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Milí poutníci a farníci! 
 
 
 Adventem jsme vstoupili do nového církevního roku. O nedělích v bohoslužbě slova nás 
bude provázet svatý Lukáš. Tradice o něm říká, že jako první namaloval obraz Matky Boží. Jeho 
evangelium nám v prvních kapitolách  podává zprávu o zvěstování andělském a zvláště o betlémské 
události, jak ji uslyšíme v našich chrámech o vánocích. 
  

Každá důležitá událost žádá přípravu. Tak i svátky vánoční. Prožíváme a slavíme posvátnou 
dobu adventní jako duchovní přípravu na slavnost Narození Páně. Nepropadneme shonu a chvatu, 
ale najdeme si čas na slavení adventních neděl, na rorátní mši svatou, na svátosti, na modlitbu,  
na Písmo svaté, tedy čas na Pána Boha a také čas na naše nejbližší. 
  

Mějme blízko jeden ke druhému, odstraňme nelásku, závist, hašteřivost, vytvářejme krásné 
rodinné i farní společenství. 
  
 Přeji vám všem radostné prožití svátků vánočních s Pánem Ježíšem v srdci. Láska Boží         
i přímluva Panny Marie ať vás provází v novém roce 2007. Budu pamatovat u trůnu vám i mně milé 
Panny Marie Křtinské. 
 
      Zplna srdce vám žehnám 
 

        
            P. Tomáš Prnka
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 Od roku 1996 každoročně do Křtin putuje mládež z Brna, která tvoří společenství 
s názvem Elpis (česky: Naděje). Pěší pouť připadá na 8. květen, kdy je státní svátek a zároveň i 
církevní památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Velmi vhodně byl zvolen tento den, 
vždyť křtinské poutní místo v 18. století bylo často nazýváno: Mariánské údolí milosti. 
 Proč se rozhodli putovat právě do Křtin? V roce 1995 uplynulo 350 roků od zázračného 
uchránění města Brna od náporu švédského vojska. Obvykle se uvádí, že vojáci vedeni 
Leonardem Torstensonem odtáhli od nedobitých  brněnských hradeb 15. srpna 1645 na svátek 
Nanebevzetí Panny Marie. V knize: Brněnská diecéze – historie a vzpomínky, čteme: Realita 
však byla jiná. Onen den  se v Brně bojovalo až do setmění. Až v dalších dnech intenzita bojů 
ustávala. Švédové stahovali zbraně, požádali o výměnu zajatců a 23. srpna 1645 od města 
odtáhli. 
 Brno připisovalo vítězství ochraně Panny Marie. Jako ochránkyně Brna byla uctívána 
Panna Maria Svatotomská. Klášter sv. Tomáše, který střežil zázračný obraz, stál v té době za 
hradbami. S největší pravděpodobností nezůstal v bojích ušetřen. Kde byl vzácný obraz 
uschován? V době, kdy jsem působil na Starém Brně, se říkalo,že byl v té době převezen do 
Šardic, kde měl klášter své hospodářství. Je to docela možné. Vzpomínám jak koncem  
2. světové války byla milostná socha Staré Matky Boží Žarošské uschována. Před blížící se 
frontou byla socha s oltáře odnesena, šli jsme průvodem celou vesnicí  a do konce války byla na 
faře. 
 V 17. století na Moravě bylo nejslavnějším a nejnavštěvovanějším poutním místem 
Křtiny. Bylo dokonce centrum duchovního náboženského života celé Moravy. Křtinskou 
Madonu nazývali: Scutum Moraviae – Záštita Moravy. První moravské Ave. K Ní se utíkali, 
k Ní volali: „Maria pomoz!“ 
 Shora je uvedeno: Švédové odtáhli 23. srpna 1645. Mojmír Horyna, uznávaný historik, 
píše v brožurce o Křtinách: „ Již 4. září 1645 / tedy za 12 dnů/  se konala děkovná pouť Brňanů, 
kterou z města, jež se ubránilo přesile při švédském obležení, vedl statečný jezuita Martin 
Středa. Traduje se, že putoval bos. 
 Jak prožívali chvíle u trůnu Panny Marie Křtinské? Povšimli si: Milostná socha nemá 
gotické korunky. Ukradli je Švédové. Kořistí se stal i křtinský kostelní poklad, vzácná kronika, 
prastaré listiny. Ale brněnští poutníci byli v těch chvílích nejlepší a nejkrásnějším ozdobou 
Křtinské Perly Moravy.  
 Nedivme se, že v roce 1995, kdy uplynulo 350 roků, se připravovala slavná děkovná 
pouť z Brna do Křtin. Mám v paměti, jak byli zklamáni poutníci, kteří tehdy připutovali. Proč 
nedošlo k zamyšlené pouti? 
 Brněnská mládež si uvědomila svůj duchovní dluh a proto se rozhodli putovat rok co rok 
do Křtin. Své předsevzetí plní a putují vždy pěšky pod vedením generálního vikáře Mons. Jiřího 
Mikuláška. A vždy jsou srdečně vítání. 
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Ty březinský kostelíčku 
stojíš na malém vršíčku, 
k tobě rádi spěcháme, 

