
Léta Páně 2013 bylo ve Křtinách 
�   pokřtěno 66 lidí, 33 mužského a 33 ženského pohlaví (církev totiž neuznává genderovou módu, velice nebezpečnou pro celé 

lidstvo). Do jednoho roku bylo 52 dětí (27+25), od jednoho do sedmi roků 13 dětí  (6+7), od sedmi 1 děvče. 
Z farnosti bylo pokřtěno 20 dětí, podle obcí: ze Křtin 1 chlapec a 3 děvčata, z Bukovinky 1 chlapec a 2 děvčata, z Bukoviny 1 chlapec a 
1 děvče, z Březiny 4 chlapci a 3 děvčata, z Habrůvky 1 chlapec a 3 děvčata, odjinud jich tedy bylo 46 (25+21).  
�   oddáno 28 párů, 16 krát katolík s katoličkou a 12 krát katolík nebo katolička s nepokřtěným člověkem. Z farnosti byl jeden ženich 

ze Křtin. 
�   pohřbeno  14 lidí, 4 muži a 10 žen, do země bylo pohřbeno 6, žehem bylo pohřbeno 8 zemřelých. Podle obcí: ze Křtin 3 muži, z 

Bukovinky 1 muž  a 1 žena, z Bukoviny 2 ženy, z Březiny 1 muž a 4 ženy, z Habrůvky 2 ženy, odjinud 1 děvče. 
� poprvé přistoupilo ke stolu Páně 7 děvčat (4 ze Křtin, 1 z Bukoviny a 2 z okolí). Bože, buď milostiv a žehnej jim - i nám všem.    

Události: Křtiny byly odpustkovým kostelem v Roce víry. Na Velký pátek 29.3. zemřel v nemocnici v Bohunicích o. Tomáš Prnka, byl to 
jeho pátý pobyt v nemocnici za poslední rok. Pohřeb měl v sobotu 6. 4. za účasti téměř dvou tisíc lidí (hasiči počítali průvod), bylo 70 
kněží, jáhnů a bohoslovců, koncelebrovalo 46 kněží, mši svatou měl generální vikář, pohřbíval opat novoříšský. Hrála mu dechovka a 
hornisté ze ŠLP. V půli června nastoupil nový kaplan o. Jiří Paleček, dosavadní farář v Babicích nad Svitavou. 14. září se konala kapitula 
Řádu sv. Lazara, mši sv. sloužil kardinál Dominik Duka. 
Zajímavosti:  Velikonoce byly bílé, jaro deštivé, léto poměrně suché, podzim mírný, vánoce zelené. Po třetí jsme na sv. Jakuba šli pěšky 
ze Křtin Moravským Krasem zpět do Křtin, vyšlo nás 20, došlo 31, celých 55 km ušlo 16 lidí. Potřetí přišel do kostela opravdický svatý 
Mikuláš, ačkoli na Ďábelské večery v jeskyni  Výpustek v ty dny chodily stovky dětí. Sv. Mikuláš pěkně promluvil k dvacítce dětí, 
pomodlil se s nimi, požehnal jim a rozdal všem dárky. Zapojili jsme se do Putování za Santinim.   
Hospodaření: 

� Opravy:  Letos se postavila na nových ambitech Cesta světla, v den 242 . výročí posvěcení našeho chrámu Páně ji požehnal P. Josef 
Peňáz. Pokračuje oprava oltáře Čtrnácti svatých pomocníků, byly vymalovány vchody do kostela a na faru, pro zpěváky bylo 
pořízeno podium a nová světla, byl odvlhčen kostel v Bukovince. Ve dvoře byly vyklizeny prostory po sestřičkách dominikánkách, 
které tam bydlely v letech 1968 až 1975, a upraveny jako skromný útulek pro poutníky, protože trasa svatojakubských poutníků 
z Polska do Brna (a Compostely) je vedena přes Křtiny.  

� Příjmy:  Rok 2013 jsme začínali se101 tisíci,  v kostele při sbírkách se vybralo  697 tisíc (v tom jsou i dary při křtech, pohřbech a 
svatbách), na dalších darech jsme dostali celkem  318 tisíc korun, nájemné od lékařek 58 tisíc. Ministerstvo kultury nám na oltář 
poskytlo 130 tisíc, Jihomoravský kraj 78 tisíc, ale museli jsme mu vrátit 60 tisíc, které nám poskytl loni, obec Bukovinka 25 tisíc. 

� Výdaje: Letošní etapa oprav andělů z bočního oltáře 579 tisíc, nové stupně a světla na kůru 89 tisíc, vchody do kostela a na faru 71 
tisíc, zateplení kaplanky 3 tisíce a odvlhčení kostela v Bukovince 28 tisíc. Režie nás stála 348 tisíc, na pomoc misiím a dalším 
potřebným se vybralo a odvedlo 150 tisíc. Prodej časopisů a knih je veden zvlášť. 

� Zůstatek: Na účtech dnes máme celkem  81 057 korun (z toho 80 tisíc na lavice), v pokladně  7 korun.  
BOHU DÍKY.  

Vám, farníci i poutníci zblízka i z dáli, Pán Bůh zaplať za vaše dary finanční i hmotné, za všechnu vaši práci, pomoc a modlitby. 


