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Milí poutníci a farníci!
S radostí vás všechny zdravím a zároveň chci přiblížit nám všem milé poutní místo
ve Křtinách.
Je dobře, že nám posíláte své dojmy a zážitky z našich poutí. Upřímně vám děkujeme.
Vaše poznatky jsou pro nás povzbuzením, inspirací i potěšením. I nadále rádi přivítáme
vaše příběhy a informace.
Dostáváme i řadu básní. Bohužel nemůžeme všechny uveřejnit. Ukládáme je
a postupně je otiskneme. Nezapadnou.
Chci také připomenout co očekáváme v další části roku. Řadu poutí máme
za sebou. Každá pouť má jak vnější tak i vnitřní náboj. Jistě mnohé z vás oslovily. Zatímco
o hasičské pouti nám počasí přálo, o první jarní a hlavní pouti nebylo zrovna nejvlídněji.
Přišli jste však
i za obtížných podmínek
někteří dokonce pěšky.
„Za trochu lásky šel bych světa kraj…“ Z lásky přicházíme k Panně Marii.
V „Pozdravu“ najdete informace o dalším programu našich poutí. Aktuálně, případně
o změnách, vás seznamujeme na webových stránkách – http://krtiny.katolik.cz
Najděte si čas a přijďte. Rádi vás uvítáme. Mariánská svatyně je v létě otevřená od 7,00
do 19,00 hodin. Zvláště v těchto tropických vedrech je v našem kostele velmi příjemně.
Mám ještě jedno na srdci: Denně dostáváme telefonáty, e-maily, dopisy, přicházíte
i osobně a prosíte o přímluvu Panny Marie. Nemůžeme všem jednotlivě odpovídat ale
pamatujte: Všechny vaše prosby svěřujeme Matce Boží. Jsme přesvědčeni: „Kdo se k Tobě
vine, nikdy nezahyne!“

Zplna srdce vám žehnám
P. Tomáš Prnka
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Procesí
Od dávných dob putují lidé na mariánská poutní místa. Dříve většinou putovali pěšky,
jen zámožnější nebo vážně nemocní na vozech. Přicházeli společně, vytvářeli společenství,
které nazývali procesí. Procesí vedl kněz, jak čteme ve farní kronice, nebo starší bratr.
Vpředu nesli křížek ozdobený voničkou, další nesli korouhve a mnohdy i sošku Panny
Marie.
Známý moravský poutník Antonín Kolek ve spisku Stará Matka Boží Žarošská uvádí:
Roku 1773 provedla olomoucká konsistoř soupis poutí v území tehdejšího olomouckého
biskupství, jež tehdy zahrnovalo celou Moravu. Ze soupisu se dovídáme, že nejvíce procesí
přicházelo do Křtin. Křtiny v té době byly největším, nejnavštěvovanějším a nejslavnějším
poutním místě na Moravě. Křtiny se staly duchovním centrem celé Moravy.
Ve svém dětství jsem měl možnost vidět a slyšet poutníky, kteří směřovali do blízkých
Žarošic. Maminka vyprávěla jak putovala do vzdálených Vambeřic. Měla odtud donést
sošku svaté Bernadety pro oltářík Lurdské Panny Marie, který ještě nedávno stával ve
filiálním kostele mé rodné vesničky. Z naší farnosti pravidelně vycházelo procesí do Křtin
po slavnosti Nanebevstoupení Páně. Doprovázela je známá Mayerova kapela, dnešní
Dambořanka.
Mnohá procesí, zvláště po 2. světové válce, přinášela votivní obrazy.
Ve Křtinách jsou většinou zavěšeny v ambitech. Mnohá procesí provázely koňské potahy.
Na vozech byla zavazadla poutníků, někdy kroje i soška Panny Marie. Sám jsem putoval
pěšky s procesím do Saština vzdáleného asi 70 km. Pouť trvala čtyři dny.
Poutníci se nedali odradit ani v dobách, kdy shromažďování bylo zakázáno. Slyšel jsem
jak za 2. světové války putovali mariánští ctitelé do křtin. Cestou
u Nerovnic je zastavili četníci a připomněli jim tehdejší přísný zákaz. Poutníci byli pohotoví
a vymluvili se: My jdeme jednotlivě, ale zde jsme se setkali a domlouváme co bude třeba
ještě zařídit. Za chvíli půjdeme zase jednotlivě.
