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Milí poutníci a farníci!
Během církevního roku slavíme třikrát Hod Boží. Který z nich je největší? Každý nám dává
plno duchovního bohatství, vždy můžeme duchovně hodovat. Každý Hod Boží má svoji přípravu.
Velikonoce mají nejdelší, protože jsou největšími církevními svátky.
Postní dobu nazýváme dobou spásy a časem milosti. Půst je od slova opustit, vypustit. Co
máme opustit? Z dřívějších dob jsme zdědili půst od masa. Půst má mnoho možností. Jaký způsob
zvolíme? Aby náš půst byl účinný, je dobře mít motiv. Z lásky k Bohu a k vlastnímu posvěcení
Poselství sv. Otce Benedikta XVI. k letošní postní době je nadepsáno slovy Janova evangelia:
„Budou hledět na toho, kterého probodli.“ ( Jan 19,37) Poselství pokračuje: „On žízní po lásce
každého z nás.“ I postem a odříkáním můžeme projevit svoji lásku a vděčnost.
Sv. Lev Veliký ve svém postním kázání připomíná: „Aby se apoštolské ustanovení
o čtyřicetidenním postu neplnilo pouze ujmou na jídle, ale abychom se co nejvíce zdržovali zlého.“
Nechceme vidět v křesťanství jen zákazy a příkazy, to musíš, to nesmíš, ale především lásku
Boží, na kterou chceme odpovědět svojí láskou.
Ať nás v době čtyřicetidenního postu provází Panna Maria, která provázela svého Syna na
jeho křížové cestě a stála i pod jeho křížem. Tak spolu s ní uvítáme Zmrtvýchvstalého Pána.

Přeji Vám duchovní prožití doby svatopostní a tím i radostné a jásavé velikonoční Aleluja!

Zplna srdce vám žehnám

P. Tomáš Prnka
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Zlacené relikviáře na hlavním oltáři
pod milostnou sochou Panny Marie Křtinské

Najdou se dárci, kteří by věnovali dary na uhrazení restaurování zobrazených relikviářů?

Restaurátorský návrh je uveden na další straně tohoto „ Pozdravu“.
Můžete nás kontaktovat písemně, telefonicky nebo i e-mailem.
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Restaurátorský návrh na restaurování dvou dřevěných zlacených relikviářů
z hlavního oltáře Jména Panny Marie ve Křtinách

Popis památky :
Relikviáře jsou umístěny po stranách svatostánku na hlavním oltáři kostela. Relikviáře mají
nepravidelný oválný tvar o rozměrech: šířka 70 cm a výška 150 cm.Ve spodní části jsou umístěny
v zasklené kazetě ostatky svatých a v horní části jsou umístěny portréty sv. Cyrila a sv. Metoděje.
Každý relikviář byl opatřen třemi osvětlovacími ramínky, po nichž zůstaly pouze kovové armatury
pro jejich uchycení.
Relikviáře jsou vyřezány z lipového dřeva a jsou pozlaceny pravým plátkovým zlatem v kombinaci
zlacení na červený poliment na vysoký lesk a mat. Zlacení je znečištěno a ve spodních partiích také
prodřeno. Křídová podkladní vrstva je na mnohých místech uvolněna od dřevěné podložky a ve
spodních polovinách relikviářů ve velké míře zcela odpadnuta a chybí. Také chybí menší části
dřevořezeb a konstrukce relikviářů je rozvolněna.

Návrh na restaurování relikviářů.
-

fotodokumentace stávajícího stavu, v průběhu prací a po jejich ukončení
provedení restaurátorského průzkumu / optický průzkum a sondy /
demontáž relikviářů a odvoz do atelieru
demontáž kovových armatur na uchycení osvětlovacích ramínek
sejmutí hrubých nečistot
slepení uvolněných spojů
dořezbování chybějících částí z lipového dřeva
podlepení uvolněné podkladní křídové vrstvy
doplnění míst s chybějící podkladní křídovou vrstvou novou křídovou vrstvou
vybroušení a vypreparování doplněného křídového podkladu
vyčištění zlacení chlebem a místa pozlacená technologií na vysoký lesk vyleštěna achátem
pozlacení doplněných míst pravým plátkovým zlatem a dozlacení míst s velmi prodřeným
zlacením
sjednocení nově pozlacených ploch se zlacením původním
preventivní ošetření dřevní hmoty proti napadení dřevokazným hmyzem a plísněmi
odvoz a zpětná montáž relikviářů na původní místo

