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Milí poutníci a farníci!

V minulém roce jsme slavili Velké křtinské jubileum. Radovali jsme se a děkovali za
osm století putování k Panně Marii Křtinské. Krásné slavnosti stále žijí v našich srdcích.
Splnilo se naše přání: Aby nás Jubileum obohatilo Boží láskou a přímluvou Panny Marie.
Aby vše krásné a působivé nezapadlo, připravili jsme elektronické čtyřalbum a nazvali
jej Multimediální soubor Křtiny 2010. Obsahuje foto, audio a video, jak nám je zaznamenali
naši fotografové a kameramani. Celkem 3 DVD a 1 CD nám přibližují 14 hlavních slavností
Jubilea. Jednotlivé kapitoly provází průvodní slovo. Celý soubor nabízíme za 200 Kč.
Vypravte se do Křtin, rádi vás uvítáme a můžete si zmíněný soubor zakoupit, případně i náš
tradiční křtinský kalendář na rok 2012.
Podle programu pokračujeme v našich poutních tradičních slavnostech. Panna Maria
nás volá: „Já vaše Matka, vy moje děti, chci vás viděti.“
Nezapomínáme na vás, rádi na vás pamatujeme u trůnu Panny Marie Křtinské.
Věříme, že i vy ve svých myšlenkách a modlitbách zalétáte k Perle Moravy do Křtin.

Žehnají vám křtinští kněží
Mons. Jan Peňáz a P. Tomáš Prnka
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Oltář Čtrnácti pomocníků - 2. část

Detail z obrazu oltáře 14 pomocníků:
Panna Maria a 3 světice - Kateřina, Markéta a Barbora, níže pak sv. Kryštof s Ježíškem

V minulém „Pozdravu“ jsem se rozepsal o oltáři Čtrnácti pomocníků. Především
o sv. Kryštofu, který je jeho dominantní postavou. Dále o sv. Eustachu a Jiljím, kteří jsou
zobrazení v dolní části. Oba jsou označováni za patrony myslivců. Zároveň byl uveden detail
znázorňující sv. Kateřinu, Markétu a Barboru. Právem je autor obrazu Josef Stern namaloval
pospolu, neboť tradice o nich mluví jako o skupině „tří svatých dívek“ nebo „tří svatých
panen“.
Začněme tedy sv. Kateřinou. Je znázorněna také na nejvyšší kopuli a její socha
od Ondřeje Schweigla stojí na protějším oltáři sv. Barbory. Bývá nazývána Alexandrijskou,
protože žila v tomto egyptském městě na přelomu 3. a 4. století. Legenda o ní mluví jako
o krásné, bohaté a vzdělané dívce. Byla si až příliš vědoma svých předností, a to ji vedlo
k nadměrné pýše. Z této nectnosti ji vyléčil stařičký poustevník. Zamýšlela se nad svým
dosavadním životem. Dala se pokřtít a cele se rozhodla pro Krista. V té době se konala ve
městě oběť ke cti pohanských model. Svojí výmluvností a argumenty uvedla do rozpaků
50 nejlepších filosofů a řečníků. Dokonce se obrátili a dali se pokřtít a císaři prohlásili: „Ty
víš císaři, nikdy před námi nestál člověk, kterého bychom neuměli překonat. Teď už
nechceme a nemůžeme bojovat proti Kristu.“ Dali se pokřtít a rozzlobený císař je dal umučit.
Kateřina byla uvězněna, krutě mučena, bičována, přivázána na kolo a nakonec sťata. Podle
staré legendy bylo její tělo přeneseno anděly na horu Sinaj, kde byl později zbudován slavný
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znázorňována s kolem a mečem. Kateřina je jméno řeckého původu, česky můžeme přeložit:
„čistá“. Její jméno je velmi oblíbené.
