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Milí farníci a poutníci!
Posílám Vám letní pozdrav od tr nu Panny Marie K tinské. Mnozí prožíváte
zasloužené prázdniny, vypravili jste se na dovolenou a již u nás nebo daleko od domova.
Na vás všechny pamatuji u oltá e Panny Marie.
Do mnohých temných chvil našeho života proniká sv tlo krásných a bohatých
poutních zážitk . V tom duchu se nese i tento „Pozdrav“.
Na Hod Boží svatodušní (3. 6.) již po desáté byl mezi námi vzácný a milý poutník,
apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa. Své svatodušní kázání zakon il prosbou:
„Duchu svatý, my t milujeme, Duchu svatý, z sta s námi navždycky! Žehnej nám svým
v rným poutník m, našim rodinám, našim m st m a vesnicím, naší vlasti, naší církvi.
Na p ímluvu Panny Marie K tinské, jež je Tvým chrámem, zá ícím n žností a láskou v i
nám.“

Srde n Vás zvu do K tin a zplna srdce žehnám

P. Tomáš Prnka
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PERLA SKRYTÁ V LESÍCH
Nepat ím k t m š astlivc m, kte í za posledních deset let sta ili objezdit všechna
nebo v tšinu poutních míst v Evrop a to i n kolikrát. Naopak p i rozhovorech
na n kolika poutích jsem si uv domil, že a z brn nské diecéze, prakticky je mi neznámé
nejv tší diecézní mariánské místo – K tiny. Pouze jsem zaslechl, že tam z jara putuje
mládež z Brna a okolí, pop . fatimský apoštolát a n které obce.
Rozhodl jsem se z n jakého vnit ního nutkání, že tuto mezeru musím co nejrychleji
doplnit a jednu ervnovou ned li letošního roku jsem se odpoledne rozjel do K tin.
(Sou asná doba nám totiž na jedné stran ledacos umož uje – jako zmín né pout
po celém sv t , - ale na druhé stran je to pro lidi a lidské duše doba nesmírn záludná a
nebezpe ná. lov k žijící ve m st to poci uje mimo ádným zp sobem. Více než dvanáct
let pracuji v Praze a vím, jak se lov k ve velkom stském mumraji pot ebuje n kdy
n eho pevného zachytit mnohdy není eho).
Proto jsem, puzen jakousi vnit ní silou, vyhledal spojení do neznámých K tin a
vyrazil, abych poznal poutní místo Panny Marie. Autobus mne vyvezl do výšin
nad Brnem a serpentinami jsem se dostal až k obci K tiny, kde na mne náhle zasvítil
majestátný bílý obr. Krásný, opravený chrám. Santini, baroko to jist sta í. Na ten první
pohled, kdy jsem uvid l v závratné výši u v že kostela velkolepou sochu svatého Norberta
s mitrou na hlav a zlatou monstrancí, jist nikdy nezapomenu.
Byla ned le odpoledne a kolem chrámu se procházelo jen pár lidí a já jsem byl rád, že
si mohu v naprostém klidu projít okolí a vejít do chrámu, abych spat il Tu, která tr ní
vysoko nad oltá em a jejíž vysoký a majestátný vzhled vyžaduje, aby lov k m l pat i ný
odstup, protože toto místo je „veliké“. Vnit ek chrámu pon kud omšelý ve stádiu
o ekávání oprav p sobil p esto mysteriózním a vznešeným dojmem. Velikost tohoto
místa lov ka prost p ekvapí a slyšel jsem od mnoha lidí podobnou otázku: „Pro práv
zde tak velkolepý chrám? Co je to v bec za místo? Co je to za vesnici?“
Jedno je jisté – není to ledasjaké místo. Vešel jsem do lapidária a byl to m j nejv tší
zážitek. Votivní obrazy ze všech možných obcí hovo ily o ví e našich p edk , ale i
sou asník . Rozhodl jsem se, že se musím do K tin vrátit, protože jeden výlet nesta il
na to, abych vst ebal mohutné dojmy.
A tak jsem se první ervencovou ned li ocitl op t ve K tinách bez toho, abych tušil,
že zde kon í pou ze Sloupu. Již zven í bylo slyšet zvuky dechové hudby. Poutní píse
zn la kostelem a dav poutník stál p ed hlavním oltá em. Druži ky – nosítka, bolestná
Panna Maria, korouhve… lov k z stal stát dojat a omámen. Místní pan fará se práv
lou il s poutníky a p edával je do rukou jejich pana fará e, který tuto krásnou pou vedl.
V chrámu vládla d stojná, ale radostná a slavnostní atmosféra – prost pohoda. Pan fará
oznámil, že se budou lou it s Pannou Marií tak, jak je to starobylým a úctyhodným
zvykem – couváním ke vchodu chrámu obráceni tvá í k Pann Marii. A tak se i stalo.
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Muzikanti, druži ky, nosítka, všichni pomalu couvají k hlavnímu vchodu, dav se
p kn rozvine do ší e a všichni tak mohou ješt jednou vid t Tu, ke které p išli. A která je
v tuto chvíli jakoby živá. Snad ji tak oživil ten p ítomný dav. Když se dívám na Pannu
Marii, skute n se mi zdá, že kyne svým žezlem tak, jako i Ježíšek radostn svýma
ru kama milým poutník m.
Jaký je to dnes rozdíl proti mé první návšt v , když nikdo v chrámu nebyl. Dnes
v n m všechno jako by hraje. Jako by sochy ožily a hlavn velebná Matka Boží se
prom nila ve skute nou vládkyni svých p ítomných d tí. Sálá zní však krom vznešeností
jakoby jistá spokojenost. Skute n je spokojená s tak d stojným chováním svých d tí a
s takovým rozlou ením. Nikdy jsem ješt n co podobného na žádné pouti nevid l a
netušil jsem, že mohu zažít tak krásnou pou n jakých dvacet kilometr od Brna.
Duchovní proud milosti, který z tohoto zážitku vytryskl, mne naplnil na dlouhou dobu
nepoznaným pocitem št stí.
Když se chrám vyprázdnil, bylo dost asu na d kování. Bohu díky za toto
podivuhodn skryté místo, které jsme objevil. Nemyslím si, že to byl jen n jaký m j
subjektivní pocit, co jsem zde zažil. Vycítil jsem, že i ostatní tušili, že stojí p ed
Vznešeným stánkem zbožnosti, že se ocitli v Dom zlatém, jehož v že se již zven í
z dálky lesknou jako v že z kosti slonové. Bu pozdravena P í ino naší radosti,
opravdové radosti, kterou na tomto míst rozdáváš. St j p i nás v našich sou asných
t žkých bojích, Královno and l a pomáhej nám, když skrze Tebe prosíme Toho, který se
tak raduje ve tvém náru í.
Panno Marie K tinská - mocná a ctihodná Panno, kéž by k tob putovali k es ané tak
jako kdysi a stále vyprošovali nám všem to, co tak pot ebujeme. Ty nám to jist dáš!

