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Ročník 19                                         1/2008 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Milí poutníci a farníci! 
 
 V postní písni „ Když na kříži pněl Spasitel“ zpíváme: „ on ve své velké žalosti  
pravil slova milosti, všem k útěše a radosti.“ Následuje sedm slov Vykupitelových.  
Před deseti roky jsme je slyšeli v krásném podání smíšeného pěveckého sboru  
Rastislav. Doprovázel komorní orchestr brněnské katedrály. 

Jako první se uvádí: „ Co činí, Otče, neznají, jim odpusť hřích, jejž páchají.“  
Postoj Spasitele stal se vzorem i pro prvomučedníka sv. Štěpána a celé řady dalších  
světců a světic.  
I základní křesťanská modlitba Otče náš má sedm proseb. Jedna z nich  
má stejnou myšlenku: „ A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ 
 Jediná prosba spojená s podmínkou: abychom i my odpouštěli těm, kteří nám  
ubližují. Vzpomeňme na otázku apoštola sv. Petra: „ Pane, kolikrát mám odpustit  
svému bratru, když se proviní proti mně?“ Odpověď Ježíšova:„ Neříkám ti nejvíc  
sedmkrát, ale třeba sedmdesátsedmkrát.“  / Mt 18, 21/ To znamená: vždy. 
 Mnohdy říkáme: „ Odpustím, ale nezapomenu.“ Co říká žalmista? „Budeš-li 
uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?“ / Žm 130/  
 Svatý Pavel v listě ke Korinťanům ve známé velepísni lásky zdůrazňuje: „láska 
zapomíná, když ji někdo ublíží.“ /1 Kor 13/ 
 Zamysleme se před velikonocemi nad slovy Písma. Odpouštět a zapomenout  
není snadné. Prosme, abychom dovedli plně odpouštět. Tak budeme podobni našemu  
Spasiteli a zároveň budeme mít plný podíl na jeho velikonočním vítězství. 
 Na této duchovní cestě ať nás provází naše nebeská Matka, která provázela svého 
Syna na křížové cestě  a byla s ním i na Kalvárii. 
 
 Přeji Vám duchovní prožití doby svatopostní, abychom na jejím závěru pocítili 
radostné jásavé velikonoční Aleluja!   
 

 
   Zplna srdce vám žehnám 
   P. Tomáš Prnka   
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Prosebné průvody 
 
Střední a mladší generace již neznají tradici prosebných průvodů do polí. Konaly se  
na svátek sv. Marka, v pondělí, úterý a středu před slavností Nanebevstoupení Páně. 
  
 
Pořad prosebných dnů ve Křtinách: 
25. dubna svátek sv. Marka: 

V 7:00 hod. byla mše sv. Po ní průvodem po silnici k pivovaru, kde stávala  
kaplička, u ní bylo 1. zastavení, 2. zastavení u kříže na rozcestí k Bukovině  
a Březině, 3. zastavení u tříhranné kapličky, nedaleko dnešního družstva  
a 4. zastavení u kříže nad Křtinami. 
 
Pondělí před Nanebevstoupením Páně: 

Po mši sv. průvodem k březinské kapličce (vedle hlavní silnice), 2. zastavení 
v Březině u kříže, 3. zastavení v prosečské kapli a 4. zastavení u kříže v polích u lesa. 
 
Úterý před Nanebevstoupením Páně: 

k Habrůvce po staré silnici kolem fary, 1. zastavení u farního pole („na Kulaté“),  
2. zastavení na místě, kde odbočuje cesta vlevo k Habrůvce směrem k železnému  
kříži v habrůvských polích, 3. zastavení v Habrůvce u kříže u kovárny a 4. zastavení  
u Ševčíkova kříže vedle nové habrovské silnice. 
 
Středa před Nanebevstoupením Páně: 

1. zastavení u velkého železného kříže, loni opraveného, vedle Horního mlýna,  
2. zastavení ve farské „Hoře“, blízko panského lesa „ Na Vysoké“, 3. zastavení  
u farního lomu u silnice směrem na Adamov a 4. zastavení u kapličky, která stávala  
nedaleko studánky. 
Po skončení průvodu vždy následovalo svátostné požehnání v kostele. 
 