písně o Panně Marii zpíváme. 
 
 Již jedenáct roků slouží nám březinským a prosečským občanům kostel zasvěcený Panně 
Marii, Matce církve. Kostel a každé dílo něčemu slouží. Jako každý křesťanský chrám slouží 
především ke shromažďování věřících. Zde člověk nachází ticho, klid, zamýšlí se nad sebou a 
svým vztahem k Bohu, k lidem a přírodě. Není člověk na světě, který by neměl trápení. Na naší 
cestě nás provází Panna Maria, Matka Boží, která divy tvoří. Proto každý den sepneme ruce a 
krásnou střelnou modlitbou „Maria pomoz, přišel čas“, prosme Matku Boží o sílu a trpělivost 
při naší pozemské pouti. Maria pomohla, Maria pomáhá, Maria pomůže! 
 V našem kostele vítáme poutníky, kteří rádi přicházejí na Fatimská setkání a kněze, kteří 
je doprovázejí a vedou pobožnost. Obdivují krásu i symboliku našeho kostela. Odcházejí 
s příslibem: Rádi přijdeme znovu. Bohu díky za náš milý kostelíček, za možnost být Bohu a 
Marii blíže! 
        

        (Z Březiny a Proseče) 
 
 Křtinské poutní místo během celého roku přitahuje návštěvníky z blízka i daleka. 
Málokterý kostel i poutní se vyrovná křtinské Perle Moravy. A tak přitahuje po stránce 
duchovní i umělecké. Poutník vyznává: „Vím, že Bůh je všude, je milosrdný, rád odpouští, ale 
zde u Panny Marie si přidám Bohu blíže.“ Přicházejí jednotlivě i společně. 
 Nedávno obdivovala náš chrám manželka amerického velvyslance v Praze. Zastavil se 
zde generál Josef Prokš, do farní kroniky  připsal: zástupce spojených vojsk. 
 Rádi přicházejí i obyvatelé charitních zařízení. Mnohým to umožňuje i bezbariérový 
přístup.  
 V poslední době uskutečnila svoji pouť  Charita z Luhačovic, ze Zlína, z Vyškova a dalších.  
Mši sv. pro ně sloužili kněží, kteří s nimi připutovali. 
 
