
 
 

ročník 11.                                                                                                     prosinec 3/2000 
  
 
Milí mariánští ctitelé 
 

    
K. Pernicová 

 
 
 

 
  
 
Jsem vždy rád, když Vás mohu pozdravit.  

Nejraději zde u trůnu Panny Marie Křtinské. 
 Tentokráte prostřednictvím našeho „Pozdravu ze  
Křtin“. 

Slavíme posvátnou dobu adventní jako  
duchovní přípravu na svátky vánoční. Chodíme na  
roráty, chrámové sbory nacvičují různé vánoční  
mše, pastorely, koledy. Nakupujete vánoční dárky  
a chystáte vánoční přání. V letošním jubilejním  
roce si připomínáme, jak před 2000 roky se na- 
rodil náš Spasitel. Byla to vpravdě tichá, přesvatá  
noc. Známá koleda nás vybízí: „Vstávej, lide můj,  
tmu z očí střes!“ Ve svatém roce jsme se snažili  
více se Bohu přiblížit, častěji přijímat svátosti,  
putovat na poutní mariánská místa, mnozí z vás 

byli i v Říme, přicházeli jste na místa, kde jste mohli získat plnomocné odpustky 
jubilejního roku. V době adventní máme možnost setřást tmu nejen z očí, ale především ze 
svých srdcí, abychom lépe viděli a zakusili lásku Boží, vždyť z lásky se člověkem stal. 
Vánoce jsou svátky Narození Páně, ale i svátky mariánské.  

A tak k mnoha přáním se rád přidávám a přeji Vám, našim poutníkům, farníkům, 
dobrodincům a zvláště nemocným požehnané a milostiplné svátky vánoční. Do nového 
roku, nového století a tisíciletí hodně Boží lásky a přímluvy Panny Marie.  

 
 

 
 
 

 
Z plna srdce žehnám                                                                                    P. Tomáš Prnka 
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Před 80ti roky (pokračování z minulého Pozdravu) 
 

Zápisy z roku 1920 se zmiňují o slavné primici Aloise Kotlána, rodáka z Bukoviny. 
Primice se konala 11. července za velké účasti. Naposledy působil jako farář  
v Brně-Obřanech. 

26. července – svátek sv. Anny. V kapli sv. Anny sloužil mši sv. novokněz Alois 
Kotulán, v kostele Mons. František Bulla. O 7. h. v kapli profesor František Baka. V 8.00 
sloužil místní farář Bernard Pátek. O půl 11. kázal prof. František Baka, slavnou mši sv. 
děkan ze Šatova Pavel Hasil. K 10. h. přivedl své farníky z Ochoze P. Josef Plhal (81), 
farář bílovický Alois Povolný (98), přišlo také procesí z Ruprechtova (68). 

15. srpna – neděle a svátek Nanebevzetí Panny Marie – přišlo procesí z Kulířova 
(116), z Ráječka (35). Konalo se svěcení bylinek.  

20. 8. sv. Bernarda – konala se Výstava Nejsvětější Svátosti. Ranní o 7. h., po ní 
vystavení Nejsvětější Svátosti. Druhá mše sv. o 9. h. a pozdní, hrubá zpívaná sloužil  
P. Josef Opletal, kaplan velkomezeříčský, rodák z Březiny. Večerní požehnání v 6. h. 

Pořad adorace: 7-8.30 Bukovina, 8.30–10. h. Březina, 10 až 12 h. Proseč, 13.–15 h. 
Křtiny, 15.–17. Habrůvka, 17.–19. Bukovinka. 

1. září v 8. h. Veni sancte a zpívaná mše sv. s požehnáním. Zahájení nového školního 
roku. Přes špatné počasí bylo mnoho žáků v kostele. I žáci školy měšťanské, která byla 
letos zřízena pro křtinskou farnost a sice 1. třída, vyučovat se bude prozatím v dosavadní 
školní budově. Ředitelem měšťanky jmenován Glogar.  