Vedle ní je sv. Markéta. Česky znamená: Perla. Vpravdě je perlou ve společenství
svatých. Krásná postavou i duchem. Žila v době krvavého pronásledování křesťanů v druhé
polovině 3. století. Její otec, pohanský kněz, ji dal na vychování ženě, která byla tajnou
křesťankou. Mladé děvče vedla ke Kristu. Otec se dovídá: jeho dcera věří v jednoho Boha.
Zděsil se a hned šel udat vlastní dceru soudu. Markéta je uvězněna, mučena, bičována, věšena
za vlasy. Legenda vypravuje: v její cele se objevil ďábel v podobě draka a chtěl ji spolknout.
Když udělala znamení kříže, drak zmizel. Tak ji zobrazovala řada malířů. Nakonec byla sťata.
Žila v Antiochii v Přední Asii, proto ji nazýváme také Antiochijská. Je také znázorněna na
naší nejvyšší kopuli. Naši předkové říkali: svatá Markéta hodí srp do žita.
Ke „třem pannám“ (Tres Virgines Capitales) patří sv. Barbora. Markéta s drakem,
Barbora s věží, Kateřina s kolem, to jsou tři svaté panny. Od 14. století patřila Barbora
k nejoblíbenějším a nejčastěji znázorňovaným postavám světců. V naší mariánské svatyni ji
patří boční oltář a také má své místo mezi mučednicemi na nejvyšší kopuli. Její svátek
slavíme 4. prosince. Žila ke konci 3. století jako dcera zámožného Dioskura v Nikomedii,
dnešním Izmiru v Turecku. Lidé obdivovali její krásu i učenost. Otec se dověděl, že se stýká
s křesťany. Snažil se tomu zabránit. Dal u svého domu postavit věž a do ní uvěznil svoji
dceru. Barbora přikázala zedníkům, aby do věže vsadili tři okna místo plánovaných dvou. Na
otázku svého otce co to znamená, odpověděla: To symbol Nejsvětější Trojice. Dokonce
vyznala, že je i pokřtěná. Dioskuros se rozhněval, byl až nepříčetný a hned ji udal soudu. Byla
uvězněna, bičována a mučena. Snad si opakovala slova sv. Pavla: „Je-li Bůh s námi, kdo proti
nám? Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo
pronásledování nebo zabití?“ Nakonec vlastní otec usmrtil svoji dceru mečem. Legenda
přidává: sotva odložil vražedný nástroj, byl sám zabit bleskem. Úcta ke sv. Barboře je známa
od 8. století, na východě ještě dříve. Nejznámější zvyk kolem jejího svátku je uřezávání
větviček, které se dají do vázy a o vánocích rozkvetou. Je patronkou především horníků, také
i patronkou dobré smrti. „Svatá Barbora může posilovat; neboť kdo stojí v jejích službách,
neodejde bez svátosti.“ Snad i proto bývá znázorňována s kalichem a svatou hostií. Ve
zdejším kraji byla velmi uctívaná. Svědčí o tom zasvěcení kostela v Adamově a v několika
kostelech jsou jí zasvěceny boční oltáře. Je často také znázorňována s pláštěm, který má
symbolizovat tak zvaný „ochranný plášť“.
Co na nás může na oltáři zapůsobit? Panna Maria předává malého Ježíška sv.
Kryštofu. I nám ho předává, abychom ho nesli dalším. Poneseme ho, když budeme mít rádi
všechny lidi, budeme ochotně všem pomáhat a když dovedeme odpouštět. „Láska zapomíná,
když jí někdo ublíží“. (sv. Pavel).
Zbývá nám ještě seznámit se s další řadou světců zvaných: Čtrnáct pomocníků. Snad
zase příště.
