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Milí poutníci a farníci!
Postní doba je duchovní cestou k velikonoc m. Cesta, která je ve shod s d jinami spásy.
M žeme íci: Je biblická. Vstoupili jsme na ni Popele ní st edou, kdy p i ud lování popelce zazn l
starobylý biblický verš: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš.“ Tak promluvil Hospodin
k Adamovi v ráji. / 1 Mojž 3/
Doba postní trvá ty icet dní. I zde je biblické íslo. P ipomíná nám ty icetileté putování
Božího lidu. V Denní modlitb církve od za átku doby postní až do 5. ned le postní teme z knih
Mojžíšových o událostech spojených s putováním z Egypta do zem zaslíbené.
V knize starozákonního proroka Jonáše teme:
Jonáš procházel m stem Ninive
a volal: „Ješt ty icet dní a Ninive bude vyvráceno. Ninivští obyvatelé však uv ili Bohu, vyhlásili
p st, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Hospodin vid l, co u inili a zm nili své h íšné chování,
smiloval se a nep ivedl na n zkázu, kterou jim hrozil.“/ Jon 3/
I nám je dána doba ty iceti dní. Jak ji prožíváme? Sv. Lev Veliký poznamenává: „Všichni
se pot ebujeme každodenn o iš ovat od rezu smrtelnosti a není mezi námi nikdo, kdo by se na své
cest kup edu nem l snažit, aby byl stále lepší. Proto je nyní t eba, aby se apoštolské ustanovení
o ty icetidenním postu neplnilo pouze újmou v jídle, ale abychom se co nejvíce zdržovali zlého.“
A nejen: Varuj se zlého, ale i konej dobro.
Na této duchovní cest a nás provází naše nebeská Matka, která provázela svého Syna na
k ížové cest a byla s ním i na Kalvárii.
P eji Vám duchovní prožití doby svatopostní, abychom na jejím záv ru pocítili radostné
jásavé velikono ní Aleluja!
Zplna srdce vám žehnám
P. Tomáš Prnka
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Veselé p ání ko

Ouvej, jaká tíž. Jaká to trampota, vlá et za sebou 80 let života.
Je to již dlouhá ádka let. Kouknu a vidím. Je ze m kmet.
Však tak by to ne ekl zdejší kn z.
On duši má mladou a nakonec, nad svým stá ím vede prim.
z problému i dnes tvo í rád šprým.
Na tvá i každého úsm v vyloudí, hned jak se do nového dne probudí.
Pan d kan Prnka mnoho let má, však málo kdy vskutku o to dbá.
Jen zvažte, co lidí zde v chrámu pro víru vychoval.
ke všemu konání a mu svatá Panna,
stálé zdraví a sílu dává.
O chrám se stará stále sám, proto vzkvétá Panny Marie k tinský chrám.
A tak pop ejme panu d kanovi, aby neohlížeje se zpátky,
ve zdraví sloužit tu mohl Bohu do devadesátky.
By vesel byl. Na t le, na duchu stále zdráv a z k ru by mohli mu dlouho hrát.
Ke všemu farníci p ejí mu moc a moc Božího požehnání,
v jeho t žké služb a bohulibém po ínání.
Napsala Marie Anna Urdi

~~~~~
„Den každý vemte vd n , který Vám Pán B h dá,
na sv t nejsme v n , život je Boží dar.“
~~~~~

Pán mi dop ál oslavit 80 let života. Bohu a Pann Marii díky. P i této p íležitosti jsem
obdržel adu osobních i písemných blahop ání a také r zných dar . Rád bych každému osobn
pod koval. Není to možné a tak chci v tomto „Pozdravu“ všem zplna srdce pod kovat. Pod kování
pat í Otci biskupu brn nskému, litom ickému, generálnímu viká i brn nské diecéze, spolubrat ím
kn žím, prof. Ing. Stanislavu Procházkovi, DrSc, rektoru MZLU, editeli ŠLP K tiny, farník m,
poutník m, p átel m, p íbuzným a dalším. Na všechny pamatuji u tr nu Panny Marie K tinské.
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Mariánské soboty
Již po šestnácté budeme slavit pobožnosti 1. mariánských sobot.
Tradi ní program: 15,30 modlitba r žence, mše svatá a rozdávání požehnaných pokrm .
Vždy p íležitost k p ijetí svátosti smí ení.
Termíny jsou tyto:
1. dubna ……
6. kv tna ……
3. ervna ……
1. ervence …
5. srpna …….
2. zá í ………
7. íjna ……...
4. listopadu …
2. prosince ..…