V padesátých letech se mnozí domáhali pěšího putování až u presidentské kanceláře.
Sám vzpomínám jak i mě bylo vytýkáno, že do Křtin stále chodí procesí. Jednak jsem
dokládal, že nevím o zákazu pěšího putování a dále, aby se jednalo o procesí je třeba nést
křížek, korouhve, k tomu patří hudba a doprovází kněz. Poutníci to věděli a tak vždy něco
scházelo.
Procesí mělo a má význam i evangelizační. Mnohé upozorní: Náboženství stále žije, jsou
i ti, kteří je vyznávají veřejně i přes různé překážky, jsou také i vyšší hodnoty. Někteří si
vzpomenou, že jejich rodiče takto putovali a oni sami i s nimi a chodili do kostela.
Putování mělo svůj řád. Vyšlo se z místního kostela, vyprovázel je kněz, pokud nešel
celou cestu s nimi, dále ti, kteří se nevydali na pouť. Starší bratr a někdy i několik
předzpěvoval nebo se přemodlíval. Zastavovali se u křížů nebo u Božích muk. Měli svá
tradiční zastavení, aby pojedli, občerstvili se. Odpočati putovali dále. Před Křtinami se
zastavili u tak zvané Poklony. Poklonou se rozumí Boží muka nebo kříž. Nedaleko Křtin
stávali čtyři Boží muky. Od Adamova, kdy ke konci druhé světové války stály dřevěné
ubytovny, dnes ji nahrazuje kaplička u studánky a další na kopci od Bukoviny. Na konci
Křtin od Jedovnic je kříž, od kterého dodnes putují poutníci.
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Na těchto místech se poutníci zastavovali, někteří se oblékli do krojů, děvčata za družičky,
starší bratr přivítal poutníky začátečníky, dal potřebné informace a procesí za zpěvu a modliteb
se vydalo ke kostelu. Daleko široko znělo: „Maria, my jdeme k tobě.“ Vstupují do chrámu před
trůn Panny Marie a zpívají: „Maria, přišli jsme k tobě.“ V očích se objevují slzy radosti i dojetí.
Jsou šťastni u své nebeské Matičky.
Pomodlí se, zazpívají jdou na místa, kde mají domluvený nocleh. Prožijí na posvátném
místě den, dva a chystají se na cestu domů. Loučí se s Pannou Marií. Jdou od oltáře pozpátku a
zpívají: „Již přišel čas rozloučení, naše milé potěšení, Matičko křtinská, Královno andělská.
Ještě jednou se podívám, Ježíš, Maria, zazpívám, Matičko křtinská, Královno andělská.“ Jiní
poutníci zakončují pouť písní: „Je doba blaha skoncována a chvil jen zbývá poskrovnu, buď
s Bohem, naše Královno. Ó provázej nás, drhá Máti, nás naplň blahým pokojem, rač na cestu
nám požehnati, my věrni tobě zůstanem.“ Procesí pak odchází k Pokloně, kde starší bratr děkuje
všem poutníkům a vydají se na cestu domů. Na kraji vesnice nebo města, kapličky nebo kříže,
čekají domácí a zvláště děti co dostanou z pouti. Následuje průvod do kostela, kde při
svátostném požehnání děkují za vykonanou pouť.
„Dá-li Pán Bůh dočkati, budeme zase putovati, Matičko křtinská, Královno andělská!“
Bohu díky, přicházejí procesí, i když v menší míře, i v dnešní době.
Když má kostel narozeniny
Jasná obloha byla v tu neděli 18. září 2005, kdy jsme si připomněli 10. výročí posvěcení
kostela Panny Marie Matky Církve v Březině (17. 9. 1995), 600 let po první zmínce (1395)
o obci Proseč, na jejímž území nový kostel stojí. Slavnou mši svatou obohatil svým zpěvem
smíšený pěvecký sbor „Mladost“ z Brna. Pan děkan Prnka promluvil o dějinách obcí Proseč a
Březina, vysvětlil bohatou symboliku kostela (stan, kříž, plášť, vycházející slunce), jehož
základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. na Velehradě (22. 4. 1990). Pan děkan uvedl
i historii sochy Panny Marie a mnoho zajímavého o stavbě a vybavení kostela (křížová cesta a
lavice jsou dary od řádových sester z Vídně). Také jsme měli možnost si prohlédnout model
kostela a výstavku fotografií z průběhu stavby v letech 1993 až 1995 a ze svěcení kostela
panem biskupem.