Sestavil P. Tomáš Prnka
3

2/2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasičská pouť 1. května 2011
Jubilejní desátá Hasičská pouť Křtiny připadla letos na neděli 1. května a nejen svým
výročím byla výjimečnější než ty předchozí, chybělo sluníčko. Již v sobotu se schylovalo
k dešti a v neděli ráno jsme si všichni na křtinském koupališti, kde bylo seřadiště hasičů, přáli,
aby ze zatažené oblohy nezačalo pršet. Začalo. Chvíli před zahájením průvodu. Pořadatelé
uznali, že i když hasiči nejsou z cukru a že voda je v podstatě jejich živel, na který jsou
zvyklí, nemohou některé součásti průvodu zmoknout. Tak se stalo, že v čele průvodu letos
nešla děvčata z taneční skupiny Glitter Stars ze Slavkova, za nimi nehrála
a nepochodovala dechová hudba Bivojanka z Jedovnic, ani nebyla vypravena skupina
hasičských praporečníků. I tak však byl pohled na průvod pro diváky s deštníky úchvatnou
podívanou. V čele průvodu, který seřadili a vedli hasiči z SDH Bukovina, jely tažené koňmi
koněspřežní stříkačky z Kanic a z Ořechova, následovaly historické hasičské automobily, pěší
průvod hasičů, kterých se letos sjelo podle registrace 530 a zastupovali 44 sborů
dobrovolných hasičů z Jihomoravského kraje i z kraje Vysočina a závěr průvodu patřil asi
padesáti hasičským cisternám, dopravním automobilům a další hasičské technice. Tečkou za
průvodem byla již tradičně kanická polní kuchyň s navařeným gulášem. Ze zastřešené terasy
restaurace U Farlíků řízně vyhrávala dechovka Bivojanka.
V půl jedenácté páter Tomáš Prnka a páter Jan Peňáz sloužili slavnostní mši, při které
páter Prnka pohovořil o znamení ohně a vyzvedl účinnou pomoc hasičů při mimořádných
událostech i v běžném životě. Vzpomenul patrona hasičů sv. Floriána, vedle jehož sochy stála
skupina hasičských praporečníků s prapory.
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prezentovali před veřejností to, co umí. Konečně ustal i déšť a lidé se začali usmívat. Děvčata
ze slavkovské taneční skupiny předvedla své úžasné vystoupení. Následovalo požehnání třem
hasičským vozidlům, která byla nově pořízena, žehnalo se knize „Proč jsem se stal hasičem“,
kterou poutavě napsal v roce 2010 pan Červinka z Hodějic. Zdravici pronesl bratr Josef
Gargula, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihomoravského kraje, který je
současně i starostou sdružení okresu Brno-venkov. Hasiče pozdravil i náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Václav Horák. Jménem krajského sdružení hasičů předal bratr
Gargula Čestné uznání s medailí páteru Tomáši Prnkovi za dlouholetou podporu hasičstva.
Vždyť s nápadem uspořádat první hasičskou pouť u příležitosti svátku sv. Floriána přišel
v roce 2002 právě on a my všichni, kteří s přípravou pouti pomáháme, víme, že bez něj by to
prostě nešlo. Blahopřeji mu na tomto místě k vysokému krajskému ocenění a přeji panu
děkanovi pevné zdraví a stále neutuchající vitalitu.
Dechovka z terasy restaurace umocňovala dobrou náladu hasičů i návštěvníků pouti
mezi jednotlivými ukázkami práce dobrovolných hasičů. Jak se hasívalo před více jak sto lety
ukázala dvě historická družstva hasičů z Hostěnic a Ořechova se svými stále funkčními
koněspřežkami. Po té byla k vidění ukázka štafety dvojic ze soutěže mladých hasičů z SDH
Brno-Bosonohy a Tvarožná, ze hry Plamen a vyvrcholením byl společný zásah jednotek
dobrovolných hasičů, kdy s vynikající koordinací, pod vedením adamovských hasičů, byly
„zachráněny“ osoby z úřadu městyse Křtiny, při simulovaném požáru této budovy. Nově letos
byla k vidění bohatá výstava hasičských atributů ve staré škole. Řízení dopravy se dobře
zhostili hasiči z SDH Babice n. Sv., jehož členové zajišťovali i stánek první pomoci.
