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Milí poutníci a farníci! 

 
 
Kardinál Tomáš Špidlík ve své nejnovější knížce „Eucharistie - Lék nesmrtelnosti“ uvádí 

vyprávění z Kroniky Nestorovy: „Kyjevská říše, která svoje obrácení ke křesťanství spojuje       
s postavou svatého Vladimíra, vysílá své posly, aby nalezli pravou víru. Jsou uvedeni               
do cařihradské basiliky a docházejí k tomuto závěru: „Nevěděli jsme, jestli jsme ještě na zemi, 
nebo již v nebi, protože na zemi jsme nemohli vidět takovou krásu a nádheru, kterou nejsme ani 
schopni popsat. Pouze víme, že zde přebývá Bůh mezi lidmi.“ 

Bez nadsázky tento obdiv patří i našemu poutnímu chrámu. Patří mezi nejkrásnější. Pravá 
„Perla Moravy“, „Zjevení velké Boží slávy.“ 

Avšak nejdůležitější je svatostánek a milostná socha Panny Marie. Slavíme rok Eucharistie. 
Svatý Otec Jan Pavel II. vyhlásil rok Eucharistie Apoštolským listem datovaným 7. října 2004  
v den památky Panny Marie Růžencové. Eucharistie a Panna Maria mají k sobě velmi blízko. 
Vrcholem každé pouti je slavení Eucharistie. Nikde nepřistupují věřící ke svatému přijímání     
v takovém počtu jako právě na poutním místě. Jít na pouť znamená: „Přijmout svátosti a 
účastnit se mše svaté.“ 

 
Eucharistie a Magnificat. Panna Maria má pod srdcem Krista a tehdy zazní její: „Velebí má 

duše  Pána.“  Maria  je  nám  příkladem  a  Eucharistie posilou,  aby  náš  život  byl  jediným                                                          
Magnificat! Skrze Marii k Ježíši! 

 
 
     Zplna srdce vám žehnám 
 
 
                P. Tomáš Prnka   
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Hasičská pouť ve Křtinách – 1. května 2005 

 
Letošní první květnovou neděli se sjeli hasiči z širokého okolí z okresů Brno-město,           

Brno-venkov i Blansko do Křtin, do tohoto známého poutního místa, aby oslavili svátek svatého 
Floriána, patrona hasičů. Krásné slunečné počasí přilákalo na tuto tradiční Hasičskou pouť, která se 
konala již čtvrtým rokem, i mnoho příznivců hasičů. Hasičů zde bylo téměř 300  z 29 jednotek 
dobrovolných hasičů a z dvou jednotek profesionálních hasičů z Brna a z Pozořic. Diváků 
odhadujeme asi 500. 

Pouť byla zahájena slavnostním 
průvodem vypraveným ze křtinského 
koupaliště. Průvod vedla děvčata 
z taneční skupiny Glitter stars                 
ze Slavkova společně s mládežnickou 
dechovou hudbou Bivojankou z Jedovnic. 
Následovaly tři koněspřežní stříkačky 
pocházející z konce 19-tého století, tažené 
koňmi a za nimi již pochodovali členové 
jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů. 
Závěr průvodu patřil téměř čtyřicítce 
zásahových vozidel, kterými hasiči na 
pouť přijeli. Mezi nimi si jistě zaslouží 
zvláštní ocenění „zásahový trabant“ 
hasičů z Habrůvky. Zatímco hasičská 
technika historická i současná zamířila 
zaparkovat k hasičské zbrojnici či před 
Obecní úřad, kde již byla tradiční 
expozice nadzemních požárních hydrantů 

firmy Hawle armatury, vstoupil za zvuků dechovky průvod hasičů i jejich příznivců do chrámu 
Panny Marie Křtinské, této krásné barokní stavby    od českého architekta italského původu, Jana 
Santini Aichela. 

Slavnostní mši sloužil pan děkan Tomáš Prnka a fanfáry i doprovod Bivojanky se důstojně nesl 
celým kostelem. Pan děkan, jak už u něho jsme zvyklí, zpestřil letošní mši zajímavým 
vzpomínáním na katastrofální požár křtinského kostela. Přivítal hosty, pana Ladislava Šustra, 
poslance Parlamentu ČR, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Ing.Václava Horáka a další.  