Odpoledne od 14 do 15 hodin, opět v zaplněném kostele, nás potěšil svým vystoupením
smíšený pěvecký sbor „Kantila“ ze Křtin. Zazněly písně našich i cizích skladatelů, mimo jiné
i krásné „Ave Maria“ v italštině.
Slavnostní duchovní i estetický zážitek této neděle byl umocněn nádhernou květinovou
výzdobou kterou v březinském kostele vždycky obdivuji.
Pavel Kroupa
Jeden podvečer
V krásném jarním podvečeru 13. května 2006 se v mariánském kostele v Březině konala
letošní první fatimská pobožnost.
Stálo za to vidět vkusnou výzdobu z májových květů ke cti Pána Ježíše a jeho Matky,
stálo za to být účastni vznešené bohoslužby se zajímavým kázáním P. Josefa Šišky, stálo za to
zaposlouchat se do krásných zpěvů chrámového sboru z Lipovce a sóla jednoho z ministrantů.
Ten podvečer dal do duší kousek ráje.
Pavel Kroupa
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Hasičská pouť ve Křtinách – 7. května 2006
Pod záštitou farnosti Křtiny a ve spolupráci s obcí Křtiny a Kanice byla v neděli
7. května 2006 při oslavě svátku svatého Floriána, patrona hasičů, uspořádána již pátá
Hasičská pouť ve Křtinách. Na tuto pouť přijeli ve značném počtu hasiči z různých míst
Jihomoravského kraje. Na seřadišti se zaevidovalo 32 jednotek dobrovolných hasičů
z okresů Blansko, Brno-venkov, Brno-město i ze vzdálenějších míst v počtu
366 dobrovolných hasičů. Přítomných však bylo ještě více sborů dobrovolných hasičů a
jejich počet byl odhadnut na 40 sborů s celkem asi čtyřmi stovkami hasičů. Toto je takřka
dvakrát více než v dobách začátků této akce. Samozřejmostí se již stala také aktivní účast
profesionálních hasičů HZS Brno.
V tuto krásně slunečnou květnovou neděli vyšel v 10 hodin průvod hasičů ze
křtinského koupaliště k chrámu Panny Marie Křtinské. V čele více jak kilometr dlouhého
průvodu se třpytila mladá děvčata taneční skupiny Glitter stars ze Slavkova za doprovodu
Mládežnické dechové hudby Bivojanka z Jedovnic. Za krojovanými hudebníky vyrazili
zástupci sborů dobrovolných hasičů se svými prapory a s označením jména své obce. Jako
skutečné perly následovaly průvod historické automobilové stříkačky z počátku 20-tého
století a za nimi jel konvoj hasičské techniky zúčastněných sborů. Všímavý divák napočítal
v průvodu 43 automobilů. Koněspřežní a ruční stříkačky byly vystaveny k prohlídce před
budovou Obecního úřadu.
Slavnostní průvod jako procesí přivedl hasiče i ostatní přítomné do Křtinského
kostela, krásné barokní stavby od českého architekta italského původu Jana Santini
Aichela. Pan děkan Tomáš Prnka sloužil mši ke sv. Floriánovi za doprovodu zvučných
fanfár Bivojanky, která svým uměním umocnila nedělní slavnost.
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Po mši hasiči i všechny přítomné pozdravil místopředseda vlády a ministr dopravy
ing. Milan Šimonovský a hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek.
Pan děkan Tomáš Prnka požehnal nově pořízenému hasičskému vozidlu obce Kanice a po
pestrém vystoupení děvčat z taneční skupiny Glitter stars předvedli hasiči ukázky zásahů jak
historickou technikou, tak i moderním způsobem, kdy zasahovali na „hořící“ budovu
křtinského Obecního úřadu. Součástí ukázek bylo i předvedení toho, jak se mladí hasiči
obce Kanice připravují na boj s ohněm. Úžasná podívaná byla pro diváky souhra
profesionálních hasičů s dobrovolnými, kdy společně zachraňovali figuranty z oken
i z „hořící“ střechy úřadu.

V doprovodném programu se stejně jako v předchozích letech, předvedla firma HAWLE
ARMATURY, spol. s r.o. se svou expozicí nadzemních hydrantů a dalšího zařízení, které hasiči při
své činnosti používají. Expozice měla velmi dobrý ohlas, přispěla ke zvýšení odborné úrovně
celé akce a také mohu konstatovat, že se tyto výrobky již dostávají do vybavení našich obcí.

