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ročník 16.                                                                                                                          1/2005 

 
 
Milí poutníci a farníci! 
 
Během roku máme celou řadu příležitostí k blahopřání. Přejeme k narozeninám, 

jmeninám, vánocům, velikonocům, dále ke svatbě, primici, promoci a také k výročí 
důležitých životních mezníků. Jsou blahopřání stereotypní, ale i podnětné k zamyšlení. 

Jedna poutnice mně přála: "Buďte dlouho zdráv, abyste nás mohl vítat." Vítání poutníků 
považuji za velmi důležité. Poutníci řadu týdnů se těší a připravují na pouť, přijdou a za 
sebou mají dlouhou cestu, někdy únavnou, jdou pěšky, provází je déšť nebo pálí slunce.   
A nyní jsou před milostnou sochou Panny Marie. Šťastni, že doputovali. V srdci plno přání  
a proseb. Čekají vlídné a milé slovo. Obvykle jsem ve zpovědnici, tu uslyším hudbu, zpěv, 
vyjdu, omluvím se těm, kteří čekají na zpověď. Někdy se mi podaří doběhnout na hlavní 
schodiště, jindy aspoň k oltáři. Vím: Na uvítání velmi záleží. Jaroslav Seifert, nositel 
Nobelovy ceny, říkával: "Na prvním verši velmi záleží."                                                               

Uvítání není jen několik společenských vět. Poutník čeká milý úsměv, hřejivé slovo. 
Uvítání může naladit celou pouť, atmosféru chvil, které poutník prožije u Matky Boží. 

Těším se, jak i letos vás budu vítat u trůnu Panny Marie Křtinské. 
 
Rád budu o velikonocích na vás pamatovat. Přeji vám i sobě, abychom s duchovním 

užitkem prožili a slavili velikonoční tajemství smrti a vzkříšení naše Pána.                                                        
 
Zplna srdce vám žehnám 
 
 

      P.Tomáš Prnka 
  

  
 
 



- 2 - 

březen 1/2005 
 
Naše nejstarší dochovaná farní kronika začíná rokem 1805, tedy právě před 200 roky.  

Je psána německy a švabachem a to až do roku 1890. Zápis v roce 1805 je velmi krátký:  
Za první francouzské invaze přišli Francouzi také do Křtin, rekvírovali několik kusů 
hovězího dobytka a za hodinu odtáhli. 

 
Připojím zápis před sto lety v roce 1905: na podzim kladena v kostele nová dlažba 

nákladem Jeho Jasnosti, patrona Jana knížete Liechtensteina. Části staré dlažby upotřebeno 
na vydláždění cesty od fary ke kostelu a k hrobkové kapli sv. Anny / hrobková proto, že v ní 
do roku 1902 byly uloženy rakve rodu z Bubna a Litic./ 

Téhož roku opravena zázračná socha Panny Marie na hlavním oltářem nákladem paní 
Růženy Markové ze Slavkova, od pozlacovače Josefa Kukly ze Slavkova, za dozoru 
konzervátora a malíře brněnského Emila Pirchana. 

Téhož roku kladen vodovod ze studně před farou do prádelny a do kuchyně. Všechno 
nákladem pana patrona. 

 
Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, žil v letech 1629 - 1680, historik a jezuita, autor spisu  

o dějinách Moravy. / Spis byl vydán v roce 1677/. V knize první, kapitole šesté, píše: 
Směrem na sever je vesnice Křtiny: kde jasně září velikými zázraky socha Nejblahoslavenější 
Panny a z té příčiny je ono místo hojně navštěvováno, ne pouze Moravany, ale také 
sousedními národy: Čechy, Slezany, Chorvaty, Maďary, Rakušany, kteří zde zakoušejí 
obzvláštní Boží přízeň. Kdysi tam byl klášter panen premonstrátského řádu, zbudovaný týmž 
zakladatelem jako mužský klášter zábrdovický, později byl za husitských rozvratů zpustošen, 
nyní je připojen k zábrdovickému.   

