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Milí poutníci a farníci! 
 
 Jsem rád, že vás  mohu pozdravit prostřednictvím našeho „Pozdravu“. S radostí vás i další 
poutníky vítávám u trůnu Panny Marie Křtinské při příležitosti řady našich poutí. Zvláště bych chtěl 
poděkovat těm, kteří řadu kilometrů putovali pěšky. Vždyť pouť je od slova putovat. O některých 
poutích se dočtete na dalších stránkách. Zvláště nás zaujala neplánovaná pouť, kdy jsme uvítali 
poutníka jednoho z nejvzácnějších, Jeho Eminenci kardinála Giovanni Coppu. 
  

Většinou nám přálo letos i počasí. Ale především jsme se jako vždy u Panny Marie potěšili, 
posílili a povzbudili. Každá chvíle u Panny Marie je zároveň pohlazením na duši. 
  

Ze sdělovacích prostředků jste se dověděli , že náš mariánský stánek nese od 1. července 
2008 čestný název: Národní kulturní památka. Jistě plným právem. Baroknímu architektu Janu 
Blažeji Santoninu se podařilo skloubit vrcholné umění s duchovním rozměrem. Chrám svým 
exteriérem i interiérem vede člověka přímo k výšinám. Zde se země snoubí s nebem. Stačí se 
zastavit, na chvíli usednout a již cítíme posvátnost místa. Bohu díky za tuto duchovní krásu. 
  

Přicházejí lidé z Čech, Moravy, Slovenska, ale i z dalekých zemí. Najdeme zápis 
v arabštině, přicházejí i z Číny, z Austrálie a samozřejmě i z evropských států. A většinou vyjadřují 
svůj obdiv jako „Super“, imposantní, nádhera , obdivuhodné, nezapomenutelné, úžasné. 
  

Zvláště děkují návštěvníci, že je kostel celý den přístupný. 
  

Jsou prázdniny, dovolené. Prožívejte dobu léta v pohodě a ve zdraví. Pamatujme: Bůh nás 
má rád. Panna Maria se za nás přimlouvá. Zastavte se a prožijte chvíli na našem posvátném a 
památném místě. I pro vás je duchovní oázou! 
 
 
 
      Z plna srdce vám žehnám a v modlitbě pamatuji 
    
 

P. Tomáš Prnka    
  
          
 



 2

2/2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hasičská pouť - neděle 27. dubna 

Poslední dubnovou neděli se za krásného slunečného rána sjeli hasiči z blízka i z daleka do 
Křtin, krásného poutního místa, aby oslavili svátek svého patrona, svatého Floriána. Letos to bylo 
již po sedmé, co křtinský pan děkan Tomáš Prnka přišel s námětem uspořádat k oslavě svátku 
patrona hasičů hasičskou pouť. Tato pouť se velmi dobře ujala a na tu letošní dojelo více jak 515 
hasičů z minimálně 48-mi sborů z celého Jihomoravského kraje i z kraje Vysočina. Přijeli i 
profesionální hasiči a záchranáři z HZS z Brna Lidické ulice i ze stanice Pozořice. Slavnostní mše i 
oslav se již tradičně zúčastnili čelní představitelé Jihomoravského kraje, pan hejtman, Ing. Stanislav 
Juránek a jeho náměstek Ing. Václav Horák, kteří nás nejen pozdravili, ale i poděkovali 
dobrovolným hasičům za jejich nezištnou pomoc při živelných pohromách, kdy se díky hasičům 
minimalizují vzniklé škody. (…) 

 
Foto: Ing. Jiří Messner 

Za zvuků fanfár uvedla Bivojanka procesí hasičů i ostatních návštěvníků do kostela, kde od 
10.30 hod sloužil slavnostní mši pan děkan Prnka společně s babickým páterem Novotným. Mše 
byla věnována svatému Floriánovi a dá se říci, že zlatým hřebem bylo závěrečné vysvěcení 
zrestaurované křtinské sochy sv. Floriána. Velký dík patří oběma rodinám Červinkovým z Hodějic 
a z Uherského Hradiště, které podstatnou finanční částkou restaurování sochy sponzorovaly. (...)  

