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Milí mariánští ctitelé! 
 
Jsem rád, že vás mohu pozdravit. Ve svém 

srdci na vás myslím a pamatuji. 
 
Dostáváte do rukou nový „Pozdrav ze K�tin“. 

Najdete v n�m vzpomínky t�ch, kterým naše 
poutní místo p�irostlo k srdci a mnoho znamenalo 
a znamená pro jejich život. Jsem p�esv�d�en, že 
jejich zážitky pot�ší i vás. Snad n�koho povzbudí 
k napsání podobných osobních zkušeností. 

 
Letošní putování k Pann� Marii K�tinské bylo op�t bohaté. Zaslouží si, abychom si je 

stru�n� p�ipomn�li. Mnozí jste byli p�i tom, jiní se prost�ednictvím „Pozdravu“ dozvíte, 
co se na zdejším poutním míst� letos událo. 

 
Také se seznámíte, co chystáme v dalším poutním období. Jako obvykle p�idáme i 

pot�ebné informace.  
 
S n�kterými se ješt� setkáme u Panny Marie K�tinské, na poutním míst� tolik 

obdivovaném a �asto nazývaném: „Zjevení Boží slávy“, „Úžasné místo!“, „P�ekrásné 
místo klidu a lásky“. 

 
Mnoho krásných chvil, plných lásky, radosti a pokoje vám u tr�nu Panny Marie 

K�tinské vyprošuji 
a zplna srdce žehnám 

 
 

P. Tomáš Prnka, duchovní správce 
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P�ed osmdesáti lety zem�el zdejší dlouholetý fará� Bernard Pátek. 
Uvádím zápis z knihy: Po�ad služeb Božích r. 1922:  
 

 
 
P. Bernard Pátek se narodil 28. �ervna 1851 v Brn�. Jeho otec byl kostelníkem  

u sv. Jakuba v Brn�, jmenoval se Ferdinand a vodíval poutníky na poutní místa. Jeho 
matka Marie roz. Bílá. 

Na kn�ze byl vysv�cen 26. �ervence 1875 v Brn�. Od 9. zá�í 1875 byl ustanoven 
kooperátorem v Mor. Bud�jovicích. Roku 1877 kooperátorem v Brn�-Zábrdovicích, 
fará�em v Ochozi od 26. února 1880. 28. �ervna 1892 v den svých narozenin byl 
presentován od tehdejšího majitele k�tinského pana Mo�ice šlechtice Teubera na faru 
k�tinskou a dne 3. �ervence 1892 p�ed polednem jako fará� K�etínský investován. Dne  
24. prosince 1902 jmenován konsistorním radou. 

V zápise z 23. 7. 1922 �teme: „Praskla struna, jež po 30 rok� zn�la nám hymnus 
slad�ných tón� vpravd� kn�žské �innosti a práce, rozbit zvon, jenž hlaholil nám po 30 
rok� harmonii Božských pravd Kristových, zlomen kv�t, jenž mezi námi po 30 rok� ší�il 
líbeznou v�ni vzácných vlastností vzorného charakteru �lov�ka, p�ítele, kn�ze. Váš 
duchovní otec, vldp. rada k�tinský Bernard Pátek zem�el. Osi�ela vaše farnost, osi�ela 
poutní vaše svatyn�, zbavena svého dlouholetého, nadšeného strážce. Prozatímním 
správcem je ustanoven dosavadní zdejší kaplan, vldp. František Hanzl. Nezapomínejte 
v modlitbách na zem�elého, modlete se zárove�, aby Pán poslal na osi�elou vinici 
služebníka op�t v�rného.  
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Kdybyste se podívali do poutního kalendá�e ve K�tinách, zjistili byste, že každoro�n� 

za�átkem �ervence p�icházejí do K�tin poutníci z malé vesni�ky Tištín, kde jsem se 
narodila. Stejn� tomu bude i letos. Moje vzpomínka na tuto pou� je stará více jak t�i �tvrt� 
století.  

Jako d�ti jsme se na pou� vždycky moc t�šily. Byla to jedna z nejv�tších událostí 
roku, na kterou se vesnice dlouho p�ipravovala, vždy� pou� trvala dva dny. Náš pr�vod 
tvo�ený vozy a ko�áry vyjížd�l z Tištína p�es Ivanovice na Hané do Vyškova.  