CHVÁLA P ŠÍ POUTI
Ráda vzpomínám, jak jsme se na putování do K tin t šili. Od svých školních let jsem
chodila každý rok. Když jsem se vdala a p išly d ti, tak to na as nebylo možné. Za zp vu
písní a modlitby R žence jsme šli s ozdobeným k ížkem v pr vodu mladí i starší.
Ty hodiny ch ze nám umožnily se pln p ipravit na setkání s Pánem a jeho Matkou. Vždy
m mocn dojímá krásná socha Panny Marie s Ježíškem a and ly. Zvláš p sobivá
pro mne byla ve erní bohoslužba.
Te jezdíme autem. I když se snažím dob e modlit a opravdov prožívat mši sv.,
té hloubky krásného pocitu a lásky se nedá dosáhnout.
P eji mladým, a také zakouší velkou radost a nadšení p i p ším putování na poutní
místa.
(P evzato ze Zpravodaje farnosti Nezamyslice, Tištín a Dobromilice „Rosa“ . 7)
Napište i Vy své zážitky. Rádi je zve ejníme. T ším se na Vaše dopisy.
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POU BRN NSKÉ MLÁDEŽE DO K TIN
Dne 8. kv tna se konala již pošesté pou brn nské mládeže do K tin. Vyzbrojeni
plášt nkami, deštníky a dobrou obuví jsme vyrazili tentokrát z Líšt – Velké Klajdovky.
Sluní ko si p ece jen prosadilo svou a celou cestu 130 poutník i s otcem generálním
viká em a dalšími osmi kn žími krásn h álo do zad. Program pouti se odvíjel od motta:
„Kdo chce jít za mnou, a zap e sám sebe, den co den bere na sebe sv j k íž a následuje
m “. A tak i my jsme spole n vytvo ili k íž, do n hož si každý z nás, v rámci ty
skupinek d tí, studujících, pracující mládež nebo ostatní, zatloukl h ebík. Tímto h ebíkem
jsme symbolicky cht li Bohu odevzdat všechny osobní h íchy a do tohoto k íže vložit
h íchy dnešního sv ta, dnešní doby.
Na trase dlouhé asi 15 km si každý zhotovil také vlastní k ížek, do n hož vložil své
osobní slabosti a poran ní. Tento k ížek nás spojoval i p i modlitb r žence, a to tím,
že jej dvojice m la mezi sebou a p idržovala se konc jeho horizontálního ramene. K ížky
jsme na konci pout p edložili Bohu p i mši sv. ve K tinách.
Ani tradi ní n še nezahálela. Cestou jsme do ní psali lístky s osobními úmysly,
za koho i za co bychom cht li pou ob tovat. Kdo ji nesl (zájemci museli tém psát
po adník!), modlil se za tato p ání, za naši zemi a její politiky.
S dobrou náladou, s úsm vem ve tvá i a za zvon ní zvon jsme došli až ke schod m
k tinského kostela. Zde byl k íž, který s námi putoval celou cestu, ozdoben bílým plátnem
na znamení oslavy vít zství Krista nad smrtí a nad všemi h íchy.
Navázané stužky symbolizovaly proud Boží milosti pramenící z k íže a rozlévající se
na nás na všechny. Spojení s k ížem skrze stužky a chyceni za ruce jsme vstoupili
do kostela. K íž jsme odevzdali ve spole né modlitb p ed svatostánkem. Pou byla
zakon ena koncelebrovanou mší svatou, kterou sloužil otec generální viká Mons. Ji í
Mikulášek.
A na záv r – pokud se chystáte zavítat b hem letošního poutního období do K tin,
pokleknete p ed svatostánkem a podíváte se mírn vpravo, uvidíte k íž, kterým si i vy
m žete p ipomenou naše spole né putování k Pann Marii K tinské.
Majka
(p evzato z asopisu pro mládež brn nské diecéze Paprsek vydávaného DCM)
A ješt dva ohlasy, p evzaté ze stejného asopisu:
P sobivých impuls na Pouti bylo jist dost, a už mi v mysli vyvstává vytvo ení
k íže a zatloukání do n ho osobních h ebík , jako symbol odhodlání každého z nás
pojmenovat své chyby a odevzdat je skrze tento k íž Pánu nebo vnášení oslaveného k íže
za doprovodu lou í do k tinského chrámu. Ale cht l bych se s vámi pod lit o jeden zážitek
(a z toho možná plynoucí zamyšlení), který je až plodem této Pouti. Místnímu otci
d kanovi se program líbil natolik, že mu v noval asi t etinu kázání p i všech mších
následující ned li ve K tinách. Mimo jiné vyzdvihl toto: „Mladí se inspirovali mottem
daným Svatým otcem – Kdo chce jít za mnou, a zap e sám sebe, den co den bere na sebe
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sv j k íž a následuje m . A každý z nich touto poutí vyznal, ano, já chci! A toto by m lo
být p íkladem správného postoje každého lov ka…“ Jestliže se tedy tato Pou stane
nejen alternativním využitím volného dne nebo procházkou jarní p írodou, ale také
sv dectvím naší víry a našeho odhodlání jít cestou, kterou nám ukazuje Pán, myslím si, že
to m že být pro mnoho lidí impulsem k osobnímu zamyšlení. Vezm me si tedy p íklad
z otce d kana ve K tinách a nenechejme to ovoce letošní Pouti brn nské mládeže zam ené
ve své duchovní spižírn .
Jirka
Na takového akci jsem byl poprvé v život a musím íci, že jsem z ní byl nadšen.
Zanechala ve mn samé p íjemné zážitky. Dosud jsem znal tyto pout jenom z vypráv ní
babi ky, jak se za mlada a potom i pozd ji vydávali p šky ze své rodné vesnice
na Vyso ine na slavné pout na Hostýn, Velehrad, Vranov a nyní jsem to mohl prožít sám
na vlastní o i. Jsou to prost neopakovatelné zážitky v kolektivu mladých lidí, na které se
nezapomíná po celý život. lov k se zde seznámí s mnoha novými kamarády, popovídá si
s nimi a dozví se mnoho zajímavých informací, nau í se mnoho v cí. Navždy tak
z stanou tyto p kné vzpomínky uchovány v mé pam ti jako jeden z nejkrásn jších dn
mého života. Cht l bych pod kovat všem lidem, kte í se podíleli na p íprav a organizaci
této pout a pop át jim mnoho úsp ch v jejich další innosti.
Martin

