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Milí poutníci a farníci! 

 
 Začínáme 20. ročník našeho „Pozdravu ze Křtin“. Mám před sebou první číslo z roku 
1990. Na první stránce čtu: „Setkávání u Panny Marie Křtinské bude nás i nadále posilovat, 
abychom vydávali svá svědectví. Náš lid se vždy utíkal k Panně Marii jako ke své 
Divotvůrkyni. Prosme i my Matku Boží, která divy tvoří, ať se za nás přimlouvá. Kéž na její 
přímluvu roste naše vlast do krásy duchovní i hmotné!“ 

 Po celá léta jsme „Pozdrav“ rozesílali a rozdávali. Odezva byla vždy veliká a radostná. 
Těšili jste se na  jednotlivá čísla. Uváděli jsme co nového u trůnu Panny Marie Křtinské.  
Společně jsme prožívali radost z nové Zvonohry, největší ve střední Evropě, z Radostné cesty 
se sedmi kapličkami ke cti Panny Marie Sedmiradostné, objevili jsme kostnici - ossarium - s 
dvanácti záhadnými lebkami, zpřístupnili jsme studánku, u které se po celá staletí zastavovali 
naši poutníci. Studánku jsme obohatili stavbou nové „Poklony“. Mariánští ctitelé přispěli 
k obnovení křížů, u kterých se zastavují ti, kteří směřují k Perle Moravy. 
 Radovali jste se, když jsme zbudovali nový kostel v přifařené obci Březině. Z darů 
poutníků, farníků i ze státního příspěvku jsme dali interiér i exteriér mariánské svatyně do 
plné krásy a tak plným právem byla prohlášena za Národní kulturní památku. 

 Ale to nejdůležitější: nacházeli jsme u trůnu Panny Marie hodně posily, radosti a 
pravdivosti slov:  

„Krásná Boží Máti, 
 perlo křtinských strání, 

ten, kdo srdce dá ti, 
dojde požehnání!“ 

  
Zůstaňte nám i nadále věrni a k tomu vám ze srdce žehnáme a přejeme radostné 

velikonoční Aleluja!         
 

 
P. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka 
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Panna Maria Křtinská - Útočiště soužené Moravy 
 
 

 „Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, o život bylo zápasit nám v boji.“ Tak zpíváme 
v cyrilometodějské písni. Tuto skutečnost nám potvrzuje i historie našeho poutního místa. 

 Mědirytina Filipa Kiliána zaznamenává nejdůležitější události v historii poutního 
místa ve Křtinách a zároveň stav původních kostelů v poslední čtvrtině 17. století. V dolní 
části je zobrazeno sedm postav, které připomínají smutné události, které se zapsaly do historie 
poutního místa. Stejný motiv zvolil brněnský malíř Jan Jiří Etgens na fresce nad hlavním 
oltářem. Co znamenají tyto postavy? Ve vzácné starobylé historii „ Refugium peccatorum - 
Útočiště hříšníků“ zdejší farář Jakub Tiehan zaznamenává sedm následujících událostí. 

 

 

 

1) Dle starodávného vyprávění vpadli v roce 1249 Tataři na Moravu, pronikli až do 
Křtin a uloupili vše, co bylo vzácné a cenné. Poutní místo mnoho utrpělo, ale milostná socha 
zůstala nepoškozená. 
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 2) Druhá postava znázorňuje husitského vojevůdce Jana Žižku. Připomíná tak rok 
1423, kdy jeho vojáci nejenom uloupili vše co se dalo, ale pobořili kostel i klášter. Také i 
zavraždili několik řeholních sester, jen několik se zachránilo útěkem do zábrdovického 
kláštera. Premonstráti nikdy nezapomněli zdůraznit, že zdejší půda je posvěcena krví 
nevinných panen, které zde statečně položily život pro Krista. Toto vědomí nezůstalo bez 
odezvy u poutníků, zvláště, když jim ukazovali samotné místo, kde měly být řeholnice 
umučeny. Nalézalo se poblíž většího křtinského kostela a zasahovalo až k dnešnímu vchodu 
do ambitu. Jeho načervenalé zabarvení bylo považováno za stopy prolité krve. Anonymní 
„Poutník křtinský“ k roku 1706 poznamenává: „U německého zdejšího kostela je místo na 
kterém obzvláště když vlhký čas jest, vždy se vidí něco červeného a jako krvavého. To místo 
již několikrát jest oškrabáno, ale v brzkém čase zas se ta červenost ukazuje. Řeč od předků 
přišla, že na tom místě některé duchovní panny jsou zamordované a že to jejich krev jest ...“ 
Jak dodává roku 1738 Jakub Tiehan, červené zabarvení tohoto místa zaniklo až při výstavbě 
dnešní kaple svaté Anny na konci druhého desetiletí 18. století. 