6. září – zpovídalo 5 kněží od 18. hod. do 19.30. Přišla následující procesí:  
Bystré (43), Ostrovačice (28), Náměšť a Mohelno (115), Tasov (45), Německé Knínice 
(31), Jinošov (38). 

7. září přišla procesí: Moravské Prusy (35), Kobeřice (42), Topolany (45), Velká 
Bíteš (65), Řícmanice (54) a další. 

8. září z Hlubokých Mašůvek (35). 
9. září procesí: Blansko (38), Bořitov (33), Doubravice (40). 
10. září P. František Vyskočil, kaplan v Rosicích přivedl 65 poutníků. 
11. září přišlo procesí z Drahan (79), z Ptení (26), Myslejovice (153) 
12. září Jména Panny Marie, procesí: Boskovice (28), Sulíkov (83), Senetářov (133), 

Židenice a Juliánov (180). 
17. 9. – procesí: Bystré (57), Žebětín (78), Domašov (23), Zbraslav (21). 
18. září naši farníci putovali do Sloupu, vyšli v 11.30. 
25. 9. procesí z Třebíče (175). 
 
Z jeskyně Výpustku vyvážejí ohromné množství tisíciletého nánosu, prosyceného 

pozůstatky diluviálních zvířat, jako velecenné hnojivo na pole do všech končin republiky. 
Inženýr, knížetem Liechtensteinem najatý, vyměřuje knížecí železnou dráhu na dopravu 
nákladu ze Křtin do Adamova. V Býčí skále objeveny velké jeskyně, když byla voda 
z tamějšího jezera o 3 m vyčerpána. Krápníků tam mnoho nalezeno nebylo. U Macochy 
dr. Absolón objevil nové jeskyně krápníkové, báječné prý krásy.  
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Dárečky pro Pannu Marii Křtinskou 
(Alois Benda) 

 
Každý rok jezdíme s naší farnosti (Královopolské Vážany) po mnohých mariánských 

místech, jak v naší vlasti, tak i v cizině. Kolikrát jsme byli v Mariacell, Čenstochové a na 
jiných místech. Kolikrát poutníci jsou jak ty malé děti a říkají: Pojďme domů k té naší 
Panně Marii Křtinské. Pouť do Křtin konáme o první říjnové sobotě kolem svátku Panny 
Marie Růžencové. Tato pouť má dlouhou historii. Začala v roce 1787, kdy byl dostavěn 
náš farní kostel. Na poděkování za šťastné dokončení stavby kostela vyšlo roku 1788 
poprvé poutní procesí k Panně Marii Křtinské. Potěšitelné je, že každý z poutníků chce 
Panně Marii přinést dárek a tak všichni účastníci poklekají u zpovědnice, aby mohli Panně 
Marii křtinské donést dárkem mši sv. i se svatým přijímáním. Při mši sv. rádi zpíváme 
mariánské písně, které již dříve byly věnované Panně Marii Křtinské.  

První nám známý hudební dárek ji věnoval Ferdinand Pátek (1825–1891). Byl 
kostelníkem v Brně u sv. Jakuba. Jeho bratr Bernard byl křtinským farářem v letech 1860 
až 1892. Ferdinand Pátek měl syna, také Bernard (1851–1922), následoval svého strýce, 
byl vysvěcen na kněze a v letech 1892–1922 byl také farářem ve Křtinách. Za pomoci 
Roberta Bauera složil známou píseň Chválu vzdejme, Moravané. Poprvé zazněla ve 
Křtinách a záhy se rozšířila na Moravě i v Čechách. Další píseň „Zdrávas buď, nebes 
Královno“, známá píseň růžencová, byla upravena Bernardem Pátkem a Robertem 
Bauerem. 

