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Milí poutníci a farníci! 
 
O první postní ned�li jsme se zamýšleli nad známým evangeliem o pokušení Pán�.  

A nejen o trojím pokušení, ale i o Ježíšov� vít�zství, které vrcholí o velikonocích. Každý  
z nás jdeme cestou Ježíšovou. �ekají nás pokušení, t�žkosti, starosti i radosti. Mnohdy 
býváme na pokraji sil, �íkáme: Dál už nemohu, je to nad mé síly. Na otázku u�edník�: „Kdo 
tedy m�že být spasen?“ Ježíš odpovídá: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždy� u Boha 
je možné všechno.“ (Mk 10,27). B�h je s námi. Tak nám to denn� p�ipomíná liturgický 
pozdrav: „Pán s vámi!“ 

Ale je t�eba i našeho p�i�in�ní. I zde platí: „�lov��e p�i�i� se a Pán B�h ti pom�že.“ 
Vhodnou dobou je postní �as. „Doba milosti a �as spásy.“ Nabízí nám cesty k posílení naší 
dobré v�le a našich p�edsevzetí. O t�etí ned�li postní jsme se modlili: „Bože, studnice 
milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš p�íležitost, abychom svou h�íšnost lé�ili modlitbou, 
postem a št�drostí.“ Stará moudrost �íká: „Modlitbou nezmeškáš, almužnou nezchudneš, 
postem neonemocníš.“ 

Svatý otec Jan Pavel II. dal mladým lidem celého sv�ta na rok 2004 jako poselství slova 
z Janova evangelia: „Chceme vid�t Krista.“ (Jan, 12,21) Chceme „vid�t“ Krista v Eucharistii, 
ve slov� Božím, ve svátostech, ale i v bližních a také v utrpení svém i druhých. 

Doba postní pomalu kon�í. Jsou p�ed námi nejv�tší svátky v církevním roce, velikonoce. 
Budeme se radovat se Zmrtvýchvstalým Spasitelem. Spolu s Matkou Boží „Vesel se, nebes 
Královno, aleluja,... z vít�zství jeho raduj se, aleluja, u n�ho za nás p�imluv se, aleluja!“ 

Budu na vás pamatovat u tr�nu Panny Marie K�tinské, aby její p�ímluva pomáhala vám i 
mn� mít plnou ú�ast na velikono�ním vít�zství našeho Vykupitele. 

 
Z plna srdce vám všem žehnám. Váš 
 

P. Tomáš Prnka 
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Zvonohra 

Dávná p�edstava, dávné p�ání, m�žeme �íci: dávný sen, se pomalu stává skute�ností.  
15 nových zvon� je p�ed dokon�ením. Jsme p�esv�d�ení, že zvonohra posílí duchovní rozm�r 
tolik pot�ebný v naší dob�. Zárove� p�isp�je ke zviditeln�ní zdejší „Perly Moravy“. 

V�tšina zvon� má již své sponzory. Je až s podivem, jak ani vysoké finan�ní �ástky 
neodradily ochotné dárce. Pokládají si za �est, že se mohou podílet na této velkolepé a 
bohumilé akci. 

Nejv�tšímu zvonu jsme dali jméno „Anna“. Pro�? Pam�tníci �íkají: Nad spodním 
ambitem byla malá v�žka a v ní dva zvony. Jejich jména: „Anna“ a „Barbora“. Byly po�ízeny 
v roce 1925 a ulity firmou Hiller v Brn�. Celkov� stály p�es 4.000,- K�. K�tinská 
Rajffeisenka v�novala p�es 2.000,- K�. Na další úhrad� se podíleli r�zní dobrodinci a místní 
ob�ané. Záznamy uvád�jí i jejich váhu: 52 kg a 34 kg. Oba byly za 2. sv�tové války odebrány 
a to podle vládního na�ízení ze dne 26. listopadu 1941 �. 414 Sb. tehdejším okresním ú�adem 
Brno-venkov. Datum dle stvrzenky 20. dubna 1942. Jméno jsme také dali vzhledem ke kapli, 
která nese jméno: „Svatá Anna“. Zvon má vážit 350 kg, cena bez DPH 189.000,- K�.  
Na zvonu bude mimo jiné nápis: „Darovali poutníci“. Proto vkládáme do tohoto „Pozdravu 
ze K�tin“ složenku s prosbou o dar na uhrazení zmín�ného zvonu. Jako variabilní symbol 
uvád�jte 152004. Hlas nejv�tšího zvonu bude stále hlásat Vaši št�drost, Vaši lásku  
ke k�tinskému poutnímu místu. Bude zárove� i prosbou za spln�ní Vašich p�ání a dobrých 
úmysl�. 

