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Ročník 21                                                   2/2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Milí poutníci a farníci! 

 

 Letos prožíváme Velké křtinské jubileum. Uplynulo osm století od zjevení Panny Marie 

Křtinské v přifařené obci Bukovince. Staletá tradice, staleté putování si jistě zaslouží naši 

pozornost. 

 Jsme potěšeni s dosavadním průběhem oslav Jubilea. Pravidelně vás seznamujeme  

s jednotlivými slavnostmi, s tím co se na našem poutním místě děje. A není toho málo. Pravidelně 

aktuálně vám podáváme zprávy na našich webových stránkách, které vám přibližují slavnosti jak po 

stránce obrazové, tak textové; je také možno naslouchat v originále zachycené mnohé promluvy  

a přednášky. 

 Do našeho letního „Pozdravu ze Křtin“ jsme se snažili zařadit aspoň část obrázků a textů ze 

zmíněných slavností. Věříme, že vás zaujmou a tak můžete znovu prožívat posvátné chvíle. 

 Mnozí z vás jste osobně spolu s námi prožívali aspoň některé slavnosti. Potěšilo by nás, 

kdybyste své dojmy a zážitky, ať již elektronicky nebo písemně, nám zaslali. Tak obohatíte jak nás, 

tak i další zájemce. 

 Zároveň uvádíme program, který připravujeme pro další část jubilejního roku. Rádi vás 

přivítáme! Osobně prožít a zažít slavnost u Panny Marie je opravdu velký duchovní zážitek. A tak 

se připojíte k velkému zástupu poutníků, kteří po staletí putovali a putují k nejstaršímu poutnímu 

místu ve Křtinách. 

 

Těšíme se na vás a ze srdce žehnáme 

P. Jan Peňáz 

P. Tomáš Prnka 
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Slavnostní koncelebrovaná bohoslužba - sobota 1. května 2010 
oficiální zahájení oslav Velkého křtinského jubilea v den 260. výročí benedikce kostela 
celebruje kardinál Mons. Giovanni Coppa z Říma 
 
Z homilie kardinála Giovanniho Coppy: 

„…Křtiny jsou jedním z mnoha mariánských poutních míst, kterými je Morava posetá. Tady,  
a podobně v celé české zemi, ať už jsou to krásná údolí nebo hory, je Maria vroucně uctívána. Toto 
místo má dlouhé dějiny. Po zjevení v Bukovince zde byl postaven velký chrám s přilehlým klášterem 
premonstrátů, kteří se věnovali službě poutníkům. 24. září 1237 papež Řehoř IX. svěřil toto místo do 
ochrany svatého Petra. Poutě pokračovaly i během náboženských válek: původní kostel byl zničen, 
ale v období středověké gotiky zde byly vybudovány dva nové. Dobové kroniky hovoří o řadě 
zázraků, které se ve Křtinách staly; počet poutníků neustále vzrůstal, takže ročně dosahoval počtu 
50 až 60 tisíc. Důležitost, kterou zdejší místo během staletí získalo, si vyžádalo vybudování této 

baziliky, opravdového klenotu barokního umění, podle plánu 
architekta Santiniho. … 
Milé sestry, milí bratři. Na této pouti, kterou je náš život zde 
na zemi, nás Maria vede k Bohu, podává nám Syna, kterého 
něžně drží ve svých rukou, a ukazuje se nám jako Matka. Ta, 
která podobně jako my byla poutnicí, nás provází na cestách 
světa, často strmých a neschůdných, Ona nás předchází 
v tomto putování, které chceme uskutečňovat ve víře  
a s láskou, s vytrvalostí ve zkouškách, s důvěrou a věrností. 
Provází nás na celé cestě, protože je Odigitria, jak ji nazývají 
naši řečtí bratři, totiž ta, která správnou cestu ukazuje, a 
která nám ji skrze odpuštění pomáhá nalézt, kdykoli jsme ji 
ztratili. Maria nás učí, jak se vždycky zalíbit Pánu jako jeho 
děti. Panno Maria Křtinská, veď nás do ráje! Pomoz nám 
vzdávat čest Bohu Otci, napodobovat tvého Syna Ježíše a 
následovat Ducha svatého, jehož pečeť jsme obdrželi 
v okamžiku našeho křtu a biřmování!   

Krásná Boží Máti, perlo křtinských strání,  
ten, kdo srdce dá ti, dojde požehnání!   