3. ervna se mladým brn nského d kanátu dostalo v souvislosti s jejich poutí ješt
jednoho velkého vyznamenání. V tento den slavnosti Seslání Ducha Svatého v rámci
zdejší hlavní pout jim náš vzácný každoro ní poutník Jeho Excelence apoštolský nuncius
arcibiskup Giovanni Coppa tento Poutní k íž posv til. Stalo se tak p i odpolední
pobožnosti, které se krom ostatních poutník zú astnilo i n kolik zástupc mladých
z brn nské skupiny Elpis, která sdružuje mladé z jednotlivých farností Brna a okolí a
snaží se p edevším o jejich živé propojení, a která Pou 8. kv tna každoro n p ipravuje.
M li ve své „režii“ i tuto pobožnost s posv cením k íže, adoraci a rozlou ením se
s apoštolským nunciem, který zde byl letos již naposledy. Myslím, že pro ty mladé, ale i
pro nás a p edevším pro n j to bylo velmi p kné setkání, které zanechá v srdci trvalou
vzpomínku.
Jestliže Vás tato každoro ní tradi ní p ší Pou brn nské mládeže z Brna do K tin
zaujala, p ijm te již te pozvání na její konání v roce 2002. Podle neoficiálních zpráv
mají mladí pro tento rok v úmyslu poprvé pozvat mládež i z okolních d kanát Brna a
vytvo it tak tímto dnem možnost setkání mladých z více oblastí mezi sebou navzájem.
Tak nashledanou 8. kv tna u tr nu Panny Marie K tinské.