Po mši přišly před kostelem na řadu ukázky zásahů historickou i moderní technikou. Zahájeny 
byly milým vystoupením děvčat ze slavkovské taneční skupiny Glitter stars. Diváci ocenili práci při 
zásahu na hořící slámu koněspřežními stříkačkami z Vilémovic a z Čebína, které jsou i dnes po více 
jak sto letech stále funkční. Následovala ukázka práce mladých hasičů z Brna-Jehnic a po ovládnutí 
dvou proudů vody sklidili zasloužené uznání od všech přítomných. Ukázky co dokáže hořící olej 
v kuchyni na pánvičce nebo hořící propanbutanová bomba, předvedené profesionálními hasiči 
z Brna, Lidické ulice, byly pro mnohé poučením a byly doprovozeny humornou scénkou 
bílovických hasičů, kteří na silnici zařídili pokoj s postelí, televizí i kytkami. Dozvěděli jsme se, co 
dělat, když nám doma začne hořet televize. 

Zlatým hřebem letošních oslav svátku sv.Floriána byla ukázka práce profesionálních hasičů 
s výškovou technikou i s nejmodernějším vyprošťovacím vozidlem, zvaným Krakatyt. K vidění 
byly automobilové žebříky vysunuté do výšky, jeden 52 m nad střechu kostela a druhý 30 m. Zcela 
jistě všechny ohromil záchranář, který se spustil ze žebříku po laně hlavou dolů. 

Díky nezištné práci mnoha hasičů byla letošní pouť velmi zajímavá a přitažlivá, zážitek byl 
umocněn teplým slunečním počasím. A kdo vydržel až do konce, poslechl si novou křtinskou 
zvonohru. Závěrem si lze přát, aby se takto vydařila i příští hasičská pouť 7. května 2006. 

 
V Kanicích dne 9. 6. 2005  zpracoval Ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice. 
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Hlavní pouť na slavnost Seslání Ducha svatého - 15. května 2005 

 

 
 
Úryvky z kázání Mons. Thaddeuse Okolo, rady Apoštolské nunciatury ČR, který letos 

zastupoval nuncia na této naší hlavní pouti: 
 
„… S velkou radostí přijíždíme k vám jako poutníci, abychom pohlédli z očí do očí naší nebeské 

Matce Marii, která nás přijímá se svou mateřskou láskou. 
Máme dnes slavnost Seslání Ducha svatého na apoštoly a slavíme hlavní pouť Panny Marie 

Křtinské. Jako apoštolové v Jeruzalémě, jsme zde dnes i my shromážděni s Pannou Marií, abychom 
na sebe, na své rodiny, obce a celou církev svolávali rozmanité dary Ducha svatého. Bůh sám nás 
chce posilovat svým Duchem, který z nás má učinit statečné svědky Krista a jeho evangelia. 

Moji milovaní poutníci, je velmi krásné mluvit o Marii na tomto místě, ve dnech, kdy se 
připravujeme na přijetí darů Ducha svatého. 

… Maria není jenom sama cele pod působením Ducha svatého, ale přináší jej také těm, co 
potkává a nám, co ji milujeme. Druhý vatikánský koncil správně řekl, že Ona je „svatyně Ducha 
svatého“ LG53. 

… Duch svatý ji podporoval a zapálil ji jako oltář smírných obětí. A ve večeřadle očekávala 
s apoštoly sestoupení Ducha. V ráji za nás Maria neustále prosí; přicházejíc od trůnu Nejsvětější 
Trojice, zjevuje se často na zemi a žádá nás, abychom se odvrátili od hříchu, činili pokání a modlili 
se za spásu všech našich bratří a sester ve světě. 

… Na závěr poprosme společně Pannu Marii: 
Panno Maria Křtinská! Prosíme tě z celého srdce: učiň, abychom milovali alespoň jiskřičkou 

tvé lásky Ducha svatého, abychom se i my stali osobami mlčení a naslouchání, abychom žili 
z naděje, abychom také my uposlechli volání Ducha. Udělej z našich rodin svatyni Ducha. Veď naši 
mládež po cestě cti a čistoty, životem milosti Boží. Žehnej našim dětem, lidem starým a nemocným, 
všem, kdo trpí na duši a těle. K tvým nohám skládáme své sliby věrnosti. Chraň všechny ve světě.   
Ty jsi prostřednice všech milostí.  

Pros za nás, zůstaň s námi, budeme tě následovat na zemi a do nebe, kde jako královna vládneš 
se svým synem až na věky věků. Amen.“ 
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Při hlavní koncelebrované mši svaté byl posvěcen votivní obraz, který věnovali poutníci 
z Vřesovic. Přišli se svolí dechovou hudbou, krojovanými a jako dar přivezli svoje hanácké koláče. 
Zde jsou dva záběry postřeh jednoho z poutníků:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
„Milý pane děkane, 

posíláme Vám pozdrav         
z Vřesovic, z té naší Hané. 
Jak je o hanácích známé, 
trvá jim všechno trochu 
déle. Tak i tento dopis je 
psán      s hanáckým 
zpožděním,      za které se 
omlouváme.  

