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Slovo od Panny Marie! 
 
Co je posláním „Pozdravu ze Křtin“? Především Vás 

chceme informovat a pozvat na naše překrásné poutní místo. 
Proto vždy v 1. čísle každého ročníku uvádíme poutní 
kalendář. V dalších číslech si připomínáme, co se nám 
podařilo, co mohlo být lepší.  

Rádi se také vracíme do historie, abychom se dověděli, 
jak veliká a slavná je tradice Křtin a jak rádi naši předkové do 
Křtin putovali.  

P. Jiří Mikulášek, generální vikář, při příležitosti své 
pouti do Křtin napsal do kroniky: „Studánky si nemůžeme vymyslet, musíme k nim chodit 
tam, kde vytryskl pramen. To jsou poutní místa. Ať i další generace v dalších staletích 
objevují ve Křtinách studánku Boží milosti.“ 

„Pozdrav ze Křtin“ vás tedy stále zve, abyste načerpali ze studánky poutního místa 
bohatost Božích darů, abyste se osvěžili u trůnu Panny Marie a tak se posílili v tomto 
pozemském putování a jednou dosáhli i cíle své životní cesty.  

Naše pozvání zaznívá hlasitěji zvláště v letošním jubilejním roce. Dobře to vystihl 
apoštolský nuncius ve své promluvě 10. června 2000: „V této vigilii Seslání Ducha 
svatého, jakož i zítra se koná nejdůležitější pouť ve zdejším nádherném kostele Pany 
Marie, jenž byl vybrán jako jedno z diecézních míst, kde je možno po celý rok získávat 
odpustky. Je to velká čest pro vás, milí křtinští přátelé, kteří máte milost uchovávat 
zázračnou sochu Panny Marie a malého Ježíška.“ 

Zároveň se můžete potěšit krásou umění jedné z nejkrásnějších mariánských svatyní. 
Vpravdě perla duchovní i perla umění. Jedinečné místo, které mluví duchovně i umělecky. 

 
Srdečně Vás zveme a zplna srdce žehnám. 
 

P. Tomáš Prnka 
 
 
 



Z našich poutí: 
 
1. května – Velká děkovná pouť. Nečekaně přišlo mnoho poutníků. Hlavní 

celebrant biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. V závěru bohoslužby posvětil naši 
jubilejní korouhev. Nese pozdrav: „Salve Gemma Moraviae“ – Zdrávas Perlo Moravy! 

Velmi se též vydařila diecézní pouť, která se konala již potřetí ve Křtinách.  
(Asi 2 000 poutníků) 

Orelská pouť 28. května byla hojněji navštívena než loňská. Pohled na třicítku 
ministrantů, krojované poutníky z Brna-Židenic, na prapory jednotlivých orelských jednot 
v průvodu, nám všem udělal velikou radost. 

Hlavní pouť (10. a 11. 6.) – o ní napsal apoštolský nuncius: 
 
10. 6. 2000 

Vigilie seslání Ducha svatého 
Bylé to velmi krásné a dobré 

Děkuji a žehnám. 
 
P. Tomáš Prnka       + Giovanni 

Coppa 
P. Suchomel Miroslav Jiří Mikulášek 
P. Josef Šiška  Tichý 
 
 

 
 
 

Pohled do zaplněného chrámu při večerní bohoslužbě v sobotu 
před Hodem Božím svatodušním. 
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Před 80-ti roky (pokračování z minulého „Pozdravu“) 

 

 
Neděle po Nanebevstoupení Páně – 16. 5. 1920: První mši sv. již o 5 hod. ráno sloužil 

u hlavního oltáře P. Evžen Dlouhý, kaplan z Břestu, zároveň u zadního oltáře (z druhé 
strany hlavního oltáře) místní kaplan. O 6. h. také u hlavního oltáře modřický farář P. Jan 
Stránecký. U bočního oltáře P. Pavel Vychodil, u dalšího bočního oltáře kaplan hulínský 
P. Jadrníček. Ranní o 7. h. P. Josef Koutný, kaplan z Pozořic. Další místní farář  
P. Bernard Pátek. 

Proceství v sobotu ráno – 15. 5.: Ždánice (28), Loštice (28), Jesenec (60), Kladky 
(71), Vejšovice (40), Přemyslovice (70), Štěpánov (130), Konice u Prostějova (114),  
Břest (450). 

Odpoledne 15. 5.: Proceství z Dolních Dunajovic (65). 
Zmínka o počasí: V těchto dnech byla velká vedra.  
Hlavní pouť – sobota 22. 5. Odpoledne přišla tato proceství: Loučky u Prostějova 

(40), Vejrovice (45), Olšany (50), Invačice (35), Brodek u Prostějova (80), Suchdol (150), 
Tovačov (78), Podivice (45), Litomyšl (35), Synava (38), Lomnice u Tišnova (50), 
Bošovice (32), Šitbořice (60).  

