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Milí farníci a poutníci! 
 
Mnoho bylo napsáno o existenci Boží. Tak �asto vyznáváme: V��ím v Boha.  

P�ed 55 roky jsme jako bohoslovci studovali v dogmatice traktát: De Deo uno, o Bohu, 
který je jeden. Upevnit tuto pravdu srdcem i rozumem nám pomáhaly citáty z Písma 
svatého, církevní tradice, jak nám ji p�edali církevní otcové, dále rozumové uvažování nad 
stvo�eným sv�tem a sv�dectví lidí všech dob. 

 
O existenci Boží jsem mnohokráte kázal, vyu�oval v náboženství, seznamoval druhé 

p�i p�íprav� na p�ijetí svátostí i p�i jiných p�íležitostech. P�esto jako jiní musím p�iznat: 
Pochybnosti nás stále provázejí. V takových chvílích pochybností si vzpomenu na verš 
Písma, který m� kdysi velmi siln� oslovil: „Já jsem, který jsem. Tak �ekneš syn�m Izraele: 
Ten, který jest, posílá m� k vám.“ (2 Mojžíšova 3,14-15). 

Slova samého Hospodina. Kdo m�že dát v�tší sv�dectví? 
 
Vzorem je nám i Matka Boží, Panna Maria. Výstižn� to vyjád�ila její starší p�íbuzná 

Alžb�ta: „Blahoslavená (š�astná), která jsi uv��ila, že se splní to, co ti bylo �e�eno  
od Pána.“ (L 1,45) 

 
P�eji Vám všem, abyste v síle víry prožili bohatou liturgii svatého T�ídenní. Vít�zství 

Kristovo, a� se stane i naším vít�zstvím. 
 
Rád budu o velikonocích na vás 

pamatovat u tr�nu Panny Marie K�tinské. 
Zplna srdce Vám žehnám  

 
 

P. Tomáš Prnka 
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Západní kopule ve k�tinském chrámu – fresky 
 
V „Pozdravu ze K�tin“ �. 1/2001 jsme popsali fresky na jižní kopuli – „Já jsem Matka 

krásného milování“. V tomto �ísle Vám p�iblížíme fresky na západní kopuli – nad 
hlavním oltá�em. Celková plocha se po�ítá asi 300 m2. Restaurování nástropní malby 
v této �ásti prob�hlo v letech 1986-87. Dle smlouvy s dodavatelem – Dílo – podnik �FVU 
v Praze byla stanov cena pro restaurátory: 380.000,- K� a k této �ástce byla p�ipo�tena 
10% obchodní p�irážka ve výši 38.000,- K�, celkem 418.000,- K�. K tomu m�žeme 
p�ipo�ítat montáž a demontáž lešení, zlacení n�kterých prvk� apod. Lze tedy po�ítat 
s �ástkou p�l milionu.  

 
Stav p�ed restaurováním: Malba je povrchov� zne�išt�na, v okenních špaletách 

silnými nánosy pta�ího trusu. Dlouhodobým zatékáním vody došlo na n�kolika místech 
k destrukci omítkových vrstev a ztmavlým mapovým zátok�m. Malba byla již d�íve 
restaurována, z velké �ásti p�emalována a rozsáhle p�eretušována. P�vodní zlacení 
v malb� není prakticky dochováno. P�i p�edchozím restaurování bylo obnoveno bronzem, 
který je již zoxidován.  

 
Postup restaurátorských prací: Po p�edb�žném pr�zkumu a vyhodnocení stavu 

zachovalosti p�vodní malby byly odstran�ny p�emalby a rozsáhlé retuše. P�vodní malba 
byla vy�išt�na a barevná vrstva zpevn�na fixáží. Staré uvoln�né a jinak nevyhovující 
tmely byly odstran�ny, hloubkov� uvoln�ná omítka byla upevn�na injektáží a defektní 
míst a v omítce byla vytmelena. V�tší defekty klasickou omítkou, drobn�jší k�ídovým 
tmelem. Postup restaurátorských prací byl konzultován se zástupcem KSSPPOP v Brn� a 
fotograficky zdokumentován 89 �ernobílými fotografiemi. Na restaurování se podíleli: 
Zlatice Dobiášová, Vladimír Procházka, V�ra Zemanová a Hynek Klouda. V záv�re�né 
zpráv� je poznamenáno: zárove� restauráto�i i �lenové komise d�kují investorovi,  
tj. farnímu ú�adu ve K�tinách – za spolupráci a bezproblémový postup celé akce. Ješt� 
osobní p�ipomínku: Montáž i demontáž lešení nad hlavním oltá�em, kde je umíst�na 
milostná socha Panny Marie, byly velmi rizikové. Jakékoliv zaváhání – pád trubky nebo 
spojovacího materiálu mohl ohrozit vzácnou památku. Ale Bohu dík: vše dopadlo dob�e. 
Ani b�hem prací nedošlo k pochybení. Další nebezpe�í spo�ívalo v možnosti uvoln�ní 
hadice s vodou, �i jejím poškození a tak mohlo dojít k nemilému zate�ení.  

