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Milí poutníci a farníci!
Poutní místo je jako studánka. Přicházíme k prameni, ke studánce, abychom se občerstvili,
odpočinuli, nabrali nových sil a putovali dále.
Tak putovali lidé v minulých dobách, tak putují i dnes. Z historie víme, jak poutní místo ve
Křtinách bylo nejvíce navštěvováno, bylo centrem duchovního náboženského života celé Moravy.
Proto také v první polovině 18. století postavili překrásný mariánský stánek, zvaný
„Perla Moravy“.
Většina letoších poutí je za námi. Návštěvnost byla opravdu potěšující. Listuji v knize
návštěv a čtu dojmy a zážitky poutníků a to nejen od nás, ale i ze vzdálených zemí. Z Nigerie,
Egypta, Peru, Kolumbie, USA, Kanady, Austrálie, z evropských zemí: ze Švýcarska, Francie,
Německa, Itálie, Španělska, Belgie, i ze sousedního Slovenska až od Humenného.
Přicházejí děti, mladí, staří, přicházejí poděkovat i s prosbami. Tak čteme: „Opět po roce
jsme přišli poklonit se Panně Marii, poděkovat a odnášíme si posilu, naději a víru. Rádi bychom za
rok přijeli opět.“ Přicházejí obdivovat krásu tohoto místa: „Navštívili jsme tento přenádherný kostel
a jsme rádi a šťastni, že takový skvost je v České republice a je to místo, kam se vždy rádi
vracíme.“, „Překrásné místo klidu a míru v duši.“, „Děkujeme za krásný zážitek. Je raritou, která
nemá obdoby.“
Rádi zde také přijímají svátosti. „Dnes zde byla pokřtěna moje dcera. Děkujeme za krásný
obřad. Vzpomínka na tuto chvíli nám zůstane dlouho v paměti.“
„Dnes po téměř šesti letech od naší svatby zde v chrámě Panny Marie Křtinské, jsme
obnovili manželské sliby.“
Nechť i tento „Pozdrav“, který máte v rukou, Vám přiblíží zdejší pramen, abyste i Vy
načerpali bohatství Boží lásky a přímluvy Panny Marie.

Zplna srdce vám žehnám

P. Tomáš Prnka
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Matičce Křtinské

Do širého okolí se nese hlas křtinských zvonů,
zvou poutníky do mariánské svatyně,
k Tobě, Maria, překrásná „Perlo Moravy“,
chceš slyšet naše prosby, modlitby a pozdravy.
Měsíc květen otvírá brány Tvé rezidence,
k Tobě se sklání každý květ kněžno máje,
Tobě splétají z lásky z květů věnce,
Tobě na počest zvonkohra mariánské písně hraje.
Maria, k Tobě spěchají srdce dospělých,
i srdce krásného mládí,
všichni chtějí prodlévat u nohou Tvých,
Tvůj mateřský pohled duši léčí a každého hladí.
Přicházejí poutníci z požehnané Hané,
tam, kde na širých lánech zrají obilné klasy,
jdou prosit za úrodu své země milované,
Maria, prosím, skloň se a vyslyš jejich hlasy.
Uprostřed krásného, slunného léta,
když záplava květů voní a vzkvétá,
když slavíme Tvé Nanebevzetí,
ve Tvé svatyni se krásné květiny světí.
Po celý rok je ve Tvé rezidenci dokořán otevřeno,
u Tebe, Maria, naše Matičko, přesvatá ženo,
Ty nás čekáš, v náručí držíš svého Syna,
Ty slyšíš naše modlitby, prosby, žaly,
chceš, abychom Tvého Syna Ježíše milovali.
Ó Maria, Ty chceš, abychom často přicházeli,
srdce čisté a plné lásky měli,
veď nás svou přímluvou k Lásce nejvyšší,
Maria, veď nás k Tvému Synu Pánu Ježíši!

Jarmila Urbánková
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Hodinový stroj

Dne 21. srpna 1947 byly instalovány na věži našeho kostela nové věžní hodiny. Zhotovil je
mistr hodinář pan Václav Dvořák z Vyškova. Náklad činil 105.000 Kč. Dodnes jsou v provozu
a jdou velmi přesně. Poděkování patří všem, kteří o ně pečovali a starali se - Milan Bezrouk - a nyní
se stará RNDr. Petr Švenda.
Dnes se nabízí elektronické zařízení. Chceme však pokud to bude možné, zůstat věrni
klasickému hodinovému stroji, i když vyžaduje více údržby a hlavně zdolávat téměř 200 schodů.