 
Obrázek u tří panen 

 
Nedaleko Bukovinky je zasklený obrázek, zvaný "U tří panen". Pověst vypráví jak  

v roce 1711 propukl ve Vyškově mor. Tři děvčata chtěla se zachránit, proto se vydaly 
směrem do Křtin. Snad chtěli hledat pomoc u Panny Marie. Cestou je však zastihla smrt.  
Na památku této události umístili obrázek Panny Marie Křtinské. Podle starých záznamů byl 
obnoven 23. 10. 1831, po druhé 1. 4. 1889, po třetí v květnu 1894, dále v roce 1913 a  
10. 8. 1923. Pak ještě po válce a v nedávné době jej znovu opravili vyškovští poutníci. Čteme 
nápis: Maria Matko Boží Křtinská, ochraňuj nás od zlého. 

 
K této události se pravděpodobně váže také obrázek nedaleko Nemojan u studánky vedle 

bývalého Klevetova mlýna v místě zvaném Bařina. Obrázek – v současné době vlivem počasí 
dosti poškozen - zachycuje kříž, u nějž jedna dívka klečí, dvě stojí opodál vpravo. V levém 
horním rohu je silueta křtinského kostela. Pod obrázkem je nápis: "Od moru, hladu a války, 
vysvoboď nás Pane." Pověst vypravuje, že tři dívky utíkali z Vyškova před nákazou, v Bařině 
se jim zjevila Panna Maria a ze země vytryskl pramen. Dívky se napily a došly až  
do Bukovinky. 
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Fotografie: Zbořený horní ambit u kaple svaté Anny.   
/letecký útok 25. 4. 1945/ 
 

 
Letos uplyne 60 let od skončení druhé světové války a zároveň si připomeneme letecký 

nálet, při kterém byl značně poškozen poutní kostel a řada domů ve Křtinách. Ve farní 
kronice čteme: V polovině dubna se přiblížila fronta k Brnu a do okolí Křtin. Byly ukryty 
všechny kalichy, kostelní prádlo i bohoslužebná roucha. Rovněž byly ukryty matriky a cenný 
kostelní a farní inventář. Ke konci války bylo ve farním sklepě ubytováno 170 lidí,  
v zámeckém 150. Mnozí utečenci z Brna a okolí chtěli přežít frontu ve Křtinách v domnění, 
že to zde bude jistější a bylo to poměrně horší než v Brně. 

25. dubna 1945 strašné bombardování Křtin trvalo od půl 11. hodiny do 6 hodin navečer. 
Vlna za vlnou ruská letadla shazovala bomby. Při bombardování mnoho domů zničeno nebo 
poškozeno. Farní stodola hned u fary celá shořela, fara poškozena, kostel i kaple svaté Anny  
s ambitem utrpěly velké škody. Všechna kostelní okna i kaple vytlučena. Střecha na mnoha 
místech poničena. Několik velkých bomb dopadlo na kopule, ale jako zázrakem buď 
nevybuchly nebo padly vedle, takže klenbě neuškodily. 

Tehdejší pan farář P. František Marek poznamenal: Věru pravda je, že při té hrůze kostel 
nebyl zbořen. Panna Maria si přece uchránila svůj stánek.   

Od  25. dubna až do 9. května jsme byli ve farním sklepě. Ve farnosti přišlo v těch dnech 
o život 17 lidí. S odklizením trosek bylo hned započato a rovněž s nutnými opravami.  
Na podzim byla okna opravena a zasklena. 

/Vzpomínkové odpoledne v neděli 24. dubna 2005/ 
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Pořad poutí - 2005 
                        

1.  května - neděle - hasičská pouť - v 10,00 slavnostní průvod Křtinami, v 10,30 poutní mše 
svatá, po ní ukázka hasební techniky. Hraje dechová hudba "Bivojanka". Odpoledne  
v 17,00 v Bukovince májová pobožnost v rámci desetileté přípravy na velké křtinské 
jubileum. Na závěr průvod ke kapličce, kde se dle staré tradice  v roce 1210 zjevila 
Panna Maria Křtinská. 

   
7.  května sobota - začíná první jarní pouť: mše svaté v 8,00 a 10,30. /tradiční pouť Břest, 

Hulín, Žalkovice a další/ Odpoledne přijdou poutníci z Benešova, Šlapanic,  Podolí, 
Dambořic, Fatimský apoštolát, Boskovic a další.  

