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POUTNÍ MÍSTO KŘTINY

Již jako malé děti jsme chodívaly s maminkou 
na Hanáckou pouť do Křtin. Tato tradice nám 
vydržela dodnes. Pořád je to pro nás silný 
zážitek, kdy průvodem jdeme přes Křtiny do 
kostela s ozdobenou Pannou Marií, kterou nese 
chasa oblečená v krojích. Před námi v údolí se 
náhle vynoří kostel v celé své velkoleposti. Za 
doprovodu muzikantů a zpěvu mariánských písní 
přicházíme do kostela na mši svatou. Odpoledne 
po požehnání za zpěvu písně Sbohem má radosti 
odcházíme pozpátku z kostela a Panna Maria nás 
vyprovází svým pohledem. Těšíme na další rok, 
kdy se zase znovu sejdeme.
Tradice klade svůj původ Křtin do časů sv. Cyrila 
a Metoděje, kteří tu prý křtili první moravské 
křesťany. Historicky je doloženo spojení obce  
s premonstrátským klášterem v Zábrdovicích 
(dnes část Brna) už v první třetině 13. století.
Gotická oltářní socha Panny Marie s Ježíškem 
dokládá, že také mariánský kult je ze starého 
data. Původně zde stály dva středověké kostely, 
český se zázračnou sochou Panny Marie křtinské 
a větší, německý. Na počátku 18. století však už 
nestačil stále rostoucímu počtu poutníků. Proto 
zde byl v letech 1728 až 1750 vystaven podle 
projektu J. B. Santiniho jeden z nejkrásnějších 
barokních kostelů v českých zemích. Centrální 
kaple 55 metrů dlouhého kostela je vysoká více 
než 30 metrů. 
Na kostel navazuje ambit ve tvaru oválu, na jehož 
protilehlém konci stojí kaple sv. Anny. Na nádvoří 
kostela je od roku 2004 instalována zvonkohra.
Hlavní pouť se koná nejbližší neděli při svátku 
sv. Zdislavy 30. května. Poutní místo Křtiny 

patří mezi naše nejstarší. Nalezneme je asi 14 km 
severovýchodně od Brna.   

Jana a Evženie

S přicházejícími léty začínáme vzpomínat, co 
jsme prožili jako děti. Pravidelně každý rok jsme 
chodili s procesím z kostela v Pozořicích poklonit 
se, poděkovat, pomodlit se v kostele ve Křtinách  
u sochy Panny Marie. Matka Boží byla a je nádherná, 
úžasná, vypadala jako živá a dívala se nás jako na své 
děti. Byli jsme nadšeni jak nás má ráda. Klečeli jsme  
u ní, modlili se a někdy i plakali, děkovali jsme za její 
ochranu a jak nás jako své děti milovala. Důvěřovali 
jsme jí. Byl to zážitek, na který se nezapomíná. Při 
loučení nás očima vyprovázela a my jsme i plakali.
Děkujeme za to, že je nám Panna Maria Matkou, za 
její lásku a přímluvy. Děkuji také za to, že jsem mohla 
vyrůstat s vědomím její blízkosti a za její pomoc.

Božena

Přejeme radostné Vánoce a bohatého Ježíška, taková a podobná přání dostáváme i píšeme. Co se 
skrývá pod dvojslovím bohatý Ježíšek? Ježíšek, miminko, jehož narození se chystáme slavit, se narodil 
jako nejchudší z lidí. Ve chlévě, bez postýlky, bez košilky, teplo mu zajišťovali svým dechem volek  
a oslík. Žádné bohatství tu není patrné. Byl ale zahrnutý láskou. Láskou své maminky Marie, pěstouna 
Josefa a láskou největší, svého Otce, Boží láskou! A to tak, až se z ní linulo světlo a lidé přicházeli  
a z nezištné lásky přinášeli Ježíškovi dárky. On jim oplácel láskou, na kterou je opravdu bohatý a dává 
nám ji dodnes, tedy těm, kdo o ni stojí.



