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Milí poutníci a farníci!

Většinou se shodneme: Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Každý je prožívá po svém.
Rodiče drží v náručí několikaměsíční dítě. Známe ten údiv dítěte. Oči může nechat na rozsvíceném
stromečku. Radost dítěte je i radostí rodičů. Děti o něco větší, ještě „věří“ na Ježíška, možná i
poslali psaníčko. Splnil se jejich sen, jejich přání? A ještě větší chlapci a děvčata vypočítávají a
chlubí se kolik jim Ježíšek nadělil dárků. Dospělí mají starost jak překvapit ty, které chtějí
obdarovat. Není vždy jednoduché vybrat vhodný dárek. Jak prožívají vánoce upoutaní na lůžko,
v různých domovech nebo i ve věznici?
Dárky o vánocích nám jistě udělají radost. Nezapomínáme však, že největším darem je nám
novorozený Spasitel. A tak se těšíme na vánočně vyzdobený a rozsvícený kostel, na půlnoční,
koledy, pastorely, živý Betlém.
K českým vánocům patří Ježíšek a Betlém. Jsme vděčni Bohu, že nám žádná ideologie
nevykořenila tuto tradici z našich srdcí. Zachovejme tuto tradici i dalším generacím. Globální a
konsumní svět bude potřebovat víc a více vánočního světla. Ať si můžeme rádi opakovat verše: „Vy
milé, krásné vánoce, co štěstí v sobě máte, vy Ježíškem a Betlémem se na nás usmíváte.“
Prožijte vánoce v rodinném kruhu, s Ježíšem v srdci a rok 2010, který je pro nás jubilejní,
v pohodě a radosti pod ochranou Panny Marie!
Ze srdce vám žehnáme
P. Jan Peňáz
P. Tomáš Prnka
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Votivní obrazy II.
V minulém „Pozdravu“ jsme uvedli 1. část votivních obrazů zavěšených v našem ambitu.
Mimo jiné jsem se zmínil o restaurování, požehnání a zavěšení vřesovického votivního obrazu.
Znovu připomínám více bylo zaznamenáno
v „Pozdravu“ 2/2005. Více se můžeme ještě
dovědět na našich webových stránek v sekci
Foto/video rok 2005 hlavní pouť, kde máme
uloženo 67 snímků z této slavnosti.
Pojďme nyní k dalším. Nejprve se
zastavíme u dvou nově restaurovaných obrazech.
První z nich je od poutníků z Němčic nad Hanou.
Zprávu nám poslala paní Ludmila Rudková, která
se podílí na zajištění každoroční pouti, ve své
farnosti:
„Poutníkům z Němčic nad Hanou již delší
dobu ležela na srdci starost, že je ve Křtinách votivní obraz našeho města v žalostném stavu. Je
nutné jej obnovit. Proto Josef Borek a Josef Látal začali pro tuto věc horlivě pracovat. Na jejich
zakázku namaloval místní malíř obrazů pan Květoslav Černý z rodiny křtinských poutníků obraz
nový. V červnu (30.6.) roku 2007 byl slavnostně za přítomnosti družiček a mladých hanáků
přinesen v procesí před milostnou sochu Křtinské Královny. Tam poutníky přivítal tamější farář P.
Tomáš Prnka, který obraz požehnal. Potom za doprovodu dechové hudby, kterou každý rok
zajišťuje Milan Kaděra z Hrušky, byl obraz přenesen do ambitu. Tam Zdeněk Kameník, Aleš
Zahradník a Pavel Navrátil jej zavěsili za přítomnosti četných poutníků. O obnovu obrazu se
nejvíce postaral pan Borek. Zajišťoval finance, krojované, družičky (mezi nimi tři družičky
Rudíkovy). Odměnou mu bylo, že vše dobře dopadlo. Poutníci z Němčic na Hané odvedli dobré
dílo a tak se každoročně budou scházet u krásně obnoveného obrazu. Bohužel pan Borek nečekaně
zemřel a další pouti, která se koná každoročně kolem svátku sv. Petra a Pavla, se již nedočkal.“
Je třeba poznamenat, že původní obraz byl věnován v roce 1953. Tehdy i dnes nese věnování:
„S vděčností a s prosbou věnují občané z Němčic nad Hanou.“ Němčickým patří naše poděkování.