      V rámci pobožnosti 1. mariánské soboty bude v 15,30 růženec, mše sv., kterou bude  
sloužit františkán z Brna-Husovic. Navečer v 17,30 májová pobožnost a v 18,30 
koncelebrovaná mše sv. /hlavní celebrant P. Miloš Mičánek ze Šlapanic/ Po mši svaté 
světelný průvod. 

 
 8.  května - neděle - 1. jarní pouť - mše sv.: 6,15 - 7,30 - 9,00 a 10,30 /slouží brněnský  

děkan a kanovník Václav Slouk/. 
 Odpoledne v 13,30 adorační pobožnost. /uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín,   

Čehovice, Pustiměř a další/. 
    Odpoledne v 16,00 přivítáme mládež z Brna. V 17,00 koncelebrovaná mše sv., hlavní  

celebrant generální vikář Mons. Jiří Mikulášek  
 
14. května sobota před hlavní poutí - mše sv.: v 8,00 a další dle příchodu poutníků. 
 V 16,00 slouží Mons. Ladislav Tichý. V 18,00 koncelebrovaná mše sv., hlavní celebrant  

generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Po mši sv. světelný průvod. Uvítáme poutníky:   
Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Kojetín,   
Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další. 

 
15. května - Hod Boží svatodušní - hlavní pouť.  
     Mše sv.: 6,15 - 7,30 - 9,00 a 10,30 - je pozván apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. 
 13,30 adorační pobožnost Uvítáme poutníky: Prostějov, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice,   

Bošovice, Pačlavice a další. 16,00 výklad o poutním místě. 
 
16. května  - pondělí svatodušní - mše sv.: 7,30 a 17,00. Po ní pobožnost u sochy sv. Jana 

Nepomuckého.     
 
22. května - orelská pouť - hraje hudba "Dambořanka". Hlavní mše svatá v 10,30. Kromě     

orelských jednot přivítáme poutníky z Pozořic a Uhřic. 14,00 adorační pobožnost,    
15,30 pobožnost na orelské základně v Bukovině a 17,00 pobožnost u obrázku   
Nejsvětější Trojice v Bukovince. 
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29. května - neděle  - v 7,30 přistoupí děti k 1. svatému přijímání, po mši svaté Božítělový 

průvod přes ambity a kapli sv. Anny. Hraje dechová kapela. Odpoledne pobožnost  ke cti 
Panny Marie Sedmiradostné - Radostná cesta. 

 
5.   června - neděle - Vyškovská pouť - hlavní mše sv. v 10,30. Ve 13,00 adorační pobožnost. 

 
25. června - sobota - vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan. 

V 18,30 mše sv. a po ní světelný průvod. 
 

26. června - neděle - Hanácká pouť  
   mše sv.: 6,30, 7,30, 9,00 a 10,30. Poutníci: Sloup, Ivanovice, Drnovice, Luleč, Pístovice, 

Račice, Orlovice, Chvalkovice a další. 
 Odpoledne rozloučení s poutníky.                                    

                                                          
3.   července - neděle- tradiční votivní pouť v 9,00 Tištín, Koválovice, Osičany, 

Nezamyslice, v 10,30 Lipovec a Kulířov.   14,00 rozloučení s poutníky 
 

31. července - svatoanenská pouť - mše svaté: 7,30 - 9,00 v kapli sv.Anny 
 10,30 slouží mikulovský probošt Stanislav Krátký. Hraje dechová krojovaná hudba  

ze  Žarošic. Přicházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Obřan a další. 
 14,00 adorační pobožnost 

 
14. srpna - tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje. Bohoslužby: 7,30 - 9,00 a 10,30 

byzantsko-slovanská liturgie. Hlavní celebrant řeckokatolický biskup Jan Eugen Kočiš. 
Doprovází sbor ze Svatobořic-Mistřína, vede Mgr. Petr Varmuža. 

 
Po celý měsíc září přicházejí poutníci z různých míst. Každou neděli dopoledne i odpoledne. 

 
16. října - neděle - dušičková pouť - mše sv.: 7,30 - 9,00 a 10,30 slouží strahovský opat 

Michael Pojezdný. Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky. Přicházejí 
poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bořitov, Boskovice, Břest, Benešov, Doubravice a 
další. 

 
6.  listopadu - v 10,30 svatohubertská mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje 

brněnská konzervatoř. 
 
