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Od roku 1991 jsou konány pobožnosti 

devíti prvních mariánských sobot také 

v kostele Jména Panny Marie 

Křtinské. Rádi bychom obnovili tradici 

společných prvních sobot právě v 

tomto kostele, právem nazývaném 

"Perla Moravy“. Dříve než navštívíme 

toto poutní místo, připomeňme si 

několika větami historii. Podle legend 

byli v Křtinském údolí, jak ostatně 

prozrazuje název, křtěni po příchodu 

cyrilo-metodějské misie na Velkou 

Moravu pohané. Křtiny jsou nejvíce 

proslulé mariánskými poutěmi ke kamenné gotické soše Madony (kolem roku 1340). Podle 

legendy tradované v zábrdovickém klášteře premonstrátů, kteří poutní místo spravovali, byla 

socha Madony nalezena v křoví nedaleko obce Bukoviny. Hromadné poutě do Křtin jsou 

doloženy již ze 17. a 18. století, kdy právě Křtiny patřily k nejnavštěvovanějším poutním 

místům. Staleté tradice pouti byly narušeny josefínskými dekrety. V roce 1772 vyšel dekret 

zakazující pouti trvající déle než jeden den. Další výnos pak znamenal zákaz veřejného nošení 

soch a obrazů. Když v polovině posledního desetiletí 18. století zmírnil císař František II. 

zákazy poutí a dalších projevů náboženského života, byl vytvořen předpoklad pro další, již 

novodobý rozmach duchovního významu křtinského poutního místa, který i přes různé 

politické zvraty trvá dodnes. V současné době můžeme tedy navázat na staleté tradice poutí k 

tomuto místu, kam přicházejí nejen věřící, ale i obdivovatelé umění architekta Jana Blažeje 

Santiniho (1677-1723) který je považován za jednoho z největších a nejoriginálnějších tvůrců 

evropského baroka.  

Všude dává Bůh své milosti, všude nás slyší, ale všichni cítíme, že na poutním místě je k nám 

štědřejší a bohatější. Dobře vykonaná pouť znamená pro nás tolik jako duchovní obnova. K 

opravdové pouti patří přijetí svátostí, účast na mši svaté a chvíle pro soukromou modlitbu. 

Alespoň na poutním místě nepodléhejme shonu. Na průčelí kostela jsou dvě ležící postavy, 

každá drží roh hojnosti - plný květů. Je to výmluvný symbol: Z poutního místa si odnášíme 

veliké duchovní bohatství. 
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