Pojďme jen o krok dále k dalšímu nově restaurovanému votivnímu obrazu. Zprávu o obnově
tohoto obrazu nám poslal mailem
František Baláš:
„Tento
obraz
byl
vysvěcen
k příležitosti 930. výročí první písemné
zmínky o obci Hruška a sjezdu rodáků dne
13. 9. 2008 světícím otcem arcibiskupem
Janem Graubnerem.
V tento významný den byly rovněž
požehnány obecní symboly, vlajka a znak
obce. Obraz namaloval Květoslav Černý
z Němčic nad Hanou a zobrazuje současný
stav návsi a kostela sv. Jana Nepomuckého.
Do Křtin byl předán a zavěšen při
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spoluobčanů.
Slavnosti při večerní mši sv. se zúčastnili i poutníci z Vysočan vedeni svým farářem
Marcelem Javoru, který sloužil poutní mši svatou. Asistoval jeho stálý jáhen Mgr. Bořivoj
Sekanina. Přítomen byl i novokněz František Dostál, který nastoupil jako kaplan ve Valašských
Kloboukách. U slavnosti nemohl chybět ani němčický pan farář, který spravuje i sousední farnost
Hrušku.“
(Na našich webových stránkách v sekci Foto/video, rok 2009 najdete 36 snímků z této slavnosti.)
V současné době probíhá obnova dvou dalších obrazů. První je ze Šitbořic. Byl přinesen po
2. světové válce v roce 1947. Na něm čteme: „Matce Boží Křtinské z vděčnosti věnují Šitbořice.“
Druhý obnovují poutníci z Pivína. Zobrazuje zjevení Panny Marie nad obilným polem, v pozadí
vesnice s kostelem Čteme: „Z upřímné lásky od poutníků z Pivína v roce 1939. Věrni zůstaneme a
ty nás ochráníš.“ V prvním roce válečném jistě velmi působivý slib. Věrni víře i vlasti!
Pojďme k dalším obrazům,
které zdobí ambit a vyjadřují lásku a
úctu našich poutníků k Panně Marii
Křtinské. Blízko vchodu z ambitu do
kostela je umístěn obraz znázorňující
procesí poutníků jdoucí polní cestou ke
kostelu, nad nímž se zjevuje Křtinská
Madona s anděly. Nápis: „Matičce
Křtinské z vděčnosti a na památku
dlouholetého putování věnují poutníci
z Dambořic. L.P. 1953.“ Z Dambořic a
Uhřic putovali na několik dní
každoročně o první jarní pouti i s
hudbou vedenou kapelníkem Mayerem.
Foto: Ing. Jiří Messner

V roce 1947 přinesli poutníci obraz na kterém čteme: „Darováno Léta Páně občany farnosti Brodek,
Ondratice, Sněhotice a Dobrochova za vysvobození a zachránění z válečných hrůz v roce 1945.“ Na
něm vidíme zjevení Křtinské Madony nad vesnicí s hořícími domy a kostelem, se stopami zásahů
ve střechách.
Další obraz s nápisem: „Poutníci z Moravských Málkovi a Orlovic“.
Ze stejného kraje pochází votivní obraz s nápisem: „O Maria bez prvotního hříchu počatá
oroduj za nás! Věnováno od poutníků Moravské Prusy a Boškůvky.“ Rok: 1963.
Další obraz s motivem Panny Marie bez závoje stojící na měsíčním srpku na pozadí nebeské
sféry. Nápis: „Matičko svatokřtinská oroduj za nás, za věřící lid z Rybníčku. L.P. 1963.“
„Ctitelé Panny Marie Křtinské z Čehovic u Prostějova. Obnoveno Léta Páně 1981“, tak
čteme na dalším obraze s motivem Panny Marie Křtinské s anděly nad ulicí vedoucí ke kostelu.
Signováno: Stáňa Foltýn.
Od stejného autora je i další obraz: „Panně Marii Křtinské farníci z Vrchoslavic, Vitčic a
Stříbrnic. L.P. 1981“.
Pojďme jen o krok dále. Jsme u dalšího nově restaurovaného obrazu. Na něm čteme: „Panno
Maria, Matko naše tobě svěřujeme své radosti, bolesti a přání. Poutníci z Hrušky.“

P. Tomáš Prnka
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Rok 1989 v naší farnosti
Letos se na všech úrovních mluvilo o roce 1989. Co máme zaznamenáno v naší
křtinské kronice:
Letošní rok byl poznamenán dvěma velkými událostmi:
12. listopadu svatořečení sv. Anežky v Římě za účasti více jak 10.000 poutníků z České
republiky. Naplnilo se proroctví: „Až bude Anežka svatořečena, bude v Čechách konečně dobře“.
