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ročník 15.                                                                                                                          3/2004 
 
 
Milí poutníci a farníci! 
Náš obdivovaný mariánský chrám je vyzdoben celou řadou symbolů. Jsou nejenom  

k okrase, ale mají co říci. Naproti kazatelně je cherubín držící sluneční hodiny. Chce nám 
říci: Dobře využívej svůj čas. 

Čas je velikým Božím darem. Již všechna antická náboženství pokládají čas za posvátný. 
Podobně i Starý zákon a především církev posvěcuje čas událostmi z dějin spásy. Svatý Pavel 
v listě ke Galatským píše: „Dokud je čas, čiňme dobře všem!“ (Gal. 6,10). Co častěji zaznívá: 
Mám dost času nebo nemám čas? 

Říká se: Kdo nemá čas, nemá lásku. Jak hrozně zní: Nemám čas pro Pána Boha, čas  
na modlitbu, na mši svatou, na pouť, ke svátostem. Znáte podobenství o královské svatební 
hostině. Byli pozváni na svatbu. „Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým 
obchodem“ (Mt, 22, 8). I nás Bůh zve a volá, s námi počítá. 

Díky všem, kteří přijali naše pozvání, našli si čas a připutovali. Čas věnovaný Bohu, 
Panně Marii není nikdy ztracený, ale bohatě požehnaný. 

Advent, začátek nového církevního roku. Je vždy novou příležitostí dobře využít čas. Ne 
úzkostlivě, ale radostně. Do adventní doby zaznívá hlas svatého Pavla: „Hle, nyní je čas 
příhodný!“ (2 Kor 6,2) 

Zvláště o vánocích si najděme čas. Čas pro Pána Boha, pro svoji rodinu, pro farnost, ale 
i pro sebe! Jak je smutné pro vyučujícího náboženství zjištění: Dítě za celou dobu vánoční 
nebylo ani jednou v kostele. „Pojďte všichni k jesličkám, do Betléma spějme!“ 

Přeji všem, a za to se modlím u trůnu Panny Marie Křtinské, aby čas adventu i vánoc byl 
pro nás všechny časem spásy a požehnání! 

   
 Zplna srdce žehnám 

    
P. Tomáš Prnka 
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Radostná cesta 
 
Mariánskými dny nazývali naši předkové třicetidenní období začínající patnáctého srpna 

slavností Nanebevzetí Panny Marie a končící patnáctým zářím svátkem Panny Marie 
Bolestné. Byla to doba, kdy úroda obilí byla již pod střechou a nastalo období krátkého 
odpočinku před podzimními pracemi. V tyto dny se vydávali na mariánské poutě. 

Letošní mariánské dny byly ve Křtinách obohaceny o nový fenomén, a to oslavou sedmi 
radostí Panny Marie. Z iniciativy duchovního správce tohoto slavného poutního mariánského 
místa, byla zde vybudována Radostná mariánská cesta. Neděle 29. srpna 2004 byla pro nás, 
křtinské poutníky, novým poutním svátkem. V krásném letním slunečném počasí vycházíme 
včasném odpoledni v průvodu čítajícím kolem tří set poutníků a směřujeme mírně stoupající 
cestou na svah kopce na jižní straně Křtin, který se místně nazývá „Hora“. Za zpěvu 
mariánských písní se náš průvod stáčí k první ze sedmi kapliček Radostné cesty. Kapličky 
sedmi radostí jsou vystavěny v klasické podobě tzv. výklenkových kapliček s mariánským 
symbolem ve vrcholu stříšky. Ve výklencích každé kapličky je osazeno štukové zobrazení 
jedné ze sedmi radostí Panny Marie. 