Druhý zvon má jméno „Josef“. Op�t m�žeme �íci: pro�? P�vodn� dle plánu barokního 
architekta Giovanni Santiniho m�l mít náš chrám i ambity na druhé, to jest jižní stran�, 
zakon�ené kaplí svatého Josefa. Ke stavb� kostela se váže legenda o pomoci svatého Josefa. 
Zvon bude ozna�en: „Dar od farník�“. Váha zvonu: 240 kg a cena 143.500,- K�. Je vhodné, 
aby se i farníci na po�ízení zvonohry podíleli. 

Na t�etím míst� je zvon „Barbora“. Také má své od�vodn�ní. Jak bylo zmín�no výše, 
jeden malý zvon nad ambitem m�l toto jméno, dále v kostele je bo�ní oltá�, zasv�cený této 
sv�tici a v našem kraji byla velmi uctívaná. Zvon váží 160 kg a cena 121.000,- K�. 

Zvon mého patrona svatého Tomáše jsem v�noval osobn� jako pod�kování za dar 
dlouholetého p�sobení u Panny Marie. 

Nem�že scházet ani zvon �eského patrona „Václav“. Další jména zvon� jsou podle 
evangelist�. Evangelisté hlásají radostnou zv�st na �ty�i sv�tové strany. Tak i zvony budou 
zvonit na všechny sv�tové strany a zárove� svolávat poutníky do K�tin ze všech stran. 

Zde ve K�tinách se hlásíme k odkazu svatého Cyrila a Metod�je, kte�í zde k�tili podle 
starobylé legendy. Jim se p�ipisuje p�vod k�tinského poutního místa. Proto i zvon s jejich 
jmény. 

Zvony „Norbert“ a „Augustin“ p�ipomenou, že zde po celá staletí p�sobil �ád 
premonstrát�. O dostavbu kostela se postaral zábrdovický opat Kryštof Matuška, tak zvon 
„Kryštof“. Nechybí ani „Anežka“. 

Ješt� n�kolik zvon� �eká na své dárce. Pokud má n�kdo zájem sponzorovat, a� se obrátí 
na zdejší farní ú�ad. V areálu kostela bude umíst�na kovová deska se jmény všech dárc�.  
V cen� každého zvonu je obsažena i �ídící elektronika. 

Žehnání zvonohry a další údaje budou v�as oznámeny. Snad v dohledné dob� budeme 
mít svoji internetovou stránku. N�které údaje o poutním míst� m�žete najít na internetu 
obecního ú�adu ve K�tinách: www.krtiny.cz. 
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Po�ad poutí - K�tiny – 2004 
 

 
2.  kv�tna - ned�le v 17.00 hodin v Bukovince májová pobožnost v rámci desetileté p�ípravy 

na velké k�tinské jubileum, poté pr�vod ke kapli�ce k místu zjevení Panny Marie 
K�tinské 

8.  kv�tna - sobota - dopoledne v 10.00 poutní bohoslužba (p�ijedou poutníci z Kyjova), 
odpoledne p�iputuje mládež z Brna. Mezi 16 a 17 hod. za�ne poutní program. 

9.  kv�tna - ned�le - hasi�ská pou� - v 10.00 slavnostní pr�vod K�tinami od koupališt� ke 
kostelu, v 10.30 poutní mše svatá, po ní žehnání hasi�ského vozidla a ukázka hasební 
techniky. Hraje dechová hudba Bivojanka. 

15. kv�tna - sobota - 17.00 uvítání poutník� fatimského apoštolátu, májová pobožnost a 
18.30 poutní mše sv. a po ní sv�telný pr�vod 

 
1. jarní pou� 
22. 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 z Benešova, Dambo�ic, Boskovic a 
další. V duchu se spojíme s poutníky v Mariazell. 18.30 mše sv. a po ní sv�telný 
pr�vod. 

23. kv�tna - 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�: 
29. kv�tna - sobota - mše sv. v 8.00 a další dle p�íchodu poutník�. 
 V 16.00 slouží Mons. Ladislav Tichý. V 18.00 koncelebrovaná mše sv. a po ní 

sv�telný pr�vod. Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbo�ice, Otaslavice, Brodek 
u Konice, Brodek u Prost�jova, Kojetín, M�rovice, Lipová, Konice, Protivanov, 
Horní Št�pánov, Suchdol a další. Hudba z Lipové. 