Po slavnostní mši byly pro přítomné připraveny ukázky činnosti hasičů (…)Vyvrcholením 
byl poslední blok ukázek, kdy společně profesionální hasiči se záchranáři a dobrovolnými hasiči 
předvedli součinnost při vyhledávání a záchraně v polomu zavalených osob. (…) 

Dík za celou organizaci patří těm, kteří zajišťovali průběh celé akce a to hasičům z SDH 
Křtiny, Bukovina, Adamov, Bílovice n.Sv., Babice n.Sv. a Kanice.  

Za rok (26.dubna 2009) ve Křtinách opět na shledanou. 
Ing.Vladimír Kalivoda (starosta obce Kanice) 

 
Pozn.: nezkrácenou zprávu si můžete přečíst na http://krtiny.katolik.cz/ v rubrice Dojmy. 



 3

 2/2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kardinál Coppa ve Křtinách – úterý 8. července 
 
  Je 8. červenec 2008. Poutní místo Křtiny se chystá na mimořádnou slavnost. V 10:30 začne 
pontifikální mše svatá, kterou bude sloužit kardinál Giovanni Coppa. Blíží se půl jedenáctá a hlavní 
celebrant se ještě nedostavil. Plno poutníků v kostele, další čekají u fary. Nenastala změna v 
programu vzácného poutníka? Volám na sekretariát České biskupské konference v Praze. Odpověď: 
"Pan kardinál odjel v 7:30 z Prahy, je tedy na cestě, jistě dorazí v pořádku. Pro jistotu se spojíme s 
řidičem a dáme vědět." A skutečně. Za chvíli zvoní mobil: "Každou chvíli budou u vás." Oddechli 
jsme si a za několik minut již vítáme vzácného poutníka, Jeho Eminenci pana kardinála. 
Dolaďujeme poslední instrukce a vydáváme se do chrámu. Více jak 20 kněží, jáhnů a řada větších i 
menších ministrantů vytváří bohatý průvod, jaký asi málokdo pamatuje. Nádherně zní naše křtinské 
zvony: Marie, Antonín a Terezie. Vejdeme do chrámu a všichni jsme velmi překvapeni. Je všední 
pracovní den a podle odhadu asi tisíc poutníků přišlo z blízka i z dáli. Měl jsem čest uvítat Jeho 
Eminenci, připomněl jsem: "Jsem zde na poutním místě 35 roků, ale poprvé vítám kardinála z Říma 
a jsme rádi, že je to právě bývalý apoštolský nuncius v České republice, který přichází do Křtin po 
dvanácté." Následuje další vítání veřejnými představiteli.  

Všichni společně s radostí slavíme bohoslužbu, kterou doprovází svým zpěvem křtinská 
Kantila, při obětování zazní sóla Ave Maria v podání Andrey Dáňové.  

Ve promluvě pan kardinál znovu vyznal svoji lásku k naší vlasti. Často vzpomíná na Křtiny 
a je rád, že se splnilo jeho přání být s námi na tomto překrásném poutním místě. Na závěr přijímá 
poděkování od poutníků z Rysic a Pustiměře, děkuje starosta ze Sloupu Ing. Josef Mikulášek, 
mládež z Brna předává tričko s logem Elpis, jak se jejich společenství nazývá. Největší potlesk 
zaznívá ve chvíli, kdy předáváme velké perníkové srdce s pozdravem ze Křtin. Vracíme se na faru, 
kde setkání pokračuje v radostné a přátelské atmosféře.  

 
Přidávám 

osobní vyznání 
poutníka: Přišel na 
poslední chvíli. 
Všechna místa na 
sezení beznadějně 
obsazena. Co teď. 
Má nemocnou 
pravou nohu, 
křečové žíly. Když 
déle stojí, noha 
otéká a bolí, jako 
když píchá 
špendlíkem. " Maria, 
pomoz!" šeptají jeho 
rty. A Maria 
pomohla. Přesně 
celou hodinu a 37 
minut stojí, noha 

nebolí, neotekla a v pohodě odešel ke svému autu. Zázrak? Po 14 dnech volám: "Jaká je situace? Co 
noha?" Odpověď: "Bez problému, nebolí". Cituje Skutky apoštolů /3,8/: "Chodil, skákal radostí a 
chválil Boha." 14 dnů bez bolesti, bez otékání. Bohu díky.  

