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Milí mariánští ctitelé! 

 
Církev v �echách, na Morav� a ve Slezsku se p�ipravuje 

na plenární sn�m: Ve svém jednání se bude mimo jiné 
zabývat dokumenty druhého Vatikánského koncilu. Jeden 
z dokument� konstituce o církvi za�íná p�ekrásnými slovy: 
Gaudium et spes – radost a nad�je. K následujícím svátk�m 
velikono�ním jsem vybral následující myšlenky: 

„Dnešní sv�t se jeví zárove� jako mocný i slabý, 
schopný nejlepšího i nejhoršího, nebo� se mu otvírá cesta 
k svobod� nebo si �lov�k uv�domuje, že je na n�m, aby 
správn� usm�r�oval síly, které sám vyvolal a které ho 
mohou bu� rozdrtit, anebo mu sloužit. Proto si klade n�které 
otázky.“  

N�kte�í o�ekávají, že lidstvo dosp�je k pravému a plnému osvobození pouhým 
lidským p�i�in�ním. Nechyb�jí ani takoví, kte�í se vzdali nad�je nalézt smysl života. 

Roste však po�et lidí, kte�í si kladou nejzákladn�jší otázky: Co je �lov�k? Jaký je 
smysl bolesti, zla, smrti, které p�es všechen dosažený pokrok trvají? �ím m�že �lov�k 
p�isp�t spole�nosti a co od ní m�že o�ekávat? Co p�ijde po tomto pozemském život�? 

Církev v��í, že klí�, st�ed a cíl celých lidských d�jin je v Ježíši Kristu. Za všemi 
zm�nami je mnoho v�cí, které se nem�ní, a které mají sv�j poslední d�vod v Kristu, jenž 
je stejný v�era, dnes i nav�ky. 

Slavením tajemství smrti a Zmrtvýchvstání nech� se v nás upevní rozhodnutí stav�t 
život na Pánu Ježíši. 

Radost a nad�ji Vám všem zplna srdce vyprošuji a žehnám 
 
 

Váš P. Tomáš Prnka 
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13. dubna 2002 si p�ipomeneme 100. výro�í narození vzácného kn�ze, rodáka 

z nedaleké Bukovinky, farnost K�tiny. Byl nejstarším ze šesti sourozenc�. Do školy za�al 
chodit v Bukovince, v 9-ti letech odešel do Dolních Bojanovic u Hodonína, kde žil  
u svých prarodi�� a strýce Františka, bojanovického fará�e. Po skon�ení 6. t�ídy obecné 
školy odchází studovat na �eské státní gymnasium do Brna. V roce 1921 maturoval.  
5. �ervence 1926 byl v Brn� vysv�cen na kn�ze. První mši sv. m�l v Dolních 
Bojanovicích. Jako kaplan p�sobil v Mut�nicích, v Boskovicích, B�ha�ovicích, necelé  
4 roky v �ejkovicích a 7 let v Dolních Bojanovicích, kde se v roce 1939 stal fará�em.  

V pr�b�hu 2. sv�tové války podporoval pronásledované. Po válce p�sobil i nadále 
v Dolních Bojanovicích. V padesátých letech byl zat�en a souzen. Rozsudkem státního 
soudu v Praze ze dne 20. až 22. b�ezna 1950 byl odsouzen pro zlo�in velezrady podle  
par. 1 odst. 1 lit. c/ a odst. 2 zák. �. 231/48 Sb. k trestu t�žkého žalá�e v trvání 15 rok� a 
k trest�m vedlejším. Trestní �innosti se dopustil tím, že v jarních m�sících v roce 1948 až 
do svého zat�ení spolu s jinými se spol�il k pokusu o zni�ení a rozvrácení lidov� 
demokratického z�ízení a spole�enské hospodá�ské soustavy republiky, zaru�ené ústavou. 