Z pouti brn nské mládeže

P ší putování
P ší poutníci do íma zvou mládež, rodiny a každého na p ší pou na Velehrad.
Trasa putování:
úterý
st eda
tvrtek
pátek
sobota

21. srpna
22. srpna
23. srpna
24. srpna
25. srpna

Velké Mezi í í – Tišnov
Tišnov – K tiny
K tiny – Milonice
Milonice – sv. Kliment – Buchlovice
Buchlovice – Velehrad

Mše sv. s otcem biskupem Vojt chem na Velehrad – 25. srpna ve 12.00 hod.
Rozlou ení v 16.00 – zp t autobusy.
Ve K tinách je uvítáme nave er ve st edu 22. srpna. P espí ve škole. Ráno spole n
budeme slavit bohoslužbu u Panny Marie K tinské. Pak se vydají na další cestu. Rádi se
k nim p ipojíme a ást cesty je doprovodíme. T šíme se !!!

Cht l bych pod kovat zvlášt všem poutník m za jejich p ší putování. Mnozí jdou
celou cestu p šky, jiní aspo ást.
O p ší pouti brn nské mládeže je velká sta v tomto „Pozdravu“. Ale p icházeli i
další. Tak jsme p ivítali p ší poutníky z Hulína. P išli již v pátek po Nanebevstoupení
Pán , zde ve K tinách p espali a v ned li po první mši sv. se zase p šky vraceli do svých
domov .
Podobn p šky p išli i poutníci z B estu, z Benešova, ze Sloupu (p šky putoval i
tam jší starosta), z Blanska, N m ic n/H, K enovic u Kojetína, Hrušky, Pozo ic, Vyškova,
ádové sestry františkánky a dominikánky z Brna a ada dalších. V p ších procesích byly i
d ti, nejmladší snad 2 a p l roku – ob tav nesl asi tatínek a nejstarší 76 rok .
Všem je nám u Panny Marie K tinské dob e. Putujte i Vy! Poznáte krásu p šího
putování, krásu naší vlasti. Každý kdo p ichází, a je požehnán.

