo út�chou v t�chto dobách pronásledování církve, rovn�ž mnoho lidí i následující 
Hod Boží velikono�ní. Lampi�ky nad sochou Panny Marie rozžaty jako loni. 

18. dubna – ned�le – den volby do sn�movny a v ned�li 25. dubna volby do senátu. 
10. kv�tna – K�ížový den – procesí do B�eziny a Prose�e �eské modlitby a zp�vy,  

1. zastavení u kaple Panny Marie vedle silnice, 2. zastavení u b�ezinského k�íže, 3. 
zastavení v kapli prose�ské a 4. zastavení u prose�ského k�íže na polích u lesa.  
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11. kv�tna – 2. k�ížový den. K�ížové proceství k Habr�vce (kolem fary). 1. zastavení 
u farského pole („Na kulaté“), 2. zastavení na míst�, kde stará silnice odbo�uje 
k Habr�vce, modlitby se konají sm�rem k železnému k�íži v polích habr�vských,  
3. zastavení v Habr�vce u k�íže pod lipami, 4. zastavení u k�íže Šev�íkova vedle nové 
silnice habr�vské. 

12. kv�tna – 3. k�ížový den. 1. zastavení u velkého železného k�íže (u K�tin vedle 
silnice brn�nské), 2. zastavení ve farské „Ho�e“ (asi uprost�ed, na cest� vedle panského 
lesa b�ezinského („Na Vysoké“), 3. zastavení u farského lomu u silnice adamovské a  
4. zastavení u kaple Panny Marie vedle silnice adamovské.  

12. kv�tna – st�eda p�ed Nanebevstoupením Pán� p�icházeli první poutníci. �íslice 
v závorkách znamenají po�et poutník�, pokud to lze zjistit po�ítáním nebo doptáváním. 

P�išla procesí: Rohozná u Poli�ky (106), �ejkovice (35), Citov (40), Pavlovice (200), 
Pivín (56), Probice (20), Mikul�ice (18), Nová Ves (20). 

13. kv�tna – Nanebevstoupení Pán�. První mše sv. byla již o p�l 6 hod. Sloužil  
dr. Vychodil, druhá o p�l 7. hod. – sloužil P. František Ku�era, katecheta z Vyškova. 
Ranní pak pan fará� a pozdní kaplan P. Antonín Hladký. Odpoledne p�išlo proceství: 
Boleradice (54), Mušov (47), Rataje (38), Ruprechtov (167), Šakvice (6), Husov (45), 
Boršice (18), Uherská Skalice (47). 

14. kv�tna – pátek. První mše sv. byla již o p�l 6. hod., sloužil místní kaplan. Ranní  
o 7. hod. sloužil P. Josef Skoták, fará� adamovský. V 8 hod. slavné rekviem s velkým 
konduktem, sloužil místní pan fará�. Pozdní sloužil kaplan pozo�ický P. Josef Koutný. U 
bo�ního oltá�e sloužil dr. Pavel Vychodil.  

Odpoledne p�išli kn�ží: Fará� nám�stský (u Olomouce), Konstantin Vrána, Bohumír 
R�žek, kaplan z Jedovnic, kaplan Hulínský P. Jadrní�ek, kaplan z B�estu Evžen Dlouhý.  
8 kn�ží zpovídalo do p�l 8. ve�er. Odpoledne p�išla proceství: Bohuslavice (70), P�n�ín 
(60), Nová Lhota (19), Velká (55), Uher�ice (58), Želetice (36), Robain (50), Charváty 
(20), Opatovice (40), Nám�š� (95), Týnec (65), Bílovice od Hradišt� (40), Strážnice (26), 
Veselí (21), Chudobín (65), Dub (130), Hulín (210), Stražovice (22), �echovice (26). 