„V jednotlivých p�ípadech se trestní �innosti jako fará� v Dolních Bojanovicích 
dopustil tím, že p�sobil v nep�átelském sm�ru proti lidov� demokratickému z�ízení na své 
farníky, nebo� sám pat�il mezi reak�n� zam��ené kn�ze.“ 

Od�vodn�ní rozsudku pokra�uje velmi zajímav� a je podivné, co všechno mu kladli 
za vinu. Posu�te sami: „Když byly MNV organizovány dobrovolné pracovní brigády za 
ú�elem opravy silnic a polních cest, protestoval proti tomu, aby se pracovalo na brigádách 
v ned�li a vyzýval v��ící p�i kázáních, aby ned�li v�novali Bohu, vlastní duši a rodin�. 
Dovolával se p�i tom zákon� �ímskokatolické církve. Když pozd�ji nastala ve vedení 
�eskoslovenské strany lidové kampa� proti osnovanému zrušení n�kterých církevních 
svátk�, p�ípadn� jejich p�eložení na ned�le, pln� se do této akce zapojil a p�sobil na 
v��ící, aby církevní svátky chránili. Nabádal p�i kázáních, aby lidé chodili více do kostela, 
sv�tili všechny církevní svátky a tak aby ukázali vlád�, že s jejím opat�ením ohledn� 
svátk� nesouhlasí.“ 

Tolik z od�vodn�ní rozsudku, který ješt� dále podobn� zd�vod�uje „zlo�iny“  
P. Jaromíra Po�ízka. Jaké d�vody si našli, aby jej odsoudili jako velezrádce a v�znili 
v Uherském Hradišti, na Mírov� a pozd�ji v Leopoldov�, kde v nelidských podmínkách 
prožil 10 rok� a 3 m�síce. 

V roce 1960 po ud�lení amnestie se vrátil do rodné Bukovinky ke své mamince a 
sest�e. Do týdne si musel najít zam�stnání. Jako kn�z nesm�l p�sobit. Nep�ijali ho ani 
strojírenské a stavební podniky a tak nastoupil jako lesní d�lník na polesí v Bukovince.  
Po �ty�eh letech následkem dlouhého v�zení se jeho zdravotní stav zhoršil a 14. 11. 1964 
zem�el. P�išlo se s ním rozlou�it na 120 spolubratr� kn�ží, velký po�et bývalých 
spoluv�z�� a farník� z Bojanovic. Každoro�n� se u jeho hrobu zastavují poutníci z míst, 
kde p�sobil. 

Modlíme se a pamatujeme p�i mši sv., aby B�h p�ipojil svého služebníka Jaromíra  
ke spole�enství svatých kn�ží v nebi.  
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Hasi�ská pou� 

 
Poprvé v historii našeho poutního místa budeme slavit pou� hasi��. 4. kv�tna slavíme 

svátek sv. Floriána, patrona hasi��. Proto jsme termín pouti stanovili na ned�li  
5. kv�tna 2002. 

Program: od p�l 9. h. se budou hasi�i i s p�íslušnou výzbrojí shromaž�ovat v areálu 
místního koupališt�. V 10 hodin vyjde slavnostní pr�vod (od koupališt�  po silnici  
ke kostelu). Do pr�vodu bude za�azena stará i sou�asná hasi�ská technika. Jist� nebudou 
chyb�t ani prapory jednotlivých hasi�ských jednot. V 10.30 bude v mariánské svatyni 
poutní mše sv. B�hem pr�vodu i v kostele bude hrát mládežnická dechová hudba 
Bivojanka z Jedovnic. Po ob�d� od 13 do 14 hod. na nám�stí bude hrát a zpívat lidové 
písn�. 

Od 14 hod. do 16 hod. prob�hnou ukázky hasební techniky. Na památku pouti si 
m�žeme odnést obrázek sv. Floriána s textem jeho životního p�íb�hu. Také si budete moci 
zakoupit pohlednice s razítkem sv. Floriána a text: Hasi�ská pou� – K�tiny. 