P�istupme k popisu fresky. Její téma: et timoris – �esky: a bázn�. Co znamená báze� 
Boží? Bývá uvád�na jako dar Ducha svatého. Rozhodn� se bázní Boží nemyslí strach. 
Spíše: Obávat se, abych se neproh�ešil proti lásce Boží a blíženské. 

Freska je iluzivní balustrádou rozd�lena na dv� �ásti. V horní �ásti je znázorn�na 
Panna Maria sedící na triumfálním voze, který táhnou t�i and�lé. Pod koly vozu je drcena 
vále�ná zbroj, což poukazuje na to, že k�es�an má p�edevším zbran� duchovní, k nimž 
pat�í i báze� p�ed Bohem. Nad Pannou Marií drží and�lé dva vav�ínové v�nce a palmové 
ratolesti – symboly vít�zství. Spodní �ást je t�emi oválnými okny rozd�lena na �ty�i 
skupiny postav, z nichž každá reprezentuje ur�itou formu h�íchu. 
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Vlevo skupina s nehodným vládcem (zabíjí bližního), falešnou moudrostí (žena 

s knihou) a další postavy zobrazují lichvu a u�ení synagógy. Druhá skupina p�edstavuje 
t�žké h�íchy. Postavy jsou unášeny �ábly do pekla. T�etí skupina zobrazuje ne�esti: 
Pomluva – pochode�, pýcha – zrcadlo, nest�ídmost – postava s lahví, lakomství – m�šec, 
nespravedlnost – postava se zavázanýma o�ima. Poslední skupina nep�átele poutního 
místa: tatarského bojovníka, husity – postava se zavázaným okem, švédského vojáka – rok 
1645, valašského nep�ítele, v roce 1638 vpadli do K�tin Valaši, postava držící pochode� 
p�ipomíná ohe� z roku 161 – dodnes se �íká: „Na spálenisku“, postava Turka p�ipomíná 
rok 1623, kdy turecké vojsko pod vedením Betlena Gábora, knížete sedmihradského, 
vtrhlo na Moravu, postava p�ipomínající povstání v roce 1619. 

Panna Maria, která vít�zí nad nep�áteli, je nám zárukou: S její pomocí zvít�zíme i my. 
Prost�ední oko – jediné barevné – zobrazuje Neposkvrn�né srdce Panny Marie. Ve Fatim� 
prohlásila: Mé neposkvrn�né srdce zvít�zí! 
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Poutní kalendá� – K�tiny – 2003 

 
1. kv�tna – v rámci desetileté p�ípravy na velké k�tinské jubileum v Bukovince v 17. hod. 
mše sv., po ní pr�vod ke kapli�ce, posv�cení nást�nné malby a májová pobožnost 

 
4. kv�tna – ned�le – hasi�ská pou� (Hraje hudba „Bivojanka“) 

 
8. kv�tna – pou� brn�nské mládeže 

 
25. kv�tna – ned�le – orelská pou� (Hraje krojovaná hudba „Dambo�anka“) 

 
Jarní pou� 
31. kv�tna – sobota – mše sv. v 8. hod a 10.30 /tradi�ní pou� B�est, Hulín, Kyselovice, 
Žalkovice a další/. Odpoledne p�icházejí poutníci fatimského apoštolátu, Benešov, 
Dambo�ice, Boskovice a další.  
17.30 – májová pobožnost a v 18.30 mše sv. a po ní sv�telný pr�vod 
1. �ervna – ned�le – mše sv. 6.15 – 7.30 – 9.00 a 10.30. 
Odpoledne 13.30 mariánská pobožnost 
Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, �ehovice, Pustim�� a další.  