Třetí hudební dárek věnoval Panně Marii Křtinské Josef Julínek, varhaník 
v Letonicích. Narodil se v roce 1898. Již v 16ti letech převzal po zemřelém otci službu 
varhaníka. V roce 1921 se oženil. Po roce se jim narodilo děvče, ale maminka při porodu 
zemřela a tak sám vychovával svoji dceru, která dostala na křtu jméno Marie. Na začátku 
2. světové války vážně onemocněla. V roce 1942 byla určena na práci do Říše. Poslali ji 
domů s tím, že brzy zemře. Dokud mohla, chodila, ale nakonec ulehla nadobro. Denně ji 
pozoroval, viděl, jak se ztrácí, byl z toho nešťastný, říkal si: Zůstanu sám. Najednou se 
rozhodl: Pojedu za Pannou Marií do Křtin. Právě tu sobotu měla farnost a okolí pouť do 
Křtin. Věřil, že Mariino srdce je naplněno láskou a jeho prosbu neodmítne, Vždyť 
zpíváme: Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn. Pros i tobě bude dáno, budeš jistě 
potěšen. Říkal si: Když je lidská síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná. Když za poledne 
byl křtinský chrám prázdný, klekl před trůnem Panny Marie a prosil ji těmito slovy:  
Ó, Matko Páně, matko rajských krás, Ty víš, co srdce tíží, pojď milostí v mou duši chvíli 
zas, když bol se kolem šíří, do rukou svých vem srdce bloudící, dej smilování duši prosící. 
Maria, Maria, Maria. Pozval Pannu Marii do kraje svého domova. Poprosil ji, aby byla 
světlem lásky v temnu jeho duše. Pozval ji ke své dceři, jejíž život prchá v dál a prosil ji, 
aby jeho smutek v duši utišila. Dej zdraví tam, kde duše odchází. Věděl, že Panna Maria 
jeho bolest a prosby zná. S důvěrou, že ho Panna Maria vyslyší, se vrátil domů. Rozhodl 
se, že tuto svoji prosbu zhudební. Obětoval celou noc a ráno měl před sebou hotovou 
píseň „Ó, Matko Páně“. Za noc složil jak slova, tak i nápěv. Při ranní mši sv. poprvé 
zahrál tuto píseň, která vzešla z jeho velkého bolu. Panna Maria pomohla. Dcera se plně 
uzdravila. Tato píseň vyšla jako letáček v roce 1943 se schválením Brněnské konsistoře. 
Od té doby poutníci rádi tuto píseň zpívají.  
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Jubilejní rok ve Křtinách 
 
V našem poutním kostele je možnost po celý rok denně získat ovoce jubilejního  

roku – odpustky. Proto denně po mši sv. se modlíme příslušné modlitby.  
Můžeme v závěru roku říci: Byla větší návštěvnost než minulá léta. Svědčí o tom 

naše pouti. Velká děkovná pouť l. května, pouť mládeže 8. května, diecézní pouť (27. 5.), 
orelská pouť (28. 5.), 1. jarní a hlavní pouť. Zvláště byla velmi početná pouť v předvečer 
svátků svatodušních (10. 6.) za účasti apoštolského nuncia Giovanni Coppy. Mimořádně 
byla též navštívena Hanácká a Vyškovská pouť 1. a 2. července. Konaly se i netradiční 
pouti. V sobotu 13. 5. jsme přivítali poutníky z boskovického děkanství. Pozvali si jako 
hlavního celebranta generálního vikáře preláta Jiřího Mikuláška. Přivítali jsme i řadu 
farností, které k nám pravidelně nepřicházejí. Na pouť se vydaly i řeholní sestřičky, 
např. ze Střelic, františkánky z Brna a jiné. 

I mariánské soboty byly více navštívené 
Nedávno se zde zastavily dvě mladé ženy. Na mé oslovení sdělují: Přišly jsme pěšky 

z Brna a proč? Chceme získat odpustky jubilejního roku. Jindy rodina – rodiče s dětmi se 
polohlasitě modlí odpustkové modlitby. 3. listopadu přicházejí pracovníci Radia Proglas. 
Mši sv. celebroval ředitel Martin Holík. Přišli poděkovat. Podle zákonů museli znovu 
požádat o propůjčení kmitočtů na dalších šest let. Díky za ta léta, díky za zkušenosti 
sdílení. Čas  se naplnil a žádosti bylo vyhověno. Radio Prohlas může dál vysílat, být s 
námi do roku 2007, kdy se opět naplní čas pro novou žádost. Můžeme být spolu, 
vzájemně si naslouchat, spolu růst v dobru. Chvála Bohu! 