Amen.“ 
(celý text najdete na: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/texty.php#homilie-kardinal) 

 
Zápis do kroniky - kardinál Mons. Giovanni Coppa: 
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Oficiální program oslav Jubilea 2010 
… co je ještě před námi … 
 
15. srpna - neděle - 10:30 hod. 
Slavnostní bohoslužba v Bukovince - na místě zjevení na poli před kaplí 
celebruje rodák z diecéze Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický 
ve 14:00 hod. bude pobožnost a svátostné požehnání 
 
29. srpna - neděle - 10:30 hod. 
Slavnostní bohoslužba k 13. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie 
celebruje P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský 
odpoledne ve 14 hod. koncert na Zvonohru v ambitech chrámu na téma: "Zvony vyzváňajú, 
pútničkové idú“, hraje Radek Rejšek 
 
5. září - neděle - 14:00 hod. 
Radostná cesta 
začneme v kostele, po jejím skončení půjdeme ke studni a pak do tzv. „nových ambitů“ s pozváním 
na posezení u ohně 
 
12. září - neděle - 16:00 hod. 
Slavnostní koncert na počest Jubilea v den patrocinia křtinského chrámu 
Program: Charles Gounod - Messe Solennelle 

Antonín Dvořák - Te Deum laudamus 
pro sóla, sbor, orchestr a varhany 
účinkují:  Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská,  

Dómský smíšený sbor Brno,  
Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla a sólisté 

varhany:  David Postránecký 
dirigent:  Petr Kolař 
základní vstupné na místě 150Kč, zlevněné pro studenty, důchodce a držitele ZTP na 100Kč 
 
dopoledne v 10:30 hod. 
Mše svatá v Březině k 15. výročí posvěcení místního kostela Panny Marie, Matky Církve. 
  
18. září - sobota  
Den Křtin - odpoledne možnost jít na věž 
 
19. září - neděle - 5hod. 
Po mnoha letech obnovená pěší pouť z Bukovinky a Křtin do Sloupu, přidají se autobusy. 
Vrátíme  korouhev, kterou ze Sloupu přinesly poutníci v červnu a která přes zimu zůstane ve 
Sloupu. 
 
26. září - neděle - 7:30 hod. 
Mše svatá na poděkování za úrodu  
Zástupci jednotlivých obcí přinesou věnce. 
 
17. října - neděle - 10:30 hod. 
Dušičková pouť 
celebruje P. Michael Pojezdný, OPraem., opat strahovský 
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odpoledne ve 14:30 hod. koncert na Zvonohru v ambitech chrámu na téma:  
"Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango"  
neboli "Volám živé, oplakávám mrtvé, rozrážím hromy" (bývalo psáno na zvonech) 
 
 
7. listopadu - neděle - 10:30 hod. 
XII. svatohubertská mše - káže P. Tomáš Prnka, emeritní křtinský farář 
Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř a hornisté. 
 
21. listopadu - neděle - 10:30 hod. 
Slavnostní děkovná koncelebrovaná bohoslužba 
oficiální zakončení oslav Velkého křtinského jubilea 
celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 
 
Téhož dne v 16:00 hod. 
Slavnostní koncert k zakončení oslav Velkého křtinského jubilea 
a na počest 40-tého výročí založení Komorního smíšeného sboru KANTILA Křtiny  
program:  Antonio Vivaldi - GLORIA 
účinkují:  sólisté, sbor Kantila a orchestr 
dirigent:  Lukáš Sotolář 
vstupné dobrovolné 
 
Bohoslužbu i koncert bude natáčet naše televize NOE,  
slavnostní mše svatá bude v přímém přenosu! 
 
Tématická výstava v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla probíhá až do 19. září. 

 
Nezapomeňte, že: 
- 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. 

 
Mariánské soboty do konce roku 
 
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 

 
Fatimské pobožnosti do konce roku 
 
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. 

----------------------------------------------------------- 
„Krásná Boží Máti, perlo křtinských strání, ten, kdo srdce dá Ti, dojde požehnání!“  

(motto Jubilea) 



 5 

2/2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
První jarní pouť - sobota 15. května 2010 
celebruje P. Milan Mihulec, SDB 
 
Z homilie P. Milana Mihulce: 

„…Bez oběti není žádné lidské společenství. Žít ve společenství znamená být pro druhé, a to 
je někdy oběť. Každá oběť je obtížná pro nás, kteří máme náklonnost k sobectví. Kdo se však dovede 
obětovat pro druhé, kdo se snaží milovat bez podmínek, nalezne vnitřní pokoj. Bude podoben Ježíši 
a Marii. 

Nedělejme v životě v různých krizových situacích unáhlené závěry a nejprve se snažme podle 
možností zjistit potřebné souvislosti a okolnosti, a pak v klidu zhodnoťme situaci a jednejme spíše 
zdrženlivě, věcně a klidně, odevzdaně do Boží vůle s touhou po jednotě v lásce. Všechno, co 
prozíváme, můžeme to rukama Panny Marie odevzdat, aby to ona tlumočila Ježíši.“ 

 
(celý text najdete na: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/texty.php#kazani_mihulec) 

 
 
Hlavní pouť - neděle 23. května 2010 
celebruje apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Diego Causero  
spolu s Marianem Rudolfem Kosíkem, OPraem., opatem novoříšským 
 
Z pozdravu apoštolského nuncia na závěr bohoslužby: 

„…Rád bych připomněl jedno poselství, které se váže k této svatyni. Řekli mi totiž, že české 
jméno Křtiny pochází od stejného slovního základu jako "křest". Proč? Protože na tomto místě, 
když se křesťanství dostalo na Moravu, měli být pokřtěni pohané. Křtiny tedy znamenají místo křtu, 
místo obrácení a víry. 

