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Ročník 21                                                   1/2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Milí poutníci a farníci! 

  

 S „ Pozdravem“ vám posíláme i bohatý program našeho letošního jubilejního roku. Osmisté 

výročí je jistě velmi významné. Je především příležitostí si připomenout bohatou historii křtinského 

poutního místa. Legendární vyprávění jde ještě dále. Říká, že základem zdejšího duchovního 

pramene byla misie sv. Cyrila a Metoděje. Ve zdejším údolí křtili poutníky putující k tehdejšímu 

významnému kultovnímu místu v Býčí skále. Proto „Údolí křtu“, později Křtiny. Historikové se 

opírají většinou o údaj, který je uveden na kapličce v nedaleké Bukovince: „Zde se roku 1210 

zjevila Panna Maria Křtinská“. Křtinská kronika zaznamenala slavnost sedmistého výročí v roce 

1910. 

 Bohatá je historie našeho poutního místa. Předpokládáme, že bohatý bude i celý jubilejní 

rok. 1. května přivítáme našeho vzácného poutníka kardinála Giovanni Coppu, kterého také přivítají 

fanfáry souborů loveckých trubačů. Jubileum není jen vzpomínání, ale vede nás, abychom 

především prohloubili náš duchovní život i mariánskou úctu. Proto i náš brněnský biskup vyhlásil 

pro naše poutníky odpustky, jak je uvedeno v přiloženém jubilejním programu. 

 Srdečně vás všechny zveme. Přejeme vám i sobě, aby nás všechny křtinské Jubileum 

obohatilo láskou Boží i přímluvou Panny Marie. 

 K tomu vám ze srdce žehnáme a přejeme radostné prožití svátků velikonočních. 

 
P. Jan Peňáz 

P. Tomáš Prnka 
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Pořad poutí ve Křtinách v roce 2010 
s podrobnostmi o tradičních bohoslužbách nad rámec programu Jubilejních oslav 
 
25. dubna (neděle) - Hasičská pouť 
7:30 hod. ranní mše svatá 
9:50 hod. průvod jednotek zúčastněných hasičských sborů (se zástavami, v historických nebo dobových 
uniformách, s technikou historickou nebo dobovou)  
10:30 hod. poutní mše svatá 
11:40 hod. ukázky zásahů a činnosti hasičů (zásah koněspřežní stříkačkou, ukázka činnosti mládeže, způsoby 
záchrany osob z hořící budovy úřadu) 
 
1. května (sobota) - Slavnostní koncelebrovaná bohoslužba 
oficiální zahájení oslav Velkého křtinského jubilea v den 260. výročí benedikce kostela 
Program obohatí Kantila a hornisté z Čech a Moravy. Více info - viz příloha Jubilejní program 
 
8. května (sobota) - Pouť brněnské mládeže  
spojená s Hvězdicovitou poutí okolních děkanátů za účasti generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška 
viz příloha Jubilejní program 
 
15. května (sobota) - 1. jarní pouť 
8:00 hod. první mše svatá - poutníci z Hulína 
8:45 hod. mše svatá pro poutníky z Bzence 
10:30 hod. mše svatá - tradiční pouť z Břestu, 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 - viz příloha Jubilejní program 
 
16. května (neděle) - 1. jarní pouť 
Mše svaté: 6:15 – 7:30 – 9:00 hod. 
V 10:30 hod. slouží P. Marian Rudolf Kosík, OPraem., opat novoříšský, více info - viz Jubilejní program 
Ve 14:00 hod. požehnání. 
Uvítáme poutníky: Jesenec, Kladky, Pivín, Čehovice, Pustiměř a další. 
 
22. 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. koncelebrovaná mše svatá a po ní světelný průvod - viz příloha Jubilejní program 
Uvítáme poutníky: Adamov, Blansko, Šitbořice, Otaslavice, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Kojetín, 
Měrovice, Lipová, Konice, Protivanov, Horní Štěpánov, Suchdol a další. 
 