Na tuto mimo�ádnou slavnost vás co nejsrde�n�ji zveme. Už nyní je p�ihlášeno  
23 hasi�ských jednot. Z této pouti chceme po�ídit i videokazetu. 

 
 

1. mariánské soboty 
 
Do velikono�ního „Pozdravu ze K�tin“ vkládáme pozvání na naši jubilejní 100. první 

mariánskou sobotu. Pobožnosti konáme od roku 1991. Každým rokem 9 sobot (od dubna 
do prosince), tedy 11 rok� po devíti bylo 99, tak letos jubilejní. 

Pro� mariánské soboty? O této pobožnosti mluví zjevení Pána Ježíše i Panny Marie. 
Pro nás mariánské ctitele je velikým povzbuzením: „Srdce Panny Marie zvít�zí.“ 

	ekl to i Pán Ježíš: „Jako mn� dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám 
vít�znou moc nad h�íchem a sv�tem do Srdce mé Neposkvrn�né Matky.“ Tato pobožnost 
zde ve K�tinách není manifesta�ní, okázalou poutí. Konáme tyto pobožnosti v duchu 
Panny Marie, ve skromnosti a poko�e, s �istým srdcem a se sepjatýma rukama. Jsou 
spole�enstvím modlitby. P�ij�te  a p�ipojte se k t�m, kte�í p�icházejí pravideln�. Je t�eba 
Vaší modlitby, je t�eba sepjatých rukou. Prosíme i naše nemocné, kte�í nemohou mezi nás 
p�ijít, aby se v duchu s námi spojili o první sobot� v m�síci v dob� od 15.30 do 17.30. 

Mladé, zdravé poutníky prosíme, aby si �ást pouti vykonali p�šky nebo na kole. Tak 
zárove� vychutnáte krásu zdejší p�írody. 

4. kv�tna p�ivítáme františkány a poutníky z Brna-Husovic. 1. �ervna z Blanska,  
6. �ervence z Brna-Líšn�, 3. srpna ze Starého Brna, 7. zá�í z �ejkovic, 5. �íjna z Mor. Prus 
a okolí, 9. listopadu z Brna-Králova Pole a 7. prosince z Letovic.  

O jubilejní mariánské sobot� bude možnost zakoupit zvláštní jubilejní porcovaný 
bylinný k�tinský �aj. 

 
 

Maria, naše milá Paní, veliké v�ci a� skrze Tebe vykoná Pán i v naší dob�! 
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Poutní kalendá� – K�tiny 2002 
 
 
5. kv�tna – ned�le – pou� hasi�� 
8. kv�tna – pou� brn�nské mládeže 
1. jarní pou� 
11. kv�tna – sobota – mše sv. v 8.00 a 10.30 (tradi�ní pou� B�est, Hulín, Kyselovice, 

Žalkovice a další). Odpoledne p�icházejí poutníci fatimského apoštolátu, farní 
spole�enství Benešov, Dambo�ice, Boskovice a další). 

Mše sv. v 18.30, po ní sv�telný pr�vod. 
 
12. kv�tna – ned�le – mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 
V 10.30 slouží novo�íšský opat Marian Rudolf Kosík OPraem (hudba z Pavlovic  

u Kojetína).  
Poutníci: Kladky, Jesenec, Pivín, �ehovice, Pustim��, Pavlovice a další. 
13.30 – mariánská pobožnost 
 
Hlavní pou� 
18. kv�tna – sobota – mše sv. v 8.00, další dle p�íjezdu poutník�. V 16 hod. slouží 

Doc. Dr. Ladislav Tichý. 
V 18.00 hod. mše sv. slouží P. Ji�í Ka�a, po mši sv. sv�telný pr�vod. 
Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Brodek u Konice, Brodek u Prost�jova, 

Kojetín, Konice, Lipová, M�rovice, Protivanov, Horní Št�pánov, Suchdol, Šitbo�ice, 
Ur�ice a další. Hudba z Lipové. 