Letošní Svatodušní 
pouť ve Křtinách v nás 
zanechala velké množství 
duchovních dojmů a 
vzpomínek, na které bude 
vzpomínat i další generace 

Vřesovských farníků. Optimismus a nadšení s jakým jste obřad provázel nadchl i ty občany, kteří 
viděli jen videozáznam a krásné fotografie. Děkujeme Vám za Vaše vřelé přijetí a dokonalou 
organizaci celého slavnostního obřadu.  

Vřesovice je obec, která má asi 500 obyvatel. V dnešní době, kdy se každý sobecky stará o své 
majetky, jsme vybrali peníze na opravu obrazu, kdy každý přispěl podle svých možností. Opravený 
obraz jsme chtěli zavěsit na původní místo v sobotu před poutí. Váš návrh přijet s obrazem v neděli 
na sv. Ducha nám dal impulz a nás farníky spojil. Bez velkých příprav a domlouvání jsme připravili 
důstojnou oslavu Panny Marie. Láska a úcta k ní nás sblížila nejen v té slávě Svatodušního dne, ale 
také v modlitbě, pokoře a prosbě za přízeň počasí a vše dobré. To bylo přání a prosba našich 
předků, za to prosíme i my. Věříme, že ten chodníček vyšlapaný k Panně Marii do Křtin z Vřesovic 
nezaroste i pro další generace.“ 

Farníci z Vřesovic  
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Za nás se stále přimlouváš 

 
Po studeném, mariánském máji, 

přichází červen, červenec, srpen, září 
se svojí prosluněnou, letní tváří, 

květama rozdává různých květů plné dlaně, 
které zdobí nejsvětější srdce Páně. 

 
Srdce, které nás lidi tolik milovalo, 

za naše nepravosti, probodnosti se dalo, 
kéž i naše dlaně o milost Boží vroucně prosí, 

srdce Spasitele, naším srdcím lásku nosí. 
 

Tvé srdce neposkvrněné naše Matičko, 
ozdobí bílý, krásný květ, 

naše modlitby a prosby je tak málo, maličko, 
za Tvoje přímluvy a lásku mateřskou pro celý svět. 

 
Tys, přímluvkyně naše mocná, svatá, 

Tys, Královna na nebe vzatá, 
sídlíš na nebi po boku svého Syna, 

prosíš, aby byla smazaná naše lidská vina. 
 

Stále prosíš, chráníš nás svojí svatou dlaní, 
naše Matičko, naše nebes krásná  Paní, 

Tys přístav lásky nejvyšší, 
svoji mocnou přímluvou nás vedeš k Pánu Ježiši! 

 
  
 

J. U. z Násedlovic 
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PANNĚ MARII V BŘEZINĚ 
k 10. výročí posvěcení kostela 

 
Ze zmatků světa, shonu, 
k Tobě se vracím domů, 

u Tebe naděje 
je. 
 

Vím, že se ke mně skloníš 
s odvahou víry o níž 

andělé úžasní 
sní. 

 
Zde zdrojem světla je kříž, 

a ochranou plášť Tvůj, když 
žalost má převelká 

lká. 
 

Mír, který s Bohem spojí, 
lék, jenž mou duši hojí, 

Tvá láska líbezná 
zná 

 
Pavel Kroupa                                  
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Hanácká pouť - sobota a neděle 25. a 26. června 2005 

 
„I letos jsme všichni v pořádku doputovali!  
Jak jinak by to také mělo dopadnout, když putujeme k Panně Marii do Křtin nejen s prosbou      

o ochranu před ničivým krupobitím, které postihlo naši obec před 148 lety, zničilo všechnu úrodu   
a stalo se tak impulsem pro vznik křtinských poutí, ale také abychom u Ní načerpali sílu a vyprosili 
si milosti do celého následujícího roku.  

Za dva roky to bude již 150 let co jsme my, křenovští farníci, začali putovat k naší Matičce      
do Křtin a od té doby ani jednou nevynechali.  

