VÁNOČNÍ ZVONOHRA
VE KŘTINÁCH L.P. 2013
Od Hodu Božího až do Nového roku hraje zvonohra pásmo 14 koled

ve 12:06 - po poledním klekání

při západu Slunce.
Díky Bohu, který stvořil Slunce, Měsíc a Zemi a vše, co je na ní, můžeme využívat slunečního
tepla a světla
a díky http://calendar.zoznam.sk/ přesně víme, kdy zapadá slunce ve Vyškově a kdy v Blansku.
Ve Křtinách je to tím pádem právě uprostřed, tedy
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Pořád platí známé: Na Boží Narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok.

Zvonohra hraje
A: Pásmo 14 koled v celkové délce 16 minut a 46
vteřin
Chtíc, aby spal -- Narodil se Kristus Pán -- Nesem vám
noviny -- Veselé vánoční hody -- Slyšte, slyšte,
pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Tichá noc,
přesvatá noc -- V půlnoční hodinu -- Dej Bůh štěstí -Poslouchejte křesťané -- Já bych rád k Betlému -Z nebe jsi přišel -- Vítaný buď, Ježíšku -- Pásli ovce
valaši.
B: Pět nejznámějších koled
Narodil se Kristus Pán -- Chtíc, aby spal -- Nesem vám
noviny -- Veselé vánoční hody -- Vítaný buď Ježíšku.
C: Pět lidových koled
Tichá noc -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné,
neviňátko -- Pásli ovce valaši -- Já bych rád k Betlému.
Pásmo A se spouští automaticky v neděli a v sobotu,
v jiné dny si můžete vybrat.
Přátelské doporučení: Lépe se poslouchá
s mírným odstupem (v protilehlém podloubí).

My děkujeme:
 Bohu
za stvoření Země a celého vesmíru
za šikovnost a nápaditost, kterou dal člověku
 Panně Marii
za to, že v tomto údolí vyslyšela tolik proseb a
učinila tolik zázraků
 J. B. Santinimu Aichlovi, opatu K. J.
Matuškovi
a všem, kteří tento kostel i jeho okolí plánovali,
stavěli, opravovali a udržovali
 otci Tomáši Prnkovi
za nápad a dotažení zvonohry do konce
 Petrovi a Květě Manouškovým
za výzdobu a ulití 33 zvonů o celkové váze
kolem 2 a půl tuny
 33 dárcům,
jejichž jména jsou na zvonech a na seznamech u
zvonohry i na internetu www.poutnik-jan.cz
 varhaníku Radku Rejškovi
za nahrání 90 písní
 a mnoha dalším
za ostatní práce, za údržbu, dohled na stroj a
úklid kolem.

Další možnosti:
V chrámu Páně je u farního Betléma

Ježíškova pošta
a čeká na naše dopisy, ve kterých Ježíškovi
poděkujeme za dárky





za ty, které jsme našli pod stromečkem,
i za další věci, události a lidi, kterými jsme
byli obdarováni
děkovat mohou a mají děti i dospělí
v dopise se můžeme obrátit
i k Bohu anebo k Panně Marii

Na faře - budova čp. 72
s nápisem SALVE
= buď/te zdráv/a/i/y
 se v přízemí můžete zastavit u čestné
tabule, pořízené k 290. výročí úmrtí J. B.
Santiniho Aichla (+7.12.1723), k 310. výročí narození
opata K. J. Matušky (*5.2.1703) a k 40. výročí
příchodu otce Tomáše Prnky do Křtin (1. mši sv. zde
měl 6.12.1973).
Je zde otevřeno až do
západu slunce a díky vaší modlitbě (případně i zapálené
svíci) se tabule stane místem vděčnosti a zbožnosti.
 Na požádání ukážeme i starý třebíčský betlém,
který zachránil o. Tomáš Prnka.
Je umístěn ve farním sále v 1. poschodí.