Tady pro v�tšinu z nás za�ala její p�ší �ást. Dodnes si vzpomínám na množství jahod, 
které jsme cestou do Bukovinky a dál do K�tin v lese trhali.  

V �ele pr�vodu nesli ministranti k�íž a korouhvi�ky, potom šly druži�ky a mládež,  
za nimi ženy a muži. Zpívali jsme mariánské písni�ky. P�ed�íkáva� vždy kousek písn� 
hlasit� p�ednesl a procesí ji po n�m p�ezpívalo, nebo jsme se modlili r�ženec. 

Když už jsme se blížili do K�tin, nastal velký shon. Maminka pro mne i sestru nesla 
celou cestu vyžehlené bílé šaty a tak jsme se musely p�evléknout a obout. K�tinský kostel 
nás vítal vyzván�ním zvon�. Byla to krásná a slavnostní chvíle. Místní kn�z nás p�ivítal a 
my jsme se vydali hledat nocleh. V chalupách na slám�, n�kdy i v hospod� na h��e. 

Jídlo na cestu nesla miminka s sebou, nej�ast�ji chleba a tvaroh ut�ený s máslem a 
buchty. Pro nás malé bylo velkým zážitkem, když jsme ve K�tinách v hospod� u Pásk� 
mohli jít na polévku.  

 
* * * * * 

 
Druhý den byla mše svatá. N�kte�í z poutník� vystoupali kostelní schody na kolenou. 

Nás, d�ti, nejvíce p�itahovalo množství stánk� na nám�stí s cukrovými r�ženci, 
píš�alkami, obrázky a ob�erstvením. 

Má mladší sestra mi p�ipomn�la ješt� jednu v�c. Ve K�tinách jsme tradi�n� potkávali 
i poutníky z n�meckých vesnic. Ženy v tom pr�vodu byly oble�eny celé v �erném a m�ly 
oranžové pun�ochy. My jsme se modlili �esky, oni n�mecky. 

Na zpáte�ní cest� pro nás p�ijely vozy až do Ra�ic. Doma nás p�išli p�ivítat snad 
všichni rodinní p�íslušníci, jako bychom se vraceli z Ameriky. My jsme p�ijížd�li opálení 
a plni dojm�, které nám vydržely až do zimy. Každému jsme také vždy p�ivezli n�co na 
památku. 

Nejslavn�jší pou� do K�tin se konala v roce 1926. Procesí neslo do kostela dar – 
obraz namalovaný místním malí�em pokoj�, panem Adam�íkem. Na po�ízení obrazu se 
skládala celá vesnice. Je na n�m vyobrazen tištínský kostel a nad ním Panna Maria 
s Ježíškem. Když mi bylo 86 let, byla jsem ve K�tinách naposledy. Náš obraz má v kostele 
stále své �estné místo. To mne velmi dojalo. 

Možná jsou v mém vzpomínání n�jaké nep�esnosti, ale to víte, pam�� si s námi 
zahrává. Pro mnohé z vás je to už opravdu kus historie. 

 
Napsala Marie Kostihová z Brna. P�vodn� uvedeno v „Týdnu u nás“.  
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P�išlo jaro roku 1968. V kostele u sv. Jakuba v Brn� byla na výv�sce zpráva: Pan 

biskup Karel Skoupý se vrátil z dlouholeté internace a ujal se op�t svého ú�adu na 
biskupském stolci na Petrov�. Na oznámení stálo, že chce p�i mši svaté o svatodušní 
ned�li pod�kovat Pann� Marii K�tinské za š�astný návrat do své diecéze v Brn�. 

Byla svatodušní ned�le. O p�l 10. hodin� se rozezn�ly k�tinské zvony. Proud 
poutník� zesílil. Když se p�ed desátou rozezvu�ely zvony podruhé, vyšel pan biskup 
v pr�vodu druži�ek ze k�tinské fary. Z krušpánku a barvínku m�l upletený n�kolika 
metrový v�nec, který byl protkán poupátky z r�ží. Otec biskup krá�el uprost�ed. 
Krojovaná kapela mu hrála na cestu do kostela píse� „Máti Pán� p�esvatá“. 