FOTO: Ing. Alois Švenda
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Schéma fresky v kopuli hlavní lodi

Zpracovala: Mgr. Kateřina Filipiová
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Freska v hlavní kopuli
Mnoho již bylo napsáno o křtinském chrámu. Barokní poutní literatura nejvíce mluví
o našem poutním místě. V posledních letech dostávají studenti vysokých škol za úkol vypracovat
diplomovou práci o křtinském kostele. Nedávno mě zaujalo téma o malířské výzdobě od autorky
Kateřiny Filipiové. Nazvala ji: Regina sanctorum omnium – Královna vše svatých. Rád bych
seznámil čtenáře s některými poznatky.
Freska v hlavní kopuli nám otevírá pohled do nebeských výšin zaplněných množstvím
svatých, světic, mučedníků, panen, starozákonních postav i našich českých patronů. Tyto postavy
obklopují ústřední výjev Pannu Marii. Do nebeských výšin ji nesou andělé. Zde ji očekává její Syn,
Ježíš Kristus a Bůh Otec, kteří pro ni vyhrazují nejdůstojnější místo v centru kopule.
Ve zlatě rámované kartuši na modré ploše je vepsán verš ze starozákonní knihy
Sirachovcovy /24,16/: „In plenitudine sanctorum detentio mea“ doslova přeloženo: V plnosti
svatých je mé zdržování. Tento verš určuje výzdobu celé hlavní kopule.
Uprostřed celé fresky se vznáší holubice Ducha svatého. Holubice s rozepjatými křídly je
světelným centrem fresky, která rozesílá světlo na celý výjev. První kruh nejblíže holubici
představuje shromáždění andělů. Hlavičky andělů jako bytosti, které mohou být Bohu nejblíže, zde
vidíme provedeny skicovitě, pouze v základních rysech, což má vyvolávat dojem velké vzdálenosti
a to nejen fyzické, ale i duchovní. Pouhým okem velmi těžko odlišíme jednotlivé hlavy andělů.
Detaily ustupují záři, která vychází z holubice.
V její blízkosti je Bůh Otec, zobrazený jako starší muž, oděný do zeleného šatu a ovinutý do
zlaté drapérie. Dále vidíme Krista, který svojí velikostí zastiňuje menší i větší anděly, kteří jej
obklopují. Andělé nesou a podpírají předměty či postavy, ať se již jedná o kříž nebo samotnou
Pannu Marii. Krista vidíme sedího, pouze lehce zahaleného do červené drapérie. Naklání se
k andělu, který sedí u jeho nohou a svojí levou rukou ukazuje k místu, kde další andělé připravují
místo pro Pannu Marii. Na druhé straně za Kristovými zády, vidíme anděly nesoucí kříž.
Pod Kristem vidíme postavu Panny Marie, kterou na nebesa ke Kristu přinášejí andělé.
Nalevo tomuto výjevu přihlíží mohutná postava sv. Jana Křtitele, který v sepjatých rukou drží
menší kříž. Svůj pohled směřuje k Panně Marii.
Převzato z Diplomové práce s autorským souhlasem Mgr. Kateřiny Filipiové

Nová verze portálu Krtiny.katolik.cz spuštěna
V úterý 15. května 2007 byla uvedena do provozu nová verze našeho portálu. Jak již bylo
avizováno, odpovídá všem současným standardům a je koncipována tak, aby vyhledávání
jednotlivých informací bylo logičtější, jednodušší a rychlejší. Inspirací nám byly i výsledky soutěže
farních webů v roce 2006, kde jsme se umístili na 8-10 místě ze 69 účastníků.
Portál přichází mimo jiné i s profesionálnějším provedením virtuálních prohlídek a s dlouho
očekávanými webovými kamerami. Postupně realizujeme i další nápady a zajímavé podněty.
Současně děkujeme za Váš zájem, který nás velmi těší - za dva a půl měsíce provozu nové
verze ji navštívilo více jak 4 000 návštěvníků !!
Za koordinační team Ing. Jiří Messner
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Řeckokatoličtí biskupové ve Křtinách
U trůnu Panny Marie Křtinské jsem během svého dlouholetého působení vítal mnoho
poutníků. 26. června 2007 jsem měl možnost pozdravit 22 východních biskupů z 9 zemí Evropy
(z Ukrajiny, Francie, Německa, Bulharska, Slovenska, Polska, Běloruska, Itálie a z České
republiky). Svoji zdravici přednesl i místní starosta Ing. Josef Bednář. Byla to pro nás velká čest, že
si vybrali ke slavení své archijerejské liturgie právě Santiniho skvost, naše poutní místo.
Bohoslužba byla doprovázena staroslověnskými zpěvy. Mezi návštěvníky bylo hodně
mladých a také občané z Ukrajiny a Slovenska, kteří pracují v naší zemi. Hned na začátku jsme
obdivovali průvod biskupů, kteří vyšli od fary, přes náměstí a hlavním schodištěm do chrámu.
Biskupové místo mitry měli zdobené koruny a na sobě bohatá bohoslužebná roucha. Průvod
doprovázela mládežnická hudba „Bivojanka“ z Jedovnic.
Fotodokumentaci z liturgie můžete shlédnout na našich webových stránkách. Ing. Jiří
Messner jich zařadil celkem 56. Dále zde můžete sledovat televizní pořad „Před polednem“
na ČT 24, který byl vysílán 27. 6. 2007 z Brna.
Z bohoslužby byl uskutečněn přímý vstup do Jihomoravského večerníku. O této události se
zmínil i pořad „Křesťanský magazín“ v neděli 15. července 2007. Samozřejmě i novináři byli
u toho.
Při společné večeři pozdravil vzácné hosty rektor MZLU Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
Budeme opět někdy svědky podobné události?