Do Křtin putujeme každoročně na Hanáckou pouť a nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme           
25. června v brzkých ranních hodinách opustili za zpěvu písní náš křenovský kostel a vydali se      
na pouť. Naše cesta, jak je již zvykem, vedla do nedalekého Kojetína, odkud jsme jeli vlakem         
do Lulče a pak už opět šli pěšky až do Křtin. Cestu, která je dlouhá asi 23 km, jsme letos zdolali bez 
problémů a poměrně rychle. Už před druhou hodinou vstupovala naše poutnická skupina, která 
čítala asi padesátku pěších a padesátku autobusových poutníků, za doprovodu kapely, která se        
k nám přidala v Kojetíně, a křtinského duchovního správce, O. Tomáše Prnky, do přenádherné 
baziliky. Po milém přivítání, kterého se nám dostalo od pana faráře a pobožnosti Křížové cesty jsme 
měli asi čtyři hodiny do večerní mše svaté. Tento čas jsme využili k osobní modlitbě, zpovědi či 
ubytování. Večer jsme se zúčastnili mše svaté a světelného průvodu ambity kostela. Všichni 
společně jsme prožili pěkné chvíle.  

Po rozloučení s poutníky, kteří odjížděli zpět domů autobusem, jsme se rozešli ke svým 
hostitelům. V noci vydatně pršelo, ale ráno nás opět zahřívalo sluníčko. Po ranní nedělní mši svaté 
jsme se vydali na zpáteční cestu, kterou jsme završili průvodem přes Křenovice a pobožností 
vedenou naším panem farářem O. Ryšavým, který byl zjevně rád, že jsme zpátky a že v našem 
kostele bude zase plněji. Zpěvem písně "Dobrou noc Maria přejeme Tobě" jsme ukončili letošní 
požehnanou pouť.  

Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe když řeknu, že nejtěžší z celé pouti není těch 23 km, ale je 
to ten okamžik rozloučení a vyjití na zpáteční cestu; pocit, že to krásné, co jsme tam zažívali je už 
jen vzpomínkou. Jediné, co je nám v té chvíli útěchou, je to, že od naší nebeské Královny a jejího 
Syna neodcházíme s prázdnou, že z plodů této pouti budeme opět dlouho čerpat a příští rok, dá-li 
Pán, zase poputujeme do Křtin k naší milované Matičce Křtinské.“                   Barbona Němčáková 

 
 

Vyškovská pouť - neděle 5. června 2005 
 

„Již do velkého požáru města Vyškova v roce 1753, ale dle křtinské poutní kroniky, mnohem 
dříve, putují vyškovští farníci 3. neděli po Slavnosti Seslání Ducha svatého do Křtin. Také letos 
jsme se ve Vyškově a přilehlých farnostech (Dědice, Rychtářov, Topolany, Studnice a Krásensko) 
chystali na tuto pouť. Pouť byl naplánována na neděli 5. června. Již několik dní jsme sledovali 
předpověď počasí. Ne že by nás déšť nebo jiná nepřízeň mohla od této pouti odradit, ale přece 
jenom se lépe jde za ranního slunce než v dešti či bouřce. Meteorologové nás však nepotěšili. 
Během celého týdne hlásili na neděli bouřky a přeháňky. Jenže, jak se ukázalo i meteorologové jsou 
malí páni. Přes jejich předpověď, nebo možná právě kvůli ní, jsme se obrátili ve svých modlitbách  
k našemu Pánu a jeho Matce, a prosili o příznivé počasí. Naše modlitba byla vyslyšena. Během 
soboty se vypršelo, přes noc stihlo bláto na naší cestě uschnout a my jsme vyšli za ranního 
rozbřesku na pouť k Panně Marii Křtinské. 

Do Křtin dorazily 4 autobusy a více než 60 pěších poutníků ve věku od 1. roku (na kočárku) až 
do 80. let. 
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Slavnostním průvodem za doprovodu kapely Bivojanka z Jedovnic jsme vstoupili do chrámu 
Panny Marie a v 10,30 hod. začala mše svatá, kterou sloužil vyškovský děkan P. Antonín Štefek, a 
při které kázal vyškovský kaplan P. Ondřej Jirout. 

Meteorologové se však moc nemýlili, protože náš nebeský Otec měl přece jenom připravený 
déšť, vítr a sychravo, ale počkal s tím až do začátku mše svaté. Ti, kteří se opozdili, stihli ještě 
venku zmoknout. Během mše sv. se vypršelo, a když jsme se po závěrečném požehnání rozešli, 
abychom poobědvali, venku již svítilo slunce, lavičky oschly a nám nezbývalo, než vzdát Bohu díky 
při slavnostním požehnání ve 13,00 hod. 