 Po duchovní stránce má svůj význam řada poutí, ale i první mariánské soboty. Tyto 
pobožnosti nemají rozsah jako jiné pouti. Jsou spíše skromnější, ale uskutečňují biblické: „Duc 
in altum -  zajeď na hlubinu“. Jdou do hloubky, mají na mysli ne kvantitu, ale kvalitu. 
Domnívám se, že naplňují tuto představu. Vnímám větší soustředěnost, nejsou rozptýlení vnější 
okázalostí. Naplňuje se zaslíbení o Božím požehnání. Poutníci se těší, platí zde slova žalmu: 
„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme.“ Je vždy dána příležitost 
k přijetí svátosti smíření, což má veliký význam. Ve farnostech, kde kněz má více farností, je 
malá příležitost ke svaté zpovědi.    
 Pobožnosti prvních mariánských sobot u nás probíhají od dubna do prosince včetně. 
V prvních třech měsících roku bývají cesty nebezpečné a také v kostele, kde se netopí, je 
chladněji. 
 A tak opět v příštím roce. Kdy, zavčas zveřejníme. Již teď se těšíme! 
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ZVONOHRA 
 

Pravidelně vás informujeme o naší zvonohře, která se těší velkému zájmu. S radostí vám 
oznamuji, že jsem ve středu 8. listopadu 2006 převzal 12 dalších zvonů, o které bude naše zvonohra 
obohacena. Všechny zvony mají své dárce. 

Největší z dovezených zvonů nese znak Jihomoravského kraje, který tento zvon věnoval. 
Váží 305 kg a má průměr 810¨mm. Celková váha všech 12 zvonů je asi 700 kg. Celková hodnota 
včetně bicích kladiv a zařízení dosáhne jeden milion Kč. Zvony ulil v holandském Astenu 
zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek, stejně jako prvních 15 zvonů. V současné době osazujeme 
dubové příčné trámy, upravujeme elektroinstalaci, rozšiřujeme paměť o další modul a koncem 
listopadu budou zvony již nainstalovány a připraveny k spuštění. Celkem zvonohra obsahuje  
27 zvonů a tím se řadí k největším v Evropě. Bude možno naprogramovat až 1 000 písní. Ještě třeba 
stanovit den slavnostního žehnání zvonů. Je třeba ocenit, že všechny zvony byly věnovány a již se 
hlásí další dárci. Ale zatím asi ukončíme. Rádi bychom v budoucnu obohatili zvony na věži o čtvrtý 
zvon. 
 

  Svatohubertská pouť 
 
 Již po osmé jsme v neděli 5. listopadu 2006 slavili mši sv. ke cti sv. Huberta, patrona 
myslivců. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan 
Graubner. Koncelebroval jeho sekretář Mgr. Petr Gatnar. Účast byla větší než minulá léta. Mezi 
přítomnými byl hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek, řada hostů ze zahraničí, 
rektor MZLU prof. ing. Jaroslav Hlušek, CSc, emeritní rektoři prof. MVDr. ing Pavel Jelínek DrSc 
a prof. ing. Stanislav Procházka, DrSc a Dr.h.c., řada poslanců a další. Mladí myslivci přinesli 
uloveného daňka, jiní přinesli obětní dary. Slavnost byla obohacena zpěvem a hrou studentů 
brněnské konzervatoře za vedení prof. Aleše Podařila. Zpěvem se podílel i Mátlův akademický 
sbor. Velmi se líbilo sólo Ave Maria. Je třeba připomenout, že Školní lesní podnik Křtiny se velmi 
zasloužil o výzdobu kostela v lesním stylu. 
 

 
Foto: Ing.Václav Rozlívka 
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Historie učitelka života 

 Nahlédneme do roku 1916 – před 90 roky – doba 1. světové války. Záznam  
od P. Bernarda Pátka, tehdejšího zdejšího faráře. 

 31. ledna 1916 - dlužno zaznamenat, že po celý leden, podobně jako po celý prosinec, 
byla velmi mírná teplota  (dne 28. 1. rolník vláčel habrůvské pole) jaká nebyla už 60 roků. Proto 
i v kostele byla velmi mírná zima. Kdysi bývalo v křtinském kostele v lednu - 8 R. 14. 2. 
pondělí pro mírnou zimu ponejprv v této zimě vozil řezník led do lednice, byl však slabý a 
vodnatý. Kněží pravidelně chodili do kostela bez pláště. 