 
Nedělní mše svaté v poutním období od 8. května do 16. října v 7,30 - 9,00 a 10,30.  
Mimo poutní období v 7,30 a 10,30. 

 
Nastal čas, krásný zas, mě navštíviti. 

Já vaše Matka, vy moje děti, chci vás viděti!´ 
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Báseň pro Křtinského kněze 

 
1. 

Na křtinské faře sedíme, s knězem si vyprávíme, 
ten pak chvilku přemítá, do vzpomínek zavítá. 

Když rodiče se začli ptát, jakou cestou chceš se dát? 
Boha přece já mám rád, proto knězem chci se stát. 
Předně Bohu, i všemu lidu budu navždy sloužívat. 

 
2. 

Velmi jsem to cítil sám, být k službě Bohu povolán. 
Píše se šestnáctý duben, rok 1950, a co se tehdy mělo stát? 

Je sedmá hodina ranní, ulicí pustou se vítr prohání, 
a tu mladí jáhni, k obřadům jsou do kaple zváni, 

po jednom, po dvou přichází, zatím v tichu, bez nesnází. 
 

3. 
Do Petrovské katedrály, bez jakékoliv velké slávy. 

Bez rodičů. Však radost tuší, třicet mužů s Bohem v duši. 
Jen prázdno, pusto, je tu chlad a sem tam slyšet vrzot vrat. 

V Biskupské kapli potají, tu svěcení kněžské chystají, 
pro mladé nové jáhny, ti kněžský slib zde pronést mají. 

 
4. 

Pan biskup a sekretář tu stojí a také dómský regenschorí 
představení alumnátu a 3 bohoslovci také jsou tu, 
o desáté slavnost končí, bez ovací se všichni loučí. 

Hlídače tu také mají, koho, že tu tak hlídají? 
Pak Biskup nesmí nikam jít, residenci opustit. 

 
5. 

A novokněží, mladí páni, jsou pak v září povoláni, 
k jednotkám Pétépáků jdou, tam nuceně posíláni jsou. 
Přes tři léta krušných chvil, zde mladý kněz zakusil. 

Dvanáct farností pak prošel, než do té Křtinské  přišel. 
 

6. 
Po tom velmi dlouhém čase, Křtinský chrám tu vítá zase, 
nového kněze, který tu jen, má sloužit Bohu, lidem všem. 

Kostel měl však mnoho vad, proto kněz začal bojovat, 
o peníze, těch málo měl, na kostel jenž spravit chtěl, 

o materiál, jenž stavba celá, v opravách pohltit ho měla. 
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7. 
Tak překrásné fresky, malby, dostaly zase nové barvy. 

Od střechy až po fasádu, i okna nová neměla vadu. 
Celá farnost není malá, z pěti vesniček se skládá. 

Také farnost vzrůstala, když v Březině kostel dostala, 
i malý kostel v Bukovince, zažil také oprav více. 

 
8. 

V Habrůvce je pár domečků, chtějí tam malou kapličku. 
V Křtinském  chrámě matka Páně, všechny lidi sbližuje, 

mladé, staré i ty malé, starostlivě miluje. 
Po čase tu vznikla celá, nová zimní kaple skvělá. 

Co ještě chrám pamatuje?Lidí mnoho stále zde je. 
 

9. 
Osobnosti svátosti slaví, umělci koncerty zas mají, 

duchovní krásnou hudbou tu chrám rozeznívají. 
I lidé z cizích zemí, do Křtin na pouť jezdívají. 

Všechno kněz zde připravuje. Jaké že jeho jméno je? 
Tento skromný, tichý kněz, má jméno Tomáš Prnka přec. 

 
10. 

Když padesát let kněžství slavil, studánku u lesa světil. 
Co vše ještě vykonal? Kostelu zvonohru dal, 
lampami kostel osvětlil, mnoho věcí posvětil, 

a kapličky „Radostnou cestu„ do lesa též umístil. 
Příjemně se umí smát, lidem radost v srdce dát. 

Za sebou 55 let služby má, zdravíčko mu sloužívá. 
 

11. 
I když za sebou služby Bohu má již mnoho let, 

za starostmi svými se nikdy neohlíží zpět. 
Svou duši optimismem ladí, s důvěrou do budoucna hledí. 