První zastavení u kapličky Zvěstování Panně Marii je požehnáno po předneseném 
úryvku z evangelia sv. Lukáše (Lk 1, 26-38) Obřad žehnání je zakončen intrádou pěti lesních 
rohů v přednesu hornistů ze Školního lesního podniku Křtiny. Za zpěvu písně „Růže krásná, 
v ráji štěpovaná“, přistupujeme k zastavení druhému, věnovanému Navštívení Panny Marie. 
Opět zazní slova evangelia sv. Lukáše (Lk 1, 39-47), kněz žehná kapličku a opět zní intráda. 
Cestou ke třetímu zastavení zpíváme „Ó matko Páně, matko rajských krás“. U třetího 
zastavení se čte evangelium o Narození Páně (Lk 2, 7-20), žehnání kapličky a lesním tichem 
se nese další intráda lesních rohů. Zpíváme známou píseň „Chválu vzdejme“ (této písni se 
někdy říká „křtinská“, protože ji pro brněnské poutníky putující do Křtin složil v roce 1858 
Ferdinand Pátek, proslulý vůdce poutí z Brna do Křtin a Mariazell). Přicházíme v hojném 
počtu ke čtvrtému zastavení zasvěcenému radosti, kterou prožívala Panna Maria při holdu Tří 
Králů. Kněz předčítá evangelium (Mt 2, 1-12), žehná a zazní další intráda. Putujeme dále za 
zpěvu starobylé, dnes již pozapomenuté písně: „Horo krásná, spanilá, kde přebývá Maria“. 
Páté zastavení je věnováno Kristovu vzkříšení. Citát z evangelia (Jan 20, 1-9) nás osloví z úst 
žehnajícího kněze, požehnání kněze a opět intráda lesních rohů. Zpěv písně „Vesel se nebes, 
Královno“ nás přivede dále cestou k zastavení šestému připomínající radost Panny Marie, 
Seslání Ducha svatého. Čtení ze Skutků apoštolů (Sk 1, 2-14), žehnání, intráda. Píseň 
„Tisíckráte pozdravujem Tebe“, nás přivádí k zastavení sedmému, připomínající radost 
Panny Marie z jejího Nanebevzetí a Korunování. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana 
(Zj 12) dramaticky líčí oslavu Panny Marie slovy prorockými a pozvedá naši mysl  
k nebeským výšinám. Požehnání kapličky a následná trojnásobná intráda lesních rohů 
zakončují tuto krásnou slavnost. Ještě poděkování všem kněžím, kteří žehnali jednotlivé 
kaple, srdečné rozloučení a pozvání na další pouti do Křtin. Zpíváme „Nastokrát buď 
pozdravena, milá Matičko Křtinská“ a scházíme mírně svažitou lesní cestou k „vodní“ 
kapličce a studánce se zdravou vodou na okraji obce. Průhledy mezi větvemi stromů 
obdivujeme sluncem ozářený křtinský chrám, v němž trůní Matka Boží zpodobněná jako 
Královna nesoucí na svém lokti Krále tohoto světa. 
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V duchu děkuji Otci Tomášovi za krásný duchovní prožitek, který nám připravil.  

On však na žádné díky nečeká a spěchá do chrámu připravit mariánskou pobožnost pro 
poutníky ze Žďárska. Otče Tomáši, ještě jednou srdečný dík za všechno, co pro oslavu Matky 
Boží děláte a za převelikou, obětavou péči o její stánek ve Křtinách! Kéž Vám Matka Boží 
stále žehná! 

Nová Radostná cesta obohatila křtinské poutě o možnost nabídnout poutníkům společně 
vykonat pobožnost Radostné cesty. Pobožnost je možno vykonat také individuálně a na 
lavičce vybudované u každého zastavení v tichosti promeditovat radostné události ze života 
Mariina. 

Ať tato Radostná cesta slouží k posílení mariánské úcty ve Křtinách a oslaví ještě více 
Matičku Boží, k níž se zde s nadějí utíkáme. 

Poutník křtinský od roku 1960 

 
 

Je neděle, den Páně, 29. srpna 2004. Včera jsme slavili památku sv. Augustina. Staré 
přísloví říká: „Svatý Augustin udělá i z tepla stín“. V letošním roce je tomu ale jinak. Slunce 
svítí, je velmi teplo. Po nebi plyne sem tam nějaký ten mráček. A ve stínu teplota vzduchu 
přesahuje 25 stupňů Celsia. 