 
Hlavní pou�  
7. �ervna – sobota – mše sv. v 8. hod., další dle p�íchodu poutník�. V 16 hod. slouží  
Doc. ThDr. Ladislav Tichý. V 18 hod. pontifikální mše sv., slouží Mons. Vojt�ch Cikrle, 
biskup brn�nský. 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, Otaslavice a další/. Hudba z Lipové.  

 
8. �ervna – Hod Boží svatodušní  
mše sv.: 6.15 – 7.30 – 9.00 a 10.30 – slouží generální viká� Mons. Ji�í Mikulášek  
13.30 mariánská pobožnost a v 16 hod. mše sv. pro poutníky ze Šlapanic 
(Uvítáme poutníky: Prost�jov, Vrahovice, Rozstání, Bošovice, Pa�lavice, Držovice, 
Boršice, Drahany a další.) 

 
9. �ervna – Pond�lí svatodušní: mše sv. v 7.30 a 17 hod. 

 
15. �ervna – ned�le (poutníci z Uh�ic a Pozo�ic) 

 
22. �ervna – ned�le – vyškovská pou� 
mše sv. v 7.30 – 9.00. hod. a 10.30. Hlavní celebrant starobrn�nský opat,  
ThDr. Ing. Lukáš Martinec, který posv�tí votivní obrazy z Vyškova. 13 hod. adorace a 
rozlou�ení s poutníky.  
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Hanácká pou� 
28. �ervna – sobota – mše sv. v 7.30 – odpoledne vítání poutník�, 18:30 – mše sv. a po ní 
sv�telný pr�vod (N�m�ice n/H., Hruška, K�enovice a Vyso�any) 
29. �ervna – slavnost sv. Petra a Pavla – ned�le 
mše sv.: 6.30 – 7.30 – 9.00 a 10.30 / slouží P. Miroslav H�ib z Ivanovic /Poutníci: Sloup, 
Ivanovice, Šoš�vka, Drnovice, Orlovice, Chvalkovice, Ra�ice, Pístovice, Lule�, 
Švábenice a další/. 13.00 a 14.00 mariánská pobožnost a rozlou�ení s poutníky. 

 
6. �ervence – ned�le – zásv�tná pou� v 9.00 – Tištín, Koválovice, 10.30 Lipovec a 
Kulí�ov 

 
27. �ervence – svatoanenská pou� – mše sv.: 7.30 – 9.00 a 10.30 slouží mikulovský 
probošt P. Stanislav Krátký. Hraje krojovaná dechová slovácká hudba ze Žarošic.  
Poutníci: Bílovice n/Svit., Husovice, Ob�any a další 
14.00 mariánská pobožnost a rozlou�ení s poutníky 

 
17. srpna – ned�le – tradi�ní sv�cení kv�tin a bylin. V ambitech bude p�ipraven teplý 
bylinný �aj. Mše sv.: 7.30 – 9.00 a 10.30 
14.00 mariánská pobožnost 

 
V m�síci zá�í p�icházejí poutníci: Boskovice, B�ezová, Budišov, Smrk, Jinošov, Kon�šín, 
Knínice, Letovice, Mohelno, Nosálovice, Olešnice, Kunštát, Sulíkov, O�echov, Tíkovice, 
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.  

 
4. �íjna – sobota – mše sv. 7.30 – poutníci: Královopolské Vážany, Vítovice, Habrovany, 
Olšany, Komo�any, Velešovice 

 
19. �íjna – duši�ková pou� – mše sv.: 7.30 – 9.00 a 10.30 slouží strahovský opat Michael 
Pojezdný, OPraem. Hraje hudba z Lipové. Poutníci: Lysice, Drnovice, Bo�itov, Benešov, 
Doubravice a další. 14.00 – mariánská pobožnost 

 
9. listopadu – ned�le – svatohubertská mše v 10.30 hod. 
Ned�le mše sv. v poutním období od 25. kv�tna do 19. �íjna: 7.30 – 9.00 a 10.30.  
V mimopoutním v 7.30 a 10.30. 

 
 

T�šíme se na setkání u Panny Marie K�tinské. 
 