Letošní návštěvnost je odhadována na cca 600 diváků a příznivců hasičů. Když k ní
přičteme ještě cca 400 přítomných hasičů, vyjde nám, že letos byla ve Křtinách asi tisícovka
účastníků Hasičské pouti.
Velký dík patří sponzorům pouti, bez jejichž podpory by se tak rozsáhlá akce
nemohla uspořádat. Hasičskou pouť letos podpořila energetická společnost E-ON Česká
republika, a.s., HAWLE ARMATURY, s.r.o., poslanec Parlamentu ČR Ladislav Šustr
(KDU-ČSL), Inženýrské stavby Brno, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., pivovary
Starobrno, Gambrinus a další.
Za rok ve Křtinách na shledanou.
Zapsal ing. Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, za organizační výbor.
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Záslibná pouť 9. 7. 2006
Již brzy ráno z domu jsme vyšli,
abychom na poutní místo do Křtin
co nejdříve přišli.
Když nastala určená hodina,
odjeli poutníci z farnosti Nezamyslice a Tištína.
Prožívali jsme den krásný, plný radosti,
vždyť poutníci byli ze všech obcí
patřících k Tištínské a Nezamyslické farnosti.
Celý rok toužíme po tom krásném místečku,
kde spatříme milující Kristovu matičku.
I když někdo z poutníků má dost let,
když uvidí Matičku Křtinskou,
všechno přestane bolet.
Oči se každému rozzáří,
když nás vítá pan děkan Tomáš Prnka
s úsměvem na tváři.
Na začátku mše svaté všichni poutníci vstanou,
vždyť otec Miroslav Hřib slouží mši svatou slavnou.
Do ní všechny své prosby jsme vložili,
o pomoc Matičku Křtinskou prosili.
Mnohým z nás z únavy pomohla,
když se v poledne rozezněla zvonkohra.
Na lásku Matičky spoléháme,
jí se svěřujeme se vším, co máme.
Těšíme se, že se s ní ve zdraví
ve Křtinách zase shledáme.
Po chvíli odpočinku a rozjímání,
Matičko má milá a naše potěšení,
nastává hodina smutného rozloučení.
Matičko zlatá, neopouštěj nás,
když bude zle, tehdy stůj při nás.
Vypros nám požehnání, Marie, naše paní,
ať víra, naděje a láska přebývá mezi námi.
Tedy mi již jdeme v naříkání mnohém,
lásku tvou si nesem, Matičko, buď s Bohem.
Poutníci farnosti Tištína a Nezamyslice.
František Horák
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Perla Moravy!

V blízkosti moravského krasu,
najdeme vesničku malou a milou,
s velkou mariánskou svatyní,
která vévodí věží bílou.
Zdaleka vidíme krásnou svatyni Panny Marie,
bílou jako rozkvetlá lilie,
z dáli posílají všichni pozdravy,
svaté Panně zvané „Perla Moravy“
Ano, zde na krásném oltáři,
Tvůj mateřský pohled srdce prozáří,
zde složíme své starosti, bolesti a radostné pozdravy.
Matičko, přijmi nás, vyslyš nás „Perlo Moravy“.
Všude slyšet hlahol mariánských písní,
kol jejího trůnu se poutníci tísní,
modlitby, prosby a velké díkůvzdání,
patří Ježíši a Tobě „Perlo Moravy“ krásná Paní.
Vše patří Tobě a Tvému Božskému Synu,
Tvoje mateřské srdce oroduje za nás,
by odpustil nám hřích a naši vinu,
by uslyšel náš prosebný hlas.
Předej naše prosby, naše starosti, naše vroucí pozdravy,
Maria, Matičko, milosti vypros nám naše „Perlo Moravy“!

Urbánková Jarka, Násedlovice
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Chvála Krista a Marii.
Padesát stran v kronice života se otočilo od roku 1956, kdy naši předchůdci
– poutníci z Hulína – přinesli do této kaple obraz hulínského kostela, nad kterým v modři
nebes vznášíš se Ty, Panno Maria.
Co chtěl obraz říci. Velkou důvěru k Tobě, Maria, a zároveň prosbu o ochranu, pomoc
Boží a přímluvu. Že ty nad kostelem naším se vznášíš, je další prosba o ochranu celé naší
farnosti.