Anděl ho stále provází, po cestě, kterou prochází. 
Kéž mu Pán Bůh v jeho těle zdravou mysl zachová, 

a naše drahá Matka Boží, ať mu požehnání dá. 
 
 

Napsala Marie Anna Urdi panu děkanovi, 
Tomáši Prnkovi k 55. výročí jeho kněžského působení. 

 
 

Za 55 kněžských let poděkujeme v neděli 17. dubna při mši sv. v 10.30 hod. 
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Mariánské soboty 

Již po patnácté budeme slavit pobožnosti 1. mariánských sobot. Je rok farnosti a 
eucharistie. Budou nás provázet úmysly: Posvěcení našich farností a prohloubení úcty  
k Nejsvětější svátosti a povzbuzení k častému svatému přijímání. 

Tradiční program: 15,30 modlitba růžence, mše svatá a rozdávání požehnaných pokrmů. 
Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření. 

Letos začínáme 2. dubna. Pobožnost povedou farníci z Brna-Komína a Brna-Lískovce. 
Hlavní celebrant: ThDr Stanislav Drobný. 7. května při 1. jarní pouti farníci Brna-Husovic.  
4. června, památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie kněží a farníci z Brna-Líšně.  
2. července bude patřit blanenské farnosti. 6. srpna se k nám připojí augustiniáni ze Starého 
Brna. 3. září tradičně z Čejkovic. 1. října připutují z Černé Hory a okolí.  

5. listopadu očekáváme kněze a farníky z Brna-Králova Pole. Poslední spojenou  
s mikulášskou nadílkou 3. prosince  povede děkan Pavel Kopecký z Letovic.      

 
V Březině budeme pokračovat  již po desáté ve fatimských pobožnostech. Program 

tradiční: 17,30 modlitba růžence, 18,00 mše svatá. Příležitost k přijetí svátosti smíření. 
 

13. května – pátek - P.Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem.  
13. června – pondělí – bude s námi P. Petr Beneš se svými farníky z Brna-Židenic.  
13. července – středa P. Jiří Palla z Drnholce. 13. srpna v sobotu se svými farníky  
      z Dolních Louček, Olší a Žďárce. 
13. září - úterý  uvítáme P.Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela. Poslední 

říjnovou povede novoříšský opat P. Marian Kosík OPraem. 
Všechny vás srdečně zveme jak k pobožnostem prvních sobot, tak i fatimských zastavení 

v novém březinském kostele. Čím více bude sepjatých rukou, tím více i darů a milostí 
Božích. 

 
"Ty jsi naše milá Matka, Tys naše naděje všecka!" 
   
Z řady dopisů, které dostáváme, uvádím: "Děkujeme vám za projevení soustrasti našeho 

táty. Vaše krásná slova a pohled na Matičku Boží, jsou pro nás velkou útěchou. Je mi 68 roků 
a Křtiny znám již skoro 65 let. Ten krásný obrázek mi dala maminka s tím, že Ona mi 
zachránila život, že se za mne moc modlili a také já mám ji prosit, celý život prosit a děkovat. 
Stále jsem ten obrázek nosila u sebe, teď ho mám v modlitebních knížkách. Největší radost  
v mém životě byla, když jsem mohla uvidět ten krásný kostel i uvnitř. Je tam krásně jako  
v nebi. Dokud jsem mohla, rádi jsme k Vám jezdili, syn s muzikanty a dcerka jako družička. 
Teď už jezdí syn se svou rodinou a dcera sama podle možností. Několik let jsem dost 
nemocná, chodit dovedu jen po místnosti, ale posiluje mne pohled na krásný nástěnný 
kalendář od Vás, denně se u něho modlím, vidím zázračnou sochu…Vážený důstojný Otče,  
s dcerkou se modlíme za Vaše zdraví, Boží pomoc a ochranu a pevné nervy ve Vašem 
Božském poslání.                                                                         

  /čitelný podpis s adresou/ 
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březen 1/2005 
 

Velikonoce ve Křtinách 
 
 

20. března Květná neděle  Křtiny  7,30 a 10,30 
      Březina 9,00 
     Bukovinka 9,00 
  Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Matouše 
     Křtiny            14,00 Křížová cesta 
 

24. března Zelený čtvrtek Křtiny             16,45 
     Bukovinka     18,00 
  památka poslední večeře 
 

25. března Velký pátek  Křtiny             16,30 
  památka umučení Páně, po celý den přísný půst 
  bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání 
 

26. března Velikonoční vigilie Křtiny             18,00 
  v ambitech svěcení ohně, velikonoční svíce, 
  bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody. 
  Po mši sv. eucharistický průvod přes ambity. 
  Pro farníky zajistíme autobus. Zpívá chrámový sbor. 
 