Tiše sedíme v chrámu Panny Marie Křtinské a nasloucháme místnímu duchovnímu 
správci. Máme se dnes vydat do zdejšího lesa ke kapličkám na Radostnou cestu. Zde budou 
jednotlivé kapličky požehnány. Mám štěstí, že mohu být přítomna této události. Pro radost 
věřících má nyní obec Křtiny, v kopci za kostelem, do pěkných lesních zákoutí u cesty 
zasazenou, cennou památku, zasvěcenou Panně Marii. 
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Otec Tomáš Prnka, který celý projekt vymyslel, nás všechny přivítá. Vydáváme se  

na pochod z´kostela do lesa. V čele průvodu jdou kněží odění do kněžských rouch a pět 
trubačů, lesníků. Každý si nese hudební nástroj, lesní roh. Za nimi jde zástup věřících  
v hojném počtu. Podle odhadu tři sta lidí. Ubíráme se do kopce cestou mezi rodinnými 
domky a potom znovu vítá všechny shromážděné a kaplička s názvem „Zvěstování Panně 
Marii“ dostává po úvodním čtení evangelia podle Lukáše a modlitbě za zvuků oslavných 
fanfár, požehnání. Zpíváme mariánskou píseň a tak jdeme od jedné kapličce ke druhé, každou 
světí jiný kněz a tak se vystřídá všech sedm přítomných kněží. Cestou se nám otevírá velmi 
působivý panoramatický pohled na kostel Panny Marie Křtinské. Ten se skví v celé své kráse 
a velikosti. Krásná barokní stavba se koupe v záři slunečních paprsků. 

 
Zcela náhodou se o nás dovídá krajský hejtman Ing. Stanislav Juránek. Je ve Křtinách se 

svojí rodinou na výletě. S radostí nás všechny zdraví a potom se k nám také připojí. Autorem 
jednotlivých reliefů je architekt P. Pavel Kryl, který přijel se svými farníky a požehnal 
poslední kapličku. Firma REŠTUK se postarala o výstavbu kapliček. Správce polesí Ing. Petr 
Krakovič z pověření ředitele Školního lesního podniku Křtiny Ing. Jaroslava Martínka, 
umožnil stavbu a vše potřebné zařídil. Říkám si v duchu: díky Bohu za tak krásný dar 
Křtinám.  

Napsala Marie Anna Urdi (zkráceno) 

 
Je jitro 9. října 2004. Den, kterým se křtinská farnost navždy zapíše do dějin naší země. 

Prší. Pod kapkami deště, chvějí se listy na stromech. Listy, na něž ruka Páně ze své pestré 
palety, svým štětcem nanesla barvy z nejkrásnějších. Je-li pěkně, pak celkový pohled na lesy, 
louky a zahrady v tomto období, pohladí duši každého, kdo je k přírodě vnímavý. 
Růžověfialové kvítky ocúnů zdobí louky a drobné květy chrysantém v zahrádkách 
připomínají blížící se svátek zemřelých. 

 
Odpoledne déšť ustává. Slunce se pokouší překonat clonu z mraků a jen slabým svitem 

prozařuje podzimní krajinu. Máme s manželem radost, že právě křtinská farnost, kam 
chodíme na mše svaté, se bude pyšnit skvostnou památkou, novou zvonohrou. Ta bude těšit 
všechna srdce poutníků, kteří kostel Panny Marie Křtinské navštíví. 

 
Scházíme se na slavnostní pontifikální mši svaté. Je dnes sloužena za všechny, kteří 