Když poutníci uvid�li tvá� napln�nou láskou a pokorou, všichni zjihli radostí. Všichni 
vid�li, že mnohaletá internace se na n�m podepsala. Zt�žka vyšel po schodech ke kostelu, 
kde ho uvítal k�tinský fará�. Varhany se naplno rozezvu�ely a kostel zah�m�l zp�vem 
písn� „Chválu vzdejme, Moravané“, kterou složil bývalý k�tinský fará�  
Bernard Pátek. Pan biskup zá�il radostí. Poklekl u oltá�e a za�al se vroucn� modlit. 
Všichni s ním prožívali tuto tichou chvíli dík�vzdání. 

Když povstal, zazn�la píse� „Ejhle oltá� Hospodin�v zá�í“. Pan biskup usedl na sedes 
pod Uk�ižovaným a radostn� pozoroval ty, kterým zasv�til sv�j život a oni mu i Pann� 
Marii z�stali v�rni i p�es všechny nástrahy a p�ekážky. V kázání se sv��il poutník�m, jak 
rád již od mládí chodil do K�tin o svatodušní ned�li na pou�. Dokonce jako chlapec 
n�kolikrát jel se svými rodi�i na voze a když povyrostl, chodil s procesím a mnohokráte 
putoval t�icetikilometrovou cestu z Lip�vky do K�tin p�šky. „A nyní, když už m� 
opoušt�jí síly, vracím se na toto poutní místo, posv�cené kroky solu�ských brat�í, kte�í 
dali obci i jméno.“ 

 
Projevil také radost nad tím, že vidí kolem sebe tolik mladých lidí a d�tí a že p�išli 

z lásky k Pann� Marii. Ke konci kázání se zdálo, jako by se s Pannou Marií lou�il a byl ve 
K�tinách naposledy – za t�i roky nato zem�el. Na záv�r bohoslužby se nesla chrámem jeho 
oblíbená píse� „Maria, Maria, nad slunce jasn�jší, nad m�síc krásn�jší“. Když všem 
p�ítomným požehnal, pomalu odcházel a k tomu zn�la chrámem píse� „Ot�e náš, vyslyš 
nás, zachovej nám národ náš“. 

Odpoledne bylo požehnání a Te Deum a po n�m otec biskup znovu promluvil 
k poutník�m. Všechny pot�šil, že se bude op�t konat ve farnostech bi�mování. 
Zavzpomínal na všechny poutníky, kte�í do K�tin putovali a nezapomn�l ani na Šebestiána 
Kubínka, apoštola dobré knihy, z Blažovic. Vždy kon�íval svou dlouhou pou� po 
mariánských poutních místech ve K�tinách. Zde p�ed sochou Panny Marie prokle�el 
mnoho hodin, aby na�erpal nové síly pro další cestování. Po promluv� se otec biskup 
rozlou�il s poutníky. Ti mu zpívali na cestu píse� „Ó Matko Pán�, Matko rajských krás“.  

 
Vzpomínka uvedena v letním Pramínku 

autor Alois Benda 
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Ve st�edu 8. kv�tna se uskute�nila tato tradi�ní a mezi mladými Brna a okolí známá 

p�ší Pou�, jako jedna ze dvou hlavních akcí brn�nského d�kanátu. Ozna�ení „tradi�ní“ je 
opravdu na míst�, protože letos byla uspo�ádána již po sedmé mladými ze skupiny Elpis. 
Ta sdružuje zástupce mládeže jednotlivých farností m�sta Brna. 

Ú�astníci letošního putování vyrazili po skupinkách z místa srazu - okrajové m�stské 
�ásti Brno-Lesná. Hned v úvodu byli p�ivítáni generálním viká�em brn�nské diecéze 
Mons. Ji�ím Mikuláškem, který mladé každým rokem svým jménem na tuto Pou� zve. 
Letos pozvání p�ijalo n�co p�es 200 mladých.  

 
Mottem letošní Pouti se stal úryvek z Matoušova evangelia: „Vy jste s�l zem�. Vy 

jste sv�tlo sv�ta.“ - tedy motto, které pro tento rok vyhlásil pro sv�tové setkání mládeže 
v Torontu Svatý Otec. Poutníci dostali na cestu zajímavý úkol: p�ijít na to, jak být 
v sou�asné dob� tou solí zem� a sv�tlem sv�ta. Zamýšlet se a diskutovat m�li možnost ve 
svých skupinkách vedených vždy animátorem. Na pomoc jim byl dán vzor �lov�ka, který 
to již kdysi dávno dokázal zcela beze zbytku - Panna Maria. 