Cena restaurátorských prací za oba relikviáře činí 60 000,-Kč

3

1/2007

Pořad poutí v roce 2007
1. května /úterý/ - Desetiletá příprava na velké křtinské jubileum
Odpoledne v 17:00 hod. v Bukovince mše sv. a májová pobožnost. Na závěr průvod ke kapličce,
kde se dle staré tradice v roce 1210 zjevila Panna Maria Křtinská.
6. května /neděle/ - Hasičská pouť
10:00 hod. slavnostní průvod Křtinami, (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách,
s technikou historickou nebo dobovou)
10:30 hod. poutní mše sv. a po ní ukázky zásahu hasičské techniky, během celého programu bude
hrát dechová hudba.
8. května /úterý/ - Pouť brněnské mládeže
19. května/ sobota/ - 1. jarní pouť
8:00 hod. mše svatá
10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Hulína, Žalkovic a další.
Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Fatimského apoštolátu, Boskovic, Dambořic
a další.
17:30 hod. májová pobožnost
18:30 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod.
20. května /neděle/ - 1. jarní pouť
Mše svaté: 6:15 – 7:30 – 9:00 a 10:30hod. (slouží brněnský děkan a kanovník Václav Slouk).
Odpoledne v 13:30 hod. adorační pobožnost.
Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další.
26. května /sobota/ - Hlavní pouť
Mše svaté: 8:00 hod. a další dle příchodu poutníků.
V 15:30 hod. růženec, v 16:00hod. mše sv., kterou bude sloužit Mons. Ladislav Tichý .
V 18:00 hod. mše sv. Bude sloužit P. Jiří Kaňa, farář blanenský spolu s kněžími – poutníky.
Po mši sv. světelný průvod.
Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Podolí, Brodek
u Prostějova, Kojetín, Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol
a další.
27. května /neděle - Hod Boží svatodušní/ - Hlavní pouť
Mše svaté: 6:15 – 7:30 – 9:00
10:30 hod. mše sv., kterou bude sloužit generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek
14:00 hod. mariánská pobožnost.
Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice
a další.
16:00hod. výklad o poutním místě.
28. května /pondělí svatodušní/
Mše svaté: 7:30 hod. a 17:00 hod.
3. června /neděle - Nejsvětější Trojice/ - Orelská pouť
Uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Připutují i poutníci z Pozořic.
Poutní mše sv. začíná v 10:30 hod. Odpoledne program na orelské základně v Bukovině.
V 17:00 hod. pobožnost u obrázku Nejsvětější Trojice v Bukovince.
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Hosana

Oslavován Syn Tvůj na oslátku jede,
zelené palmy na zemi kladou,
slavné „ Hosana“ veselý lid pěje,
poctít ho chtějí královskou vládou.
Králem chtějí zvolit tvého Syna,
zakrátko provolávají slova jiná,
na křížové cestě se s ním Matičko potkáváš,
tu strašnou bolest jen ty nejlépe Maria znáš!
Pod křížem trpíš milá Matičko,
tobě za syna apoštol dán, Syn tvůj
od tebe odešel, aby plnil vůli Otce svého,
od dětství neležel ve tvém náručí,
teď ti položili na klín Syna mrtvého.
Do vytesaného hrobu ho tiše uložili,
aby si odpočal před jeho slavnou chvíli,
když Spasitel oslaven, slavně z mrtvých vstal,
s tebou Matičko se prvně přivítal.
Slavné „ Aleluja“ jíž přes dvě tisíciletí,
oslavujem, opěvujem, radost v srdce letí,
voláme:“ Ježíši, živ buď náš milý Králi!“
Odpusť nám hřích, jímž jsme tě ukřižovali.
Aby byla smyta ta lidská hříšná vina,
pros za nás Matičko u svého Syna,
pros za nás Maria, Matičko líbezná,
uveď nás k Synu, Královno vítězná!

Jarmila Urbánková
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Velikonoční vzkříšení
Jeruzalémem se nese jakýs to zvuk.

„ Ježíš, váš Pán, nebeský král,

To jen lid v ulicích vytváří shluk.

v tento den pro vás z mrtvých vstal.

Římané – vojáci Ježíše vedou.

Aby vám spásu skrz svoji smrt dal,

On pod křížem padá,

neboť vás lidi miloval.“

než pod ním jej zvednou.
Nevelký kopec, Golgotou zván.

To vše se dálo v čas velikonoc,

Tam na kříž Ježíš je přikován.

kdy Ježíš přemohl ďáblovu moc.

Koruna trnová drásá mu čelo.