Kněží uvedení v kronice: Mons. Dr. František Bulla, profesor theologie v Brně,  
P. František Baka, dr. Pavel Vychodil, Josef Plhal z Ochoze a Šebestián Páral, farář 
z Pozořic. 

I tehdy hlučely kolotoče. Zápis říká: Hluk flašinetů a trub z boudy komediantské rušil 
bohoslužby. Farář sice zakročil u četnického strážmistra a písemně u starosty, avšak 
s malým pouze úspěchem pro pondělí svatodušní. 

U sv. přijímání na Hod Boží: 1107. Zpovídalo 8 kněží. 
Proceství 23. 5.: Bradleny (80), Smržice (20), Kostelec (23), Bystřice n/Pern. (90), 

Líšeň (110), Opatovice (95), Pařezovice (105), Mokrá (95), Habrovany (97), Jiříkovice 
(109), Korouhev u Poličky (47), Sulkovec (100), Prostějov (500), Nedvězí od Poličky 
(47), Sokolnice (100), Bohdalice (27), Lažánky (22), Višňová (75), Tuřany (25), Rajhrad 
(54), Bedřichov (24), Kojetín (31), Tišnov (130), Pačlavice (61), Chudčice (35), Radostín 
(45), Dražovice (70).  

Pondělí svatodušní: Mše sv. začaly již od půl 6. h. První mši sv. sloužil P. Alois 
Jašek, katecheta z Prostějova.  

Proceství: Němčany (68), Ochoz (260), Tvarožná (230), Pozořice (240), Studnice 
(144), Rozstání (150), Blansko (230). Šlapanické proceství přišlo až na slavnost 
nejsvětější Trojice (kvůli dešti).  

30. května – Nejsvětější Trojice. Se šlapanickými poutníky přivedl mariánskou 
družinu z Brna P. František Polepil, redemptorista. (Přes 200 poutníků). Při hrubé zpívaly 
zpěvačky z mariánské družiny, na varhany je doprovázel P. Josef Martinek, katecheta 
z Brna. 

3. června – svátek Božího Těla: Pro trvalý déšť, který právě po mši sv. byl hustý, 
konaly se obřady u tří oltářů v kostele a pak, když se vyjasnilo, konán průvod kolem 
kostela za zvuku hudby, až k oltáři u hostince Josefa Farlíka.  
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Odpoledne po 5. hodině přijel do křtinského zámku automobilem princ Alois 

Liechtenstein, následník panujícího knížete pána, doprovázen centrálním ředitelem 
Františkem Krešlem, stavebním radou Pavelkou a lesmistrem adamovským Aloisem 
Kubíčem. Pak byl asi ¼ h. se svou družinou v kostele, uveden farářem. Pak odjel 
k Plumlovu. Cestoval inkognito, ve Křtinách byl asi půl hodiny.  

V pátek 11. 6. uvítal večer po 7. hod. kaplan proceství prostějovské, jež přivedl 
tamější katecheta P. František Peřina. (Poutníků asi 116, pak měl týž katecheta z kazatelny 
promluvu, nato zazpívala prostějovská zpěvačka sólo, farář doprovázel na varhany).  

V sobotu 12. 6. odpoledne přišlo proceství z Vyškova (přes 500). Zpovídali 3 kněží. 
13. 6. – 3. neděle po sv. Duchu. O půl 9. h. sloužil mši sv. vyškovský kaplan Jan 

Loisik – zpěváci a varhaník z Vyškova. 
24. června 1920 – svátek narození Jana Křtitele: O 9. h. zpívaná mše sv. na oslavu 

narozenin Jeho Jasnosti knížete Jana Lichtensteina. Před 9. h. přivedl své poutníky kaplan 
sloupský – Leopold Šimka, spolu s ním přivedl své proceství farář ostrovský. Vítal kaplan 
spolu s nimi i připojené proceství petrovické a molenburské – poutníků všech bylo asi 
1 000.  

Sobota 26. 6.: Odpoledne přišlo proceství orlovické.  
Zápis z 28. června: Začínám 70. rok věku svého! Bůh dopřej mi hojnost svých 

milostí! Matičko Boží za mne oroduj! 
Odpoledne přišlo proceství křenovické (161) a němčické vedené farským provisorem 

– Josef Peška (226). Zpovídali 4 kněží. 
29. 6. svátek apoštolů Petra a Pavla: První mši sv. o 6 hod. sloužil P. Josef Peška 

z Němčic. O 7. h. přivedl své poutníky (115) kaplan lulečský. O 10. h. přišlo proceství, 
které vedl kaplan drnovický (160) František Svoboda. Dále z Rychtářova (45) a z Vážan 
(85). 