O parkování, přípravu i o průběh pouti se starali křtinští hasiči. K dobré náladě hasičů
přispívá občerstvení, které obstarávali mimo místní restaurace i hasiči z Kanic a ze Sivic se
svými polními kuchyněmi.
Zajištění pouti včetně malého občerstvení hasičů při oslavě svátku sv. Floriána by
nebylo možné bez sponzorů a příznivců hasičů. Letos přispěly společnosti, kterým patří
poděkování za to, že umožnily hasičům v tak velkém rozsahu společné setkání ve Křtinách.
Byly to společnosti HAWLE ARMATURY, s.r.o., Zemako, s.r.o., Červinka,s.r.o.,
Komfort,a.s., Pavel Čáslava – Čáslava stav, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hasičská
vzájemná pojišťovna, a.s., Inženýrské stavby Brno, s.r.o., Vodárenská akciová společnost,
a.s., pivovary Starobrno, Gambrinus, společnost JASO Střelice, Coca-cola, a.s. Nově letos
poskytly příspěvek i některé sbory : SDH Ochoz u B., Kanice, Tvarožná, Hostěnice, Babice
n.Sv., okrsek Adamov.
Každý ze zúčastněných sborů obdržel pamětní medaili k letošnímu jubilejnímu
desátému výročí Hasičské pouti Křtiny.
Ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice, člen organizačního výboru.
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První jarní pouť - neděle
- první příspěvek -

Dne 5. června 2011 o První
jarní
pouti
neděle
po
Nanebevstoupení Páně - jsme
putovali v "duchu" obnovené tradice
z roku 1994 po osmnácté k Panně
Marii do Křtin. Slovo "putovali" není
úplně pravdivé, protože jedeme
autobusem a pouze několik stovek
metrů ve Křtinách jdeme průvodem
do kostela. Ale pro některé
z poutníků už ani to není možné,
takže je autobus přiveze až ke kostelu, kde počkají, až přijde průvod. Velmi mě ale těší, že
o tu "pouť" možná nejvíc stojí Ti, kterým již docházejí síly, anebo jim to ztěžují různé nemoci
a zdravotní obtíže.
Dnešní člověk často zapomíná na Boha a už vůbec neví, proč naši otcové navštěvovali
poutní místa, zvláště "Mariánská", "Zdrávas buď Panno Maria ..., Matka jsi milosrdenství ...,
Po Bohu naše naděje, Tvá přímluva nám prospěje - Maria Matičko, my jdem k Tobě ..." Proč
k Panně Marii volali: Přicházejí k Tobě chromí, Maria - hluší také nevidomí Matko má!"
Protože věřili! "Chromým berle odhazuješ, Maria - a hluchým sluch navracuješ Matko má!"
Ale také prosili: "Ochraň naše oseníčko, Maria - nedej škodit ó Matičko, Matko má!"
"Nedopouštěj na nás pádu, Maria - od vojny chraň a od hladu Matko má!"
Při mši svaté za poutníky v půl jedenácté P. Pavel Dokládal vzpomněl velké postavy
otce arcibiskupa Karla Otčenáška a jeho odkaz CÍRKVI a VLASTI, který každý z poutníků
po ukončení mše sv. mohl obdržet v podobě malé brožurky. Po modlitbě růžence
Mons. P. Jana Peňáze odpoledne následovalo svátostné požehnání s naším panem farářem
P. Tomášem Stroganem, který za námi, po odsloužení nedělních mší svatých ve třech svých
farnostech, přijel do Křtin. Po té jsme se šli rozloučit k "našemu obrazu" v ambitech
v přítomnosti Mons. Jana Peňáze, našeho P. Tomáše Strogana a vyslechli "křtinské pohlazení"
P. Tomáše Prnky, se kterým se poutníci srdečně pozdravili a pak se vydali na cestu domů.
Následujícího dne nás zastihla smutná zpráva o náhlém a nečekaném úmrtí našeho
věrného "křtinského poutníka", mariánského ctitele, pana Jana Urbánka z Medlova - rodáka
z Pavlovic u Kojetína, který se s námi předcházející den s Pannou Marií ve Křtinách loučil.