Ve sv�tle jejího života tedy hledali recept 
pro to, jak to dokázat v dnešní dob�. Své 
post�ehy potom m�li možnost prezentovat 
v odpoledním programu ve K�tinách.  

Ta letošní Pou� byla také plná symbol�. 
Krom� tradi�ní n�še a Poutního k�íže, 
posv�ceného v lo�ském roce bývalým 
apoštolským nunciem v �R arcibiskupem 
Giovannem Coppou, byla nesena s�l - symbol 
pravé a nezkažené víry a sv�tlo - symbol 
touhy po pravd� a plnosti života. Každá 
skupinka m�la po trase tu výsadu nést v �ele 
pr�vodu tyto symboly specifické pro letošní 
rok danou �ást cesty. Novinkou byl také 
symbol poutnické hole a vlastn� celé postavy 
poutníka, který šel vždy pár krok� p�ed 
výpravou a ukazoval jim tak cestu.  

 
 

 
 
 

 
Ve K�tinách mladé p�ivítal na vstupním schodišti do utichajících zvon� místní otec 

Tomáš Prnka. Vyjád�il radost nad tím, že tato tradice poutí mladých je stále živá a 
rozr�stá se. D�kazem toho je i rozší�ení této akce pro sousední d�kanáty, které také 
putovaly svými trasami tak, aby se všichni spole�n� sešli práv� ve K�tinách a mohli 
alespo� jednou v roce být takto pohromad� a zažít jednotu církve.  

 
 
 
 
 



Vrcholem celé Pout� byla koncelebrovaná mše svatá za ú�asti n�kolika kn�ží, 
mladých poutník�, ale i t�ch, co p�išli �i p�ijeli jen na tuto mši. Otec generální viká�  
v homílii reagoval na záv�ry úkolu mladých a p�idal n�kolik svých post�eh�, jak se 
inspirovat životem Panny Marie pro situace sou�asného života.  

V záv�ru mše svaté vystoupili p�ítomní �ty�i delegáti nedávno skon�eného 
Celostátního fóra mládeže ve Ž�áru nad Sázavou a seznámili p�ítomné s jeho pr�b�hem a 
záv�ry.  

Nakonec tedy nezbývá než vyjád�it díky všem „poutník�m“, kte�í tvo�ili op�t 
neopakovatelnou atmosféru p�šího putování krásnou sluncem prozá�enou jarní p�írodou, a 
tak odpov�d�li na pozvání spole�ného prožití tohoto dne. Dík pat�í i mladým z okolí, kte�í 
zareagovali na výzvu setkání sousedních d�kanát�. B�hem roku se snad tato myšlenka 
ješt� více rozší�í a dojde svého napln�ní i s ostatními mladými �ty� d�kanát� kolem Brna 
8. kv�tna 2003. A kdo by se cht�l dov�d�t více, pop�ípad� se podívat na fotky, tak vše 
najde na internetových stránkách www.katolik.cz/elpis v rubrice D�kanátní akce.  

 
 
Pod�kování 
Chci Vám pod�kovat za vaše dopisy a pozdravy. 
Krásný pozdrav z 	íma nám poslal bývalý apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni 

Coppa. Cituji: 
 
Roma 5. �ervna 2002 
Nejd�stojn�jší, milý ot�e Tomáši! 
D�kuji Vám srde�n� za Váš pozdrav z hlavního poutního dnu ve K�tinách. Bylo to 

 pro mne velmi krásné a vzpomínal jsem znovu na všechny pouti u Vás. 
Pozdravuji všechny, kte�í podepsali karti�ku. A d�kuji také moc za krásné fotografie. 

Zapla� Pán B�h. 
V modlitbách spojený s Vámi a se všemi  

  + Giovanni Coppa 
 
 

------------------ 
 
Z farnosti, kde onemocn�l duchovní správce. „Proste s námi za jeho uzdravení. U Vás 

to spíš Panna Maria K�tinská uslyší a snad nás vyslyší“. 
 
------------------ 
 
„D�kuji za zaslané „Pozdravy ze K�tin“. Moc m� vše zajímalo, p�e�etla jsem vše a 

mám radost, jak krásn� vše vedete u Matky Boží K�tinské. Prosím Vás o modlitbu pro 
celou mou širokou rodinu. Mám 17 pravnou�at. Je mnoho starostí a k�íž�. D�kuji 
mnohokrát“.  