Zpráva o počasí: Na začátku měsíce června místní bouře, lijáky, parno, kroupy, pak 
až do konce chladno. 5. 6. ráno +1oR – 9. 6. +3oR. V druhé polovině měsíce deštivo.  

1. 7. o 10. h. přišlo proceství březovské (96) vedené tamějším katechetou Jindřichem 
Ludwigem a bratrem jeho klerikem redemptoristou. Dále proceství z Rostěnic (85), 
z Lesovic (Lysovic) – 45. Odpoledne zpovídali 3 kněží, večer o 7. h. požehnání s litaniemi 
německými. 

2. 7. Navštívení Panny Marie: Po 9. h. přivedl proceství katecheta novorousínovský 
Jakub Frölich (117), dále z Lipovce (227) a z Ostrova (75). 

4. 7. – 6. neděle po sv. Duchu: Odpoledne přišla proceství z Ivanovic (105) 
s místoděkanem Františkem Hájkem, proceství ze Švábenic s kaplanem Eduardem 
Tabáčkem (90), proceství tištínské (153) s kaplanem Josefem Kalábem, Komořany (40), 
Hvězdice (36), Otaslavice (150), farář krásenský přivedl své farníky (117), račické (117), 
brněnské (100). 

 
P. Bernard Pátek, farář ve Křtinách, velmi poctivě vše zapisoval. Připomeňme si, že 

většinou všichni putovali pěšky, jen někteří na vozech. Příště můžeme pokračovat.  
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Před 25-ti roky 

 
 
V naší kronice čteme: Letošní rok je velikou kapitolou v dějinách poutního místa. 

V současné době oprava křtinského kostela je největší opravou církevního objektu na 
Moravě. K tomu přidávám osobní vzpomínku. Od prosince 1973 jsem usiloval o řádnou 
smlouvu mezi Okresním podnikem služeb v Kroměříži, který opravu prováděl a farním 
úřadem. Jednání se vlekla po celý rok 1974. Byly obavy uzavřít větší smlouvu s farním 
úřadem. Stále jen přísliby. Byl 19. březen 1975, slavnost sv. Josefa. Rozjel jsem se do 
Kroměříže. A tam najednou vše proběhlo bez problému a Hospodářská smlouva byla 
podepsána. Jsem přesvědčen, že zde zasáhla přímluva sv. Josefa, jemuž jsme stále dlužni 
postavit kapli, jak si to Giovanni Santini přál a jak celý objekt projektoval.  

V kronice dále čteme: U věřících je veliký zájem o opravu. Také i dary převýšily 
příjem minulých roků. V neděli 15. června jsem v hlášení pořadu bohoslužeb vyslovil 
přání: 

 
Od roku 1845 zdobí naši chrámovou kopuli mariánský znak (monstrance). 
Poprvé byla demontována 26. 11. 1974 a odvezena do dílen OPS v Kroměříži. 
V současné době je opravena a vyztužena měděnými prvky.  
V pondělí 16. 6. se odváží do dílen Uměleckých řemesel v Brně, kde bude celá 

pozlacena. 
Pozlacení má trvat asi měsíc. Ještě letos spolu s pozlacenou bání bude monstrance 

znovu instalována na chrámové kopuli. 
Předpokládaný náklad na opravu a pozlacení mariánského znaku – monstrance – činí 

asi 12.000 Kč. 
Najde se ctitel Panny Marie Křtinské, který by si vzal tuto akci za svou? Je to 

poměrně vysoký náklad, ale získal by si nehynoucí památku.  
Zářící monstrance by hlásala jeho veliký a záslužný skutek. 
A jméno dárce bude uvedeno ve farní kronice, případně v zápise, který bude uložen 

do pozlacené báně pod mariánským znakem. 
SLUŽEBNÍK MATKY BOŽÍ NEZAHYNE! 
 
Hned po ranní mši sv. se přihlásila jedna paní a věnovala celých 12.000 Kč. Přišla 

další a byla velmi smutná, že ji jiná předešla. 
Hlavní práce začaly začátkem května, tedy před hlavní poutí, která byla 11. května.  

1. část oprav byla ukončena 12. srpna, kdy do pozlacené báně (pozlacení je z roku 1845, 
v roce 1945 při leteckém útoku byla poškozena, byla opravena a přeleštěna), byly uloženy 
následující dokumenty: 

1. původní zápis datovaný 15. 7. 1845 (opis je ve farním archivu) 
2. zápis okresního podniku služeb 
3. pozdrav duchovního správce 
4. 6 fotografií z průběhu oprav 
5. propagační katalog OPS Kroměříž a 3 odznaky 
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6. denní tisk 
7. záznam zvonů – magnetofonový pásek a záznam zpěvů poutníků  
8. mince 
9. plátek zlata 22 a půl karátu, kterým byla zlacena monstrance – mariánský 

                 znak 
10. pamětní obrázek ze stříbrného kněžského jubilea duchovního správce 
11. láhev slivovice – pálená v Žarošicích – švestky z rodného domu z Uhřic 
12. pohlednice kostela a pero 

 
O ukládání dokumentů se psalo i v denním tisku. Zamýšlel jsem slavnostní ukládání. 