P. Tomáš Prnka 
 

Pozn.: více informací naleznete na http://krtiny.katolik.cz/index.php?page=/soucasnost/kardinal_coppa  

 
Foto: Jan Šlancar 
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Druhé ambity 
 
 Původní projekt Jana Blažeje Santiniho počítal na jižní straně chrámu s druhým ambitem 
zakončeným kaplí sv. Josefa. Traduje se, že nebylo dostatek peněz a také brzy po dostavbě kostela 
(1.5.1750) byl Josefem II.zrušen klášter premonstrátů v Zábrdovicích . 
Nedošlo k realizaci celého díla. Podaří se uskutečnit tento velkolepý záměr v naší době? 
 
 S pomocí Boží, přímluvou Panny Marie i s Vaší pomocí dá se vše dotáhnout ke zdařilému 
závěru. 
 

 
 

Projekt půdorysu kostela s původním plánem dvou ambitů 
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Model podle původního návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho 
 
 
 
 
 Co pro to děláme? Předpokládaná výstavba druhého ambity zasahuje do pozemku patřícího 
Mendlově zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Již 15. června 2007 jsme podali žádost o 
převod části pozemku k. ú. Křtiny do vlastnictví Římskokatolické farnosti Křtiny. 

 
Správní rada MZLU v Brně na svém zasedání 21. května 2008 udělila předchozí souhlas 

k prodeji příslušného pozemku o výměře 1555 m2 za dohodnutou cenu 622.000 Kč. 
Obrátili jsme se  na Biskupství Brněnské o schválení příslušného projektu. Předpokládáme, že 
dostaneme souhlas. Byla by jistě škoda nevyužít této příležitosti. 
 
 Bude třeba uhradit poměrně vysokou částku. Proto budeme vděčni za každou finanční 
pomoc. Náš běžný účet: 1361998309/0800. Můžete si vyžádat složenku. 
 
 Prožíváme rok sv. Pavla, který píše: „Každý ať dává podle toho, jak ve svém srdci předem 
rozhodl, ne s nechutí ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. (2K 9,7)   
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60. let od požehnání nových věžních zvonů  

Ve farní kronice z roku 1948 čteme: 

V roce tomto byly pořízeny nové zvony pro poutní chrám Panny Marie ve Křtinách. Byly pořízeny 
firmou "Kovolit" Rudolf Manoušek z České u Brna a sice: 

1. Velký zvon "Marie" vážící 17 metráků s vyrytým obrazem Panny Marie Křtinské a nápisem: 
"Panno Maria Křtinská, oroduj za nás."  

2. Prostřední zvon "Antonín" vážící 11 metráků s obrazem sv. Antonína a nápisem: "Od všeho 
zlého chraň naši farnost, sv. Antoníne."  

 
Náklad činil 280 000 Kč. 
Farníci sebrali po obcích 
okolo 200 000 Kč. Slavnost 
svěcení nových zvonů byla v 
neděli 8. srpna. Zvony 
posvětil nejdůstojnější pan 
biskup dr. Karel Skoupý, 
jenž přijel do Křtin o 8. hod. 
ráno, u fary vítání a pak 
sloužil mši svatou, po ní 
byly zvony posvěceny a pan 
biskup měl pak slavnostní 
kázání. Při svěcení zazpíval 
zdejší pěvecký sbor pěkné 
dva sbory. 

 
V knize "Pořad bohoslužeb" z roku 1948 čteme:  

1. srpna - příští neděli bude slavnost svěcení nových zvonů. Sraz všech farníků o půl 8. hod. u fary, 
kde bude vítání Jeho Excelence nejdůstojnějšího pana biskupa. 