 3) Třetí postava drží oheň. Proč? Tvrdá rána postihla Křtiny roku 1611 (pondělí po 2. 
neděli velikonoční - tehdy se tato neděle označovala „Provodní“). Otázka pro čtenáře: Kdo 
zjistí, který to byl měsíc a který den? Požár vznikl na farním dvoře, který se rychle rozšířil na 
okolní domky. Do půl hodiny ležela v popelu část vesnice rozkládající se směrem k mlýnu. 
Ve velkém nebezpečí se ocitnul i český kostel, který bezprostředně ohrožovaly plameny 
hořící fary stojící od něj pouhých patnáct kroků. Jeho střecha byla ohněm silně rozehřátá, ale 
odolala a kostel nevyhořel. Záchranu kostela považovali později zábrdovičtí letopisci za 
zázrak. Místu, kde stála vyhořelá fara, se dodnes říká „Na spálenisku“. 

 4) Třicetiletá válka se poprvé negativně podepsala do života zábrdovických i 
křtinských premonstrátů. Probíhalo stavovské povstání. Roku 1619 byl uvězněn zábrdovický 
opat Benedikt Waltenberger a jeho spolubratři. Současně byl jim zkonfiskován i klášterní 
majetek. Stejnému osudu neunikl ani kostelní poklad ve Křtinách. Po zázračném vítězství 
katolických vojsk na Bílé hoře dne 8. listopadu 1620 uspořádal kardinál Dietrichstejn 
děkovnou pouť k Panně Marii Křtinské, kterou sám do Křtin přivedl 15. dubna 1621 (druhá 
neděle po velikonocích). Tehdy kardinál a biskup olomoucký za přítomnosti mnoha kněží, 
šlechticů, měšťanů města Brna a poutníků slavil děkovnou bohoslužbu za vysvobození ze 
všech úkladů a násilí. Na památku věnoval Křtinám obraz Bolestné Panny Marie ozdobený 
kardinálským erbem.        

 5) Pokračovala třicetiletá válka a psal se rok 1623. Tehdy vtrhly na Moravu oddíly 
Turků (pátá postava - Turek). Vedl je sedmihradský kníže Gabriel Netulen. Těsně před jejich 
příchodem se podařilo duchovním utéci do okolních lesů. Jen jeden z nich křtinský farář 
Tomáš Novák pro svůj pokročilý věk nemohl utéci a proto se skryl na věži pod podlahou. 
Bethlenovci se vrhli na oba kostely a odnesli z nich vše, co se odnést dalo. Sochy Panny 
Marie se však nedotkli. Při svém rabování dorazili i na věž, v níž byl ukryt kněz Novák. 
Chodili přímo po podlaze, pod níž se nalézal, ale nenašli ho. Jinak by dopadl jako křtinský 
občan Jan Cigán, kterého chytili a nedaleko kostela sťali. Pověst říká, že mnozí z tureckých 
vojáků před obrazem Panny Marie oslepli a tak milostné soše neublížili. 

Pokračování na str. 6 
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Pořad poutí v roce 2009 
 
26. dubna (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., po bohoslužbě na náměstí ukázky zásahu hasičské techniky, během celého 
programu bude hrát dechová hudba. 
 
1. května (pátek) - Desetiletá příprava na velké křtinské jubileum 
Odpoledne v 17:00 hod. v Bukovince mše sv., po ní průvod ke kapličce, kde se dle staré tradice v roce 
1210 zjevila Panna Maria Křtinská. Následuje májová pobožnost. 
 
8. května (pátek) - Pouť brněnské mládeže  
za účasti generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška 
 
23. května (sobota) - 1. jarní pouť 
8:00 hod. první mše svatá  
10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu, Hulína, Žalkovic a další. 
Odpoledne přijdou poutníci ze Šlapanic, Benešova, Podolí, Boskovic, Dambořic a další. 
17:30 hod. májová pobožnost  
18:30 hod. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod 
 
24. května (neděle) - 1. jarní pouť 
Mše svaté: 6:15 – 7:30 – 9:00 a 10:30 hod. (slouží brněnský děkan a kanovník Václav Slouk). 
Odpoledne v 13:30 hod. adorační pobožnost (uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, 
Pustiměř a další). 
 