LUTRŠTÉK

Zpráva o dění našich tří farností v neděli 17. října. Ani nevím, jak to vzniklo, ale otec Miroslav nám 
nabídl místo nedělních mší v našich kostelích, společnou pouť na kopec Lutršték nedaleko Němčan. 
Na tomto kopci vyvěrá pramen od nepaměti, tedy zhruba od 16. století se o tomto prameni vědělo. 
Intenzivněji se na toto místo začalo putovat po zázračném uzdravení slepého vojáka, to bylo v roce 
1861, potom následovalo mnoho dalších zázračných uzdravení. V roce 1877 byla na tomto místě 
postavena kaple – kostelík. Vše bylo hrazeno z milodarů poutníků. Kostelík je zasvěcen od začátku 
Panně Marii Bolestné. To je ta, která drží na svém klíně mrtvé tělo Ježíše, když Ho sňali z kříže  
a položili matce na klín. Z historie víme, že se do Němčan na Lutršték pořádaly pouti také z našich 
farností. Ti zdatnější absolvovali cestu pěšky, ti ostatní měli tu výhodu, že mohli jet na povozech 
hospodářů z našich obcí. My jsme to měli jednodušší. Nás tam dovezl autobus. Kostelík je velmi 
pěkně opraven a také místo pramene je krásně upraveno. V kostelíku je nový obětní stůl, na kterém 
jsou nádherné mozaiky žáka světoznámého umělce Rupnika. My jsme prožili krásnou mši svatou  
a na oběd už jsme byli všichni zase doma. Jediný nedostatek bych tam našel. Není tam žádné sociální 
zázemí, takže muži to mají jednodušší. Přesto všem doporučuji toto místo navštívit. Nás všech se tam 
sešlo skoro čtyřicet všech věkových kategorií. A kdy je tam hlavní pouť? Vždy 15. září.

-jis-



PÁR SLOV O SYNODĚ

Papež František se rozhodl svolat Synodu, která by 
pomohla rozlišit, kde je chyba ve vedení lidstva. 
Samozřejmě chce se svými spolupracovníky začít 
doma, tedy v církvi.  Církev ale nežije mimo běžný 
život celé lidské společnosti, ale právě v této 
společnosti, která je součástí pro hledání nových 
způsobů.

Zeptejme se, co je to Synoda. Je to sousloví 
z Řečtiny, které se píše „Syn – hodos“ a přeloženo 
to znamená „ být spolu na cestě“, spolu putovat. 
Teď už je patrné, že papež František – nejvyšší 
pastýř, jak bývá nazýván, si zvolil dobrý název pro hledání nových způsobů soužití nebo také putování 
celého lidstva.