8. srpna - neděle 12. po sv. Duchu. Teď po mši sv. bude svěcení nových zvonů a pak kázání a druhá 
zpívaná mše svatá. Odpoledne o půl 3. hod. svaté požehnání a rozloučení s naším nejdůstojnějším 
panem biskupem. Jakmile budou zvony zavěšeny, bude se zvonit za všechny zemřelé z naší 
farnosti. 

15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Farní úřad považuje za milou povinnost srdečně 
poděkovati všem, kteří jakýkoli obnos věnovali na nové zvony, děkujeme zpěvákům i s panem 
varhaníkem, kteří obětavě nacvičili pěkné zpěvy, děkujeme hudebníkům, děkujeme ženám a 
dívkám, které ochotně pomáhali plésti věnce, děkujeme mužům i ženám, kteří stavěli slavobrány, 
děkujeme slečně Růženě Jedličkové pro stálé ochotné zdobení oltářů, mužům, kteří pomáhali 
vytahovati zvony, zkrátka všem, kteří buď dary, příspěvky a pomocí přispěli k tomu, že se zvony 
mohly poříditi a ke zdaru slavnosti svěcení zvonů. Srdečné Pán Bůh zaplať! 

Foto: Ing. Jiří Messner
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V letoším roce se často mluví o letopočtech, které končí číslem 8 
Co čteme ve farní kronice o roku 1918 
 
Dne 10. dubna rekvizice cínu na válečné účely: vydáno státu 10 konviček, 4 tácky, 2 svícny oltářní, 
1 konvička ke křtu, úhrnem 10 kilogramů. 
Letos poprvé kramáři nevyměňovali dvouhaléře (krejcary), nýbrž jenom desetihaléře a 
dvacetihaléře pro kleslou valutu, cenu peněz. 
28. května  ráno -1,5 R. Pomrzly na mnoha místech zemáky, fazole, rajská jablíčka a další. Z celé 
Moravy zprávy o krutých mrazech. Rovněž 5. června  zase -1,5 R, zase pomrzly zemáky a další i 
listí boučků a výhonky smrčků v lese. Dne 27. června v nížinách opět mráz. 
V červnu břišní tyfus rozlezlý ve Křtinách. 
29. června z nařízení papežova  všichni kněží sloužili mši sv. za vyprošení míru. 
Letní čas od 15. dubna do 15. září. 
4. srpna odpoledne o 2. hodině národní slavnost na projev samostatnosti Českého národa pod 
žezlem habsburským. 
Dne 24. srpna o půl 11.hod.biskup brněnský Norbert Klein přijel na faru se svým sekretářem 
synovcem do Křtin a v 16:30 odjel. 
Dne 15. září oslavil biskup brněnský dvousetleté jubileum hrobkové kaple sv. Anny, kázal a pak 
sloužil mši sv. za asistence patronátního a sousedního kněžstva. Zároveň i za vyprošení šťastného a 
brzkého míru. Odpoledne konal svátostné požehnání. K 17. hod. odjel do Brna. 
V Říjnu řádila nakažlivá nemoc, španělská chřipka. Horečka, nechuť k jídlu, bolesti v páteři a 
nohou. Často se z toho vyvine zánět plic, který rychle končí smrtí, zvláště u silných lidí. 
Dne 23. října v denních novinách zpráva, že ve Vídni utvořen National-Versammlung s vyloučením 
dosavadního parlamentu, který zastupoval všechny rakouské země německého jazyka pod jménem 
Deutsch Östereich a dali tím na jevo, že Rakousko bylo. Finis Austriae. 
 