30. května (sobota) - Hlavní pouť 
8:00 hod. první mše svatá a další dle příchodu poutníků. 
16:00 hod. mši sv. bude sloužit Mons. Ladislav Tichý 
18:00 hod. mše sv., slouží brněnský otec biskup Vojtěch Cikrle 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. 
 
31. května (neděle - Hod Boží svatodušní) - Hlavní pouť 
Mše svaté: 6:15 – 7:30 – 9:00 
10:30 hod. bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík, OPraem. 
14:00 hod. mariánská pobožnost.  
Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další. 
16:00 hod. bude sloužit mši sv. P. Pavel Dokládal, president Fatimského apoštolátu 
 
1. června (pondělí svatodušní) - Mše svaté: 7:30 a 17:00 hod. 
 
7. června (neděle - Nejsvětější Trojice) Orelská pouť 
V 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá. 
Dopoledne poutníci z Pozořic.  
Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr svátostné požehnání. 
17:00 hod. pobožnost u obrázku Nejsvětější Trojice v Bukovince. 
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11. června (čtvrtek) v 16:00 hod. v Bukovince mše sv. a po ní Božítělový průvod po vesnici. 
 

14. června (neděle) - Vyškovská pouť (!! Pozor: změna oproti Poutnímu kalendáři !!) 
7:30 hod. první mše svatá a po ní Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny. 
10:30 hod. hlavní mše svatá, hraje hudba „Bivojanka“.  
13:00 hod. adorační pobožnost. 
 

21. června (neděle) 
Připutují poutníci ze sloupské farnosti. 
 

27. června (sobota) - Hanácká pouť 
18:30 hod. mše sv. a po ní světelný průvod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora. 
Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan. 
 

28. 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. 
 

5. července (neděle) - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
10:30 hod. pouť Lipovec a Kulířov. 
6. července (pondělí) - Tradiční votivní pouť 
9:00 hod. Tištín, Koválovice, Osičany, Nezamyslice, 
14:00 hod. rozloučení s poutníky 
 

26. července (neděle) - Svatoanenská pouť 
7:30 hod. mše svatá v kostele  
9:00 hod. 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 
 

16. srpna (neděle) - Tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 – 10:30 (pozveme novokněze) 
14:00 hod. adorační pobožnost 
 

19. srpna (středa) před 18. hodinou - příchod pěších poutníků na Velehrad - odcházejí druhý den 
v 6.30 hod. - můžete je vyprovodit 
 

Po celý měsíc září přicházejí poutníci z různých míst. Každou neděli dopoledne i odpoledne. 
19. 9. (sobota) - Den Křtin - v 8:30 hod. - bohoslužba za všechny občany, živé i zemřelé, 
s duchovními všech křesťanských vyznání 
20.9. (neděle) v 10:30 hod. slavná mše svatá s generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem 
 

18. října (neděle) - Dušičková pouť 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 hod. 
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. 
 

8. listopadu (neděle) - Svatohubertská mše 
10:30 hod. mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř. 
 
 
Nedělní mše svaté v poutním období:  od 24. května do 18. října v časech 7:30 – 9:00 – 10:30 hod. 
Mimo poutní období:   do 17. května a od 25. října v časech 7:30 – 10:30 hod. 
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 6) Další nezvanou návštěvou se stali 19. srpna 1638 Valaši. Když přitáhli do sousední 
Březiny, chytili tamního občana Jana Soukupa a chtěli od něho peníze. Mučili ho tak dlouho, 
dokud jim neřekl, že je má zakopané v kostele ve Křtinách. Myslel si, že tím unikne dalšímu 
mučení a že ho propustí. Valaši ho však dovlekli do Křtin a zde jim musel ukázat, kam peníze 
ukryl. Na několika označených místech pak kopali a když nic nenašli, vytáhli ho před kostel a 
znovu ho mučili. Protože jim nic nového neřekl, nechali ho nakonec být a odtáhli. Z kostela si 
odnesli pouze několik svíček, nic cennějšího nenalezli. Pověst vypravuje: Najednou v kostele 
uslyšeli veliký hřmot. Rozhlíželi  se odkud ten zvuk zazněl. Tu jejich vůdce pohlédl na sochu 
a připadalo mu, že se Panna Maria mračí a proti němu vztahuje ruku. Všichni se zděsili a 
položiví z kostela utíkali. Svědectví vydal zmíněný Jan Soukup. 