p ijedou farníci z Brna - Komína, Lískovce a Komárova.
Pobožnost povedou: ThDr Stanislav Drobný a P. Petr Hošek.
p iputují farníci z Brna - Husovic.
p i hlavní pouti budou slavit salesiáni a farníci z Brna - Líšn .
sobota bude pat it blanenské a adamovské farnosti.
p iputují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané.
Povede P. Boguslaw Jonczyk.
tradi n p ijedou poutníci z ejkovi s chrámovým sborem.
p iputují z Rájce - Jest ebí, Doubravice a Petrovic.
o ekáváme kn ze a farníky z Brna- Králova Pole a Lesné.
poslední sobota spojená s mikulášskou nadílkou.
Povede ji d kan Pavel Kopecký z Letovic.

Fatimské pobožnosti

V B ezin v nich budeme pokra ovat již po jedenácté.
Program tradi ní: 17,30 modlitba r žence, 18,00 mše svatá. P íležitost k p ijetí svátosti smí ení.
Termíny jsou tyto:
13. kv tna /sobota/ …
13. ervna /úterý/ …..
13. ervence / tvrtek/
13. srpna /ned le/ ….
13. zá í /st eda/ ….…
13. íjna /pátek/ ……

p ijede P. Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem.
bude s námi P. Ji í Ochman se svými farníky z Jevišovic, Biskupic
a Radkovic u Hrotovic.
povede P. Pavel Buchta z Otnic a Bošovic.
bude P. Miroslav Parajka se svými farníky z Dolních Lou ek, Olší
a Ž árce.
uvítáme P.Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela.
poslední íjnovou pobožnost povede P. Kamil Hovadina, OPraem
z K enovic u Slavkova.

Všechny vás srde n zveme jak k pobožnostem prvních mariánských sobot u tr nu Panny
Marie K tinské, tak i fatimských zastavení v novém b ezinském kostele. ím více bude sepjatých
rukou, tím více i dar a milostí Božích.