přispěli na zvonohru. Zdejší pan farář, který se o celý projekt zasloužil, vítá všechny 
přítomné. A zvláště vzácného hosta apoštolského nuncia Mons. Diego Causero, který než 
začne sloužit mši svatou, děkuje za milé přivítání a také zdraví všechny přítomné. Kostel je 
zaplněný poutníky z různých koutů naší vlasti. Jsou zde hosté i z Guatemaly. Po mši svaté 
odcházíme do zadního ambitu, kde se nachází zvonice. Zvony jsou umístěny na kovové 
konstrukci. Jsou vidět i z náměstí pod kostelem. Zvony - je jich celkem patnáct - nesou jména 
světců: Anna, Josef, Barbora, Tomáš, Václav, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Cyril a Metoděj, 
Anežka, Augustin, Norbert, Kryštof a Markéta. Celkem váží 1762 kg. Jejich hodnota je 
1,700.000,- Kč. Zvony byly ulity v Holandsku v městě Astenu. Ulil je zvonař Petr Manoušek,  
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jehož rod pochází z Habrůvky. Apoštolský nuncius požehnal zvonohru. Na památku dostal 
malý zvonek ulitý k této příležitosti. Přijeli poutníci z Kostelce na Hané a jejich chrámový 
sbor svým zpěvem obohatil celou slavnost. 

 
Otec Tomáš Prnka pak nechal rozeznít zvonohru a dvě z mnoha líbezných mariánských 

melodií se linuly po celé farnosti. Na závěr pozdravili apoštolského nuncia hosté  
z Guatemaly, jihomoravský hejtman Ing. Stanislav Juránek a křtinský starosta Ing. Stanislav 
Klíma. Přítomné pozdravil i zvonař Petr Manoušek.  

 
Můžeme říci: Dobrá věc se podařila. 
 

Napsala Marie Anna Urdi  
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Denní tisk označuje naši zvonohru, která je snad největší ve střední Evropě a nemá 

obdoby, jako unikát. Myšlenka pořídit pro poutní chrám zvonohru vznikla již v roce 1946, ale 
až po roce 1990 dostala z iniciativy P. Tomáše Prnky konkrétnější podobu. Jejich vznik 
provázely dramatické události. Původní zvonařská dílna v Praze - Zbraslavi, byla uprostřed 
práce zničena povodní. Nakonec byly zvony ulity v Astenu v Holandsku. Zvonohru lze 
naprogramovat až na tisíc písní, navíc je zapojena na klávesnici, takže bude možnost konat i 
koncerty. První se již konal 28. října za velké a nečekané účasti obdivovatelů zblízka i 
zdaleka. Znovu je třeba připomenout obětavost mnoha dárců. 

 
 
Óda na křtinské zvony: 
 
Jaká to farností šíří se velká zvěst, 
občané ve Křtinách o zvonech mluví přec. 
 
To kostel barokní teď patnáct zvonů má, 
u této památky dnes poutník spočívá. 
 
Jmény svatých se krásné zvony zvou 
a na konstrukci v ambitu teď umístěny jsou. 
 
K nebi vznáší se skvostných zvonů hlas 
libými tóny zvonohry se těší lidé zas. 
 
Mariánské písničky se rozléhají po kraji 
i andělé nebeští dnes nad tou slávou jásají. 
 
Ať zvonohra všem lidem velkou radost dává 
a za celý ten krásný dar buď Pánu Bohu sláva! 
 
(Napsala Marie Anna Urdi) 
 
 
 
Upřímné díky za všechny příspěvky, které posíláte. Snažíme se postupně všechny dát  

do našeho „Pozdravu ze Křtin“. Příští „Pozdrav“ chceme rozesílat v březnu 2005. Své 
písemné příspěvky (váš vztah k našemu poutnímu místu, co se vám líbí, co by bylo třeba 
zlepšit a podobně) zašlete do 1. března 2005. 

 
Příště uvedeme pořad poutí v roce 2005.  
Jen připomenout: 1. jarní  pouť 7. a 8. května, hlavní o týden později. 
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Advent a vánoce 2004 
 
V našem křtinském kostele: 
 

12. 12. o 3. neděli adventní ve 14.00  předvánoční besídka žákyň a žáků ZUŠ 
16. 12. v 18.00 předvánoční koncert brněnské konzervatoře 
19. 12. o 4. neděli adventní po mši sv., která začíná v 10.30, tradiční převzetí 

Betlémského světla 
19. 12. v 16.00 živý Betlém. Účinkují ochotníci z Bílovic n/Svit. 
20. 12. v 18.00 předvánoční zpěvy. Účinkuje dětský sbor „Bílováček“. 
 