 
Poutníci z Otaslavic a Vincencova si letos připomenou, jak před 80-ti roky jejich otcové 
a maminky přinesli do Křtin svůj votivní obraz.  

Od dávna sem putují a v roce 1928 měli zvláště za co prosit, jak vypovídá  
záznam v obecní kronice: „ Začátkem roku 1927 se opakovala u nás epidemie  
španělské chřipky. Přesto, že nebyla tak prudká jako v roce 1918-19, kdy se  
podobala plícnímu moru, byly mnohé domy tak zamořeny , že nebylo tam nikoho  
zdravého. Na jaře chřipka zmizela a v květnu přišla nová pohroma – na stromy.  
„Ledoví muži“ mrazivým dechem spálili všechno stromoví – nejvíce utrpěly ořechy  
a těžko se pak zotavovaly.“   

„Jaro roku 1928 bylo deštivé a chladné a to trvalo celý květen a červen. Až  
v červenci přišla změna, přišla teplá přímo tropická vlna, kdy teploměr v chládku  
ukazoval přes 40 stupňů. Sucho s teplem pak částečně zmenšilo úrodu krmiva  
a dobytek se odprodával za ceny nižší než byly před tím obvyklé.“ 
 Votivní obraz namaloval akademický malíř M.F.Skula z Brna. Před 10ti lety 
restaurování obrazu provedli ak. malíř Vladimír Procházka a pozlacovač Petr Bortlík  
Náklady na obnovu obrazu uhradili: Jaromír Blumenstein, JUDr. Pavel Krátký  
a JUDr. Zdeněk Kabilka, rodáci z Otaslavic a Vincencova. V sobotu 30. května 1998  
při odpolední mši sv. byl obraz slavnostně posvěcen křtinským děkanem. 

 



- 3 - 

1/2008 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Mariánské soboty 2008 
    

Již po osmnácté budeme slavit pobožnosti 1. mariánských sobot.  
 Tradiční program: 15:30 modlitba růžence, mše svatá a rozdávání požehnaných 
pokrmů. Vždy příležitost k přijetí svátosti smíření. 
 
Termíny jsou tyto: 
5. dubna  přijedou farníci z Brna - Komína,  Lískovce a Komárova.  

Pobožnost povede: P. Jindřich Kotvrda 
3. května  připutují františkáni a farníci z Brna - Husovic.  
7. června  budou slavit salesiáni a farníci z Brna - Líšně.  
4. července  vyjímečně v pátek bude patřit blanenské a adamovské farnosti.  
2. srpna  připutují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané.  

Povede P. Boguslaw Jonczyk.  
6. září   tradičně přijedou poutníci z Čejkovic s chrámovým sborem.  
4. října   připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic se svými kněžími  
8. listopadu  očekáváme kněze a farníky z Brna- Králova Pole a Lesné.  
6. prosince  poslední sobota spojená s mikulášskou nadílkou. 

Povede ji děkan Pavel Kopecký z Letovic.      
 

 
Fatimské pobožnosti 

 
V Březině v nich budeme pokračovat již po třinácté.  
 
Program tradiční: 17:30 modlitba růžence, 18,00 mše svatá. Příležitost k přijetí 

svátosti smíření. 
 
Termíny jsou tyto: 
13. května /úterý/ přijede P. Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem.  
13. června /pátek/ bude s námi P. Jiří Ochman se svými farníky z Jevišovic, Biskupic                   

 a Radkovic u Hrotovic.  
13. července /neděle/   povede P. Pavel Buchta z Otnic a Bošovic.  
13. srpna /středa/  bude P. Kamil Sovadina OPraem. z Křenovic u Slavkova 
13. září / sobota / povede P. Miroslav Parajka 
13. října /pondělí/ uvítáme P.Václava Nováka a jeho farníky 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!“ 
  ----------------------------------------------------------- 
Chválu vzdejme, Moravané, nejsvětější Matce Páně! 
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Pořad poutí v roce 2008 
 