 
19. kv�tna  
Hod Boží svatodušní – mše sv.: v 6.15 – 7.30 – 9.00 
10.30 pontifikální mše sv., kterou bude sloužit apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. 

Josef Erwin Ender. Uvítáme poutníky: Prost�jov, Vrahovice, Pa�lavice, Rozstání, 
Bošovice, Boršice, Strážovice, Drahany, Držovice a další. 

13.30 – mariánská pobožnost 
16.00 – poutní mše sv. – poutníci ze Šlapanic a okolí 
 
20. kv�tna svatodušní pond�lí – mše sv. v 7.30 a v 17.00 
 
26. kv�tna – ned�le – mše sv.: 7.30 – 9.00 – 10.30 orelská pou�. Hraje hudba 

Dambo�anka – poutníci z Pozo�ic, Uh�ic a další. 
 
2. �ervna – 7.30 1. sv. p�ijímání a Božít�lový pr�vod – hraje hudba. 
9. �ervna – ned�le – vyškovská pou� – hlavní mše sv. v 10.30. Slouží kn�ží 

z Vyškova (posv�tíme votivní vyškovský obraz – nov� restaurovaný) 
13.00 – mariánská pobožnost a rozlou�ení 
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Hanácká pou� 
29. �ervna – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštol� 
mše sv. v 7.30 a 10.30. Poutníci: N�m�ice n/H., Hruška, K�enovice a Vyso�any. 
Mše sv. 18.30 a po ní sv�telný pr�vod. 
 
30. �ervna – ned�le – mše sv.: 6.30 – 7.30 – 9.00 a 10.30 
Poutníci: Sloup, Ivanovice, Drnovce, Orlovice, Chvalkovice, Ra�ice, Pístovice, 

Lule�, Švábenice a další. 14.00 – mariánská pobožnost a rozlou�ení s poutníky 
 
7. �ervence – zásv�tná pou�: Tištín, Koválovice (9.00) – Lipovec, Kulí�ov (10.30) 
 
28. �ervence – svatoanenská pou� – mše sv. 7.30 – 9.00 (v kapli sv. Anny) a 10.30 

slouží mikulovský probošt P. Stanislav Krátký. Hraje krojovaná dechová hudba  
ze Žarošic – poutníci: Husovice, Ob�any, Bílovice n/Svit. a další 

14.00 – mariánská pobožnost a rozlou�ení s poutníky 
 
18. srpna – ned�le – tradi�ní sv�cení kv�tin a bylin (v ambitech bude p�ipraven teplý 

bylinný �aj) 
 
V m�síci zá�i p�icházejí poutníci: Boskovice, B�ezová, Budišov, Smrk, Jinošov, 

Kon�šín, Knínice, Letovice, Mohelno, Nosálovice, Olešnice, Kunštát, Sulíkov, O�echov, 
Tikovice, Rosice, Št�pánov, Vír, 	í�any, Ostrova�ice, Velká Bíteš, Velké Mezi�í�í, 
Vladislav, Vysoké Popovice, Strážnice, Vnorovy, Zbraslav, Myslejovice, Lažánky, Tasov, 
Provodov, Otrokovice, Horní Újezd, Dolní Benešov, Humpolec a další. 

 
5. �íjna – mše sv. 7.30 – poutníci: Královopolské Vážany, Vitovice, Habrovany, 

Olšany, Komo�any, Velešovice 
 
20. �íjna – duši�ková pou� – mše sv. 7.30 – 9.00 a v 10.30 hod. Slouží strahovský 

opat P. Michael Pojezdný OPraem. Hraje hudba z Lipové – poutníci: Lysice, Drnovice, 
Bo�itov, Benešov, Doubravice a další. 

 
3. listopadu – svatohubertská mše v 10.30 
 
Ned�lní mše sv. v poutním období (12. 5. až 20. 10.): 7.30 – 9.00 a 10.30. 
V mimopoutním období v 7.30 a 10.30 hod. 