Současný papež je autorita pro celý svět – respektují ho všichni politici (tedy až na výjimky) a je 
zcela jisté, že mu jde především o dobro lidstva jako celku. On se zasazuje i o dobro planety Země, 
na které žijeme a kterou k životu užíváme, či spíše zneužíváme. Je tedy zřejmé, že jsme všichni 
lidé na jedné cestě, že všichni bez rozdílu NĚKAM putujeme. A o tom má být ta Synoda. Svatého 
otce Františka zajímá, proč nejdeme všichni svorně. Ne jako stádo, ale jako vnímaví jedinci, kteří ctí 
určité životní hodnoty, které jsou v nás lidech zakódovány a dávají těmto hodnotám přednost před 
povrchním životem, který nás často zklame a nepřinese to, co od života očekáváme. Papeže také 
titulujeme jako nejvyššího pastýře. Zkusme se na náš život podívat z tohoto pohledu. Pastýř vede své 
stádo tam, kde je dostatek šťavnaté trávy, kde je řeka s čistou vodou. Jeho pomocníci mu pomáhají 
směr oveček korigovat tak, aby ovce nestrádaly. Jsou ale i takové ovečky, které jdou na pokraji stáda  
a občas se ocitnou na nedobré pastvině, kde je kamení, skály, chybí voda. Nebo jinak. Jdeme po cestě, 
kde nás vede zkušený průvodce a cílem cesty je veliká oslava, dnes bychom řekli RAUT, který nikdy 
nekončí. Kolem cesty postávají lidé – můžeme si představit, že jsou to lidé osamělí, diskriminovaní, 
hledající, bloudící, kteří nevědí  kam se pustit  a většina z nich čeká, že z toho procházejícího davu se 
ozve „POJĎTE s námi!“ Ten náš Průvodce nás vede na krásný raut. A do tohoto příměru si můžeme 
každý z nás dosadit, kam bychom chtěli patřit. My věřící nazýváme toho pastýře Kristem. On na tu 
hostinu už přivedl nepřeberné množství lidí a ti o tom svědčí neustále. Ale dost příměrů. Technicky je 
to tak. Papež chce oslovit co nejvíc nás lidí a připravil 10 otázek, na které bychom mohli odpovědět. 
Nemusíme odpovědět na všechny, stačí si vybrat jen některé, ty co nás zaujmou. Synoda je tedy pro 
nás všechny lidi na celém světě, nejen pro věřící. Uvědomíme-li si, že nejvyšší pastýř, tedy papež 
vede stádo asi dvou miliard lidí, nedivme se, že chce znát názory na cestu nejen těchto dvou miliard, 
ale i těch, kteří se necítí na té cestě a postávají opodál.
A ještě jeden příměr si neodpustím. Znáte nějakou maminku, která by nesoucítila se svými dětmi? 
Vždyť maminky milují i ty děti, které nežijí úplně podle Její představy. A takovou maminku máme my 
všichni. Soucítí s námi všemi a chce pro nás to nejlepší. Snažme se tedy, abychom se všichni na konci 
naší pouti sešli na tom velkém rautu. Všichni víme, že její jméno je Marie.

Zde je okruh deseti otázek, na které máme tedy všichni odpovědět. Čas na to máme do 15. Února 
2022 a těšíme se na názory vás všech. Otázky jsou na rubu této stránky.



TÉMATA K ROZMÝŠLENÍ:

1.  Říkáme „naše církev“. Koho do tohoto společenství automaticky zařazujeme. 
    Nevylučujeme někoho?

2.  Máme „naslouchat“. Nedlužíme si navzájem upřímné naslouchání? 
     Jak přijímáme mezi námi nové tváře, zvláště mladé lidi a ženy? 

3.  „Vzájemná komunikace“. Dokážeme s každým upřímně promluvit? 
 Jak funguje náš vztah například se zástupci obce, spolků, zájmových skupin?

4.  „Slavení“. Míněna je modlitba a mše svatá. Účastníme se tohoto slavení co nejčastěji,  
 jak to jen jde, popřípadě pozveme ostatní?

5.  „Misijní poslání“. Vážíme si a podporujeme ty, kteří se angažují v pomoci druhým  
 například v politice, ve škole, v sociální oblasti? Jsme ochotni darovat něco potřebným?

6.  „Dialog v církvi a ve společnosti“. Umíme vyslechnout názor jiného člověka a řešit ho? 
      Spolupracujeme se společenskými institucemi? 
 Také se společenstvím lidí z okolních obcí?

7.  Dialog s křesťany a spoluobčany jiných vyznání?

8.  „Spoluúčast a autorita“. Jsme spoluzodpovědni za cíle, ke kterým máme směřovat? 
 Je patrný vliv místní církve na naše okolí?

9.  „Rozlišovat a rozhodovat“. Po nějakém našem rozhodnutí domýšlíme vlivy tohoto  
 jednání a cítíme i odpovědnost? 
 Může naše jednání pomoci bližním v jejich duchovním hledání?

10.  „Zlepšovat náš vztah k synodalitě, tedy k životu na společné cestě? 
 Dokážeme si navzájem naslouchat a zapojit se do dialogu?