Právě on byl jedním z pamětníků poutí do Křtin ještě před půlstoletím, byl jedním z iniciátorů
obnovy a zrestaurování votivního obrazu naší farnosti v roce 2008 a každoročně s sebou
přiváděl své známé - poutníky ze Zborovic na Kroměřížsku. Ať ho Pán na přímluvu Panny
Marie Křtinské vezme do své slávy.
Ing. Josef Novotný, Pavlovice u Kojetína
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První jarní pouť - neděle
- druhý příspěvek -

Chtěla bych touto cestou poděkovat Pánu Bohu za vykolejení vlaku dne 5. června
2011 u Vyškova. Podle očitých svědků a televizních záběrů vypadala nehoda dost děsivě - 12
zničených vagónů včetně sloupů elektrického vedení, pokroucené koleje v délce 60 metrů.
Neštěstí se naštěstí týkalo prázdného nákladního vlaku, takže vznikly pouze materiálové
škody, dokonce ani strojvedoucí nebyl zraněn. Podle Drážní inspekce byly problémy na trati
už od pátku, ale nikdo je neřešil.
A proč z toho mám neskutečnou radost? Protože o dvě hodiny později touto tratí jelo
rychlíkem asi 80 poutníků, kteří se vraceli z každoroční pěší poutě k Panně Marii Křtinské.
Při představě, že by koleje "vydržely" ještě ony dvě hodiny, a nehoda by se stala právě při
projíždění tohoto rychlíku, mě ještě teď běhá mráz po zádech. Kromě ostatních přátel jsem
v tom vlaku měla i tři své děti. Vrátili se sice o hodinu později, ale všichni a bez šrámů.
Pokud má snad někdo nějaké pochybnosti - tak tomu se říká Ochrana Panny Marie
v praxi. Tisíceré díky Maria, chodíme k Tobě už přes 200 let, a budeme chodit dál - svědčí
o tom i vysoké procento dětí a mládeže, kteří jsou zárukou, že tato tradice hned tak neskončí.
Naděžda Nováková, Břest

Žehnání klekátka
Již v minulém „Pozdravu“ jsme věnovali historii tak zvaného „Barončina klekátka“
celou stránku. Naše přání se naplnilo. A tak za účasti zástupců městyse, Školního lesního
podniku a širší veřejnosti dne 16. dubna 2011 ho požehnal P. Tomáš Prnka v den 61. výročí
jeho vysvěcení na kněze.

Tak jsme obohatili zdejší lesnický Slavín o další památku. Znovu připomínám: Bude
nejen ozdobou našich lesů, ale vítanou příležitostí k vycházkám do překrásného křtinského
okolí. Ale i místem k osobnímu zamyšlení.
-oTP7
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Svatoanenská pouť ve Křtinách
Pouť ve stejném čase jako v minulosti. Poutníci z Obřan, Husovic a Bílovic nad
Svitavou, které dříve doprovázel P. Hebelka, později P. Dr. Princ a v posledních letech
duchovní správce v Bílovicích P. ThDr. Ing. Jaroslav Filka. Pouť ale jiná v tom, že letos bez
účasti P. Stanislava Krátkého. V mnoha posledních letech, byť již o berlích, celebroval mši
XXV. mikulovský probošt Stanislav Krátký.
Když současný duchovní správce ve Křtinách P. Jan Peňáz vítá všechny poutníky
i oba kněze P. Martina Holíka i P. Jaroslava Filku, děkuje současně P. Holíkovi, řediteli Radia
Proglas, že právě on převzal duchovní štafetu po profesoru P. Krátkém. Ostatně P. Krátký se
sám aktivně podílel na založení Radia Proglas.