 1. května - o půlnoci z neděle na pondělí zahájen letní čas podobně jako v Německu.  
O půlnoci totiž posunuty rafiky o 1 hodinu dopředu, takže hodiny o půlnoci ukazovaly  ne na 
dvanáctou, ale na jednu hodinu. Úkony kostelní, úřední,domácí konány jako dříve podle hodin, 
podle hodinových rafik. Např. všedního dne sloužena mše sv.  v tu hodinu, kdy rafika 
ukazovala šestou hodinu a druhá mše sv. kdy rafika ukazovala sedmou hodinu. 

 1. října - dnes přestal letní čas, v noci od 30. září do 1. října byly hodiny zastaveny na 
celou hodinu, takže  zase jako před 1. květnem hodiny ukazovaly týž jaký byl na slunci. 

 

Pouti 
7. května  neděle odpoledne přišel do Křtin na pouť  se svými tyrolskými poutníky  

P. Leonardo Maggioli, byl na faře noclehem, sloužil v pondělí mši sv., odpoledne odešel na své 
působiště do Rosic. 

14. května  - pouť brněnské mariánské družiny, vedl ji rektor redemptoristů P. František 
Blažek. 

31. května středa před Nanebevstoupením Páně – přišlo procesí: Pavlovice, Nová Ves, 
Bojanovice, ze slovenské Skalice pro válku nepřišlo.  Zpovídali: P. Eduard Smejkal, kaplan 
pozořický, P. Josef Plhal, farář ochozský, dr. Pavel Vychodil, P. Josef Skoták, farář adamovský, 

1. června – Nanebevstoupení Páně – procesí: Pivín, Těšetice, Ruprechtov, Brumovice, 
Mohelnice a jiná. Asi 400 sv. přijímání.        

2. června pomáhal kaplan jedovnický Antonín Starý. Zpovídalo 7 kněží. Procesí: 
Boršice, Bohuslavice, Kuželov, Vilímov, Iváň, Čechy, Drahanovice, Strážnice,  Uherčice, 
Náměšť, Týnec, Veselí, Velké Opatovice, Chudobín, Sudoměřice, Strážovice, Věteřov, 
Želetice, Dub a jiná. U sv. přijímání 325 lidí.     
 Sobota 3. června Přišlo procesí z Břestu - vedl je kaplan Evžen Dlouhý, dále Výšovice, 
Křepice, Přibyslavice, Benešov, Moravany, Modřice, Vrahovice, Hradisko. U sv. přijímání  
1 134. 
 Neděle 4. června  - pět mší sv., u sv. přijímání 623.  

10. 6. sobota před Hodem Božím svatodušním. Zpovídalo 7 kněží, mezi i P. František 
Baka, profesor náboženství v Telči, P. Rudolf Kalina, jedovnický farář. Procesí: Střelice, 
Buškovice, Kučerov, Ivančice, Suchdol, Polička, Lomnice, Stínava a jiná. 

 



 6 

listopad 2006 
 

Hod Boží svatodušní - procesí: Líšeň, Šlapanice, Jiříkovice, Mokrá, Podolí, Bystré, 
Lažánky, Chudčice, Prostějov, Tišnov, Sokolnice, Pačlavice, Dobromilice, Drysice, Bohdalice, 
Brodek, Višňová, Dražovice a jiná. U sv. přijímání 1 197. 
 Pondělí svatodušní: Pro velkou tlačenici před oltářem kaplan řídil pořádek. Sloužilo se  
8 mší sv. U sv. přijímání 1 342. Z kněží ještě nejmenovaných: P. František Tošnar z Dražovic a 
P. Šebestián Páral, farář z Pozořic, P. Rudolf Křivý, katecheta z Blanska a Karel Keprta kaplan 
tvaroženský. Procesí: Blansko, Tvarožná, Němčany, Maloměřice, Lískovec, Obřany, Studnice, 
Pozořice, Ochoz a jiná. 
 17. 6. v noci mráz - 1 R  28.6. procesí z Němčic nad Hanou. 29.6. Procesí: Luleč a 
Vážany. 30.6. procesí z Prostějova, pro které 1. července ráno o 7. hod. sloužil prostějovský 
kaplan mši sv., při které zpěvačka z Prostějova zpívala Ave Maria. P. Vincenc Linhart přivedl 
procesí z Březové. P. Jan Koluh, kaplan, přivedl procesí z Vyškova, P. Eduard Tabaček přivedl 
procesí ze Švábenic,   další procesí z Kučerova, Lysovic, Rostěnic, zpovídalo 6 kněží.  