Když obraz se dával do kaple, byl tam také pan farář Jadrníček, který nás učil lásce
k Tobě. Prosebným pohledem díval se na obraz, jakoby chtěl říci, buď k nim milosrdná,
Maria, je to dobrý lid.
Kolik dějinných zvratů přehnalo se přes naši Moravu, ale my vždycky u Tebe našli
ochranu i útěchu. Chceme proto dnes v den našeho vzpomínání také Ti za vše poděkovat a
prosíme, abys za nás u svého syna orodovala.
Mariánskou úctu do srdce dětem budeme zasévat, aby pak za nás po cestě křtinské
chodily a za své město a lid jeho u Tebe prosily.
Panno Maria svatokřtinská, oroduj za nás.

Pístovice 10. července 2006
Vážený pane děkane,
Srdečně Vás zdravíme, včera jsme zavítali do Vašeho kostela ve Křtinách, slyšeli Vaše
kázání.
Pokusím se popsat náš příběh: Manžel byl v srpnu 2005 na srdeční operaci v Brně
u Sv. Anny. Tato operace se nepodařila, proto musel jít 28. prosince na další operaci,
provedli mu výměnu chlopně za umělou, operoval ho pan Prof. Jan Černý. Operace se
podařila, cítil se dobře, měl však zakázáno rok nic nedělat. Nevydržel to, vzal rýč a
narýhoval, co by si představoval ještě porýt. Stalo se, že z 6. na 7. května v noci nemohl
dýchat – dusil se. Zavolala jsem první pomoc, rychlou záchrannou službu Vyškov, manžela
převezli do nemocnice na interní oddělení intenzivní péče, další den na odd. ARO. Nikdo
mi nedával žádnou naději, byl 10 dnů v umělém spánku, jednalo se o mozkovou mrtvici, vše
mu vypovědělo. Z odd. ARO byl převezen zpět na intenzivní péči, potom každým dnem se
jeho zdravotní stav zlepšoval. Z nemocniční kaple kněz těmto lidem uděluje poslední
pomazání, které udělil i manželovi. Říká se: „lékaři léčí - Bůh uzdravuje“, což se v plné
míře uplatnilo i u něj. Tak jsme přijeli poděkovat do Vašeho kostela ve Křtinách
i s vnoučkem skoro 10-ti letým.
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Vybíráme z dojmů poutníků:
Do Křtin jezdím od svého dětství, kdy mě k Panně Marii přivedli rodiče. Snažím se
každý rok aspoň jednou v roce křtinský, krásný, kostel navštívit. Včera byla naše
pozořická pouť, odnáším si vždycky silné duchovní povzbuzení. DÍKY. Je bezvadné,
že jsou tyto stránky.
Marie Střelcová
Dne 27.5.06 jsme přišli z Bruntálu na toto překrásné poutní místo, skutečná Perla
Moravy. Musím zvláště poděkovat p. děkanovi a p. varhaníkovi, že mi bylo umožněno
hrát jak na mši tak na májové pobožnosti, na chrámových varhanách /jsem varhaník/.
Poutní chrám a jeho okolí je překrásné. Pan Bůh zaplať!
Dr. Peter Zvara
Oprava poutního kříže „Na bukovské“
U tohoto kříže se zastavují poutníci putující od Bukovinky do Křtin. První zpráva
o tomto kříži je z roku 1856. V kronice čteme: „Na dvacátoučtvrtou neděli po Svatém
Duchu – 26. října – byl slavnostně křtinským farářem Vaclavem Střížem posvěcen
dřevěný kříž postavený na rozhranní katastru křtinského a bukovského zbudovaný
nákladem Františka Kotlána z Bukoviny“.
Restaurátorské práce dotované formou sponzorského daru chceme dokončit ke 150
výročí jeho posvěcení.

Informace k webovým stránkám
Vážení čtenáři a především vy všichni návštěvníci našeho křtinského portálu. Mám
opět možnost vám zde sdělit několik informací o jeho posledním vývoji. Nejprve bych
však chtěl poděkovat za váš zájem, který je patrný ze sledovaných unikátních přístupů
– rekord, který držíme již druhý měsíc je 1000 přístupů za 35-40 dní!! Nyní máme
počítadlo někde kolem 6500 a to ještě začátkem února vykazovalo jen číslo 3000
přístupů. Tento zájem nás opravdu těší.