27. dubna /neděle/ – Hasičská pouť  
10:00 slavnostní průvod Křtinami, (se zástavami, v historických nebo dobových uniformách, 
s technikou historickou nebo dobovou),  
10:30 poutní mše sv., při ní posvětíme opravenou sochu sv. Floriána (dílo barokního sochaře 
Ondřeje Schweigela), po bohoslužbě na náměstí ukázky zásahu hasičské techniky, během celého 
programu bude hrát dechová hudba.                                               
 
1. května /čtvrtek/ – Desetiletá příprava na velké křtinské jubileum 
Odpoledne v 17:00 v Bukovince mše sv., po ní průvod ke kapličce, kde se dle staré tradice v roce 
1210 zjevila Panna Maria Křtinská. Následuje májová pobožnost. 
  
3. května /sobota/ – 1. jarní pouť 
8:00 mše svatá 10:30 mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Hulína, Žalkovic a další.  
15:30 – pobožnost 1.mariánské soboty – v 16:00 slouží františkáni z Husovic 
Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Boskovic, Dambořic a další.  
17:30 májová pobožnost, 18:30 koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod. 
4. května /neděle/ – 1. jarní pouť  
Mše svaté: 6:15 – 7:30 – 9:00 a 10:30 /slouží brněnský děkan a kanovník Václav Slouk/. 
Odpoledne v 13:30 adorační pobožnost /uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, 
Pustiměř a další/. 
 
8. května /čtvrtek/ - Pouť brněnské mládeže  
   za účasti generálního vikáře Mons Jiřího Mikuláška 
 
10. května /sobota/ – Hlavní pouť  
Mše svaté: 8:00 a další dle příchodu poutníků. 
16:00 mši sv. bude sloužit  Mons. Ladislav Tichý   
V 18:00 mše sv., slouží Mons. Jiří Mikulášek spolu s dalšími kněžími.  Po mši sv. světelný průvod. 
Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, 
Kojetín, Měrovice, Lipová s hudbou, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další. 
 
11. května /neděle - Hod Boží svatodušní/ – Hlavní pouť  
Mše svaté: 6:15 – 7:30 – 9:00 a v 10:30 bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem.      
14:00 mariánská pobožnost. Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, 
Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další.    
16:00 bude sloužit mši sv. O. Pavel Dokládal, president Fatimského apoštolátu 
 
12. května /pondělí svatodušní/ – Mše svaté: 7:30 a 17:00.  
 
18. května /neděle – Nejsvětější Trojice/  
Dopoledne poutníci z Pozořic. 
17:00 pobožnost u obrázku Nejsvětější Trojice v Bukovince. 
 
22. května – čtvrtek – v 16:00 v Bukovince mše sv. a po ní Božítělový průvod po vesnici 
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25. května /neděle/ – Orelská pouť   
v 7:30 přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Po mši sv. Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny. 
V 10:30 uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory.Poutní mše sv. v 10:30 hod. 
Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr svátostné požehnání.                                                    
 
1. června /neděle/ – Vyškovská pouť  
10:30 hlavní mše svatá, hraje hudba „Bivojanka“. 
13:00 adorační pobožnost. 
 
22. června – neděle – v 10:30 připutují poutníci ze sloupské farnosti 
 
28. června – sobota   Hanácká pouť 
vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan. 
18:30 mše sv. a po ní světelný průvod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora. 
 
29. června /neděle/ – Hanácká pouť 
Mše svaté: 7,30 – 9,00 – 10,30.  
Poutníci: Ivanovice, Drnovice, Luleč, Pístovice, Račice, Orlovice, Chvalkovice a další. 
Odpoledne rozloučení s poutníky.                                    
                                                          
6. července /neděle/ – Tradiční votivní pouť 
9:00 Tištín, Koválovice, Osičany, Nezamyslice,  
10:30 Lipovec a Kulířov. 
14:00 rozloučení s poutníky 
 
27. července /neděle/ – Svatoanenská pouť 
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. Přicházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Obřan a další. 
14:00 adorační pobožnost 
 
17. srpna /neděle/ – Tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 – 10:30 /pozveme novokněze/  
Odpoledne adorace. 
            