Každoročně navštěvují naše poutní místo účastníci Letní školy slovanských studií při 
Masarykově universitě v Brně. Letos jich přišla téměř celá stovka a to ze 33 států celého 
světa. Nejdříve si vyslechli varhanní skladby v podání brněnského dómského varhaníka 
pana Koláře. S pozorností sledovali i výklad o poutním místě. Velmi zajímavá byla i 
vzájemná debata o náboženském životě, o poutích a podobně. Jedna z posluchaček 
pocházela z Ruska. Přiznala: jsem protestantka, ale uctívám i Matku Boží, věřím: Maria 
zachrání Rusko. 

 
Téměř denně se zde zastavují autobusové zájezdy. Dopoledne v místní restauraci 

nebo v okolí mají předvádění různých výrobků, oběd. Odpoledne pak prohlídku našeho 
kostela. Rád se jim věnuji, při výkladu je možnost i duchovně je oslovit. Někdy se 
společně pomodlíme nebo zazpíváme některou z oblíbených mariánských písní. Zbude i 
čas na soukromý rozhovor. Krásná příležitost k evangelizaci. 

Nedávno se zde zastavili poutníci z Moutnic. Pobožnost vedl jejich pan farář 
František Koukal. Rád jsem je pozdravil. V rozhovoru se zmínili, jak 28. října odhalili 
pamětní desku zahraničním letcům ze 2. světové války. Než odešli ilegálně do Anglie, 
ještě se zastavili ve Křtinách u trůnu Panny Marie. Tolik potřebovali její pomoc. 

Z mnoha příběhů jsem vybral tyto „obrázky“ a to k potěšení všech mariánských 
ctitelů. 
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Naši poutníci své pocity, dojmy, svá poděkování, své prosby vyjadřují také písemně 

do naší kroniky. Většinou se opakují slova: Hezké, nádherné, překrásné, pěkné, 
majestátní, monumentální, super a další. Cituji: „Ani slovy se nedá ta nádhera vyjádřit. Je 
to stánek klidu a míru v dnešní uspěchané době.“ Podobně zaznamenala rodina  
ze Slovenska: „Je tu krasne. Slovami sa to nedá vyjadrit, iba srdcom a láskou.“ 

Tuto stránku věnuji zápisům našich poutníků. 
Přicházím se svou rodinou k Tobě Matičko Boží a prosím za mé uzdravení. Zachraň 

náš domov. 
S velikou vděčností za všechny udělené dary a milosti s prosbou o další na tomto 

nádherném místě na cyklopouti. (Hodně poutníků přijíždí také na kolách). 
Díky za otevřený kostel a duchovní vzpruhu a modlitbu. Kostel se mi líbí, díky Bohu, 

že jsme mohli vidět nevídané.  
Poutníci ze Šternberka děkují za udělení svátosti biřmování a vyprošují si ochranu 

Panny Marie. 
Prosím Pannu Marii Křtinskou za ochranu a neustálou pomoc pro celou moji rodinu 

a děkuji za milost, že jsem mohl navštívit tuto Perlu Moravy.  
Děkujeme Panně Marii Křtinské za vše, co pro nás dělá.  
Prožili jsme několik dní v laskavé blízkosti Panny Marie Křtinské a nechali na sebe 

působit její milost a nevídanou krásu tohoto chrámu. Nalezli jsme opět pokoj.  
Byli jsme potěšeni krásou Vašeho kostela a krásou nádvoří. 
Zdejší chrám je opravdu monumentální stavba nejen svou velikostí, ale i výzdobou, 

která svědčí o víře českého lidu. (Skauti toho času na letním táboře v Bukovině). 
Prosím Pannu Marii za všechny své kamarády. 
Kostel se nám velice líbil – studenti z Děčína a Libverdy. 
Takovou krásu jsem dlouho neviděla, opatrujte si kostelíček jak oko v hlavě, no 

nádhera! 
Krásné poutní místo prodchnuté Duchem svatým a neustálou přítomností Panny 