 
Nastal �as, krásný zas, m� navštíviti  � Já vaše Matka, vy moje d�ti, chci vás vid�ti. 
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Z Vašich dopis�…… 
 

Milý ot�e,  
sice se neznáme osobn�, ale z korespondence znáte už dlouho mou maminku, paní 

A.D. A osobn� se znáte i s mým bratrem Antonínem. Navštívil Vás loni i s dcerou a 
svými známými p�i zájezdu do K�tin. P�edevším Vás up�ímn� zdravím, stále vzpomínám 
na léta d�tství prožitá ve K�tinách, na náš krásný domov, kostel, školu a celý kraj 
dýchající p�ítomností ochrany Panny Marie K�tinské. Však jsme na konci války zvlášt� 
siln� zakusili její mocnou pomoc. Nejen naše rodina, ale též všichni obyvatelé K�tin i 
celého kraje. �asto na ten �as moc vzpomínám a v duchu jsem tam velmi živ�, kdykoliv 
vzpomenu.  

Obracím se na Vás, ot�e, s prosbou o modlitbu za rodinu našich soused� v dom�. 
Známe se trochu více než s jinými kolem, protože oni jsou z Brna, mají tam i p�íbuzné, 
kte�í sem ob�as jezdí, i jejich jedna dcera tam ješt� studuje, nyní již poslední rok fakultu 
p�írodních v�d. Zde bydlí tedy i její rodi�e a babi�ka, též devadesátiletá jako moje 
maminka. Pán je léka�, stále ordinuje a paní je u�itelka. Nyní je ale moc nemocná už 
druhým rokem (rakovina). Již prod�lala operaci ledviny, plic, náro�nou lé�bu, dlouhou 
dobu jí bylo velmi zle a te� musí na další operaci plic. Kdyby se povedla, snad by byla 
zachrán�na, je však velmi zesláblá, i když je velmi state�ná. Pan doktor nemá zdravé 
srdce a ta stará maminka na to vše musí hled�t a snaží se pomoci jak m�že. Též i my jim 
pomáháme – nosíme ob�dy a podobn�. Zkusila jsem nabídnout i duchovní pomoc. Ale to 
nešlo, nejsou prý v��ící. Jsou to však dob�í a pilní lidé. Leží mi velmi na srdci. V takovém 
trápení nemají se o co op�ít, nemohou v�dom� zúrodnit své utrpení spojením s k�ížem 
našeho Pána. Dala jsem jim medailku Panny Marie K�tinské, i bylinný k�tinský �aj a 
obrázek božího milosrdenství. Stále v duchu prosím Pannu Marii K�tinskou, aby pomohla 
k uzdravení. 	íkala stará paní, že za mlada chodívala na pou� do K�tin, tak myslím, že 
s tou nevírou to tak zlé nebude, jen ji zasypaly hmotné starosti.  

Prosím vás tedy, bu�te tak laskav a vzpome�te si u oltá�e na paní u�itelku. Je jen 
v Boží moci, jak to dopadne. Jsem zdravotní sestra a vím, že situace je vážná.  

Ze za�átku – bydlíme zde teprve p�t rok� a oni už p�es 15 let – nenapadlo m�, že by 
byli nev��ící, když jsou z Moravy. Zmi�ovala jsem se o K�tinách, o poutích a podobn� a 
oni reagovali vlídn� a dob�e, i když pasivn�. Moje d�v�ra v lásku a pomoc Boží je veliká, 
stále jsem cítila nutnost Vám napsat a poprosit o modlitbu. 

S p�áním pokoje a dobra v Kristu a Marii                                                                E.S. 

 
Milý ot�e Tomáši, 

na prahu nového církevního roku mi padl u nás v klášte�e do oka Váš p�edváno�ní 
„Pozdrav ze K�tin“. Náš zem�elý tatínek po�ádal pout� s kulturn� duchovním programem. 
Jako d�v�e jsem se zú�astnila jednoho zájezdu a vybavuji si, že jste nás p�ijal velmi 
srde�n�. K Pann� Marii K�tinské jsem putovala od té doby vícekrát, také v dob� hledání 
své životní cesty. U Vás jsme se modlili spolu s poutníky z Hulína r�ženec. Pod�kujte, 
prosím, Matce Boží i za množství mn� ud�lených milostí. Prosím Vás o požehnání pro 
p�íbuzné i pro moji �eholní rodinu.  

podpis �eholní sestry 
Díky za všechny vaše dopisy a pozdravy. Budu se t�šit na další.  
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1. mariánské soboty 
 
Pobožnosti konáme od roku 1991 – vždy od dubna do prosince v�etn�. Jsme si 

v�domi d�ležitosti významu mariánskách sobot. Slovo Boží: „Kde jsou dva nebo t�i 
shromážd�ni ve jménu mém, tam jsem já uprost�ed nich“, praví Pán. Význam potvrzují i 
r�zná zjevení. 