Po celý měsíc září přicházejí poutníci z různých míst. Každou neděli dopoledne i odpoledne.   
 
20. 9. sobota – Den Křtin 
 
19. října /neděle/ – Dušičková pouť 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 – 10:30 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. 
 
9. listopadu /neděle/ – Svatohubertská mše – jubilejní desátá 
10:30 s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř. 
 
Nedělní mše svaté v poutním období od 4. května do 19. října jsou v časech: 7:30 – 9:00 – 10:30.  
Mimo poutní období (do 27. dubna a od 26. října) v časech: 7:30 – 10:30. 
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Velikonoční pochodně milostí
 
Po Kalvarii jde Ježíš. Ze dřeva těžký kříž 
nese zemdlený, klesá ku zemi. 
Pán náš drahý, do krve, do potu zmučený. 
 
Na kříž jej přibili. Než kopím zabili, 
pohlédl na Jana, jenž plakal pro Pána. 
„Zde syn tvůj!“ Ježíš k Matce volal. 
Pak ducha svého zarmouceného  
poručil Otci a skonal. 
 
Z kříže jej sundali, na chladnou zem dali. 
I andělé nebeští plakali. 
K sobě Maria syna přivila, 
a mnoho slz z očí si vylila. 
 
V hrob tělo dali. Třetí den spěchaly 
tři ženy za Kristem, by jej pomazaly. 
On však již z mrtvých vstal. 
U hrobu anděl stál 
o Pánově vzkříšení je zpravoval. 
 
V čase velikonoc, kdy veliká Boží moc,  
hřích snímá z nás Pán – s radostí. 
Nechť v duších zbloudilých, 
a v srdcích zavilých, zapálí láskou svou 
pochodně milostí. 
 
/Marie Anna Urdi/ 
 
 
 
Zvonohra  - rozšíření 
 
Zvonař Petr Manoušek nám poslal návrh na další zvony, které obohatí naši proslulou  
zvonohru. 
Jedná se o sedm menších zvonů.  Jejich hmotnost od 6 do 8 kg. Průměr od 188 mm  
do 220 mm. 
Cena včetně bicího kladiva (srdce) v rozsahu od 35.000 Kč do 40.000 Kč. 
Někteří dárci se již hlásí a jsou ochotni některý ze zvonů uhradit. 
Pokud máte zájem, přihlaste se buď osobně, telefonicky, písemně nebo i e-mailem. 
Můžete si určit jméno zvonu.  
Podrobnější informace budou na našich webových stránkách. 
Kdykoli zní zvonohra chválí všechny dárce. 
Zvonohra bude mít celkem 34 zvonů o celkové váze 25 metráků. Jedná se o největší  
a nejrozsáhlejší zvonohru ve střední Evropě.  
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Napsali jste nám …. 
  

Pane faráři, posíláme Vám příběh naší malé vnučky. Dne 7. října 2007 jsme se měli stavit pro 
naši vnučku Zuzanku, s tím, že pojedeme na výlet. Mezitím přišel telefonát od matky dítěte, že malé 
je moc zle a pravděpodobně, že snědla nějaké prášky. Ihned jsme tam jeli, s malou bylo již velmi 
zle. Dovezli ji do nemocnice, kde nám paní primářka sdělila, že stav je beznadějný, že může pomoci 
jen zázrak. Malá ležela na JIP, napojena na přístrojích. My jsme neztráceli naději a plně jsme svěřili 
malou do ochrany Panny Marie. V pátek 12. října byla vnučka propuštěna domů, po třech dnech na 
přístrojích a jednom dni pozorování. Dítě zůstalo bez zdravotních následků. Nejzajímavějším na 
tom bylo, že Boží prozřetelnost zasáhla prostřednictvím paní primářky, která jak nám později 
prozradila neměla se čeho chytnout, jelikož měla na vybranou ze šesti druhů léků a nemohla použít 
ani výplach žaludku ani jiných léků, jelikož malé by šel tlak ještě více dolů a ten byl již velmi 
nízký. Měla jen jednu možnost a to, že se trefí správně a nasadí správný lék a vnučka bude žít nebo 
zvolí špatnou možnost a dítě se nezachrání. To nám sdělila primářka a že se stal zázrak, že nemáme 
děkovat jí, ale Pánu Bohu. Tímto děkujeme Panně Marii Křtinské za přímluvu a velkou pomoc, 
kterou nám již tolikrát prokázala v různých situacích. Pane faráři, prosíme Vás, abyste za nás sloužil 
děkovnou mši. 