  Ze soboty na neděli začíná letní čas!  
 

27. března Hod Boží velikonoční 
     Křtiny  7,30 a 10,30  
     Bukovinka 9,00 
     Březina 9,00 
  Při bohoslužbách svěcení pokrmů. 
 

28. března Pondělí velikonoční  Křtiny  7,30 a 10,30 
     Bukovinka 9,00 
     Březina 9,00 
  
 
Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.   
Srdečně zveme. Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání 
našeho Pána Ježíše Krista.! 

 
Aleluja - chvalte Pána! 
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Křtiny mají webové stránky 
 

S radostí si Vám dovolujeme oznámit, že naše poutní místo má již také své internetové 
stránky. Najdete je na adrese http://krtiny.katolik.cz .  

Práce na tomto projektu započaly začátkem tohoto roku a v těchto měsících probíhá 
jejich základní výstavba. Vše se tvůrci snaží zvládnout tak, aby ke zpuštění "ostrého provozu" 
mohlo dojít zhruba v polovině měsíce dubna 2005. Je v plánu, aby v této době stránky 
poskytovaly základní informace o našem poutním místě i zdejší farnosti. Bude zde poutní 
kalendář se zajímavými možnostmi vyhledávání, plánované aktivity, pohled do historie a 
současnosti poutního místa, poutí, ale i zajímavých osobností, vše doplněné fotogaleriemi, 
zvukovými nahrávkami atd. Budete nám moci napsat svoje postřehy, dojmy, připomínky 
nebo se na cokoliv zeptat. Rádi vám touto formou odpovíme. Budete si zde moci také přečíst 
Pozdrav ze Křtin, ohlasy poutníků, zjistit aktuální počasí, či dopravní spoje.  

Do budoucna plánujeme mnoho dalšího, jako např. možnost registrace a automatické 
přeposílání aktualit, kroniku, rekonstrukce chrámu, přepnutí do světových jazyků nebo i 
webovou kameru. Budete-li mít jakékoliv nápady na doplnění těchto stránek, rádi je od vás 
obdržíme a pokusíme se zrealizovat. Kéž tedy i toto započaté dílo přinese v dnešním světě 
elektronických technologií své plody pro všechny jeho návštěvníky! 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Integrovaná doprava. Do nové úpravy dopravy byly zařazeny i Křtiny. Z Brna odjezd a 

příjezd autobusů Brno-Židenice, Stará osada. První autobus v neděli vyjíždí z Brna 6,19 a 
6,50 je ve Křtinách /zastávka obecní úřad/ Další: 8,16 -  9,16 - 10,16 -  a pak každou hodinu, 
vždy celá a 16 minut. Poslední 22,46. Tak jezdí i v sobotu. Podobně i zpět do Brna. Vhodný 
odjezd: 9,15 - a pak každou hodinu a 15 minut. Předposlední 19,15 a poslední 21,15  
Zastávka: Křtiny - obecní úřad.     

 
Z Vyškova v neděli a sobotu: 7,41 - 15,41 a 18,41. Zpět ze Křtin: 9,15 - 13,15 a 17,15. 
Z Adamova - železniční stanice v neděli a sobotu : 8,58 - 12,58 a 16,58. Zpět ze Křtin  

do Adamova: 8,19 - 12,19  a 16,19. Více informací vám podá IDS  JMK - www.idsjmk.cz - 
nebo č.t.  543 174 317 

 
 

Za všechny vaše modlitby, pozdravy, za stálou vaši přízeň, za vaše dary upřímné Pán Bůh 
zaplať. Díky i za dary, které posíláte prostřednictvím běžného účtu č.:1361998309/0800 

 
Vaše zážitky, vzpomínky na naše poutní místo můžete zaslat na naši adresu a s vaším 

svolením je rádi uvedeme v našem "Pozdravu". 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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