P. Holík ve vzpomínkovém pořadu Radia Proglas uvedl několik příběhů ze společného
duchovního působení s P. Krátkým. Jednou vzpomínal, jak P. Krátký při příjezdu na dětský
tábor nezapomněl každoročně vyložit z auta pytel brambor a několik hlávek zelí pro
táborovou kuchyni. P. Krátký vždy při modlitbě Otče náš shromáždil všechny děti přítomné
v kostele kolem oltáře. Ty držíce se za ruce se spolu s ním modlily k našemu Otci „jenž je na
nebesích“. P. Holík při promluvě ve Křtinách vzpomněl, jak tábor navštívili biskupové. Jejich
setkání s dětmi mělo lidský rozměr, kdy se děti dozvěděli o příhodách, které prožívali před
tím, než přijali biskupské svěcení.
Jistě nelze přehlédnout i tu část homilie, kdy P. Holík byl účastníkem pohřbu Dr. Otto
von Habsburka ve Vídni. Po dvojím zaklepání na dveře kostela, kde je rodinná hrobka rodiny
Habsburků, při vypočítávání všech titulů a ocenění světských byla slyšet odpověď „Toho
neznám“. Teprve, když ceremoniář po třetím zaklepání na dveře kostela, na dotaz „kdo chce
vstoupit“ řekl: „přichází hříšný člověk Dr. Otto Habsburk“. Do úplného ticha se ozvalo: „toho
znám, ať vstoupí“. Ano, tak jednou bez rozdílu titulů a hodností předstoupíme před svého
Stvořitele.
Když
na
závěr
Svatoanenské bohoslužby ve
Křtinách P. Tomáš Prnka
děkoval
P. Holíkovi za jeho vpravdě
duchovní promluvu, snad mu
byl poděkováním i potlesk
zaplněného křtinského chrámu.
Při odchodu z kostela se ozvala
Zvonohra s mariánskou písní
„Tisíckráte
pozdravujem
Tebe“, kterou jsme v závěru
mše s láskou zpívali v kostele.
Znovu chceme poděkovat za bohoslužbu, která pokračuje v tradici Svatoanenských
křtinských poutí, které vždy přinášely hluboký duchovní prožitek. Deo gratias otče Jane i otče
Tomáši.
Za Ora et labora 2010 Jiří Kotas, Leoš Kubíček, Dana Menšíková
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Poděkování Panně Marii Křtinské za milosti udělené
v jubilejním 800. výročí zjevení v roce 2010
V lednu 2010 jsem při pracovním úkonu nešťastně upadla na zledovatělém chodníku
na pravý loket. Byl značně pohmožděný, velice bolestivý a oteklý. Při mém zaměstnání bylo
nezbytné mít zdravé ruce a velmi mě nutilo prosit Pannu Marii Křtinskou o pomoc
v uzdravení. S bolestí jsem večer uléhala a ráno se probudila s uzdravenou rukou bez otoku,
bolestí a modřiny.
Panna Maria také přispěla k záchraně mého života 8. května na svátek Panny Marie,
Prostřednice všech milostí. Před několika lety jsem onemocněla zánětem hlubokých žil
a bércovým vředem na levé noze. V pátek večer 7.5.2010 jsem najednou pocítila bolest
v nártu pravé nohy, která se stupňovala, noha začala natékat. Myslela jsem, že to do rána
přejde, ale bolest celé nohy se stupňovala až do neúnosnosti. Na nártu se objevovala stále se
zvětšující tmavá napuchlá céva téměř 1cm tlustá a asi 5 cm dlouhá, kousek od ní se vytvořila
také vystupující se téměř černá boule velikosti 1,5 cm. Otok byl velký, bolesti stále silnější.
Celou noc jsem se vroucně modlila k Panně Marii Křtinské. Byla jsem sama doma, naprosto
neschopná chůze nebo pohybu nohy.