30. kv�tna - Hod Boží svatodušní 
 mše sv. 6.15 - 7.30 - 9.00 a slavná bohoslužba v 10.30 
 13.30 - mariánská pobožnost. V 16.00 mše sv. (slouží kn�ží ze Šlapanic). 
 Poutníci: Prost�jov, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Vrahovice, Bošovice, 

Pa�lavice, Držovice, Drahany a další. 
 
31. kv�tna - Pond�lí svatodušní: mše sv. v 7.30 a 17.00 

 
6. �ervna - ned�le - Orelská pou� (hraje hudba „Dambo�anka“). P�ipojí se poutníci z Pozo�ic 

a Uh�ic. 
 

13. �ervna - ned�le - P�i ranní mši sv. v 7.30 p�istoupí d�ti k 1. sv. p�ijímání, po mši sv. 
Božít�lový pr�vod p�es ambity a kapli svaté Anny. Hraje hudba. V 10.30 pou� 
�eckokatolík�. Hlavní celebrant Mons. ThDr. Ladislav Hu�ka, CSc., biskup. 
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20. �ervna - ned�le - Vyškovská pou�, hlavní mše sv. v 10.30. Ve 13.00 mariánská 

pobožnost. 
 

Hanácká pou�: 
26. �ervna - sobota odpoledne vítání poutník� z N�m�ic nad Hanou, Hrušky, K�enovic a 

Vyso�an. Mše svatá v 18.30., po ní sv�telný pr�vod. 
 
27. �ervna - ned�le mše sv. 6.30 - 7.30 - 9.00 a 10.30. Poutníci: Sloup, Ivanovice, Pístovice, 

Drnovice, Ra�ice, Orlovice, Chvalkovice, Švábenice a další. Odpoledne rozlou�ení  
s poutníky. 

 
4. �ervence - ned�le - 9.00 tradi�ní pou� Tištín, Koválovice, p�idají se farníci z Nezamyslic.  
 10.30 - votivní pou�  farnosti Lipovec 
 14.00 - mariánská pobožnost 
 
25. �ervence - ned�le - svatoanenská pou� - mše sv. v 7.30 - 9.00 v kapli sv. Anny a v 10.30 

slouží mikulovský probošt P. Stanislav Krátký. Hraje dechová krojovaná hudba  
ze Žarošic (Poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Ob�an a další). 

 14.00 - mariánská pobožnost a rozlou�ení s poutníky 
 
15. srpna - ned�le - tradi�ní sv�cení kv�tin a bylin. V ambitech bude p�ipraven teplý bylinný 

�aj. M�žete si koupit speciální porcovaný bylinný �aj. Bohoslužby: 7.30 - 9.00 a 
10.30. 14.00 - mariánská pobožnost. 

 
V m�síci zá�í p�icházejí poutníci: Boskovice, B�ezová, Budišov, Dolní Benešov, Horní 
Újezd, Humpolec, Jinošov, Knínice, Kunštát, Kon�šín, Lažánky, Letovice, Myslejovice, 
Mohelno, Nosálovice, Olešnice, Ostrova�ice, Otrokovice, O�echov, Provodov, Rosice, 
�í�any, Sulíkov, Strážnice, Št�pánov, Vladislav, Velké Mezi�í�í, Vír, Velká Bíteš, Vnorovy, 
Zbraslav a �ada dalších. 
 
17. �íjna - ned�le - duši�ková pou� - mše sv. 7.30 - 9.00 a 10.30 slouží strahovský opat 

Michael Pojezdný. Poutníci: Lysice, Drnovice, Bo�itov, Benešov, Doubravice, 
Boskovice a další. Ve 14.00 d�kovná pobožnost. 

 
7. listopadu - ned�le - svatohubertská mše v 10.30. 
 
Ned�lní mše svaté v poutním období od 23. kv�tna do 17. �íjna v 7.30 - 9.00 a 10.30. 
Mimo pout� 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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Putování z Hulína 
 

Poprvé jsem poutníky z Hulína vítal v roce 1974. N�kte�í p�ijeli vlakem do Lul�e a odtud 
(20 km) p�šky. Podle tradice v pátek po Nanebevstoupení Pán�. Ostatní p�ijeli asi t�emi 
autobusy v sobotu ráno. Spolu s nimi p�iputoval i tehdejší jejich duchovní správce P. Vincenc 
Vávra. Odpo�ívá na velehradském h�bitov�. Bohoslužbu doprovázel hulínský chrámový sbor. 
Rád na první hulínskou pou� vzpomínám. V dalších letech a zvlášt� po smrti pana fará�e, 
poutník� ubývalo. Ostatn� v pátek byl pracovní den, mnozí byli vázáni pracovní povinností, 
mladší zase ve škole. A tak pozd�ji p�icházela v pátek nave�er jen menší skupinka. Byli  
z toho trochu smutní. Ale vítal jsem je vždy s radostí a d�koval za jejich vytrvalost, odvahu a 
udržování staré tradice. „Jen vytrvejte, jste jako ho��i�né zrno z onoho známého podobenství. 
Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je v�tší než ostatní byliny a je z n�ho 
strom, takže p�ilétají ptáci a hnízdí v jeho v�tvích.“ (Mt 13,31-32). 