2. 7. neděle - Navštívení Panny Marie  poutníků bylo tolik, že farář za pomoci  
2 kostelníků řídil před oltářem pořádek. V 7,15 sloužil vyškovský kaplan slavnou mši sv., při 
které zpíval a hrál vyškovský pěvecký a hudební sbor. P. Rudolf Slezák přivedl procesí z Račic, 
P. Josef Finda z Lipovce a P. František Obhlídal z Krásenka, P. Jan Polišenský z Rousínova.. 
Katecheta brněnský Kryštof Kuchynka své žákyně z Brna. U sv. přijímání 1 132. 

8. 7. sobota. P. Jan Přichystal přivedl poutníky z Nových Hvězdlic. 26.7. přivedli 
procesí: P. Josef Fišer z Bílovic n/Svit., P. Josef Plhal z Ochoze 

3. 8. přišli na faru: P. Leopold Kolísek, farář blanenský a jeho bratří: dr. Alois Kolísek, 
profesor náboženství na reálce v Hodoníně, Karel Kolísek, c.k. vojenský superior, sloužili mši 
sv. byli na obědě na faře a o půl 5.h. odešli přes Habrůvku, Olomoučany do Blanska. 

5. 8. přišel do Křtin na letní byt P. Alois Slovák, profesor náboženství na české reálce 
v Brně, bydlel u pekaře Františka Pecharta a stravoval se v hostinci u Perniců.. 

13. 8. přivedl poutníky mariánskou družinu P. Josef Schroller redemptorista brněnský  
15. 8. poutníci z Kulířova. 
6. a 7. 9. přišlo procesí: z Bystrého, Topolan, Bíteše, Dědic, Hamiltonu. 
8. 9. Narození Panny Marie – procesí: Rosice, / přivedl  P. Josef Pánek/,  Mohelno, 

Jinošov, Tasov, Ostrovačice. U sv. přijímání 295. Sobota 9.9. Drahany, Myslejovice - u sv. 
přijímání 529. 

10. 9. u sv. přijímání 330. 22.9. přišlo procesí z Bystrce a Žebětína. 
22. 11. o 10. hod. oznámil četnický strážmistr, že zemřel císař Pán František Josef I.  

21. 11. večer. Pohřeb se konal ve Vídni 30.11. V době pohřbu od 3. do 4. hod. se vyzvánělo.    
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OPRAVY 

 
 V letoším roce pokračujeme v rozsáhlých opravách našeho poutního kostela. 
 

1/   Provádíme opravu a nátěr fasády kostela v rozsahu přes 4.000 m2. Práce pomocí 
horolezecké techniky vidíme na přiložené fotografii. Postup: vyspravení defektních míst, následují 
tři nátěry: penetrační, podkladní a vrchní. 
 

2/ Bukovina: obdobná práce. Oprava a nátěr fasády a okenních rámů. Také pomocí 
horolezecké techniky. 
 

3/ restaurování reliéfu sv. Augustina včetně draperie, andělů a zlacení. Stejný reliéf  
sv. Norberta jsme dokončili zjara /obrázek na našich webových stránkách./ 
 

4/ restaurování iluzivní výmalby v rozsahu 360 m2. Zajímavé objevy v prostoru 
apoštolských křížů. 
 