Křesťan se raduje, že Ježíš jej miluje

Za hříšné trpí, to ztýrané tělo

a nyní i vždycky, po celé věky
v lásce své spásu zvěstuje.

I sňali ho ze kříže, do hrobu dali.

Jaká to radost pro věřící lid.

Třetí den s mastmi tam, ženy se braly.

Ježíš byl vzkříšen, dá spásu a klid.

Hrob prázdný. U něj anděl stál

A duše hříšníka může se radovat,

a lidem zprávu zvěstoval.

že Pán hříchy snímá,
všem lidem chce spásu dát.
Marie Anna Urdi

-------------------------------------------------------------------------------------------------Ohlasy poutníků
Šedesát let již tomu, co jsem chrám ten navštívila, to jsem mladá holka byla, na pouť se svou
maminkou. Nyní jako důchodkyně doprovázím postižené. Z Karviné jsme přijeli a váš kostel
spatřili. Na kráse nic neubylo a nitro se zahojilo. Budu zase vzpomínat.
Za členy zdravotně postižené Z.O. Karviná - Doly.
Přestože nejsem věřící, zahřál mě tento kostel u srdce. Je opravdu nádherný.
Verča.
Nic tak krásného jsem nikdy neviděla. Děkuji.
Dominika
Kostel je moc krásný. Už se těším až zde bude mít moje dcera jednou svatbu.
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7. června - čtvrtek – slavnost Těla a Krve Páně
V Bukovince v 16:00 hod. mše sv. a po ní Božítělový průvod po vesnici k oltáříčkům. Doprovodí
nás dechová hudba.
10. června - neděle
V 7:30 hod. přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Po mši sv. Božítělový průvod přes ambity a kapli
sv. Anny. Hraje hudba.
18. června /neděle/ - Vyškovská pouť
10:30 hod. hlavní mše svatá, slouží kněží z Vyškovska, hraje hudba „ Bivojanka“.
13:00 hod. adorační pobožnost.
24. června /neděle/
Připutují poutníci ze sloupské farnosti.
30. června /sobota/ - Hanácká pouť
Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan.
18:30 hod. mše sv. a po ní světelný průvod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora.
1. července /neděle/ - Hanácká pouť
Mše svaté: 6:30 – 7:30 – 9:00 – 10:30 hod..
Poutníci: Ivanovice, Drnovice, Luleč, Pístovice, Račice, Orlovice, Chvalkovice a další.
Odpoledne rozloučení s poutníky.
8. července /neděle/ - Tradiční votivní pouť
9:00 hod. Tištín, Koválovice, Osičany, Nezamyslice,
10:30 hod. Lipovec a Kulířov.
14:00 hod. rozloučení s poutníky.
29. července /neděle/ - Svatoanenská pouť
7:30 hod. mše svatá v kostele - 9:00hod. mše svatá v kapli sv. Anny
10:30 hod. mši svatou slouží mikulovský probošt Stanislav Krátký. Hraje dechová krojovaná hudba
ze Žarošic. Přicházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Obřan a další.
14:00 hod. adorační pobožnost.
19. srpna /neděle/ - Tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje
Mše svaté: 7:30 – 9:00 – 10:30 hod. Odpoledne adorace.
2. září - neděle - v 10:30hod. bude sloužit mši sv. novoříšský opat Marian Kosík při příležitosti
10. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské.
21. října /neděle/ - Dušičková pouť
Mše svaté: 7:30 – 9:00 – 10:30 hod. 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.
4. listopadu /neděle/ - Svatohubertská mše
10:30 hod. s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř.
Nedělní mše svaté v poutním období od 8. května do 16. října jsou v časech:
7:30 – 9:00 – 10:30 hod.
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Mariánské soboty
Již po sedmnácté budeme slavit pobožnosti prvních mariánských sobot.
Tradiční program: 15:30hod. modlitba růžence, mše svatá a rozdávání požehnaných pokrmů.
Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření.
Termíny jsou tyto:
31. března
přijedou farníci z Brna - Komína, Lískovce a Komárova.
Pobožnost povedou: P. Petr Hošek a ThDr Stanislav Drobný
5. května
připutují farníci z Brna - Husovic.
2. června
budou slavit salesiáni a farníci z Brna - Líšně.
7. července sobota bude patřit blanenské a adamovské farnosti.
4. srpna
připutují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané.
Povede P. Boguslaw Jonczyk.
1. září
tradičně přijedou poutníci z Čejkovic s chrámovým sborem.
6. října
připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic.
3. listopadu očekáváme kněze a farníky z Brna- Králova Pole a Lesné.
1. prosince
poslední sobota spojená s mikulášskou nadílkou.
Povede ji děkan Pavel Kopecký z Letovic.