 
------------------ 
 
Díky také mnohým novomanžel�m za pozdravy ze svatební cesty i za radostná 

oznámení narození jejich d�tí.  
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Pou� do K�tin bývala pro nás – omladinu velká slavnost, na kterou jsme se t�šili  

od jara. Z nádraží z �el�ic jsme jeli do Vyškova vlakem. U nádraží ve Vyškov� jsme se 
se�adili za ozdobeným k�ížkem a p�es Drnovice, Ra�ice šli dále p�šky za zp�vu 
mariánských písní celou cestu lesem. V Bukovince jsme šli na of�ru a po chvíli odpo�inku 
pokra�ovali do K�tin. Cestou nás doprovázel jeden rolník s ko�mi a povozem, který nám 
vezl jídlo a v�ci a v p�ípad� únavy si mohli starší lidé na voze i chvíli odpo�inout.  

První cesta ve K�tinách vedla do kostela, abychom se poklonili Pann� Marii a 
pod�kovali za š�astnou cestu a za všechna dobrodiní. V kostele byla pro nás sloužena  
mše sv.  

Ubytováni jsme byli naproti kostelu, kde bývala pekárna. Brzy ráno jsme šli ke svaté 
zpov�di a potom byla mše svatá. Starší lidé z�stali až do poledne v kostele. Po ob�d� jsme 
se se�adili a šli do Sloupu, kde jsme m�li další pobožnost. Ráno po mši sv. jsme se vydali 
na zpáte�ní cestu lesem p�es Otinoves až do Myslejovic, kde na nás �ekali naši vesni�ané 
s ko�áry a povozy, aby si nás, unavené, odvezli dom�.  

Tyto pouti jsem konával až do doby, kdy jsem narukoval na vojnu. Byly to 
nezapomenutelné zážitky. Te� jezdím s d�tmi a vnou�aty.  

 
Z našich poutí 

 
Po celý m�síc kv�ten zn�ly na našem milém poutním míst� mariánské chvály a 

zp�vy. P�icházeli poutníci zblízka i z daleka. P�icházeli p�šky, na kolech auty, autobusy. 
Všem bylo u nebeské Matky moc dob�e.  

1. kv�tna jsme pokra�ovali v desetileté p�íprav� na velké jubileum k�tinské, které 
nám stále p�ipomíná nápis na opravené kapli�ce v Bukovince: „Zde se roku 1210 zjevila 
Panna Maria K�tinská“. Dá-li Pán B�h se zde op�t v roce 2003 sejdeme.  

 
Hasi�ská pou� 
V ned�li 5. kv�tna 2002 m�li hasi�i ve K�tinách svoji pou�. Bylo zastoupeno více než 

dvacet hasi�ských jednot. V 10 hodin vyšel slavnostní pr�vod od koupališt� ke kostelu, 
kde v 10.30 se slavila poutní mše svatá. Všechny ú�astníky p�ivítal místní starost  
Ing. Stanislav Klíma, po mši svaté všem pod�koval krajský hejtman Ing. Stanislav 
Juránek, který jako lektor p�e�etl druhé �tení. Odpoledne za mírného dešt� jsme sledovali 
ukázky staré i sou�asné hasi�ské techniky. Celou slavnost doprovázela mládežnická 
dechová hudba Bivojanka z Jedovnic. Již te� se te� se t�šíme na další hasi�skou pou�  
4. kv�tna 2003. 

 
1. jarní pou� 
11. a 12. kv�tna jsme za krásného po�así a za velké ú�asti slavili první jarní pou�. 

V sobotu jsme uvítali tradi�ní poutníky z B�estu (kolem oltá�e procesí �ítalo 384  
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poutník�), Hulína, z Benešova, Veselí nad Lužnicí, Dolních Dunajovic, Poštorné, 
Šternberka, z Dambo�ic, Fatimský apoštolát, Boskovic a další. Mnozí z poutník� 
p�iputovali p�šky. Zasloužili by si poutnický pam�tní list. 