5/ instalace kované mříže u vchodu z ambitů do kostela. /v pořadí již pátá/. 
 

6/ obnova elektroinstalace podle nejnovějších norem. 
 

Zachovat Perlu Moravy interiéru a exteriéru v plné kráse není jednoduché. Víme, že 
důležitější je duchovní stránka, která mi leží především na srdci, ale snažíme se, aby naše poutní 
místo bylo jak pramenem duchovních darů tak i lahodilo lidskému oku. Ať Matka Boží, která divy 
tvoří, nám pomáhá!    
 

 
Foto: Ing. Alois Švenda 
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Svěcení kříže ve Křtinách 

Protože nás pan děkan Tomáš Prnka už šestkrát srdečně přijal při pěší pouti na Velehrad, 
neváhal jsem ani na okamžik, když mně prosil o to, abych přijel s družičkami a kapelou na svěcení 
kříže. Toho 24. září ráno jsme se stavili na Vranově a odpoledne jsme už čekali u Panny Marie 
Křtinské. Lidé se mně ptali, jak je to daleko od kostela ke kříži. Říkal jsem jim, že je to jen kousek a 
trochu do kopečka. Kříž totiž stojí na kopci směrem k Bukovině, který vždy zdoláváme jako první 
úsek čtvrteční etapy té naší velehradské pouti. To už za sebou máme 70 km, jednu noc, kdy spíme 
ve školní tělocvičně v Tišnově a druhou strávenou v ambitech. Přesto tam ráno vyběhneme jako 
srnky.  

 

Toho 24. září už jsme měli za sebou stovku kilometrů v autobuse a dva pěšky z vranovského 
parkoviště ke kostelu a zpět. Proto jsem byl překvapen, jak je to vysoko. Družičky to sice zvládly 
bez problémů, lidé jakž takž, ale muzikanti po pár metrech přestali hrát (vůbec jim to nevyčítám, 
sám jsem je nalákal) a ke konci jsme jim pomáhali nést i trouby.  

 

Nakonec všechno dobře dopadlo, kříž byl požehnán a svou prostou krásou mlčky promlouvá 
ke slávě Boží i k potěšení všech kolemjdoucích. Zároveň svědčí o tom, že štědří poutníci dosud žijí.  

 

Tím víc si vážím toho, že pan děkan s námi při každé naší velehradské pouti jde pěšky až do 
Bukovinky, kde se loučíme na místě, kde se poprvé zjevila Panna Maria. Přidejte se i vy, do Křtin 
dojdeme, dá-li Pán Bůh, na Pannu Marii Královnu ve středu 22. srpna 2007 po páté hodině večer, 
můžete nám jít naproti k Býčí skále. Po nočním odpočinku v ambitech vyjdeme ve čtvrtek o půl 
sedmé. Můžete však s námi jít aspoň k tomu kříži, kde bychom se rozloučili. Můžete jít i dál, anebo 
přijet až v sobotu 25. 8. v 8 hodin do Buchlovic či Boršic a odtud s námi jít posledních 8 km na 
posvátný Velehrad anebo nás čekat tam po 10. hodině a s biskupem Lobkowiczem s námi prosit za 
upevnění cyrilometodějského dědictví v našem národě.  

 

P. Jan Peňáz  
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Boží láska 
 
 
 
 

Zase přišel ten adventní čas, kdy láska Boží volá nás, 
venku mrzne, fouká, sněží, zvony zvou nás z našich věží. 

 
Hle, přijde Pán, Spasitel náš, přijde, přijde, slíbený Mesiáš, 
chválu Bohu všichni vzdejme, svá srdce za příbytek dejme. 

 
Celý kraj spí, tiše oddechuje, jasná záře u betlémské sluje, 

a jsou tu opět po roce, ty krásné, svaté vánoce. 
 

Vítáme Tě krásné Jezulátko, zdravíme Tě přesvatá Matko, 
buď pozdraven nebeský Králi, naše srdce Tě velebí a chválí. 