FOTO: Ing. Jiří Messner
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Co nás čeká v další části roku 2007?

4. srpna:

pobožnost 1. mariánské soboty. Začínáme v 15:30. Pobožnost povede P. Boguslaw
Jonczyk, který přijede se svými farníky ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic.

13. srpna:

v Březině – filiální kostel Panny Marie, Matky církve – fatimská pobožnost.
Začínáme v 17:30. Je pozván P. Kamil Václav Sovadina, OPraem. z Křenovic.
Uvítáme i jeho farníky.

19. srpna:

neděle - tradiční žehnání květin a bylin. Odpoledne v 14:30 redaktor Českého
rozhlasu Radek Rejšek uvede koncert na zvonohru

1. září:

pobožnost 1. mariánské soboty povede P. Grzegorz Zych z Čejkovic.
Přijede s chrámovým sborem a s farníky.

2. září:

neděle – při mši sv. v 10:30, kterou bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík,
vzpomeneme 10. výročí papežské korunovace Panny Marie Křtinské.
Odpoledne v 17:00 v rámci Mezinárodnímu hudebního festivalu Pontes uspořádáme
koncert s programem, který uvedeme na našich webových stránkách. Zazní skladby:
G.F. Händel, A.Vivaldi, F. Schubert, c. Saint – Saëns, l. Cherubini a W.A. Mozart.
Velmi hodnotné skladby.

22. a 23. září: uskuteční se Den městyse Křtiny, pořádá Úřad Městyse Křtiny, římskokatolická
farnost a jednotlivé spolky městyse. Program bude uveden na webových stránkách
městyse i farnosti. Předběžně prozradíme: V neděli 23. 9. ve 14:00 hod. bude žehnání
obnoveného kříže u mlýna a pobožnost Radostné cesty.
28. září:

v 17:00 pobožnost ke cti sv. Václava. Pobožnost obohatí zpěvem známý brněnský
pěvecký sbor Kantiléna.

6. října:

pobožnost první mariánské soboty povede P. Pavel Klouček z Rájce- Jestřebí
a Doubravice.

13. října:

zakončí v Březině fatimská setkání P. Václav Novák z Budišova a Pyšele.

21. října:

budeme pamatovat na všechny + poutníky a + dobrodince. Mši sv. v 10:30 bude
sloužit strahovský opat Michael Pojezdný.

3. listopadu: pobožnost 1. mariánské soboty povede P. Josef Jahoda z Brna – Kr.Pole.
4. listopadu: v 10:30 budeme slavit svatohubertskou mši. Zazní lesní rohy. Kostel zavoní lesní
výzdobou.
1. prosince: zakončí první soboty P. Pavel Kopecký děkan z Letovic. Pobožnost bude spojená
s mikulášskou nadílkou.
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Po ukončení pouti se poutníci loučí tak, že odcházejí pozpátku a stále hledí na milostnou sochu
Panny Marie. V jejich srdcí zaznívá hlas: „ Dá-li Pán Bůh dočkati, budeme zase putovati,
k Matičce svatokřtinské, Královně archandělské.
Tak se 8. července 2007 loučili poutníci z Tištěna a Nezamyslic:

2. Ach, již se s Tebou loučíme, | oči slzami smáčíme. | Měj se tu dobře | v tom svatém chrámě, |
Panno Maria.
3. Ach, kdyby nám možné bylo, | srdce by k tomu svolilo, | u Tebe býti, | s Tebou bydleti, |
Panno Maria.
4. Ústy nelze vysloviti, | ani myslí pochopiti, | jaké to loučení, | s Tebou rozdělení, | Panno Maria.
5. Ač pak s tělem odcházíme, | srdce Ti zde zanecháme, | jež láskou hoří, | po Tobě touží, |
Panno Maria.
6. Radostná byla to chvíle, | kdy spatřili jsme Tě mile, | však krásné časy, | v žal se obrací, |
Panno Maria.
7. Ó Matičko, opatruj nás, | bychom se s Tebou mohli zas, |za rok shledati, | Tebe navštíviti, |
Panno Maria.
8. Tisíckrát buď pozdravena, | bez počtukrát buď uctěna, | líbám důvěrně, | nohy posledně, |
Panno Maria.
9. Ještě jednou Tě žádáme, | dej ať se s Tebou shledáme, | v tom svatém místě, | Křtinském
zajisté, | Panno Maria.
10. Posledně se ohlídáme, | důvěrně k Tobě voláme, | slzami z očí, | v tvé rezidenci, | práh
poléváme.
11. Rozestři plášť své ochrany, | nad všemi Tvými ctiteli, | a chraň v každý čas, | prosí každý
z nás, | od zlé příhody.
12. Kde bychom Boha chválili, | Tvého Syna velebili, | a Tebe, Matičko, | rajská růžičko, | na
věky ctili.
13. Amen, amen, ó Maria, | v Tvé ruce dá se duše má, | dej by skrz Tebe, | přišla do nebe, |
Panno Maria.

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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