V ned�li 12. kv�tna za velké ú�asti poutník� – z Pavlovic u Kojetína, Jesence, Pivína, 
�ehovic, Pustim��e a dalších sloužil mši svatou novo�íšský opat Marian Rudolf Kosík 
OPraem. P�i hrubé mši svaté a p�i odpolední pobožnosti zpíval vysokoškolský um�lecký 
p�vecký soubor z Pardubic. Dirigentka souboru s nadšením prohlásila: Zpívali jsme na 
mnoha místech, na zámcích, v tuzemsku i v zahrani�í, ale nikdy na tak krásném míst� jako 
ve K�tinách.  

 
 
Hlavní pou� 19. kv�tna 
Již v p�edve�er hlavní pouti se náš chrám tém�� zaplnil. Hlavním celebrantem byl 

blanenský pan fará� Ji�í Ka�a, kázání pronesl jeho kaplan Pavel Kafka. Po ve�erní mši 
svaté tradi�ní sv�telný pr�vod p�es ambity a kapli svaté Anny. Doprovázela nás hudba 
z Lipové. Na Hod Boží svatodušní jsme v zapln�né mariánské svatyni p�ivítali vzácného 
poutníka apoštolského nuncia Mons. Erwina Josefa Endera. Bohoslužba slova zazn�la 
�esky, bohoslužba ob�ti latinsky. Kázání pronesl apoštolský nuncius n�mecky, které bylo 
�esky tlumo�eno. Zazn�ly podn�tné myšlenky o p�sobení Ducha svatého. Z kázání 
uvádím: 

„P�ijíždím k vám dnes o slavnosti letnic s obzvláštní radostí, abych spole�n� s vámi 
oslavil tento velký svátek církevního roku. Panu fará�i a rektoru této mariánské svatyn� 
d�kuji za p�átelské pozvání. Od srpna minulého roku, kdy jsem se ujal úkolu zástupce 
Svatého otce ve vaší zemi, tj. p�ed devíti m�síci, je to dnes má první ú�ast na pouti 
k milostnému obrazu Matky Boží. Vím, jak moc byl s tímto poutním místem spjat m�j 
p�edch�dce, arcibiskup G. Coppa. Rovn�ž je nám všem známa velká láska a úcta našeho 
nyn�jšího Svatého otce Jana Pavla II., k Pann� Marii, matce našeho Pána. Jeho heslo zní:? 
Totus tuus – Jsem zcela tv�j, Maria!“ 

Odpoledne jsme spolu s apoštolským nunciem chvalozp�vem: „Bože chválíme Tebe“ 
pod�kovali za krásné chvíle u tr�nu Panny Marie K�tinské. Ale tím hlavní pou� ješt� 
neskon�ila. P�iputovali poutníci ze šlapanické farnosti. Mši svatou pro n� sloužili jejich 
kn�ží.  

 
Orelská pou� 
Poslední májová ned�le pat�ila orl�m a orlicím župy dr. Jana Sedláka. Pr�vod 

s orelskými prapory doprovázela „Dambo�anka“, která hrála i v kostele p�i poutní mši 
svaté. Odpoledne pak pokra�ovala pou� na orelské základn� v Bukovin�. 

 
Vpravd� bohatý mariánský m�síc máj Panny Marie K�tinské. 
 
 
Ani v �ervnu neutichly mariánské chvály. Velmi navštívena vyškovská pou�, kterou 

vedl vyškovský d�kan Antonín Šefek. Bohoslužbu obohatil vyškovský chrámový sbor a 
schola. Krásn� vyzn�la i odpolední adorace.  
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Záv�r m�síce �ervna pat�il hanácké pouti. Sešli se poutníci z Hané, ze Sloupu a 

z jiných míst. Ve zpov�dnicích bylo snad rušn�ji než o hlavní pouti. Sloupští a ivanovi�tí 
tradi�n� p�iputovali se soškami Panny Marie, s druži�kami a muži ze Sloupu se 
starobylým praporem. Hlavní mši svatou sloužil ivanovický pan fará� P. Miroslav H�ib. 
Sloupské poutníky p�išel pozdravit jejich pan fará� P. František Kozár a pan kaplan  
P. František Putna. 

Chci také p�ipomenout tradi�ní pou� z farnosti Tištína. Mši sv. pro n� sloužil jejich 
rodák P. František Krejsa. Tištínští mu pop�áli k jeho st�íbrnému kn�žskému jubileu. Další 
mše svatá pat�ila lipoveckým, pro které sloužil mši svatou také jejich pan fará� P. Josef  
Šiška.  