To bylo zamítnuto. Kolem poledne, kdy probíhala celá akce, jednak zazněl zvon a jednak 
se přehnala bouře – bylo zajímavé, vše vidím zřetelně, jak jiskřila sanktusová lucerna nad 
hlavní kopulí, celou dobu burácely hromy a tak nahradily střílení z hmoždířů, jak tomu 
bylo při ukládání báně – makovice v roce 1845. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Byl to rok, který spadá do doby normalizace, ale i přesto zde bylo v roce 1975 

pokřtěno 91 dětí, z toho z naší farnosti 41 a odjinud 50. Chlapců 42 a děvčat 49. 
Oddaných 26, z farnosti 13 a odjinud také 13. Pohřbených 20. 

 
 
 
Květná neděle – 16. dubna 2000 – se zapíše do historie našeho poutního místa. Za 

velkého zájmu občanů – a přijeli i z okolních obcí – jsme požehnali studánku, která dává 



výbornou pitnou vodu. Máme protokol o zkoušce vody (OHS Blansko). Rozbor vyzněl 
velmi dobře. Z 22 ukazatelů nesouhlasí jen železo. Ostatních 21 souhlasí s normou.  

Vedle studánky jsme požehnali Boží muku zvanou Poklona. V horní části je veliký 
kónický bílý kruh symbolizující studánku a v kruhu je plastika (lité sklo vyrobené ve 
sklárně v Škrdlovicích) Panny Marie s Ježíškem na klíně, rukama odvrací zlo od svého 
Dítěte i od každého z nás. Plastika připomíná zrcadlení ve vodní hladině. 

Slavnost obohatily lovecké fanfáry a náš chrámový sbor. První, kdo načerpal 
z posvěcené studánky byl místní starosta Ing. Stanislav Klíma, jako první ochutnal vodu 
světitel P. Tomáš Prnka. 

Studánka přitahuje domácí, přespolní, chataře i poutníky. Přijďte i vy! Vzdálenost od 
kostela asi 800 m směrem na Adamov. 

 
 

 
 
Novinová zásilka 
Placeno v hotovosti 



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

 

 
Tradiční svěcení květin a bylin připadá letos na neděli 20. srpna. Budete mít 

možnost si zakoupit křtinský bylinný čaj. Při té příležitosti bude vyzdobena část ambitu a 
zároveň i ochutnávka bylinných čajů. Ochutnávku zajistí „Rosa canina“. Odpoledne ve 
14.00 hodin adorace. Srdečně zveme. 

 
V neděli 17. září připadá 5. výročí posvěcení kostela v Březině. V 9.00 hodin bude 

děkovná mše sv. V předvečer 16. září setkání dětí i dospělých u táboráku. 
 
Dušičková pouť v neděli 15. října. V 10.30 uvítáme arcibiskupa olomouckého a 

metropolitu moravského Mons. Jana Graubnera, který bude sloužit pontifikální mši sv. za 
všechny + poutníky a + dobrodince. Hrát bude dechová kapela z Lipové.  

 
V neděli 5. listopadu v 10.30 budeme slavit svatohubertskou mši. Zazní lesní rohy 

v podání pražských mistrů. Srdečně zveme. Kostel bude mít lesní výzdobu.  
 
 
Zveme vás na pobožnosti 1. mariánských sobot: 2. září za účasti P. Pavla Merty a 

chrámového sboru z Čejkovic. 7. října Panny Marie Růžencové přijede P. Vlastimil 
Vaněk a jeho farníci z Mor. Prus. 4. listopadu kněží z Brna-Kr. Pole se svými farníky. 2. 
prosince pobožnost spojena s mikulášskou nadílkou. Povede P. Pavel Kopecký ze 
Žarošic. Začínáme vždy v 15.30 hodin. 

 
Fatimské pobožnosti v novém kostele budou pokračovat v neděli 13. srpna za účasti 

P. Pavla Kryla, který udělí novokněžské požehnání. 13. září povede pobožnost P. Václav 
Novák, náš bývalý kaplan. Poslední říjnová za účasti novoříšského opata Mariana 
Rudolfa Kosíka. Začínáme vždy v 17.30 hodin. 

 
 
 

Za všechny Vaše modlitby, peněžité dary, upřímné Pán Bůh zaplať. Pamatujeme 
na Vás u Panny Marie. 

Náš běžný účet u ČS Blansko: 1361998309/0800. 
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