 
 

T�šíme se na setkání u Panny Marie K�tinské. 
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24. 3. Kv�tná ned�le, mše sv.:  K�tiny 7.30 a 10.30 
 B�ezina 9.00 
 Bukovinka 9.00 
p�i každé mši sv. sv�cení ratolestí a �tení pašijí 
 
28. 3. – Zelený �tvrtek – mše sv. 16.45, po mši sv. adorace 
29. 3. – Velký pátek – po celý den p�ísný p�st – velkopáte�ní ob�ady 16.30 
30. 3. – Bílá sobota – ob�ady velikono�ní vigilie za�ínají v 17.00 v ambit� sv�cením 

ohn� (pojede autobus – 16.30 z Bukovinky p�es Bukovinu, B�ezinu do K�tin, zajede i  
do Habr�vky. Po ukon�ení pojede zp�t.) 

31. 3. – Hod Boží velikono�ní – mše sv.: 7.30 a 10.30. Bukovinka a B�ezina v 9.00 
hod. (p�i mši sv. sv�cení pokrm� a tradi�ní sbírka na pot�eby kostel�). 

1. 4. – Pond�lí velikono�ní: K�tiny 7.30 a 10.30. 
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13. kv�tna:  pond�lí – Pobožnost – povede P. Josef Šiška z Lipovce, p�ivede 

s sebou chrámový sbor a své farníky. Zárove� si vykonáme májovou 
pobožnost 

13. �ervna:  �tvrtek – jako loni pozveme P. Josefa Ve�e�u z Ivan�ic a jeho farníky 
13. �ervence:  sobota – ú�ast p�islíbil P. Ji�í Palla z Drnholce. P�ijede i se svými 

farníky, o�ekáváme i jeho bývalé farníky z Doubravice 
13. srpna:  úterý – budeme se t�šit na P. Miroslava Parajku a jeho farníky 

z dolních Lou�ek, Ž�árce a Olší 
13. zá�í: pátek – bude mezi námi náš bývalý kaplan P. Václav Novák a jeho 

sou�asní farníci z Budišova, Pyšela a Tasova. Rádi p�ijedou i 
z Vyso�an. 

13. �íjna:  ned�le – zakon�í pobožnosti novo�íšský opat P. Marian Kosík  
OPraem.  

 
 

Po�ad fatimských pobožností: 17.30 modlitba r�žence a mše sv. 
 
 

„Kde jsou dva nebo t�i shromážd�ni ve jménu mém, 
tam jsem já uprost�ed nich.“ 
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V minulém roce 1. kv�tna 2001 jsme zahájili desetiletou p�ípravu na velké k�tinské 

jubileum, které nám p�ipomíná nápis na kapli�ce v Bukovince. „Zde se roku 1210 zjevila 
Panna Maria K�tinská.“ 

Za p�isp�ní Obecního ú�adu v Bukovince byla opravena kapli�ka i socha Panny 
Marie. Pr�vodem jsme šli z kostela ke kapli�ce, za doprovodu dechové hudby jsme 
zpívali starobylou k�tinskou píse� „Pozastav se m�j poutní�ku, chci ti zpívati, o Mati�ce 
svatok�tinské vypravovati. Jak sv�j po�átek vzala, k�tinská Panna Maria, nej�ist�jší, 
nejkrásn�jší Mati�ka milá“ (píse� má celkem 29 slok). U kapli�ky jsme si vykonali 
pobožnost a také ji i se sochou posv�tili.  