Po požehnání a rozloučení s Pannou Marií Křtinskou jsme poděkovali za vřelé přijetí místnímu 
duchovnímu správci P. Tomáši Prnkovi, připojili jsme se ke gratulantům jeho významného 
kněžského jubilea a vrátili jsme se domů a již nyní se těšíme příští rok zase ve Křtinách 
nashledanou!“                                                                                                                            J. Štreit 

 

Oslava 55 let kněžství – děkovná mše svatá 17. dubna 2005 
 

 
 

Milý pane děkane,  
 

než ta sláva nastane, píšu Vám své blahopřání za všechny Ochozáky, co Vás mají rádi. 
 

Až po dlouhém putování jste do svých Křtin přišel. Zdi chrámu kouzlo ukrývají, Vy jste je hned 
našel. Snad to byl duchovní odkaz, snad krucifix malý, co Vám tu Santini s opatem Matuškou        
po sobě zanechali. 

 

Žehrat na nepřízeň doby, tím se lehce život řeší, ale zůstat a vytrvat, bývá vždycky těžší.  
 

Už pětapadesát let žehnáte nám rukou laskavou, tak Vám přejem, ať Vám z čela všechny vrásky 
uplavou.  

 

Vám dnes žehná samo nebe, až je z toho milo, více lidí jako Vy jste – lépe by se žilo!!! 
 

Hodně zdraví a Božího požehnání do dalších let za celou Orelskou jednotu z Ochoze přeje 
          Hana Šedá 
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ROZŠÍŘÍME NAŠI ZVONOHRU? 

 
NÁVRH: 
  
Č. Tón Hmotnost Průměr Cena vč. Bicího kladiva 
3. C# 220 kg ¬ 725 mm 146.000,-- 

17. D# 26 kg ¬ 347 mm 40.500,-- 

18. E3 23 kg ¬ 331 mm 38.000,-- 

19. F3 20 kg ¬ 316 mm 36.400,-- 

20. F# 17 kg ¬ 300 mm 33.200,-- 

21. G3 15 kg ¬ 286 mm 31.500,-- 

22. G# 13 kg ¬ 272 mm 29.700,-- 

23. A3 12 kg ¬ 258 mm 28.600,-- 
 
Čísla na šedém pozadí znamenají zvony, které jsou již předběžně zadané. 
 
V uvedených cenách není zahrnuta doprava ani montáž na místě. 
 
Veškeré ceny jsou platné ke dni vystavení rozpočtu, bez DPH. 
 
Projekt bychom rádi uskutečnili v roce 2006. 
 
V roce 2004 jsme instalovali 15 zvonů o hmotnosti téměř 2 tuny a v ceně 1.800.000 Kč. 
 
Vše uhradili sponzoři. Najdou se další dárci? Jméno zvonu si může po dohodě určit dárce. Rádi 

podáme další informace. 
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První mariánské soboty: 
6. srpna 2005 pobožnost povede P. Boguslaw Jonczyk ze Švábenic. 
3. září 2005 přijedou poutníci z farnosti Čejkovice se svým duchovním otcem P. Pavlem 

Mertou a chrámovým sborem. 
1. října 2005 pobožnost povede P. Josef Požár z Černé Hory. 
5. listopadu 2005 přijedou farníci z Brna-Králova Pole se svým panem farářem P. Josefem 

Jahodou. 
3. prosince 2005 pobožnost spojenou s mikulášskou nadílkou povede děkan Pavel Kopecký z    

Letovic. 
 

Fatimské pobožnosti v Březině: 
13. srpna 2005 přijede P. Miroslav Parajka se svými farníky z Dolních Louček, Olší a Žďárce. 
13. září 2005 uvítáme P. Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela. 
13. října 2005 poslední pobožnost povede novoříšský opat P. Marian Kosík Opraem. 
 

Z dalších poutí: 
14. srpna 2005 – 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. 

 
18. září 2005 – 10. výročí posvěcení kostela v Březině. Mše sv. V 9,00 hod. a ve 14,00 hod. 

mariánská pobožnost. 
 
16. října 2005 – dušičková pouť – mše svatá: 7,30 – 9,00 a 10,30 hod. slouží strahovský opat 

Michael Pojezdný. Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky. 
 
6. listopadu – svatohubertská mše – sloužená v 10,00 hod. Pozvali jsme arcibiskupa 

olomouckého a metropolitu moravského Mons. Jana Graubnera. 
 
 
 
Internetové stránky našeho poutního místa: 
Tyto stránky můžete najít na adrese: http:/krtiny.katolik.cz Vaše zážitky, vzpomínky na naše 

poutní místo můžete zaslat na naši e-mailovou adresu: tomas.prnka@katolik.cz  
 
 
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 
________________________________________________________________________________ 
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