Následuje přání a jména. 
 
 
Až pojedete do Tater nebo na východní Slovensko zastavte se v Liptovském Mikuláši 

v tamějším muzeu Janka Krála. Dostali jsme totiž e-mailovou zprávu. „ Na Vaše stránky jsem se 
dostala při svojí práci, když jsem katalogizovala jeden z našich předmětů, totiž kropenku 
s vyobrazením Panny Marie Křtinské a Vašeho kostela. Tento exponát shodou okolností pochází od 
mých  rodičů v Bánské Bystrici. Moje maminka ji koupila v letech 1959 – 60 ve Spolku sv. 
Vojtěcha. Po celou dobu jsme ji měli ve svém bytě. Loni se rodiče odstěhovali.“ 

Poslala i obrázek kropenky, z e-mailu ji převedeme na naše webové stránky.  
 
 
V jiném dopise čteme: Děkujeme Vám za „ Pozdravy ze Křtin“, které nám posíláte. Potěšilo 

nás, že na staré a nemocné lidi nezapomínáte. Dále dopis pokračuje: Prosím Vás, vzpomeňte 
v modlitbě na nešťastnici, moji manželku. Již čtvrtý rok je upoutaná na lůžku. Ať ji Pán Bůh 
posiluje.Já jsem z toho psychicky vyřízený, když vidím jak chudina pláče. 

Následují další řádky a podpis. 
 

Napište nám i Vy / i e-mailem/ , aby se i další mohli podílet na Vašich dojmech. 
 
 
 Z kroniky:       
 
Před 40 roky v roce 1968 slavil zde ve Křtinách hlavní pouť tehdejší biskup brněnský  
dr. Karel Skoupý, rodák z nedaleké Lipůvky. Po 18-ti letém nuceném  
odloučení se vrátil do své diecéze a zde mohl poprvé veřejně působit. 
Do naší kroniky tehdy napsal: Hluboce dojat slavnou poutí svatodušní L.P. 1968  
na počátku obnovené své pastýřské působnosti žehnám farnosti křtinské a všem  
poutníkům, kteří putují a budou putovati ke Královně nebeské ve Křtinách uctívané. 
Z celého srdce + Karel, biskup brněnský.  
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Velikonoce ve Křtinách 2008 
 
 
16. března  Květná neděle  Křtiny  7:30 a 10:30 
      Březina 9:00 
      Bukovinka 9:00 
   Svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Matouše 
      Křtiny           14:00 Křížová cesta 
 
20. března  Zelený čtvrtek  Křtiny            16:45 a adorace 
      Bukovinka    18:00 
   památka poslední večeře 
 
21. března  Velký pátek  Křtiny           16:30 
   památka umučení Páně, po celý den přísný půst 
   bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání 
 
22. března  Velikonoční vigilie Křtiny           18:30 
   v ambitech svěcení ohně, velikonoční svíce, 
   v kostele bohoslužba slova, mše sv. a při ní svěcení křestní vody. 
   Po mši sv. eucharistický průvod přes ambity. Zpívá chrámový sbor. 
 
23. března  Hod Boží velikonoční 
   Křtiny  7:30 a 10:30  
   Bukovinka 9:00 
   Březina 9:00 
   Při bohoslužbách svěcení pokrmů. 
 
24. března  Pondělí velikonoční Křtiny  7:30 a 10:30 
   Bukovinka 9:00 
   Březina 9:00 
  
Po všechny dny příležitost k přijetí svátosti smíření.   

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

 
V neděli 8. června v 10:30 přijmou naši biřmovanci svátost biřmování. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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.: 516 439 189.  
E-mail: tomas.prnka@katolik.cz 
Webový portál: http://krtiny.katolik.cz     