Šéfredaktor „Týdne u nás“ položil apoštolskému nunciovi otázku: „Jak budete
vzpomínat na svoje návšt vy ve K tinách, v našem kraji?“ Odpov d l: „Po deseti letech
mám jenom krásné vzpomínky. Ve K tinách je vždy velká pou , na kterou p ichází moc
lidí. Vidím kolem sebe velkou zbožnost. Vždycky jsem se sem t šil z celého srdce. Pro ? Za
prvé je to místo Panny Marie a p ítomnost svaté Matky Boží tady všude cítíme. Kostel je
jak perla, ale co je vskutku perlou, je socha Panny Marie. Milosti, které jejím
prost ednictvím dává, tady p ijímá moc lidí. Chodí ke zpov di, svatému p ijímání, modlí
se. Pro mne bude vždycky vzpomínka na K tiny velká a trvalá, jenom krásná.“

srpen 2/2001

V roce 1951 postavily Adamovské strojírny ve K tinách na Kolonce 30 rodinných
domk . P ist hovalo se do nich nových 123 ob an . 50. výro í si p ipomeneme v sobotu
11. srpna 2001 v 17.00 hod. u k ížk na Kolonce. Podle starých údaj k ížek byl po ízen
v roce 1848 nákladem Julia Beneše, socha e v Prost jov . Ke k ížku vedou 2 schody:
Na prvním je nápis: rodina Plevova, na druhém: rodina Cáskova.
V knize Ordo divini oficii (Po ad služeb Božích) z roku 1938 – tedy p i stém výro í –
je zápis: 5. ervna – slavný Hod Boží svatodušní. Dnes odpoledne o 3. hod. po p íchodu
poutník z Prost jova bude slavnostn posv cen nov opravený k íž na kraji lesa u K tin
na silnici k Jedovnicím a pak bude slavn posv cena opravená socha Panny Marie
u h bitova, kterou dali opravit poutníci z Prost jova. Katoli tí rodi ové naší farnosti se
uctiv prosí, by své dítky vypravili na tuto slavnost jako druži ky.
Kamennou sochu Panny Marie K tinské u h bitova dalo v roce 1733 postavit m sto
Prost jov. Socha stojí na kamenném podstavci, na kterém byl p vodn latinský nápis,
který v p ekladu zní: „Zbožn postavilo m sto Prost jov, od žáru ohn uchrán né
ochranou Božské Máti K tinské.“ Sou et v tších písmen v nápise udával rok 1733. U této
sochy vždy n který k tinský kn z vítal prost jovské poutníky a odtud je vedl za hlaholu
zvon a zp vu mariánských písní do poutního chrámu. Když prost jovští poutníci
opoušt li K tiny, vyprovázel je k tinský kn z až k této soše, lou il se s nimi a p ál jim
š astnou cestu a volal za nimi: „Nashledanou v p íštím roce!“
Plynula staletí a nápis se stával víc a víc ne iteln jší. V nov jší dob byl nahrazen
eským nápisem: „Zdrávas Maria milostiplná, bu nám vždy naklon ná.“ Dole „Kn žstvo
m sta Prost jova.“