A stalo se tak. Po roce 1989 se op�t rozrostly �ady hulínských poutník�. Zase s nimi 
putuje pan fará� a p�icházejí nejen starší, ale v hojném po�tu i mládež. Tradi�n� v sobotu  
po Nanebevstoupení Pán� slaví poutní bohoslužbu, v�tšinou p�ijímají svátosti a konají si své 
pobožnosti a nezapomínají se zastavit u svého krásného a velkého votivního obrazu z roku 
1956. Obraz zachycuje farní kostel. Tém�� po všechna léta obohacovala jejich pou� dechová 
hudba. T�ším se, že i letos v pátek a v sobotu (21. a 22. 5.) uvítám poutníky hulínské a  
z okolí, a to v hojném po�tu. 

Poutní pošta 
 

„Zdraví Vás i všechny Vaše farníky jeden oby�ejný d�chodce. Mám k Vašemu poutnímu 
místu osobní zvláštní vztah, který trvá už od mých školních let, když jsem byl jako pá�ák  
v obecné škole, kdy jsem byl se t�ídou na výlet� na Macoše a já jsem se ztratil. U�aroval mn� 
les a Panna Maria, kterou mi má matka stále doma p�ipomínala a u�ila m�, abych se k Pann� 
Marii modlil. Nakonec jsem p�išel až do K�tin. Je to už dávno, hodn� let a já si na to vždycky 
vzpomenu, když slyším o poutním míst� ve K�tinách. Od té doby m� i celou mou rodinu 
ochra�uje svatá Maria svými mocnými p�ímluvami. 

Od nás z Boršic chodilo p�ší procesí p�es hory až do K�tin. Vedl je vždy dobrý �lov�k, 
strý�ek Stauf�ík, ková�, dožil se skoro devadesáti let. (Dob�e si na n�ho pamatuji a vždy jsme 
si m�li také co �íci). 

Moje starší dcerka je vdaná v Ochozu a my nyní již jako prarodi�e jezdíme i nadále 
 do K�tin. Také jsem šel p�šky ze K�tin do Ochoze, mám oba ky�elní klouby po operaci, ale  
s pomocí Boží i Panny Marie jsem také došel.“                                             Zdraví Vás Ji�í Z. 

 
Opravy v roce 2003 

 

Reustaurování obraz� a soch v�etn� zlacení: 1.200.000,- K�, restaurování iluzivní malby: 
1.170.000 K�. Sanace a odvlh�ení zimní kaple a dalších: 1.900.000,- K�. Výroba a instalace 
m�íží: 687.000,- K�, elektro: 270.000,- K�, restaurování um�lých mramor�: 320.000,- K�. 
Oprava schodišt� v B�ezin� a další. Celkové vydání v roce 2003: 5.800.000,- K�. 

Za všechny Vaše dary, modlitby, za Vaši p�íze�, dopisy a p�ání up�ímné Pán B�h zapla�! 
Stále na vás pamatujeme u tr�nu Panny Marie K�tinské. Své dary m�žete posílat na náš b�žný 
ú�et u �S v Blansku �. 1361998309/0800. 
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Mariánské soboty 
 
Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrn�né Srdce své Matky ctihodné služebnici 

Boží Consolat� se slovy: „Protože jsem však ve své dobrot� nekone�ný a mé milosti jsou 
nevy�erpatelné, slibuji nyní ješt� více. Jestliže duše cht�jí, aby se má zaslíbení naplnila, a� 
milují a uctívají Neposkvrn�né Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po dev�t 
po sob� jdoucích prvních sobot m�síce po kající p�íprav� p�ijímat mé T�lo s úmyslem, aby 
usmi�ovali mé Božské srdce spojené s Neposkvrn�ným Srdcem mé Matky.“ 

 
Ze zaslíbení Ježíše pro novénu prvních devíti sobot: „Všechno, co od mého Srdce 

vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim ud�lím ješt� b�hem novény, když o to prosí s d�v�rou.“ 
„Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.“ 

Pro letošní „Rok rodiny“: „Mír, porozum�ní a láska zavládne v duších a rodinách.“ 
„Rodiny si budou rozum�t a až do konce vytrvají v pravé ví�e.“ „Matky v požehnaném stavu 
zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dít� vyprošují.“ 