 7) Poslední postava je ve švédském oblečení. Když na Moravu pronikali Švédové, 
rozhodl se křtinský farář Norbert Credelius s ostatními spolubratřími ukrýt staré písemnosti a 
zbylé cennosti na nedalekém Novém hradě u Olomučan. Při svém několika měsíčním 
obléhání  města Brna v roce 1645, podnikaly oddíly Švédů loupeživé výpravy do širokého 
údolí. Na den Nejsvětější Trojice okolo deváté hodiny se znenadání roznesl Křtinami křik, že 
sem míří velký oddíl Švédů. V kostele byla v té chvíli sloužena bohoslužba. Lid i kněží utíkali 
přímo od oltáře do lesů, kde zůstali ukrytí po mnoho dnů. Švédové však Křtinami jenom 
prošli a kostelům nevěnovali žádnou pozornost. (Pověst vypráví, že uloupili z milostné sochy 
gotické korunovační klenoty.) Pospíchali na Nový hrad, kde čekali bohatší kořist. Zde 
překvapili nic netušící posádku hradu, hrad vyloupili a zapálili, takže do dnešních dnů zůstal 
zříceninou. Obrovské bohatství, které zde ukryla celá řada kostelů, klášterů a panství, pak 
odvezli na šestnácti vozech. Při požáru lehlo vše popelem, vše, co odvézt nestačili, především 
staré písemnosti. Při tom byly zničeny křtinské archiválie, privilegia, mezi nimi tzv. „Stará 
křtinská kniha“, která by dnes byla zvlášť cenným zdrojem informací o historii Křtin 
v rozmezí 13. až 16. století. Křtinské kostely však zůstaly válkou nedotčeny, takže již 4. září 
1645 mohli občané města Brna vykonat děkovnou pouť k Panně Marii Křtinské. Vedl je  
statečný obráncem města jezuita Martin Středa. Putoval bos.   

 Ve všech těch těžkostech se lidé utíkali k Panně Marii Křtinské. Proto Jan Kryštof 
Laidig na své mědirytině z roku 1717 ji právem nazývá „Útočiště soužené Moravy“. Při 
pohromách nebyla milostná socha poškozena. Z toho důvodu věrný a pravidelný křtinský 
poutník Šebestián Kubínek v mariánské písni „Tisíckrát pozdravujeme tebe“ obměnil verš:  

„ Před tvou sochou divem zachovanou“. 

 Tak se stále naplňují slova písně: „Kdo se k tobě vine, nikdy nezahyne.“ 

 
 

Podle pramenů Marka Šenkyříka, Jana Royta a Vladimíra Hyhlíka  
zpracoval P. Tomáš Prnka 
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Mariánské soboty 2009 
 

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

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

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

Povede ji P. Pavel Kopecký z Letovic. 

----------------------------------------------------------- 
Chválu vzdejme, Moravané, nejsvětější Matce Páně! 

 
 
 
Fatimské pobožnosti 2009 
 

V Březině v nich budeme pokračovat již po čtrnácté. 
Program tradiční: 17:30 hod. modlitba růžence, 18:00 mše svatá. Příležitost k přijetí svátosti 
smíření. 
 
Termíny jsou tyto: 
13. května (středa)   přijede P. Josef Šiška se svými farníky a chrámovým sborem. 
13. června (sobota)   bude s námi P. Jiří Ochman s poutníky. 
13. července (pondělí)  povede P. Pavel Buchta z Otnic a Bošovic. 
13. srpna (čtvrtek)   bude s námi P. Kamil Sovadina OPraem. z Křenovic u Slavkova 
13. září (neděle)   povede P. Miroslav Parajka. 
13. října (úterý)   uvítáme P.Václava Nováka a jeho farníky z Budišova a Pyšela. 

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

„Ty jsi naše milá Matka, Tys naše naděje všecka!“ 
 
 
 

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. 
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Velikonoce ve Křtinách 2009 
 
5. dubna   Květná neděle  Křtiny   7:30 a 10:30 

Březina  9:00 
Bukovinka  9:00 

svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Marka 
Křtiny   14:00  Křížová cesta 

 
9. dubna   Zelený čtvrtek  Křtiny   16:45  a adorace 

Bukovinka  18:00 
památka poslední večeře 

 
10. dubna   Velký pátek   Křtiny   16:30 

památka umučení Páně, po celý den přísný půst 
bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání 

 
11. dubna   Velikonoční vigilie  Křtiny   18:30 

v ambitech žehnání 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 

 
12. dubna   Hod Boží velikonoční 

Křtiny   7:30 a 10:30 
Bukovinka  9:00 
Březina  9:00 

při bohoslužbách žehnání pokrmů. 
 
13. dubna   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.! 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!  
Díky i za finanční dary, které posíláte na náš běžný účet č. 1361998309/0800 
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 P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz 
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