Z dalších zápis Po adu služeb Božích roku 1938.
V sobotu sv. Háty (5. 2.), panny a mu ednice. V ten den bude sv cení vody a chleba
ke cti sv. Háty. Dodnes zachováváme tento starobylý k tinský zvyk. Sv tíme však jen
chléb.
Pravideln se konala k es anská cvi ení v jednotlivých p ifa ených obcích. Zápis
z 13. 2. Dnes odpoledne o 2.00 hod. bude k es anské cvi ení v Habr vce ve škole. V ící
z Habr vky se uctiv zvou, by se i se svými školními dítkami v hojném po tu zú astnili.
27. 2. ve st edu, t.j. 2. 3. je st eda popele ní. P i mši sv. se ud luje popelec. V ící se
žádají, by se i se školními dítkami ve st edu zú astnili mše sv.
6. b ezna. Tento týden p ipadá p st kvatembrový, kdy se máme modlit, by B h
všemohoucí rá il své církvi hojn hodných kn ží dáti. V sobotu budou v Brn kandidáti
stavu kn žského sv cení na podjáhny. V ící se žádají, by se tento týden za novosv cence
horliv modlili. (Tehdy byl sv cen na podjáhna pozd jší šitbo ický d kan P. Jaroslav
Hudec).
V sobotu 23. dubna v 8 hod. ráno mše sv. za obec B ezinu a Prose .
1. kv tna: Dnes ve er o 7. hod. první májová pobožnost s kázáním. V ící se uctiv
žádají, by se letos v hojném po tu zú astnili májových pobožností, které budou vždy
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ve st edu, v sobotu a ned li. Ve st edu r ženec, v sobotu a ned li kázání.
Ve st edu 11. 5. vykoná veled stojný pan d kan u nás visitaci. O 7. hod. ráno bude
mše sv. Rodi ové se prosí, by své školní dítky na tuto mši sv. ve st edu vypravili a dali
jim zp vní ek, by mohly p kn zpívat píse „Ejhle, oltá Hospodin v zá í.“ Po mši sv.
bude zkouška z náboženství škol p espolních v kostele a potom škol k tinských.
15. kv tna: Zítra o 7. hod. ve er bude svatojánská pobožnost, totiž pr vod k soše
sv. Jana Nepomuckého, litanie a po návratu do kostela svátostné požehnání.
P íští sobotu odpoledne bude první sv. zpov školních d tí a p íští ned li 22. kv tna
1. sv. p ijímání. Rodi ové t ch d tí, které mají letos jíti k 1. sv. zpov di a sv. p ijímání, se
uctiv prosí, by své dítky v sobotu odpoledne vypravili ke sv. zpov di a v ned li v as ke
sv. p ijímání. Všechny d ti nech p ed 7. hod. ráno ekají u m š anské školy (nyn jší
spodní škola), odkud p jde pr vod do kostela.
Ve st edu (22. ervna) bude konec školního roku. O 7. hod. ráno bude školní mše sv.
Školní dítky p ijdou v 7 hod. ráno na mši sv., by pod kovaly Pánu Bohu za všechna
dobrodiní. Rodi ové se prosí, by své školní dítky ve st edu na mši sv. v as poslali.
24. ervence. Zítra ve er o 8 hod. bude první požehnání ke cti sv. Anny. V ící se
žádají, by se svatoanenského požehnání v hojném po tu zú astnili. V úterý sv. Anny,
matky blahoslavené Panny Marie. V ten den služby ranní o 7. hod. v kapli sv. Anny.
Hrubá o p l 11. hod. v chrámu Pán za poutníky z Bílovic. Svatoanenské požehnání bude
po celý týden vždy ve er o 8 hod.
V sobotu sv. Bernarda (20. srpna) – v ten den bude po celý den výstava Nejsv t jší
Svátosti oltá ní. O 7. hod. první mše sv. za Františka a Františku Hrbatcovy, o 10. hod.
pobožnost sv. r žence, potom slavná mše sv. V ící se uctiv žádají, by v hojném po tu
p icházeli i se svými školními dítkami uctít Pána Ježíše ve svátosti oltá ní p ítomného.
Zachovejte starý zvyk a p icházejte jedna obec po druhé a sice v tomto po ádku:
Od 7 – 9 hod. Bukovina, od 9 – 11 Habr vka, od 11 – 1 hod. Bukovinka, od 1 – 3 hod.
K tiny, od 3 – 5 hod. B ezina, od 5 – 7 hod. Prose . lenové III. ádu sv. Františka a
Bratrstva živého R žence se mohou st ídat po celý den. O 7 hod. ve er bude záv re ná
pobožnost. Dále prosíme rodi e, by své dcerušky školou povinné vypravili jako druži ky,
které u oltá e se budou po p lhodinách st ídat. Jest však nutno, aby se tyto druži ky ješt
tyto dny p ihlásily, aby se zjistilo kolik druži ek bude a ur il se každé as, kdy má p ijít.
V sobotu 17. zá í o 10. hod. vyjde poutní procesí z naší farnosti na záslibnou pou do
Sloupu. V ící se žádají, by se v hojném po tu této pouti letos zú astnili. Bude to letos
jubilejní pou na památku 20. výro í obnovení naší samostatnosti. Budeme se modlit na
této letošní pouti, by B h všemohoucí dop ál nám pokojných as , na vyprošení míru a
ochrany naší vlasti. Rodi e, vypravte své dcery za druži ky k nesení sošky Panny Marie,
nech se nejbližší dny p ihlásí v sakristii. Bukovinské procesí vyjde v 11 hod.