„Ty jsi naše milá Matka, Tys naše nad je všecka!“
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Po ad poutí v roce 2006
1. kv tna /pond lí/ – Desetiletá p íprava na velké k tinské jubileum
Odpoledne v 17,00 v Bukovince mše sv. a májová pobožnost. Na záv r pr vod ke kapli ce, kde se
dle staré tradice v roce 1210 zjevila Panna Maria K tinská.
7. kv tna /ned le/ – Hasi ská pou
10,00 slavnostní pr vod K tinami, / se zástavami, v historických nebo dobových uniformách,
s technikou historickou nebo dobovou/,
10,30 poutní mše sv. a po ní ukázky zásahu hasi ské techniky, b hem celého programu bude hrát
dechová hudba.
8. kv tna /pond lí/ - Pou brn nské mládeže
14. kv tna /ned le/ – Pobožnost u sedmi zastavení Radostné cesty
Za átek odpoledne ve 14,00 hodin. Slavnost obohatí hornisté ŠLP K tiny.
21. kv tna /ned le/ – Orelská pou
Uvítáme lenky a leny orelských jednot.
Poutní mše sv. za íná v 10,30. Odpoledne program na orelské základn v Bukovin .
27. kv tna /sobota/ – 1. jarní pou
8,00 mše svatá
10,30 mše svatá - tradi ní pou z B estu, Hulína, Žalkovic a další.
Odpoledne p ijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Fatimského apoštolátu, Podolí, Boskovic,
Dambo ic a další.
17,30 májová pobožnost
18,30 koncelebrovaná mše svatá a po ní sv telný pr vod.
28. kv tna /ned le/ – 1. jarní pou
Mše svaté: 6,15 – 7,30 – 9,00 a 10,30 /slouží brn nský d kan a kanovník Václav Slouk/.
Odpoledne v 13,30 adora ní pobožnost /uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín,
ehovice,
Pustim a další/.
3. ervna /sobota/ – Hlavní pou
Mše svaté: 8,00 a další dle p íchodu poutník .
V rámci 1. mariánské soboty v 15,30 r ženec, v 16,00 mše sv., kterou bude sloužit Mons. Ladislav
Tichý a kn ží z Brna – Líšn .
V 18,00 pontifikální mše sv. Bude sloužit Mons. Vojt ch Cikrle, biskup brn nský. Po mši sv.
sv telný pr vod. Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbo ice, Otaslavice, Brodek u Konice,
Brodek u Prost jova, Kojetín, M rovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Št pánov,
Suchdol a další.
4. ervna /ned le/ - Hod Boží svatodušní/ – Hlavní pou
Mše svaté: 6,15 – 7,30 – 9,00
10,30 pontifikální mše sv., kterou bude sloužit apoštolský nuncius Mons. Diego Causero.
14,00 mariánská pobožnost. Uvítáme poutníky: Prost jov, V esovice, Vrahovice, Rozstání,
Jedovnice, Bošovice, Pa lavice a další.
16,00 výklad o poutním míst .
5. ervna /pond lí svatodušní/ – Mše svaté: 7,30 a 17,00.
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11. ervna /ned le/ – Nejsv t jší Trojice
Dopoledne poutníci z Pozo ic.
17,00 pobožnost u obrázku Nejsv t jší Trojice v Bukovince.
18. ervna /ned le/ – Vyškovská pou
7,30 p istoupí d ti k 1. svatému p ijímání, po mši svaté Božít lový pr vod p es ambity a kapli sv.
Anny. Hraje dechová kapela.
10,30 hlavní mše svatá, hraje hudba „ Bivojanka“.
13,00 adora ní pobožnost.
24. ervna /sobota/ – Hanácká pou
Vítání poutník z N m ic nad Hanou, Hrušky, K enovic a Vyso an.
18,30 mše sv. a po ní sv telný pr vod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora.
25. ervna /ned le/ – Hanácká pou
Mše svaté: 6,30 – 7,30 – 9,00 – 10,30.
Poutníci: Sloup, Ivanovice, Drnovice, Lule , Pístovice, Ra ice, Orlovice, Chvalkovice a další.
Odpoledne rozlou ení s poutníky.
2. ervence /ned le/ – Tradi ní votivní pou
9,00 Tištín, Koválovice, Osi any, Nezamyslice,
10,30 Lipovec a Kulí ov.
14,00 rozlou ení s poutníky
30. ervence /ned le/ – Svatoanenská pou
7,30 mše svatá v kostele
9,00 mše svatá v kapli sv.Anny
10,30 mši svatou slouží mikulovský probošt Stanislav Krátký. Hraje dechová krojovaná hudba ze
Žarošic. P icházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Ob an a další.
14,00 adora ní pobožnost
20. srpna /ned le/ – Tradi ní sv cení kv tin a bylin i k tinského aje
Mše svaté: 7,30 – 9,00 – 10,30 /pozveme novokn ze/
Odpoledne adorace.
Po celý m síc zá í p icházejí poutníci z r zných míst. Každou ned li dopoledne i odpoledne.
15. íjna /ned le/ – Duši ková pou
Mše svaté: 7,30 – 9,00
10,30 slouží strahovský opat Michael Pojezdný. Budeme pamatovat na všechny + poutníky a
farníky. P icházejí poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bo itov, Boskovice, B est, Benešov,
Doubravice a další.
6. listopadu /ned le/ – Svatohubertská mše
10,30 s obvyklým po adem. Zp v a hudbu zajiš uje brn nská konzervato .
Ned lní mše svaté v poutním období od 8. kv tna do 16. íjna jsou v asech:
7,30 – 9,00 – 10,30.
Mimo poutní období v asech:
7,30 – 10,30.
-5-

b ezen 2006

Svatý k íž
Kolem našich vesni ek a m st,
znamení v né spásy z íš,
na rozcestích, na okraji cest,
je postaven Krist v svatý k íž.

Tu Boží lásku, pro velkou tíhu našich vin,
mu íme, k ižujeme neustále,
pokládáme svaté matce na její klín,
a ona trpí spolu s Ním.
Matka Bolestná, Matka Krista Krále.

Každý v rný k es an si ho cení,
sklání hlavu svoji k pozdravení,
Srdce mu praví: „ Sklo se ješt níž!“
Kdo nesl tíhu jeho na rameni, ty jist dob e
víš.

Dnes, když slavíme Kristovo slavné
Zmrtvýchvstání,
prosme naši Mati ku, krásnou nebes
Paní,
aby nás vedla stále blíž ke k íži,
kde její Syn za nás bolestn umíral,
aby slavné „Aleluja“ nám v lásce a pokoji
prožít dal.

Spasitel sv ta, Král nebe i zem ,
bi ován, korunován, v mukách umíral,
to pro nás, pro naše lidské plém ,
ano, pro nás brány nebes otvíral.

Urbánková Jarmila.