V současné době pracujeme na již dříve avizovaném zpuštění webových kamer. Jak
jsme informovali, celý systém je již v areálu namontován a otestován, nyní
překonáváme neplánované technické problémy s průchodností směrem k vám,
uživatelům. Jsme však optimisti a věříme, že vše bude brzy zdárně vyřešeno. Prosíme
tedy ještě o trpělivost. Odměnou bude možnost sledování 10 míst poutního areálu
on-line.
V testovacím režimu běží virtuální prohlídka. Zde plánujeme několik zásadních
změn ke zkvalitnění pohledů a rozšíření na výběr dle půdorysu. Plně funkční je
informační systém, který přináší nejaktuálnější přehled a případné změny v programu
poutí a dalších aktivitách. Také nás těší, že je zde uveden kompletní přepis kroniky do
roku 1973. Již se pracuje na zveřejnění dalších asi 100 až 150 let zpětně. Dokončen byl
také přehled novodobého průběhu rekonstrukce chrámu atd.
Zachovejte nám tedy přízeň i nadále a kdo můžete, napište nám i svůj postřeh či
hodnocení tohoto portálu. Každý nápad či připomínka jsou vítány!
Ing. Jiří Messner
9

červenec 2006

Co očekáváme:
5. srpna slavíme pobožnost 1. mariánské soboty, kterou povede P. Boguslaw
Jonczyk se svými farníky ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic.
V neděli 13. srpna si vykonáme pobožnost Radostné cesty. V 16,00 vyjdeme
z kostela do nedalekého lesa, kde je 7 kapliček ke cti Panny Marie sedmiradostné.
Spolu s námi půjdou i hornisté, kteří pobožnost obohatí. Navečer téhož dne v 17,30
v Březině v novém kostele Panny Marie, Matky církve povede P. Pavel Kryl z Tasova
fatimskou pobožnost .
Následující neděli je tradiční svěcení květin a našeho křtinského bylinného čaje.
Květiny si přineste s sebou. Květinami pozdravíme Pannu Marii, která je květem
nejvzácnějším. Odpoledne od 14,00 do 17,00 je adorační pobožnost.
2. září připadá 1. zářijová mariánská sobota. Povede ji P. Grzegorz Zych
z Čejkovic. Těšíme se na chrámový sbor ze Starého Poddvorova.
13. září se sejdeme v kostele v Březině při fatimské pobožnosti, kterou povede
P. Kamil Václav Sovadina OPraem. z Křenovic u Slavkova .
V neděli 24. září bude zde novokněz P. Siard Kamil Novotný, OPraem. z Nové
Říše. V 9,00 hod. bude sloužit mši sv. v Bukovince a v 10,30 hod. ve Křtinách.
Zároveň nám udělí novokněžské požehnání.
V sobotu 7. října o svátku Panny Marie Růžencové povede pobožnost
1. mariánské soboty P. Pavel Klouček z Rájce-Jestřebí.
Poslední fatimské zastavení v Březině 13. října budeme slavit společně s
P. Václavem Novákem z Budišova a Pyšela.
Neděle 15. října bude patřit našim zemřelým poutníkům a zemřelým
dobrodincům naší mariánské svatyně. V 10,30 bude za ně sloužit mši svatou
strahovský opat Michael Josef Pojezdný OPraem.
Listopadovou 1. mariánskou sobotu budou s námi slavit poutníci z Brna –
Králova Pole a Lesné za vedení jejich duchovních otců. Před pobožností se zastaví na
našem hřbitově, kde se pomodlí za zemřelé.
Jistě nezapomeneme na svatohubertskou mši v neděli 5. listopadu. V 10,30
zazní zpěvy studentů a profesorů brněnské konservatoře. Nebudou chybět ani hornisté.
Oslava svatého Huberta má ve Křtinách svoji tradici a veliký ohlas.
Letoší pobožnosti 1. mariánských sobot zakončíme 2. prosince. Povede ji
P. Pavel Kopecký, děkan z Letovic. Tradičně bude spojena s mikulášskou nadílkou.

Za všechny vaše modlitby, pozdravy, za vaše dary, za stálou vaši přízeň upřímné
Pán Bůh zaplať. Díky i za dary, které posíláte na náš běžný účet č. 1361998309/0800
Odpovídá P. Tomáš Prnka. Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05,
tel.: 516 439 189, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz
Webový portál: http://krtiny.katolik.cz
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