Druhá událost: 17. listopadu se otevřela nová svobodná cesta naší vlasti.
Velikonoce, které jsou základním kamenem církevního roku, připadly brzy na 26. a 27.
března. O velikonocích na slunci teplota až +28 °C.
První jarní pouť připadla na 6. května na sobotu, která byla pracovní. Pracovní volno bylo
přesunuto na pondělí 8. května. Sobota byla deštivá, přišlo málo poutníků, několik mladých
připutovalo z Pivína za zpěvu: „Nastokrát buď pozdravena …“ Slabší sobota byla vynahrazena
v neděli a v pondělí. V neděli 7.5. připutovalo procesí z Břestu - asi 300 i s hudbou, dále Boršice
u Buchlovic, Pivín, Pustiměř, Hulín, Benešov, Dambořice, Jesenec, Kladky, Hovorny a další. Mše
sv.: 6:15, 7:30, 9:00 a 10:30 hod. Přítomní kněží: P. Jaroslav Hudec, P. Josef Dostál, P. Josef
Chyba z Nerovnic, P. Václav Slouk a místní děkan P. Tomáš Prnka. Večer v 18:30 hod. překrásná
májová pobožnost za účasti mládeže, litanie, písně, kytary, promluva. I písemná kladná odezva.
Pondělí - volný den - 8. května. Po mši sv. v 6:30 hod. odešli poutníci z Břestu a Hulína,
kteří šli pěšky do Lulče na vlak. Na ranní mši sv. přijeli poutníci z Dubu nad Moravou i se svým
duchovním otcem Cyrilem Vrbíkem. Hrubou mši sv. sloužil P. Václav Slouk. Odpoledne
připutovali poutníci ze Znojma, Šlapanic, Podolí, Práce, Blažovic, Křenovic. Od křížku u mlýna šli
spolu s kněžími a ministranty pěšky lesní cestou. Družičky nesli sošku Panny Marie, Mši sv. sloužil
P. Pavel Kopecký, kázal P. Pavel Dokládal. Ke sv. přijímání přistoupilo kolem tisíce poutníků.
Následoval mohutný světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny.
Sobota 13. května. Odpoledne v 17:00 hod. sloužil mši sv. ThDr. Ladislav Tichý, odborný
asistent bohoslovecké fakulty z Litoměřic. Poutníci z Blanska, Suchdolu, Brodku u Konice,
z Benešova (značná část šla pěšky), Otaslavic, Vincencova, Konice a další. Před 18:00 hod. vyšel
průvod z fary přes náměstí hlavním vchodem do kostela. V průvodu šli hlavně kněží a to:
P. František Vavříček, arcikněz, P. Josef Chyba, P. Josef Večeřa, P. Arnošt Korec, P. Václav Knittl,
P. Jaroslav Hudec, P. Josef Dostál, P. Václav Kříž a hlavní celebrant prelát Ludvík Horký. Při mši
sv. podávalo devět kněží a bohoslovců sv. přijímání. Zpívala blanenská schla, hrála hudba ze
Suchdolu. Po mši sv. tradiční světelný průvod.
14. května Hod Boží svatodušní. Mše sv.: 6:15, 7:30, 9:00 a 10:30 hod. Ve 13:00 hod.
rozloučení s poutníky. Poutník: Prostějov, Vrahovice, Bošovice, Otnice, Šitbořice, Držovice,
Brodek u Prostějova, Litenčice, Sulkovec a další. 28. května neděle slavnost Božího těla a 1. sv.
přijímání - přistoupilo 17 dětí. Následoval průvod k dvěma oltáříčkům (jeden v kapli sv. Anny,
druhý v ambitech). Doprovázela místní hudba a zpěvačky.
24. a 25. června Hanácká pouť. V sobotu navečer připutovali poutníci z Němčic nad Hanou,
Hrušky, Křenovic, Měrovic (mnozí šli pěšky z Lulče) a Vysočan. V neděli mše sv.: 6:30, 7:30, 9:00
10:30 hod. Přišli poutníci z Lulče a Drnovic u Vyškova.