Vyberte si co vás oslovilo a budeme rádi, když se k tématu, otázce také vyslovíte.
Buď písemně, nebo ústně. Toto naše společné úsilí v celém církevním světě a v celé lidské 
společnosti má vést k tomu, abychom se v tom putujícím davu lépe poznali, pomáhali si 
a doputovali společně do zdárného cíle. Ve Chvalkovicích své příspěvky směrujte na Jiřího 
Štukavce, nebo na někoho, kdo navštěvuje bohoslužby a ten příspěvek předá. Případné 
rozhovory povedeme tam, kde budete chtít, u nás, u vás, nebo třeba v hospůdce U KOUZELNÍKA. 
Buďme tedy komunikativní a nebojme se sdělit písemně, nebo ústně svůj názor.
Své odpovědi můžete předat ve Starých Hvězdlicích panu Janu Kopečnému, v Nových Hvězdlicích 
panu Zdeňku Tejkalovi anebo přímo v kostele otci Miroslavovi.
V Nemochovicích se můžete s důvěrou obrátit na paní Mlčochovou nebo na naše duchovní.
V Brankovicích kontaktujte faráře Miroslava Slavíčka nebo někoho o kom víte, že je ochotný váš 
příspěvek předat. V Malínkách se obraťte na pana Jiřího Bartošíka.
Váš příspěvek můžete také poslat  e-mailem na adresu miroslav.slavicek@gmail.com

 Vždyť vše je anonymní!! A máme na to čas do 15.února 2022. Ale čím dříve, tím lépe.



PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB V NAŠICH FARNOSTECH

SVÁTOST SMÍŘENÍ

V souvislostí s aktualizací protipandemických opatření mohou být bohoslužby změněny, nebo dokonce 
redukovány. Děkujeme za pochopení.

4. neděle adventní  19. 12.:  8.15 St. Hvězdlice
    9.30 Chvalkovice
    11.00 Brankovice

Štědrý den - pátek 24. 12.:  17.00 N. Hvězdlice
    20.00 Chvalkovice
    22.00 Brankovice

Narození Páně - sobota 25. 12.: 8.15 N. Hvězdlice
    9.30 Chvalkovice
    11.00 Brankovice

Svaté rodiny - neděle 26. 12.: 8.15 N. Hvězdlice
    9.30 Chvalkovice
    11.00 Brankovice
    Při všech těchto mších svatých obnovíme 
    církevní manželský slib! Manželé přijďte!

Sv. Silvestra I. - pátek 31. 12.: 17.30 Brankovice 

Matky Boží - sobota 1. 1. 2022: 8.15 N. Hvězdlice
    9.30 Chvalkovice 
    11.00 Brankovice

Zjevení Páně - neděle 9. 1. 2022: 8.15 N. Hvězdlice
    9.30 Chvalkovice 
    11.00 Brankovice

Betlémské světlo si můžete odnést na Štědrý den v níže uvedených časech na tradičních místech:

9:00 fara Brankovice / 9:30 kostel Nemochovice / 9:50 kostel Chvalkovice / 10:15 kostel N. Hvězdlice
10:30 u p. J. Kopečného St. Hvězdlice

V neděli 19. 12. 2021 od 14.00 do 14.45 v Brankovicích zpovídá P. Jan Hanák, P. Martin Kohoutek 
a p. Miroslav Slavíček.
Ke svátosti smíření můžete také přistoupit před nebo po každé mši svaté, případně na požádání.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO - 24.12.2021 V NAŠICH OBCÍCH



DĚTEM - VYBARVI SI BETLÉM

Čiňme pravé pokání, špatný život změňme, jako věrní sluhové Pána vyčkávejme.
 Stále stojí u dveří, ustavičně tluče, zda by našel čistý dům u Tebe člověče.

(sloka písně Co již dávní proroci, 16. stol.)

Milé čtenářky a milí čtenáři našeho zpravodaje, doufám, že se Vám i toto vydání líbilo anebo Vás 
alespoň něčím zaujalo. Dovoluji si Vám všem popřát, aby advent posílil Vaši naději a Vánoce Vaši 
lásku. Oboje velmi potřebujeme, zvláště v těchto nelehkých časech.  

o. Miroslav
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