Marie.  
Jsme zde na výletě a ze Křtin jdeme do Ochoze. Je to tu nádherné. (Křesťanská 

mládež a děcka). 
Rád navštěvuji Váš chrám a oceňuji postup renovačních prací. Kéž se Vám podaří je 

brzy dokončit.  
Prosím za zdraví pro celou rodinu a požehnání pro svoje děti, aby našly cestu  

ke Kristu a k Panně Marii (matka). 
Přijel jsem navštívit toto poutní místo, abych zde mohl poprosit Pannu Marii a Ježíše 

Krista o pomoc pro svoji známou, která je těžce nemocná a nedávají ji velkou šanci na 
přežití. Jestli je to možné, prosím pokorně o zázrak a její uzdravení. Je to tu moc pěkné a 
věřím, že má prosba bude vyslyšena.  

Studenti a učitelé gymnázia Blansko děkují za krásný výklad a přejeme hodně 
úspěchů.  

Není nic krásnějšího, než po vyšlapání kopce v Březině, když už skoro nemůžeme 
dýchat, se najednou otevře překrásný výhled na kostel, který je nejkrásnější na světě.  

 
 

Tak a podobně píší naši poutníci. Konkrétní podpisy neuvádím.  
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Naše studánka pro svou vysoce kvalitní a lahodnou chuť je velmi vyhledávána. Lidé 

zblízka i zdáli přicházejí a čerpají vodu, které je stále dostatek. Někdy se zastaví i celý 
autobus. V zimě bude provoz pozastaven, vrchní těleso pumpy odmontováno. Zjara, jak 
dovolí počasí, znovu uvedeme studánku do provozu. Rádi bychom vytvořili tradici 
„Otevírání studánek“. Díky Bohu za dar dobré, zdravé a chutné vody! 

 
Co vám můžeme nabídnout: Vydali jsme náš tradiční nástěnný kalendář na rok 2001. 

Každým rokem jej zdobí jiný obrázek. Pod ním jsou uvedeny naše hlavní pouti. Poznačen 
i úplněk měsíce. Neděle a svátky jsou vytištěny v příslušných liturgických barvách. Tisk 
na křídovém papíře, formát A3. Cena jako jiná léta za 10 Kč.  

Pro velký zájem jsme opět objednali naše jubilejní kuličková pera s potiskem  
za 10,- Kč. Stále je velký zájem o jubilejní porcelánové hrníčky s potiskem obrázku Panny 
Marie Křtinské a kostela. Proto jsme objednali další. Cena jako u první dodávky 50,- Kč. 
Máme ještě na skladě naše jubilejní medaile, jak jsme o nich informovali v minulých 
„Pozdravech“. Stejně tak i videokazety o našem poutním místě zvláště o korunovaci 
milostné sochy.  

Poutníci i farníci si rádi kupují náš bylinný čaj. Připravuje je firma „Rosa canina“. 
Máme také ještě několik sošek Panny Marie Křtinské – výška 27 cm, cena 600,- Kč. 
Uvedl jsem tyto nabídky jako vhodný vánoční dárek.  

 
V Dietrichsteinském paláci v Brně na Zelném trhu se nedávno konala přednáška 

„Záhady kostnice ve Křtinách u Brna“. Přednášela RNDr. Ladislava Horáčková a  
MUDr. Lenka Vargová. Máme v úmyslu pozvat přednášející i do Křtin. Rádi bychom 
v zimním období připravili prostory pod kostelem, kde by byly všechny kosterní 
pozůstatky pietně a decentně uloženy s možností i prohlídky s náležitým výkladem. Plány 
jsou již připraveny. 