V neděli 2. července v 9:00 hod. sloužil mši sv. P. Fabián Knedlík pro poutníky z Lipovce
a Kulířova a následující neděli 9.července v 9:00 hod. P. Vladimír Krejsa pro poutníky z Tištína
a Koválovic.
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sv. Anny místní děkan P. Tomáš Prnka a v 10:30 hod. P. Václav Trmač z Nerovnic. Po mši sv.
uděloval novokněžské požehnání. Hrála krojovaná hudba z Nenkovic. Poutníci z okolí, z Bílovic
nad Svitavou, ze Saština, Pačlavic, od Nitry a další.
V neděli 20. srpna tradiční svěcení květin a to v rajské zahradě u sochy Panny Marie.
15. října dušičková pouť. V 10:30 hod. sloužil mši sv. prelát Helmut Grünke augustiánský kanovník
z Německa. Kázal P. Oldřich Navařík, kanovník z Brna. Tři autobusy poutníků přijelo z Lysic, dva
autobusy z Doubravice, po jednom autobusu z Bořitova, Břestu, Piešťan, Kuchyně u Malacek.
Účast překvapující.
O půlnoční 24.prosince ve 22:00 hod. zpíval chrámový sbor Hradilovu vánoční mši pod
vedením Jana Opletala. Skvělé provedení, účast neobvykle velká za účasti z celého okolí.
V tomto roce jsme konali pobožnosti nazvané mariánské odpoledne.
4. června patřilo mládeži. Asi 2.000 mladých zaplnilo náš chrám Na jedné straně jsme mohli
pozorovat několik chartistů (měli i svoji vývěsku), na druhé straně několik z těch, co měli podávat
zprávy. Program: Rytmické písně, modlitby, osobní svědectví, mutěnická mládež předvedla pásmo:
Jesus Christus Super Star. Slovem provázel P. Pavel Dokládal. Odeslali jsme Otci kardinálu
Františku Tomáškovi přání k jeho blížícím devadesátinám. Závěrem mše svatá.
16. července mariánské odpoledne ke cti sv. Klementa Maria Hofbauera. Moderátorem byl
P. Václav Slouk, přivedl i svatojakubskou mládež. Pásmo o sv. Klementovi přednesli: Antonín
Beránek z Bukoviny, Josef Hloušek z Habrůvky, Ivana Grégrová ze Křtin a bohoslove Slavomír
Bedřich.
20. srpna mariánské odpoledne před velebnou svátostí. Program: Ježíši Králi -zahájení, čtení
z kroniky: jak začínaly adorační dny, kytarové zpěvy (skupinka z Jedovnic): Otevři Pane, ústa má Náboženský stav v našem národě, archa úmluvy (Jozue 31-17- výklad), Ave Marie (housle Jan
Opletal), Maria - úžasný květe (kytary) - Zpívej haleluja (kytary) - Proč zvykli jsme si snadno žít
(kytary), Nejkrásnější chvíle jsou na kolenou (kytary) - svědectví bohoslovce Josefa Polnického.
Ave Verum (housle), Laudato si (kytara), "Bože chválíme tebe".
17. září - Maria a Písmo sv. - program: intronizace Písma, pásmo - mládež z Brna-Kr. Pole,
senior církve českobratrské evangelické Miroslav Rozbořil a jeho spolupracovníci (Ester Marková,
Vladimír Hoblík, Iva Tramplerová) - velmi zdařilé. Závěrem mše sv., kterou sloužil Jindřich
Kotvrda z Brna-Kr. Pole. Minivýstava biblí.
15. října mariánské odpoledne dušičkové - přijely 3 autobusy z Rousínova, 1 z Benešova,
2 z Boskovic a další. Zpívala a hrála skupina z Ochoze, Pivína a další.
a) zastavení v kostele
b) zastavení v hrobce pod kaplí sv. Anny
c) zastavení u sochy v mariánské zahradě
Pak závěrečné požehnání (P. Josef Mareček). Zpíval téže chrámový sbor z Rousínova. Velká účast.
Prázdninovou praxi zde konalo 5 bohoslovců: Petr Suchý, Slavomír Bedřich, Josef
Polnický, Pavel Krejcar a Petr Rössler.
V roce 1989 jsme prostavěli 850.000 Kč. Na tuto dobu jistě velká částka. A ještě zůstalo
přes 200.000 Kč na běžném účtu.