23. května (neděle - Hod Boží svatodušní) - Hlavní pouť 
Mše svaté: 6:15 – 7:30 – 9:00 hod. 
10:30 hod. bude sloužit P. Thomas Handgrätinger, OPraem. z Říma, generální opat řádu premonstrátů 
Více info - viz příloha Jubilejní program  
Ve 14:00 hod. požehnání. 
Uvítáme poutníky: Prostějov, Vřesovice, Vrahovice, Rozstání, Jedovnice, Bošovice, Pačlavice a další. 
 
24. května (pondělí svatodušní) - Mše svaté: 7:30 a 17:00 hod. 
 
30. května (neděle - Nejsvětější Trojice) Orelská pouť 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 hod. Dopoledne připutují poutníci z Pozořic. 
V 10:30 hod. uvítáme členky a členy orelských jednot s orelskými prapory. Poutní mše svatá bude za účasti 
Mons. Jána Sokola, emeritního arcibiskupa trnavského - viz příloha Jubilejní program 
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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Mariánské soboty 2010 
 

Již po dvacáté 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: 
10. dubna  přeložena z 3. dubna (Bílá sobota) 
1. května  dopoledne s kardinálem Coppou - slavnostní bohoslužba k zahájení oslav Jubilea 
5. června  připutují salesiáni a farníci z Brna - Žabovřesk a Líšně 
3. července  bude patřit blanenské a adamovské farnosti 
7. srpna  připutují farníci ze Švábenic, Moravských Prus a Hoštic na Hané 

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

Povede ji P. Pavel Kopecký z Letovic 

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

 
 
Noc kostelů ve Křtinách - pátek 28. května 2010 (v rámci oslav Jubilea) 
 
Program: 
17:50 - 18:00 Vyzvánění 
18:00 - 19:15 Mše svatá a po ní adorace 
19:15 - 19:30 Zvonohra 
19:30 - 20:00 Původ a význam sochy Panny Marie křtinské (přednáška - P. Tomáš Prnka) 
20:00 - 20:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky 
20:15 - 21:00 „Zázračná“ Madona (přednáška - Bc. Anna Horáková) 
21:00 - 21:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky 
21:15 - 22:00 Mariánská ikonografie chrámu (odborný výklad - Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, PhD.) 
22:00 - 22:15 Premonstráti zpívají česky církevní hodinky 
22:15 - 22:30 Bavorské litanie (lidé se mohou přidat) 
20:00 - 22:30 Prohlídky míst (1. chrámová loď, 2. kůr, 3. oratoř, 4. kostnice,  
                        5. staré ambity, 6. nové ambity, 7. zimní kaple s občerstvením) 
20:00 - 22:30 Stálý program pro děti i dospělé u sv. Anny 
22:30 - 23:00 Te Deum a zakončení 
Průvodce dělají premonstrátští bratří, novicové a místní laici. Kněží místní i řádoví jsou lidem k dispozici. 
 
 
Jubilejní rok 2010    
 

Již nezadržitelně se blíží oficiální zahájení oslav Velkého křtinského jubilea 2010 v sobotu 
1. května. Je pro vás připravena celá řada tradičních i mimořádných poutí, koncertů, přednášek, 
výstav a dalších doprovodných akcí. Abyste získali kompletní přehled o průběhu oslav, vydali jsme 
brožurku, kterou přikládáme k tomuto Pozdravu. Program budeme i nadále zpřesňovat, přinášet 
aktuální zprávy či obrazovou dokumentaci již proběhlých akcí - nezapomeňte proto průběžně 
sledovat naše jubilejní stránky na adrese http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/ . 
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Fatimské pobožnosti 2010 
 

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

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

 

 
Foto archiv: Jiří Brauner 

 
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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3. června (čtvrtek) - v 17:00 hod. v Bukovince mše sv. a po ní Božítělový průvod po vesnici. 
6. června (neděle) - v 7:30 hod. mše svatá a po ní Božítělový průvod přes ambity a kapli sv. Anny. 
 