Fatimské pobožnosti
V Březině v nich budeme pokračovat již po dvanácté.
Program tradiční: 17:30 hod. modlitba růžence, 18:00 hod. mše svatá. Příležitost k přijetí
svátosti smíření.
Termíny jsou tyto:
13. května /neděle/
13. června /středa/

přijede P. Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem.
bude s námi P. Jiří Ochman se svými farníky z Jevišovic, Biskupic
a Radkovic u Hrotovic.
13. července /pátek/ povede P. Pavel Buchta z Otnic a Bošovic.
13. srpna /pondělí/ bude P. Kamil Sovadina, OPraem. z Křenovic u Slavkova
13. září /čtvrtek/
uvítáme P. Miroslava Parajku s farníky z Dolních Louček, Olší a Žďárce
13. října /sobota/
poslední říjnovou pobožnost povede P. Václav Novák a jeho farníci
z Budišova a Pyšela..
Všechny vás srdečně zveme jak k pobožnostem prvních mariánských sobot u trůnu Panny
Marie Křtinské, 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!“
8

1/2007

V neděli 15. dubna 2007
požehná
Mons. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

12 nových zvonů
pro naši křtinskou zvonohru
10:30 hod. pontifikální mše sv.
po ní žehnání zvonů
krátký koncert na zvonohru
1. část - 15 zvonů požehnal 9. října 2004 apoštolský nuncius Mons. Diego Causero
Zvonohra má nyní 27 zvonů a řadí se k největším ve střední Evropě.
Celková váha zvonů: 2247 kg, největší zvon váží 364 kg, má jméno Anna a průměr 845 mm.
Zvon, který věnoval Jihomoravský kraj váží 304 kg, průměr 800mm.
Nejmenší zvon 9kg a průměr 226 mm.
V budoucnu bude možno naprogramovat až 1.000 písní.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok brněnské diecéze
Biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle vyhlásil rok 2007 jako Rok diecéze a přeje si,
abychom ho všichni prožívali ve vzájemném spojení a spolupráci, a tak objevili jednak společenství
„místní církve“, jak je také diecéze oficiálně nazývána, a jednak vztah k ostatním „místním
církvím“, kterých je v naší zemi osm a ve světě přes dva tisíce sedm set.
Důvodem, proč se právě letos budeme zabývat naší brněnskou diecézí, je 230. výročí jejího
založení. Stalo se tak 5. prosince 1777, kdy papež Pius VI. na žádost císařovny Marie Terezie vydal
bulu, kterou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství. Jejím záměrem bylo vytvořit na území
Moravy a Slezska dvě nová biskupství, a to v Brně a v Opavě. Tento úmysl se tehdy podařilo
realizovat jen částečně - brněnská diecéze založena byla, ostravsko-opavská diecéze čekala na své
založení více než dvě stě let. K jejímu zřízení došlo až roku 1996.
V době svého vzniku měla naše diecéze 151 farností a 27 tzv. lokálií rozdělených do
18 děkanátů. Dnes má 450 farností ve 20 děkanátech.
„Všemohoucí Bože, děkujeme ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
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Velikonoce ve Křtinách
1. dubna

Květná neděle

Křtiny
7:30 a 10:30 hod.,
Březina
9:00´hod.
Bukovinka
9:00 hod.
Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv.Lukáše.
Křtiny
14:00 hod.
Křížová cesta

5. dubna

Zelený čtvrtek

Křtiny
Bukovinka
Památka poslední večeře Páně

6. dubna

Velký pátek
Křtiny
16:30 hod.
Památka umučení Páně, po celý den přísný půst.
Bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání.

7. dubna

Velikonoční vigilie Křtiny
18:30 hod.
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.

8. dubna

Hod Boží velikonoční

Křtiny
Březina
Bukovinka
Při bohoslužbách svěcení pokrmů.

7:30 a 10:30 hod.,
9:00 hod.
9:00 hod.

9. dubna

Pondělí velikonoční

7:30 a 10:30 hod.,
9:00 hod.
9:00 hod.

16:45 hod.
18:00 hod.

Křtiny
Březina
Bukovinka

Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.

Oslavme společně tajemství smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána
Ježíše Krista!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, r.č. ČR E 11435.
Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, tel.: 516 436 189.
E-mail: tomas.prnka@katolik.cz
Webový portál: http://krtiny.katolik.cz
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