 
K Tvým jesličkám  pospícháme, velkou radost v srdci máme, 

když v náručí své Matičky, žehnáš ten kraj celičký. 
 

Tolik Tvé lásky potřebuje, ten dnešní unavený, vychladlý svět, 
lásky, která se line z betlémské sluje, kterou rozdává Boží syn – maličký, 

milosrdnýma rukama  své Matičky. 
 

I my se skláníme před Tebou, náš narozený mocný Králi, 
i my prosíme o lásku Tvou, Maria Panno, buď nám Matkou milosrdnou! 

 
Jarmila Urbánková 

 
 
 

Vánoce 2006 
 
 

7. 12. čtvrtek v 18 hod. v kostele předvánoční zpívání konzervatoře z Brna a ze Srbska.  
Na programu mimo jiné W.A. Mozart: Missa brevis. K této příležitosti Mendlova zemědělská a 
lesnická univerzita - fakulta zahradnická provede v kostele vánoční výzdobu. 
 

17. prosince v neděli nám naši skauti přinesou betlémské světlo, které převezmeme po mši 
sv. asi v 11:30 hod. Zároveň bude oznámen rozvrh rozdání světla občanům.  
 

22. prosince v 18:00 hod. v březinském kostele zazní při pobožnosti předvánoční zpěvy. 
Zpívá křtinská Kantila. 
 
 

24. 12.  bohoslužba jako každou neděli: Ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. V Bukovince v 9:00 
hod. V Březině nebude. 
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Narození Páně oslavíme půlnoční mši sv. 24. prosince ve 22:00 hod. Bohoslužbu obohatí 
křtinský chrámový sbor, který uvede vánoční mši Antonína Hradila. Pro farníky zajistíme autobus. 
 

Hod Boží vánoční: mše sv. v 7:30 a 10:30 hod (při této mši sv. bude zpívat náš křtinský 
chrámový sbor). V 9:00 hod. bude mše sv. v Březině i v Bukovince. 
 

Úterý svátek sv. Štěpána - bohoslužby jako na Hod Boží vánoční. 
 

28. 12. ve čtvrtek v 18:00 hod. ve křtinském kostele zazpívá křtinská Kantila. 
 

31. 12. neděle - svátek Svaté Rodiny a poslední den v občanském roce. Bohoslužby jako na 
Hod Boží vánoční. Ve  23:30 hod. bude děkovná adorační pobožnost, zasvěcení rodin Panně Marii 
a přesně o půlnoci zazní Zvonohra a vzájemně si popřejeme. Zveme všechny včetně zastupitelů 
Obecního úřadu.  
 

1. 1. 2007 - slavnost Matky Boží, Panny Marie. Bohoslužby jako na Hod Boží vánoční. 
 

6. 1. slavnost Zjevení Páně, bohoslužby  ve Křtinách v 7:30 a 10:30 hod., v Bukovince 
v 9:00 hod., spojené s tradičním svěcení tříkrálové vody, křídy a kadidla. V Bukovince v 16:00 hod. 
zazpívá křtinský pěvecký sbor Kantila. 
 

Neděle 7. 1. bohoslužby opět jako na Hod Boží vánoční. Ve Křtinách ve 14:00 hod. zazpívá 
křtinský chrámový sbor. 
 

14. 1. ve 14:00 hod. se rozloučíme s Betlémem, kdy zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby v podání Brněnského filharmonického sboru, Dómského smíšeného sboru, orchestru a sólistů 
Řídí Petr Kolař, ředitel kůru brněnské katedrály. 
 
 
 

V roce 2007 připadá Hod Boží velikonoční na 8. dubna.  
1. jarní pouť bude 19. a 20. května, hlavní pouť bude 26. a 27. května 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!  

Dík i za finanční dary, které posíláte naším běžným účtem č. 1361998309/0800 
------------------------------------------------------------------------- 
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