Při fasádních pracích na kostele vypomáhali z pozořické farnosti: Ambrož Jiří, Beneš Alois,
Beneš František, Brtník Josef, Ing. Pavel Dvořáček, Filip Arnošt, Fišer Martin, Koukal Karel,
Ondráček Jiří, Skládaný Petr, Smutný Jan, Studýnka Alois, Šmerda Stanislav, Titz Jiří a Titz
Marek.
P. Tomáš Prnka
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Svatohubertská mše
Každým rokem jezdíme s naší rodinou na podzim do Křtin a to buď na dušičkovou nebo na
hubertskou pouť. Letos jsme se rozhodli pro hubertskou pouť. Už dlouho před termínem se těšíme
na samotnou cestu autem. Pocházíme s Hané, kde lesy nemáme, proto už cesta od Vyškova, během
které jsou vidět lesy malované podzimními barvami, je pro nás obrovský zážitek.
Letos tento zážitek byl umocněn ještě nádherným počasím, kdy se sluníčko odráželo na
lesknoucích se listech od předchozích dešťů. Hubertská pouť je oslavou myslivců a ve Křtinách
obzvlášť, protože zde sídlí lesní škola. A ta připravila, jako každým rokem, pouť na jedničku. Již z
dálky u vchodu do ambitů byla cítit libá vůně čerstvě natrhaného jehličí, kterým byl nádherně
vyzdoben nejen kostel, ale i ambity, vstupy apod. Všude stály myslivci ve svátečních uniformách,
byla přichystaná nosítka se zastřeleným jelenem. Vstoupili jsme do kostela a byli jsme překvapení
velkým množstvím lidí připravených na mši svatou. Mši svatou sloužil P. Prnka, který hned v
úvodu přivítal vzácné hosty, všechny nás povzbudil a promluvil v poutavém kázání. Průběh mše
okrášlil pěvecký sbor a hudebníci pomocí lesních rohů a krásně zazpívané Ave Maria zpěvačkou na
kůru. Na závěr se posvětila velmi pěkně provedená kovová socha sv. Huberta. V poledne pak byla
možnost poslechu nejen koncertu lesních rohů v ambitech, ale i zvonohry.
Na hubertské pouti jsme byli několikrát, letos se nám ale zdálo, že na mši svaté bylo nejvíce
poutníků. Jeden náš rodinný známý je myslivec a vůbec milovník myslivosti, jezdí každým rokem
nejen na pouť do Křtin, ale také na sv. Hostýn, do Dubu nad Moravou a tak může srovnávat. Pouť
ve Křtinách se mu ale jeví nejen jako "pouť", ale také jako velký kulturní zážitek. Tento pocit máme
i my. Pán Bůh zaplať všem, kteří se na přípravě podílejí!
Markéta Látalová z Břestu

Foto: Ing. Václav Rozlívka
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Křtinská Zvonohra
Naše křtinská Zvonohra má stále řadu obdivovatelů jak z tuzemska tak i z ciziny.
Je unikátem v celé střední Evropě. Zvonař Petr Manoušek, který všechny zvony pro naši Zvonohru
ulil, nabídl její rozšíření o 6 až 7 zvonů. Přimlouvám se za číslo šest, pak by obsahovala symbolické
číslo 33. Zamýšlené zvony jsou menší o váze 6 až 8 kg, průměr 188 až 220 mm, v ceně kolem
40.000 Kč včetně DPH.

Všechny dosavadní
zvony (a nejednalo se o malé
částky)
uhradili
naši
příznivci. Najdou se dárci pro
další zvony? Jméno zvonu si
může určit dárce. Bylo by
krásné realizovat tento záměr
v příštím roce, který bude zde
ve Křtinách jubilejní. Můžete
se přihlásit na adresu, která je
v tiráži na poslední straně
„Pozdravu“. Těšíme se na
Váš zájem a přízeň!
P. Tomáš Prnka
Foto: Ing. Jiří Messner

Jubilejní rok 2010
Již za necelý měsíc vstoupí naše poutní místo do roku oslav
velikého výročí a sice 800 let od zjevení Panny Marie křtinské
v nedaleké Bukovince v roce 1210, jak o tom podává zprávu i nápis
na místní kapličce „Zde se roku 1210 Křtinská Panna Maria
zjevila“.