(V roce 1938 zapsal P. František Marek, k tinský fará .
Zem el v r. 1969 a je pochován na k tinském h bitov .)
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POZOR – ZM NA!!!
Svatohubertská pou se p ekládá ze 4. 11. na ned li 18. listopadu. V 10.30 bude
svatohubertská mše. Zazní lesní rohy a zp vy v podání pražských mistr . V kostele bude
lesní výzdoba a socha svatého Huberta. Srde n zveme.
Tradi ní sv cení kv tin a bylin p ipadá letos na 19. srpna. Mše sv. jako každou ned li
v dob poutní, tj. v 7.30, v 9.00 a 10.30. Snad se nám poda í na tento den pozvat
novokn ze, aby nám ud lil novokn žské požehnání. Budete mít také možnost si zakoupit
náš známý bylinný aj. Zárove po mši sv. bude v ambitech ochutnávka r zných
bylinných aj . Zajiš uje „Rosa canina“. Kv tiny a byliny si p ineste s sebou.
V ten den bude poutní mše sv. i v Bukovince, kde si budeme také p ipomínat 100.
výro í školy.
Duši ková pou bude v ned li 21. íjna. V 10.30 uvítáme strahovského opata
Michaela Pojezdného OPraem, který bude sloužit mši sv. za všechny + poutníky
a + dobrodince. Ve 14 hodin bude mariánská pobožnost. P i té p íležitosti také
vyv šujeme úmrtní oznámení (parte), jak nám je b hem roku posíláte.
Pokra ujeme v pobožnosti 1. mariánských sobot: 1. zá í p ivítáme poutníky
z ejkovic i jejich známý chrámový sbor. Pobožnost povede P. Pavel Merta. 6. 10. p ijede
P. Vlastimil Van k, místod kan z Mor. Prus i se svými farníky. 3. 11. P. Josef Jahoda i se
svými farníky z Brna–Kr. Pole. 1. prosince P. Pavel Kopecký, d kan. Pobožnost bude
spojena s mikulášskou nadílkou pro d ti.
Za ínáme vždy v 15.30. Díky za pokrmy, které p inášíte a které žehnáme p i mši sv. a
na záv r rozdáváme.
Fatimské pobožnosti v novém kostele v B ezin pokra ují v pond lí 13. srpna
za ú asti P. Miroslava Parajky, fará e v Dolních Lou kách. P ijede i se svými farníky.
Ve tvrtek 13. zá í povede pobožnost P. Václav Novák z Budišova, náš bývalý kaplan
a duchovní správce v nedalekých Vyso anech. T šíme se i na jeho farníky. Nabídneme
jim i vodu z naší studánky. V sobotu 13. íjna záv re ná pobožnost. Ú ast p islíbil
novo íšský opat P. Marian Kosík OPraem.
Za všechny Vaše modlitby, dary, up ímné Pán B h zapla . Pamatujeme na Vás
u Panny Marie K tinské. Náš b žný ú et u S Blansko . ú tu 1361998309/0800.
M žeme poslat naše složenky.
V nejbližších dnech vyjde náš oblíbený nást nný k tinský kalendá . 900 ks posíláme
našim eským krajan m v rumunském Banátu. Cena jako jiná léta 10,- K .
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