Uvedl jsem jen n�která z celé �ady zaslíbení spojených s pobožností 1. mariánských 
sobot. Pobožnosti v sou�asné dob� konáme od roku 1991. Vždy od dubna do prosince v�etn�. 
Každým rokem tedy dev�t. Letos za�ínáme 3. dubna. Pobožnost povedou kn�ží a farníci  
z Brna-Lískovce a Komína. 1. kv�tna uvítáme kn�ze a farníky z Brna-Husovic. 5. �ervna 
p�iputují z Brna-Líšn�. První sobota v �ervenci /3. 7./ bude pat�it farnosti Blanenské a 
Adamovské. 7. srpna se k nám p�ipojí augustiniáni ze Starého Brna. 4. zá�í tradi�n�  
z �ejkovic, Starého a Nového Poddvorova. Na 2. �íjna jsou ohlášeni farníci z Moravských 
Prus, Švábenic a Hoštic se svým duchovním otcem P. Vlastimilem Va�kem. 6. listopadu 
o�ekáváme kn�ze a farníky z Brna-Králova Pole. Poslední - 4. prosince spojenou  
s mikulášskou nadílkou, povede P. Pavel Kopecký, d�kan z Letovic. 

Program pobožnosti 1. mariánské soboty: 15.30 modlitba r�žence, mše svatá a po ní 
rozdávání požehnaných pokrm�. Je vždy p�íležitost ke svátosti smí�ení. 

 
V novém kostele v B�ezin� pokra�ují fatimské pobožnosti. Program: 17.30 spole�ná 

modlitba r�žence a následuje mše svatá s následným krátkým programem. P�íležitost k p�ijetí 
svátosti smí�ení. 

13. kv�tna - �tvrtek - bude s námi P. Josef Šiška s farníky a chrámovým sborem  
z Lipovce. 13. �ervna - ned�le - vede P. Petr Beneš z Brna-Židenic. 13. �ervence - úterý, 
p�ijede P. Ji�í Palla z Drnholce. 13. srpna - pátek P. Miroslav Parajka se svými farníky  
z Dolních Lou�ek, Olší a Ž	árce. 13. zá�í - pond�lí - uvítáme P. Václava Nováka s jeho 
farníky z Budišova a Pyšela. Poslední v �íjnu vede novo�íšský opat P.Marian Kosík. 

 
Všechny vás zveme. �ím více bude sepjatých rukou, tím více i dar� a milostí Božích. 

 
„Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria!“ 

 
 
 



Velikonoce ve K�tinách  
 

 
4. dubna -  Kv�tná ned�le K�tiny  7.30 a 10.30 

B�ezina 9.00 
     Bukovinka 9.00 
  Sv�cení ratolestí a �tení pašijí podle sv. Lukáše. 

 
8. dubna - Zelený �tvrtek K�tiny  16.45 

     Bukovinka 18.00 
  Památka ve�e�e Pán� 

 
9. dubna - Velký pátek  K�tiny  16.30 

  Památka umu�ení Pán� - po celý den p�ísný p�st 
  bohoslužba slova, uctívání k�íže a svaté p�ijímání 

 
10. dubna - Velikono�ní vigilie  K�tiny  18.00 

Za�íná žehnáním ohn� v ambitech, rozsvícení velikono�ní svíce, 
bohoslužba a slavení eucharistie 

  pro farníky zajistíme autobus 
 
11. dubna -  Hoží bod 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 nový zvon. 

 
12. dubna - Pond�lí velikono�ní 

     K�tiny  7.30 a 10.30 
     Bukovinka 9.00 
     B�ezina 9.00 
 
 

Srde�n� zveme. Oslavme spole�n� tajemství smrti a zmrtvýchvstání  
našeho Pána Ježíše Krista! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTEGROVANÁ DOPRAVA. Do nové úpravy dopravy byly za�azeny i K�tiny. Nové 
jízdní �ády budou platit od 28. b�ezna 2004. Od 1. 4. o sobotách a ned�lích bude zavedeno 
sm�rem z Brna a zp�t 12 autobusových spoj�. Upozorn�ní: Odjezd a p�íjezd autobus� NE ze 
Zvona�ky, ale z Brna-Židenic, Stará osada. Ve K�tinách zastávka u Obecního ú�adu. 
Integrovaná doprava za�adila nov� o sobotách a ned�lích autobusové spoje z Adamova 
(železni�ní stanice) do K�tin a zp�t. 
Více informací vám m�že podat IDSJMK www.idsjmk.cz nebo tel. 543 174 317. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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