Narození Páně oslavíme půlnoční mší svatou 24. prosince ve 22.00. Bohoslužbu bude 

doprovázet náš křtinský chrámový sbor, který uvede pastýřskou mši Františka Laštůvky.  
Pro farníky chystáme autobus. 

 
Hod Boží vánoční - mše sv. v 7.30 a 10.30 (při hrubé opět zpívá chrámový sbor). V 9.00 

mše sv. v Březině i v Bukovince. 
 
Neděle 26. 12. je svátek sv. Rodiny. Mše sv. jako každou neděli. V 9.00 je mše sv.  

v Březině i v Bukovince. 
 
Pátek 31. prosince v 15.00 mše sv., při které poděkujeme za všechno, co jsme v roce 

2004 od Pána Boha i od našich bližních obdrželi. O půlnoci zazní naše zvonohra a my si  
v ambitech vzájemně popřejeme. 

 
Sobota - 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie. Bohoslužby jako v neděli. Neděle 

2. ledna. Mše sv.: 7.30 a 10.30 - v 9.00 v Bukovince a Březině. 
Odpoledne ve 14.00 zazní Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby: „Hej mistře“  

v podání Brněnského filharmonického sboru, Dómského smíšeného sboru, orchestru a 
sólistů. Řídí Petr Kolař, ředitel kůru brněnské katedrály. 

 
6. ledna slavnost Zjevení Páně - sv. Tří Králů. Mše sv. v 7.30 a v 17.00.  

Při bohoslužbách žehnání tříkrálové vody, křídy a kadidla. 
 
8. ledna ve 14.00 v ambitech vánoční koncert na zvonohru. Dobře se oblečme. Možnost 

poslechu i v kostele. Hraje Radek Rejšek, hudební redaktor Českého rozhlasu. 
 
9. ledna svátek Křtu Páně. Dopoledne bohoslužby jako obvykle. Odpoledne ve 14.00 se 

rozloučíme s vánoční dobou zpěvem našeho chrámového sboru. 
 
16. ledna ve 14.00 uvede Pěvecký sbor ANTEA z Brna-Komína vánoční koledy a 

skladby starých mistrů. Cyklus „Vánoční noc“. Řídí Oldřich Hloušek. 
 

Na všechny uvedené akce srdečně zveme 
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Vánoce u Panny Marie Křtinské 
 
Uprostřed Moravského krasu, 
kde skryl Stvořitel přírodní krásu, 
kterou obdivují cizinci i lid zdejší, 
zde také uložil poklad nejdražší, 
Marii Pannu, tu Perlu nejkrásnější. 
 
Teď její svatyně pokryta vločky sněhu, 
lesy i krajina tají vánoční kouzlo i něhu, 
stále padá a něžně sněží, 
v tom tichu znějí zvony z našich věží. 
 
Zvou naše srdce k půlnoční oběti, 
„pojď“  poklonit se svatému Dítěti, 
stále padá a něžně sněží, 
Ježíš tě čeká, u Matičky v klíně leží. 
 
Ano, Ježíš čeká v Betlémě chudém, 
jestli my s pastýři za Ním půjdem, 
stále padá a něžně sněží, 
Maria Panna vstříc už ti běží. 
 
Vem dary svého srdce a pospíchej, 
Svátostnému Spasiteli sám sebe dej, 
„Narodil se Kristus Pán“,, znějí vánoční zpěvy, 
narodila se Láska pro nás, 
i pro ty, co o ní neví, 
něžně sněží a padá stále, 
Maria, pros za nás u Ježíše, 
Maria, pros neustále! 
 
(Jarka Urbánková z Následovic) 
 

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü 
 

Za všechny vaše modlitby, pozdravy, za stálou vaši přízeň, za vaše dary upřímné Pán Bůh 
zaplať! Zvláště díky za vaše velké a obětavé dary na naši novou zvonohru. Hlásí se další 

dárci s přáním obohatit zvonohru dvěma dalšími zvony. 
 

Díky i za dary, které posíláte prostřednictvím běžného účtu č. 1361998309/0800. 
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