Kolem 6. hodiny ráno v sobotu 8. května jsem při modlitbě růžence k Panně Marii
usnula. Ocitla jsem se ve snu v chrámu ve Křtinách. Prostor před oltářem s majestátní sochou
Panny Marie byl značně rozměrný, kostel liduprázdný, jen jsem cítila, že za mnou stojí v řadě
mé děti s vnoučaty. Pohlédla jsem na rozevřenou náruč Panny Marie a Ježíška, začala jsem
v radosti běhat po chrámu před oltářem a šťastná volala na děti, že mě noha nebolí, že mohu
chodit. V tom štěstí jsem se probudila. Automaticky jsem vstala a při prvním kroku si
uvědomila noční problém s mou nohou a v údivu jsem zjistila, že bolest, velký otok i zbytnělá
černá céva zmizely a že noha je v naprostém pořádku.
Rozjímala jsem v duchu o této i jiných milostech, které mi naše Vznešená a Milosrdná
Matka Panna Maria prokazuje, vždyť se cítím být ta nejposlednější, ke které by se nebe tak
milostivě sklonilo. V tom mi prošlo myslí, abych za tento dar poděkovala svým obětavým
dětem, které s láskou pomáhají v tomto chrámu.
Je nutno podotknout, že následně při rozhovoru s mou lékařkou mi sdělila, že šlo
o závažný stav s hrozící plicní embolií a nezbytnosti rychlého lékařského zásahu. Vydržet až
do rána bez lékařské pomoci a k tomu záhadné uzdraveni, bylo pro lékařku nevysvětlitelné!
Od té doby nemám žádné potíže.
Panna Maria neléčí jen tělo, ale i duši. Byla jsem svědkem uzdravení velmi
komplikovaného vztahu mezi lidmi ze dne na den. Panna Maria nás provází stále, i když si to
neuvědomujeme a v loňském jubilejním roce nás obdařila velkými milostmi. Tyto
povzbuzující události si nemohu nechat pro sebe a chci vybídnout i ostatní, aby se s důvěrou
obraceli ve svých těžkostech na Pannu Marii, naši Matku, která pomáhá svým dětem. A Ježíš
vždy vyslyší prosby své matky.
Panno Maria, děkuji Ti za Tvoji starostlivou péči!
Ludmila, ctitelka Panny Marie
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Program v další části roku 2011:
28. srpna (neděle) - Slavnostní bohoslužba k 14. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie
10:30 hod. mši sv. bude sloužit P. Bronislav Kramár, OPraem., opat želivský
3. září - 1. mariánská sobota - tradičně přijedou poutníci z Čejkovic
11. září (neděle) - Radostná cesta
13. září (úterý) - fatimská pobožnost - povede P. Miroslav Parajka.
18. září (neděle) - Pěší pouť ze Křtin do Sloupu
trasa je dlouhá 18 km, vycházíme po ranní mši svaté, můžete za námi dojet autobusem v 9:49
do Jedovnic (12 km), ve Sloupě navrácení praporu, společná odpolední pobožnost a svátostné
požehnání a návrat pěšky anebo auty do Jedovnic a pak autobusem.

24. 9. (sobota) - Den Křtin
1. října - 1. mariánská sobota - připutují z Rájce - Jestřebí, Doubravice a Petrovic se svými
kněžími
13. října (čtvrtek) - fatimská pobožnost - uvítáme P. Václava Nováka a jeho farníky
z Budišova a Pyšela.
16. října (neděle) - Dušičková pouť
Mše svaté: 7:30, 9:00 hod. a v 10:30 hod. slouží strahovský opat Michael Pojezdný
Budeme pamatovat na všechny + poutníky a farníky.
5. listopadu - 1. mariánská sobota - očekáváme kněze a farníky z Brna - Králova Pole a Lesné.
6. listopadu (neděle) - Svatohubertská mše
10:30 hod. mše s obvyklým pořadem. Zpěv a hudbu zajišťuje brněnská konzervatoř a hornisté.

3. prosince - 1. mariánská sobota - poslední sobota spojená s mikulášskou nadílkou
Povede ji P. Pavel Kopecký z Čebína.
Srdečně zveme!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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