Webové stránky na po átku roku 2006
P es t i tisíce unikátních p ístup – to byl na po átku tohoto roku stav webového portálu
krtiny.katolik.cz. Váš zájem o tyto stránky nás velice t ší a jsme p ipraveni i v tomto roce Vám
poskytovat aktuální informace o veškerém d ní, o plánovaných poutích a dalších akcích i
aktivitách.
24. dubna to bude p esn rok, co byl tento portál oficiáln zpušt n. K ro nímu výro í
plánujeme adu novinek. P edevším je to zprovozn ní rubrik Virtuální prohlídka a Webová kamera.
Budete tak mít možnost nahlédnout dle vlastního p ání do r zných ástí chrámu, jako byste v n m
stáli nebo sledovat on-line aktuální d ní uvnit i vn chrámu postupn až z 10 nezávislých kamer!
Samoz ejm nejen obraz, ale i zvuk.
Po ástech budeme zve ej ovat k tinskou kroniku – zahájíme putování proti asu tak daleko,
jak jen to bude možné. Je p ipraveno zve ejn ní seznamu k tinských fará a také mnoho
doprovodného foto materiálu.
V t chto dnech bude také zve ejn n poutní kalendá na tento rok v etn termín a host
Mariánských sobot a Fatimských zastavení. Vše najdete v Informa ním systému.
Za celý realiza ní team t chto stránek vám p eji užite n strávený as p i jejich prohlížení.
A zde vždy najdete p esn to, co hledáte ….
Ji í Messner

(koordinátor realiza ního teamu)
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Velikonoce ve K tinách

9. dubna

K tiny
7,30 a 10,30
B ezina
9,00
Bukovinka
9,00
Sv cení ratolestí a tení pašijí podle sv.Matouše
K tiny
14,00 K ížová cesta

13. dubna

Zelený tvrtek

K tiny
Bukovinka
památka poslední ve e e

14. 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

15. dubna

Velikono ní vigilie K tiny
18,30
v ambitech sv cení ohn , velikono ní svíce,
bohoslužba slova, mše sv. a p i ní sv cení k estní vody.
Po mši sv. eucharistický pr vod p es ambity.
Pro farníky zajistíme autobus. Zpívá chrámový sbor.

16. 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 .

17. dubna

Pond lí velikono ní
Bukovinka
9,00
B ezina
9,00

Kv tná ned le

16,45
18,00

K tiny 7,30 a 10,30

Po všechny dny p íležitost k p ijetí svátosti smí ení.
Srde n zveme.

Oslavme spole n tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista.!
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Zvonohra

Od 9. íjna 2004, kdy nám apoštolský nuncius Mons. Diego Causero požehnal zvonohru,
pravideln i na požádání zaznívají mariánské písn . V dob váno ní jsme naslouchali melodiím
koled.
Na letošní rok plánujeme její rozší ení. P vodn jsme po ítali s osmi zvony. P ihlásilo se
však více dárc a tak se nabízí možnost rozší it o dvanáct zvon . V tšinou se jedná o zvony s menší
hmotností. Máme celkový rozpo et jednotlivých zvon . Jeden zvon ješt eká na dárce. V záv ru
roku by tak celkový po et zvon vzrostl na dvacet sedm! A tím i v tší tónový rozsah.
Rádi podáme další informace.

Opravy v roce 2005
Po dlouhé dob jsme slavili vánoce v kostele bez lešení. S pomocí Boží se nám poda ilo
dokon it restaurování bo ního oltá e sv. Barbory v etn soch sv. Kate iny a sv. Apoleny, dvou
cherubín o velikosti p es 2 m / jeden s lodí a kotvou, druhý se slune ními hodinami/.
Pod k rem jsme restaurovali iluzivní výmalbu. Vlevo od hlavního vchodu byly instalovány nové
dubové dve e s p íslušným kováním. U vchodu na spálenisko byla instalována nová zasklená m íž.
Slouží jak s hlediska bezpe nostního tak i tepelné izolace. V exteriéru jsme pokra ovali v sanaci
vlhkosti obvodových zdí chrámu a ambitu. Zárove byla provedena revize ásti kanalizace a
osazena drenáž. Po así nás zasko ilo a tak jsme nemohli dokon it dlažbu okapního chodníku.
Zakreslili jsme stav sou asné rozsáhlé elektroinstalace.
Celkové vydání na opravy: 4,100.000 K
režie:
100.000 K /pojišt ní, energie a další/
p íjmy: 3,817.208 K dotace
328.200 K sbírky
100.000 K dary
99.934 K náhrada škod
-----------------------4,345.342 K
Za všechny Vaše modlitby, pozdravy, za vaše dary, za stálou vaši p íze up ímné
Pán B h zapla . Díky i za dary, které posíláte na náš b žný ú et . 1361998309/0800
Odpovídá P. Tomáš Prnka, r. . R E 11435

Vydává ímskokatolická farnost K tiny, PS 679 05, tel.: 516 439 189.
E-mail: tomas.prnka@katolik.cz
Webový portál: http://krtiny.katolik.cz
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