Připomeňme si, 
prosím, a znovu oživme náš 
křest. Ve křtu jsme byli 
obmyti od našich hříchu, stali 
jsme se dětmi Božími a 
bratřími a sestrami Ježíše 
Krista. Panna Maria křtinská 
nám připomíná, že chceme-Ii 
být vskutku Božími dětmi, 
musíme přemýšlet, mluvit a žít 
stejně jako myslel, mluvil a žil 
pán Ježíš a prosit Boha za 
odpuštění, když se z Pánových 
cest vzdalujeme. 

V této zemi se mnozí 
lidé stydí za to, že jsou 
pokřtěni. Naopak my, kteří věříme v dobrotu a v milosrdenství Ježíše Krista "s hrdostí ukazujme 
znamení naší víry". Každodenně nás zahlcuje moře slov a obrazu; jen málo z toho hovoří ve 
prospěch Krista a církve. Jsme-li opravdovými křesťany, dávejme my svému okolí vědět, že věříme, 
že Ježíš je cesta, pravda a život, že se snažíme následovat jeho příklad, protože když napodobujeme 
jeho, jsme přesvědčení, že náš život dostává důstojnost a je naplňován štěstím. …“ 

 
(celý text najdete na: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/texty.php#pozdrav_causero) 
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Hanácká pouť - sobota 26. června 2010 
celebruje P. Marcel Javora, farář ve Vysočanech u Blanska 
 
Z homilie P. Marcela Javory: 

„…Sv. Alžběta tedy nazývá Pannu Marii šťastnou. Možná si řekneme: „No to je 
samozřejmé, že je šťastná, vždyť je přece matkou Ježíše. Kdo by nebyl šťastný v tomto případě … 

Pro hebrejské ženy to bylo jednoznačné. Každá toužila v koutku své duše stát se matkou 
Mesiáše … Jenže kdyby toto byl ten pravý důvod jejího štěstí, pak bychom nad tím pokývali hlavou 
a to by tak asi bylo všechno, protože by nám její štěstí zůstalo nedostižné. Prostě by se nás to 
netýkalo. Prostě by nás to její štěstí vůbec neprovokovalo, protože to, co je nedosažitelné 
a nedostižné, o to se prostě nestaráme. 

Jenže to Mariino štěstí spočívá úplně v něčem jiném. A dnes nám to prozradila svatá Alžběta 
když říká: jsi blahoslavená - tedy šťastná, protože jsi uvěřila, že se splní to, co Ti bylo řečeno od 
Pána! Že se splní to, co ti řekl Pán. To, co o tobě řekl Pán! Toto je zdroj jejího štěstí. 

… Cesta ke štěstí tedy spočívá v tom: uvěřit, že se na mně naplní to, co o mně řekl Pán.  
O každém z nás zaznělo něco zvláštního z Božích úst. O někom řekl Pán: Ty mně následuj cestou 
kněžství. O jiném řekl: Ty dojdi ke štěstí skrze věrně žité manželství. Někomu možná řekl: Ty mne 
budeš následovat cestou utrpení a bolesti. Jinému řekl: Tobě svěřím péči o druhé lidi. O každém  
z nás bylo vysloveno něco, co tvoří zaměření našeho života a čemu říkáme "povolání". Ale to 
nejpodstatnější a nejdůležitější zaznělo o nás všech. Možná jsme to už zapomněli, a proto je důležité 
to připomenout. O každém z nás zaznělo v den našeho křtu: "Ty jsi můj milovaný syn! Ty jsi moje 
milovaná dcera." Ty jsi moje milované dítě a já mám pro tebe jediný veliký cíl: abys byl šťastný! 

Nikdy na to nezapomeňme.  Kéž se každé ráno probouzíme s tím vědomím, že jsme Bohem 
milovaní a že se Jeho zaslíbení v každém případě na nás naplní, budeme-li po tom ze srdce toužit. 
Amen.“ 

 
(celou promluvu najdete jako audionahrávku na: http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/audio.php) 

 
 
Jubilejní rok 2010    
 

Prožíváme rok Velkého křtinského jubilea. Již máme za sebou více jak polovinu. Úměrně 
k prožívání jednotlivých slavností Jubilea se plní i naše jubilejní internetové stránky jako dceřiný 
projekt hlavního poutního portálu. Adresu jistě znáte, nicméně přesto připomínáme: 
http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010/. Naleznete zde množství fotografií, článků, dojmů 
poutníků či promluv vzácných hostů v psané podobě nebo jako audio nahrávku. Stejně tak se 
rozrůstá i naše videogalerie.Samozřejmě sledujte i aktuality, kde v případě potřeby zpřesňujeme 
aktuální program - jak duchovní, tak kulturní či ostatní - doprovodný. 
 
 
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 
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