Oslavy budou zahájeny na den výročí 260. let od benedikce
křtinského chrámu, tedy 1. května, kdy při slavnostní
koncelebrované mši svaté v 10:30 hod. přivítáme vzácného
poutníka až z Říma, kardinála Giovanni Coppu. Budou následovat
další tradiční i mimořádné „jubilejní“ poutě za účasti biskupů a
opatů, kteří mají k našemu poutnímu místu nějaký vztah či jsou brněnskými rodáky. Připravujeme
také další bohatý program v podobě koncertů, přednášek, výstav atd. Podrobné informace budou
přibližně od přelomu roku 2009/2010 zveřejněny na k tomu speciálně zřízených stránkách
http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010. Již nyní zde naleznete hodně zajímavých informací. V příštím
„jarním neboli velikonočním“ Pozdravu plánujeme zaslat brožurku s detailním oficiálním
programem oslav Jubilea.
Vše, co s Jubileem bude souviset, bude označeno uvedeným logem. Věnujte tedy prosím
těmto informacím zvýšenou pozornost. Budeme rádi, pokud si z naší nabídky vyberete a přijedete
s námi Jubilejní rok oslavit.
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Další informace pro rok 2010
Vydali jsme nástěnný kalendář na rok 2010. Obsahuje církevní kalendárium a přehled hlavních
poutí. Neděle a významné svátky jsou označeny příslušnou liturgickou barvou.
V roce 2010 připadá Hod Boží velikonoční na 4. dubna.
1. jarní pouť bude 15. a 16. května.
Hlavní pouť bude 22. a 23. května.
Kompletní přehled poutí uvedeme v dalším (velikonočním) čísle Pozdravu ze Křtin.

Vánoce 2009
V neděli 20. prosince v 11:30 hod. naši skauti přinesou betlémské světlo, které převezmeme.
Narození Páně oslavíme už na Štědrý večer ve čtvrtek 24. prosince: dětská mše sv. bude v 16 hodin
a půlnoční ve 22:00 hod. Bohoslužbu bude provázet křtinský chrámový sbor s orchestrem.
Pro farníky zajišťujeme autobus.
Hod Boží vánoční:
ve Křtinách 7:30 a 10:30 hod. - při této mši sv. bude zpívat náš chrámový sbor
v Bukovince a v Březině v 9:00 hod.
V pátek v 5 hodin večer pořádají skauti za značného přispění rodičů v Bukovince na Dolním konci
(u Konvalinků) „Živý Betlém“.
V sobotu je svátek sv. Štěpána - bohoslužby jako na Hod Boží vánoční.
27.12. neděle – svátek sv. Rodiny - bohoslužby jako na Hod Boží vánoční. V neděli v 15:00 hod.
bude koncert, kde uslyšíme vánoční hudbu z celého světa.
Občanský rok ukončíme na sv. Silvestra ve čtvrtek 31.12.2009, děkovná mše svatá bude v 15
hodin, mše svatá bude také v 19 hodin, po ní se zahřejeme na faře a na Nový rok budeme čekat
v tiché modlitbě v kostele od 23 hodin a pak jej přivítáme všemi zvony.
Pátek 1. 1. 2010 - slavnost Matky Boží, Panny Marie. Bohoslužby jako na Hod Boží vánoční.
Neděle 3. 1. Bohoslužby jako na Hod Boží vánoční.
Ve 14:00 hod. zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej, mistře“ v podání Brněnského
filharmonického sboru, Dómského smíšeného sboru, orchestru a sólistů. Řídí Petr Kolař, ředitel
kůru brněnské katedrály.
Neděle 10.1. - svátek Křtu Páně. Bohoslužby jako na Hod Boží vánoční, pouze v Březině bude
mše svatá se křtem dítěte až v 10 hodin. V 15:00 hod. se rozloučí při koncertě s dobou vánoční
Kantila Křtiny, sbormistr Lukáš Sotolář.

Za všechny Vaše modlitby, za stálou přízeň, za Vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! Dík i za
finanční dary, které posíláte naším běžným účtem č. 1361998309/0800
Vydává Římskokatolická farnost Křtiny, PSČ 679 05, č.p 72.
Webový portál: http://krtiny.katolik.cz
Odpovídají:
P. Tomáš Prnka, tel.: 516 410 437, 731 402 625, e-mail: tomas.prnka@katolik.cz
P. Jan Peňáz, tel.: 516 439 189, 736 52 92 21, e-mail: penaz.vm@seznam.cz , www.poutnik-jan.cz
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