 
9. listopadu se dožil apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa 75 let. Za farnost, 

za poutníky i za sebe jsme poslali blahopřání. V odpovědi apoštolský nuncius píše: „Byl 
jste tak laskavý, že jste mi napsal překrásné přání k mým narozeninám. Nemám dost slov, 
abych Vám poděkoval za takovou dobrotu ke mně. Vždy jste ke mně příliš dobrý. Říkám 
jenom: Zaplať Pán Bůh a prosím Pána, aby Vás zahrnul bohatstvím svého požehnání na 
přímluvu Panny Marie, Matky všech milostí.“ 

 
Dostáváme řadu dopisů, kde nás prosíte o modlitbu u trůnu Panny Marie Křtinské. 

Rád splním tato přání. „Přijela jsem z nemocnice a jsem hodně nemocná se srdcem, tak 
doufám v její ochranu a pomoc“. Tak a podobně píší naši poutníci. Na jiném místě tohoto 
„Pozdravu“ je uvedeno, jak Josef Julínek vyjádřil svoji prosbu a důvěru k Panně Marii 
písní „Ó, Matko Páně, matko rajských krás,“ kterou tak rádi zvláště ve Křtinách zpíváte. 

 
 
 
Rád bych také všem poděkoval za všechna přání i dary při příležitosti mého zlatého 

kněžského jubilea.  
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Svatohubertská mše v neděli 5. listopadu 2000 ve Křtinách 
 

 
 
 

 
 

Foto: Brauner  
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Novinová zásilka 
Placeno v hotovosti 

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

 
  

Vánoce ve Křtinách 
 
V našem mariánském poutním kostele oslavíme Narození páně půlnoční mší sv.  

24. prosince 2000 ve 22.00 hod. Náš chrámový sbor uvede Laštůvkovu vánoční mši. 
Hod Boží vánoční: mše sv. v 7.30 a v 10.30 (opět zpívá náš chrámový sbor) 
Sv. Štěpán 26. 12. – mše sv. v 7.30 a v 10.30 – zpívá chrámový sbor z Lipovce. 
Neděle 31. prosince – svátek sv. Rodiny: mše sv. 7.30 a 10.30 hod, v noci  

ve 22.00 hod. adorace, 23.00 mše sv. O půlnoci si v ambitech navzájem popřejeme. 
Zveme všechny občany včetně zastupitelů obce. 

1. ledna 2001 mše sv. v 7.30 a 10.30. 
6. ledna slavnost Zjevení Páně – svatých Tří králů: mše sv. v 7.30 a 10.30. 
Odpoledne v 15.00 pěvecký sbor Antea při gymnasiu v Brně-Komíně uvede vánoční 

pásmo u příležitosti 10. výročí svého založení.  
7. ledna svátek Křtu páně – neděle: mše sv. v 7.30 a 10.30. Ve 14.00 hod. rozloučení 

s Betlémem, zpívá náš chrámový sbor. 
Srdečně Vás všechny na uvedené pořady zveme.  
 

 
 

K. Pernicová 
 

Kartuziánské nakladatelství nám vydalo řadu pohlednic a obrázků. K vánocům 
vydalo pohlednice s motivy vzatými z tabulového obrazu za hlavním oltářem. Obrazy 
pocházejí ze začátku 19. století. Tedy přibližně staré 200 roků. Jedná se o motiv Narození 
Páně a klanění Tří Králů. 

 

------------------ 
 

Za všechny Vaše modlitby, Vaši stálou přízeň, Vaše dary, dopisy a přání, upřímné 
Pán Bůh zaplať. Mnozí píšete, telefonujete, že byste rádi poslali peněžitý dar. Máme 
běžný účet u ČS a.s. v Blansku č. 1361998309/0800. Staré složenky neplatí. Na požádání 
rádi pošleme novou. Můžete však posílat prostřednictvím Vašeho sporožira nebo postžira, 
uvést naše číslo běžného účtu, jako variabilní symbol uvést datum odeslání, rodné číslo 
nebo 2107. 
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