Co píši tyto �ádky, již se t�šíme na svatoanenskou pou�, kterou budeme slavit již za 
n�kolik dní. 

Ješt� se zmíním o d�kovné bohoslužb�, kterou slavil P. Lukasz Szendzielorz 
z Blu�iny. P�iputoval s d�tmi, které byly u 1. svatého p�ijímání.  

V ned�li 14. �ervence 2002 jsem se zú�astnil v Blažkovicích vzpomínkové 
bohoslužby v�nované výro�í 120 let od smrti Šebestiána Kubínka. Byl velikým k�tinským 
poutníkem. Do K�tin p�inesl �adu knih, které uchováváme ve farní knihovn�.  

 
 
P�ší putování 
 
P�ší poutníci do 	íma zvou mládež, rodiny a každého na p�ší pou� na Velehrad.  
Trasa putování:  
Pond�lí 19. srpna Ž�ár n/Sáz. – Velké Mezi�í�í 
Úterý 20. srpna Velké Mezi�í�í – Tišnov 
St�eda 21. srpna Tišnov – K�tiny 
�tvrtek 22. srpna K�tiny – Milonice 
Pátek 23. srpna Milonice – Klimentek – Buchlovice 
Sobota 24. srpna Buchlovice – Velehrad, kde bude ve 12 hodin 
 mše sv. a v 16 hodin záv�re�né požehnání 
 
 
POZOR – ZM�NA!!! 
 
Svatohubertská pou� se p�ekládá ze 3. listopadu na 10. listopadu 2002. V 10.30 hodin 

budeme slavit svatohubertskou mši. Zazní lesní rohy a myslivecké zp�vy. V kostele bude 
umíst�na socha sv. Huberta  po�ítáme i se speciální lesní výzdobou.  

Srde�n� zveme! 
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Tradi�ní sv�cení kv�tin a bylin p�ipadá na ned�li 18. srpna. Bude k dostání náš �aj 

„Pozdrav ze K�tin“. Možná vydáme i speciální bylinný �aj k této pouti. Po mši sv. bude 
v ambitech p�ipravena ochutnávka r�zných bylinných �aj�. P�ipraví „Rosa canina“. 
K sv�cení si p�ineste kv�tiny a byliny.  

 
Duši�kovou pou� plánujeme na 20. �íjna 2002 za ú�asti strahovského opata Michaela 

Pojezdného OPraem. O duši�kové pouti vyv�šujeme úmrtní oznámení (parte), jak je nám 
b�hem roku posíláte. 

 
Pokra�ujeme v pobožnosti prvních mariánských sobot. 7. zá�í uvítáme poutníky 

z �ejkovic a okolí, 5. �íjna z Moravských Prus, Bosonoh a další, 9. listopadu  
z Brna–Králova Pole a 7. prosince pobožnost spojenou s mikulášskou nadílkou povede P. 
Pavel Kopecký, d�kan z Letovic. Za�ínáme vždy v 15.30. Díky za pokrmy, které p�inášíte 
a požehnané pak rozdáváme. M�žete si napsat i prosby, které pak položíme na oltá�.  

 
Fatimské pobožnosti v novém kostele v B�ezin� pokra�ují: v úterý 13. srpna za ú�asti 

P. Miroslava Parajky a jeho farník�. V pátek 13. zá�í pobožnost povede P. Václav Novák, 
fará� v Budišov� a Pyšelu. V ned�li 13. �íjna zakon�í novo�íšský opat P. Marian Rudolf 
Kosík OPraem. Za�ínáme v 17.30 hod.  

 
Za všechny Vaše modlitby, Vaši p�íze�, Vaše dary up�ímné Pán B�h zapla�. Na 

dobrodince pamatujeme u Panny Marie K�tinské. Náš b�žný ú�et u �S Blansko  
�. 1361998309/0800. Na požádání pošleme složenky. 

 
Rádi zve�ejníme Vaše zprávy o pouti do K�tin. Napište své zkušenosti a zážitky. 

Zašlete je na naši adresu a v p�íhodný �as uvedeme v našem „Pozdravu“. 

 
Dáváme do tisku náš oblíbený nást�nný kalendá�. �ást náklad� zašleme op�t našim 

�eským krajan�m do rumunského Banátu.  

 
P o z o r !   Od 22. zá�í 2002 naše nové telefonní �íslo: 516439189. 
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