15. kv�tna – sobota. Ráno bohoslužby jako den p�edtím v pátek. V 8 h. pr�vod pro 
votivní obraz, který v�novalo proceství b�estské. Zdejší fará� a kaplan P. Josef Koutný 
uvítali proceství, které p�išlo od Bukoviny, doprovázené kaplanem P. Evženem Dlouhým. 
U hlavního oltá�e konal proslov zdejší pan fará�, který pak posv�til i obraz, který byl 
postaven na nosítkách p�ed oltá�em. Pak zazpíval b�estský �ty�hlasý smíšený sbor krásný 
zp�v s doprovodem dechových nástroj�. Obraz byl pak zav�šen na stran� epištolní  
u hlavního oltá�e. Votivní obraz v�novalo b�estské proceství z vd��nosti za mocnou 
ochranu Matky Boží po dobu války. Maloval jej Eduard Neumann, akademický malí�, 
fará� u sv. Ji�í v �echách. Obraz p�edstavuje proceství b�estské v tam�jším hanáckém 
kroji. Vp�edu se vznáší Panna Maria K�tinská provázená zástupem andílk�. V pozadí pak 
�ást obce b�estské s kostelem.  

 
 
 

V p�íštím „Pozdravu“ budeme pokra�ovat 
 
 
 



Novinová zásilka 
Placeno v hotovosti 

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

 

 
Program Velké d�kovné pouti 1. kv�tna 2000: O p�l 10. hod. se pomodlíme r�ženec a 

podáme výklad o našem poutním míst�. Poté vyjdeme pr�vodem z fary do kostela, kde 
bude slavná pontifikální mše sv. Hlavním celebrantem bude biskup brn�nský  
Mons. Vojt�ch Cikrle. Koncelebranti: Opati strahovský, želivský, novo�íšský a 
starobrn�nský. Odpoledne ve 14.30 d�kovná pobožnost a uct�ní sošky Panny Marie 
K�tinské. Celou slavnost obohatí krojovaná dechová hudba z Nivnice a náš chrámový 
sbor.  

P�i slavnosti posv�tíme jubilejní korouhev. 
Na památku si m�žete zakoupit jubilejní medaile: post�íb�ená (500,- K�), pom�d�ná 

(400,- K�) a bronzová (400,- K�). Všechny jsou o pr�m�ru 70 mm a byly raženy na 
Slovensku v Kremnici.  

Máme ješt� n�kolik medailí sv. Metod�je z roku 1985 pozlacené (120,- K�) a 
post�íb�ené (100,- K�) – pr�m�r 40 mm. 

Také jsme vydali jubilejní hrní�ky (50,- K�), ješt� není vy�erpána zásoba videokazet 
o K�tinách, zvlášt� o korunovaci. P�iobjednali jsme sošky Panny Marie K�tinské – výška 
27 cm. Velmi zda�ilé. Cena 600,- K�. Propisky s potiskem za 10,- K�.  

V ned�li 16. dubna v 15.00 požehnáme studánku a Boží muku. P�i slavnosti zazní 
lovecké fanfáry a zazpívá náš chrámový sbor. Navazujeme na starou tradici, kdy se u této 
studánky zastavovali poutníci, odpo�inuli po namáhavém putování, pak u Boží muky 
zvané „Poklona“ modlitbou a zp�vem vyjád�ili radost, že jsou již blízko svatého místa  
u Panny Marie K�tinské.  

1. mariánské soboty: letos již desátý rok budeme konat pobožnosti 1. mariánských 
sobot. Za�ínáme 1. dubna – pobožnost povede P. Ji�í Sedlá�ek a P. Stanislav Drobný 
z Brna. P�ijedou i se svými farníky. Za�átek v 15.30. P�ineste si své napsané prosby.  
Na záv�r rozdávání požehnaných pokrm�. Pokrmy p�ináší farníci i poutníci. Fatimská 
zastavení v novém kostele v B�ezin� od kv�tna do �íjna v�etn�, vždy t�ináctého. Za�ínáme 
v 17.30.  

 
 
 
Za všechny Vaše modlitby, pen�žité dary, up�ímné Pán B�h zapla�.  

Pamatujeme na Vás u Panny Marie. Náš b�žný ú�et u �S Blansko:  
1361998309/0800. Zatím platí i staré �. 505250-638/0800. 
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