Dne 28. října 1918 prohlášen v Praze samostatný Československý stát. 30. října poprvé vztyčen 
bíločervený prapor. Císařské znaky, orli dvouhlaví odstraněny nebo zalepeny. 1.listopadu po pozdní 
mši sv. i po odpoledním požehnání hrál farář na varhany a lid poprvé zpíval v kostele českou 
národní hymnu: Kde domov můj. 
4. listopadu v den jmenin bývalého rakouské císaře Karla slavná mše sv. v 8.hod. na poděkování za 
znovuzřízení československého státu.  
Slavnost zkalena večerní zprávou z novin, že v Praze na staroměstském náměstí zbořen mariánský 
sloup v neděli 3. listopadu. Jaký to rozhled do budoucnosti v novém státě.  
8. listopadu oslava ve školách, ale beze mše sv. Na brněnských středních školách si zvlášť profesoři 
vyžádali, aby mše sv. při oslavě nebyla. 
12. listopadu přinesly noviny, že císař Karel I. se vzdal ve Vídni trůnu. Je střežen lidovými vojíny 
v Schönbrunnu. Útěk německého císaře  Viléma II. do Holandska. Finis Germaniae. 
Sesazování králů, prohlašování republik, všeobecný chaos. Přehnala se bouře a odfoukla trůny jako 
zaschlé mouchy. Kdo by to byl tušil před 4 roky, že to tak skončí. 
Jako jsme se obávali roku 1914 vpádu nepřátel, nyní ještě více se obáváme. Hrozí hlad.   
V národním shromáždění v Praze straší návrhy: na manželskou rozluku, odstranění náboženského 
vyučování ze středních škol.   
20. prosince president československé republiky , Masaryk, slavil svůj vjezd do Prahy. Tam, kde 
stálo na uvítání kněžstvo, od té strany se odvrátil a děkoval za uvítání na opačnou stranu. 
26. prosince poslal farním úřadům pastýřský list, avšak byl dne 27. prosince odvolán a vrácen, 
protože to cenzura místodržitelská nepropustila. 
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Co nás ještě čeká v letoším roce  
 
13. srpna  

Opět se sejdeme při příležitosti fatimské pobožnosti v novém kostele v Březině.     
Pobožnost povede P. Kamil Sovadina OPraem z Křenovic u Slavkova. 

  
17. srpna – neděle - Tradiční svěcení květin a bylin 

Možnost si zakoupit křtinský bylinný porcovaný čaj.  
Při mši sv. v 10:30 hod. bude kázat P. A. Jiří Pleskač. Ve 14:00 hod. mariánská pobožnost. 

 
20. srpna – adorační den 

Ráno 7:30 hod. mše sv. a po ní celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti. 
 Ukončení pobožností v 17:00 hod. 
 
6. září – 1. mariánská sobota 

Přijedou poutníci z Čejkovic se svým duchovním Otcem i s farní schólou.  
       
13. září 

Fatimskou pobožnost v Březině v 17:30 hod. povede P. Miroslav Parajka.          
 
20. září 

Den městyse Křtin 
 
4. října - 1. mariánská sobota 

Farníky z Rájce – Jestřebí, Doubravice a Petrovic přivede P. Pavel Klouček  
 
7. října – neděle - 19:00  duchovní koncert 

Na programu: Petr Eben – Variace na Svatováclavský chorál, Miloš Štědroň – introitus, 
Jaromír Hnilička – Jazzová mše 
Účinkující: B Side Band, Filharmonie Brno, Ars brunensis chorus, Brass 6, Jaromír     
Hnilička (trubka), Ladislav Lakomý (citáty z bible) 

 
13. října - závěrečná fatimská pobožnost 

Vede P. Václav Novák se svými farníky z Budišova a Pyšela. 
 
19. října – neděle  - dušičková pouť  

Mše sv. v 10:30 hod. za všechny + poutníky a + dobrodince. 
Bude sloužit strahovský opat Michael Pojezdný OPraem.    

 
8. listopadu – 1. mariánská sobota 

Povedou ji farníci z Brna - Králova Pole se svým farářem Josefem Jahodou.  
 
9. listopadu – neděle 10:30 hod. svatohubertská mše  
 
6. prosince - 1.mariánská sobota  

bude spojena s mikulášskou nadílkou. Vede P. Pavel Kopecký. 
 
 
Za všechny Vaše modlitby, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať. Náš běžný účet  
č. 1361998309/0800. Odpovídá P. Tomáš Prnka, r.č. ČR E  11435. 
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