 
Letos za�ínáme 5. dubna s obvyklým po�adem: 
15.30 – spole�ná modlitba r�žence 
16.00 – mše sv. a po ní rozdávání požehnaných pokrm� 
P�íležitost ke svátosti smí�ení 
Pobožnost povedou kn�ží a farníci z Brna Lískovce a Komína.  
 
3. kv�tna p�ivítáme františkány a poutníky z Brna-Husovic. 7. �ervna bude první 

mariánská pobožnost spojena s bohoslužbou p�ed hlavní poutí. Poutníci z Brna-Líšn� a 
�ada dalších. 5. �ervence kn�ží a farníci z Blanska, 2. srpna ze Starého Brna, 6. zá�í 
z �ejkovic, 4. �íjna z Moravských Prus, Švábenic a okolí, 8. listopadu z Brna-Králova 
Pole a 6. prosince z Letovic. 

 
Fatimské pobožnosti v novém kostele Panny Marie, Matky církve v B�ezin�: 
13. kv�tna – úterý – P. Josef Šiška a farníci z Lipovce i s chrámovým sborem 
13. �ervna – pátek – P. Josef Zouhar a jeho farníci z Hodonína 
13. �ervence – ned�le – P. Ji�í Palla z Drnholce 
13. srpna – st�eda – P. Miroslav Parajka z Dolních Lou�ek, Ž�árce a Olší 
13. zá�í – sobota – P. Václav Novák z Budišova a Pyšela 
13. �íjna – pond�lí – zakon�í novo�íšský opat P. Marián Kosík OPraem 
 
Pobožnosti mají mimo�ádný význam v letošním roce, který je rokem r�žence. 
 

 
HASI�SKÁ POU� 

 

K�tiny 
ned�le 4. kv�tna 2003 

 

PROGRAM: 
8.30 – 9.45 hod. prezence jednotek SDH v areálu koupališt� ve K�tinách 
9.45 – 10.00 hod. �azení hasi�ských jednotek do pr�vodu 
10.00 – 10.30 hod. slavnostní pr�vod K�tinami (od koupališt� ke kostelu) 
10.30 – 11.30 hod. slavnostní mše svatá 
11.30 – 12.30 hod. ukázky hasební techniky 

 
V pr�b�hu celé akce hraje mládežnická dechová hudba BIVOJANKA 

z Nerovnic 
Po�adatelé farnost K�tiny, obec K�tiny a SDH K�tiny Vás srde�n� zvou na 

tuto pou� 

 

 



 
Velikonoce ve K�tinách 

 
 
 

13. dubna  Kv�tná ned�le K�tiny   bohoslužby 7.30 a 10.30 
  B�ezina 9.00 
 Bukovinka  9.00 
     
 Sv�cení ratolestí a �tení pašijí podle sv. Marka 

 
17. dubna  Zelený �tvrtek K�tiny  16.45 

  Bukovinka 18.00 
 

18. dubna Velký pátek  K�tiny 16.30 
 

19. dubna  Bílá sobota  K�tiny 17.00 
 velikono�ní vigilie za�íná v 17.00 sv�cením ohn� v ambitech.  

Autobus pojede v 16.30 z  Bukovinky p�es Bukovinu a B�ezinu do  
K�tin. Zajede do Habr�vky. Po ukon�ení pojede zp�t. Jízdné zdarma. 
Zpívá náš chrámový sbor.  

 
20. dubna  Hod Boží velikono�ní  K�tiny  7.30 a 10.30 

  Bukovinka 9.00 
  B�ezina 9.00 
 P�i bohoslužbách sv�cení pokrm� a sbírka na pot�eby kostel�. 
 

21. dubna  Pond�lí velikono�ní K�tiny 7.30 a 10.30 
  Bukovinka 9.00 
  B�ezina 9.00 
 
 
 
Nabízíme porcované bylinné �aje, k�tinské medailonky pozlacené i post�íb�ené. 

Celou �adu pohlednic a obrázk�, sošky Panny Marie K�tinské, medaile z jubilejního roku 
2000. 

Za všechny Vaše modlitby, dary, za Vaši p�íze� up�ímné Pán B�h zapla�! Stále na 
Vás pamatujeme u tr�nu Panny Marie K�tinské. 

Své dary m�žete poslat na náš b�žný ú�et u �S Blansko �. 1361998309/0800. 
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