13. června (neděle) - Vyškovská pouť 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 hod. 
10:30 hod. hlavní mše svatá, celebruje P. Robert Bösner od Panny Marie Třídubské v Dolním Rakousku 
13:00 hod. adorační pobožnost - viz příloha Jubilejní program 
 
20. června (neděle) 
Připutují poutníci ze sloupské farnosti. 
 
26. června (sobota) - Hanácká pouť 
18:30 hod. mše sv. a po ní světelný průvod. Mši sv. bude sloužit P. Marcel Javora - viz Jubilejní program 
Vítání poutníků z Němčic nad Hanou, Hrušky, Křenovic a Vysočan. 
 
27. června (neděle) - Hanácká pouť 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 hod. 
V 10:30 hod. bude sloužit Mons. ThDr. Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický - viz Jubilejní program 
Ve 14:00 hod. požehnání. 
Poutníci: Ivanovice, Drnovice, Luleč, Pístovice, Račice, Orlovice, Chvalkovice a další. 
 
4. července (neděle) - Tradiční votivní pouť 
9:00 hod. pro Tištín, Koválovice, Osičany, Nezamyslice 
10:30 hod. pro Lipovec a Kulířov 
14:00 hod. rozloučení s poutníky. 
 
25. 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 P. Stanislav Krátký - viz příloha Jubilejní program 
Přicházejí poutníci z Bílovic n/Svit., Husovic, Obřan a další. 
Ve 14:00 hod. požehnání. 
 
15. srpna (neděle) - Tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje 
Mše svaté ve Křtinách jen: 7:30 – 9:00 hod. 
V 10:30 hod. bude slavnostní bohoslužba v Bukovince za účasti Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa 
českobudějovického - viz příloha Jubilejní program 
 
29. srpna (neděle) - Slavnostní bohoslužba k 13. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 hod. 
V 10:30 hod. slouží P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský - viz příloha Jubilejní program 
 
17. října (neděle) - Dušičková pouť 
Mše svaté: 7:30 – 9:00 hod. 
10:30 hod. slouží strahovský opat P. Michael Pojezdný, OPraem., opat strahovský.  
Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky.  
Přicházejí poutníci: Lysice, Drnovice u Lysic, Bořitov, Boskovice, Břest, Benešov, Doubravice a další. 
Ve 14:00 hod. požehnání - viz příloha Jubilejní program 
 
7. listopadu (neděle) - Svatohubertská mše 
10:30 hod. mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř a hornisté. 
 
21. listopadu (neděle) - Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba 
oficiální zakončení oslav Velkého křtinského jubilea - viz příloha Jubilejní program 
 
Nedělní mše svaté v poutním období:  od 16. května do 17. října v časech 7:30 – 9:00 – 10:30 hod. 
Mimo poutní období:   do 9. května a od 24. října v časech 7:30 – 10:30 hod. 
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Velikonoce ve Křtinách 2010 
 
28. března   Květná neděle  Křtiny   7:30 a 10:30 

Březina  9:00 
Bukovinka  9:00 

svěcení ratolestí a čtení pašijí podle sv. Lukáše,  
při hrubé bude udělen svatý křest malému  Vítovi 

Křtiny   14:00  Křížová cesta 
 
1. dubna   Zelený čtvrtek  Křtiny   16:45 a adorace 

Bukovinka  18:00 
památka poslední večeře 

 
2. dubna   Velký pátek   Křtiny   16:30 

památka umučení Páně, po celý den přísný půst, 
bohoslužba slova, uctívání kříže a svaté přijímání, 
v 18:30, 19:00 a 19:30 krátké modlitby a zpěvy, mezitím tichá adorace 
u Božího hrobu, společné zakončení ve 20 hodin 

 
3. 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 

 
4. dubna   Hod Boží velikonoční 

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

při bohoslužbách žehnání pokrmů 
 
5. 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! 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 