Dá-li Pán B�h, chceme i letos a v p�íštích letech vždy 1. kv�tna putovat k Bukovinské 
kapli�ce. Rádi bychom aspo� n�kte�í putovali ze K�tin p�šky. Program: 17.00 mše sv. 
v Bukovince v kostele a pak pr�vodem ke kapli�ce, kde si za p�íznivého po�así vykonáme 
májovou pobožnost. Srde�n� zveme! 
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Svatý Otec Jan Pavel II. zve všechny mladé do kanadského Toronta. Není jednoduché 

sehnat 30.000 K� a vydat se za oceán. Proto se p�ipravuje setkání mladých do Ž�áru nad 
Sázavou. Za�íná v úterý 13. srpna odpoledne a bude zakon�eno v ned�li 18. srpna kolem 
poledne. Hlavní myšlenka celého setkání: „Vy jste s�l zem�, vy jste sv�tlo sv�ta“.  
/Mt 5,13-14/ 

Již nyní se m�žete p�ihlašovat prost�ednictvím kn�ží své farnosti nebo p�ímo  
na Diecézním centru mládeže. P�ihlášeni jsou již všichni biskupové. Vydejme sv�dectví  
o tom, že živý B�h je uprost�ed svého lidu. 
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Na svátek sv. Jana Nepomuckého, ve �tvrtek 16. kv�tna 2002 v 16.30 za�íná slavnost 

a v 17.00 bude mše sv. v kostele. Socha bude umíst�na na prostranství p�ed ambity 
sm�rem k sakristii. Socha pochází z 18. století, p�vodn� stávala u staré školy, která byla 
postavena koncem 17. století pro šlechti�nu Zuzanu Kate�inu Liborii ze Zást�ízl�, která 
byla velikou ctitelkou Panny Marie K�tinské. Po celý týden kolem svátku sv. Jana se 
konávala u sochy svatojánská pobožnost. Pozd�ji byla socha umíst�na v ambit�, byla 
restaurována, po velikonocích bude vybudován podstavec a na n�m umíst�na barokní 
socha 
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Poutníci vyjdou v úterý 20. srpna z Velkého Mezi�í�í, ve st�edu nave�er p�iputují do 

K�tin, kde si vykonají ve�erní pobožnost, ob�erství se a p�enocují. Ráno ve �tvrtek 22. 
srpna, v den Panny Marie Královny, se po mši svaté vydají na další etapu. Je možnost se 
p�ipojit, aspo� na n�kolik kilometr� sdílet s ostatními poutníky vše, co taková poutní cesta 
p�ináší. Záv�r pouti bude na Velehrad�, kde v sobotu 24. srpna ve 12.00 hod. bude mše sv.  
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V minulém roce jsme prostav�li více jak 1.500.000,- K�. P�íjmy: Finan�ní p�ísp�vek 

od Ministerstva kultury 800.000,- K�, od Okresního ú�adu Blansko 85.000,- K�,  
od Obecního ú�adu K�tiny 50.000,- od Obecního ú�adu Bukovina 5.000,- K�. Vlastní 
p�íjmy 400.000,- K�. Schodek uhrazen p�j�kou. 

V roce 2002 nás �eká: úpravy kolem hlavního schodišt�, dokon�ení restaurování 
fresek na 1. k�ru, zahájení restaurování výmalby interiéru v bo�ní kapli sv. Barbory a 
sana�ní omítky v zimní kapli. 

Letos jsme nedostali p�íslib dotace od Ministerstva kultury, budeme se spoléhat na 
vaše dary. Proto vkládáme do tohoto „Pozdravu“ naše složenky. 

Za všechny Vaše dary, modlitby, za všechnu Vaši p�íze� up�ímné Pán B�h zapla�! 
Pamatujeme na Vás u Panny Marie K�tinské. Náš b�žný ú�et u �S Blansko  
�. 1361998309/0800. 
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Máme nové medailonky, na jedné stran� reliéf Panny Marie K�tinské a nápis: 

„Sputum Moraviae – Záštita Moravy“. Na druhé stran� písmeno M, v n�mž k�ížek a 
nápis: Zdrávas Maria – K�tiny. Medailónky mají pr�m�r 15 mm, mají ouško pro �etízek. 

Cena: post�íb�ené 10,- K� a pozlacené 15,- K�. 
Máme také velký výb�r pohlednic (3,- K�) a obrázk� (2,- K�). Také vám m�žeme i 

nadále nabídnout porcovaný bylinný k�tinský �aj (25,- K�). 
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