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Známý velkomoravský k ížek má ecký nápis, který v eském p ekladu zní:
život, sv tlo, vít zství. P ekrásná slova, která se vztahují na Pána Ježíše a
p edevším platí o velikonocích.
To dosv d uje velikono ní liturgie, písn a symboly, z nich p edevším
velikono ní svíce, kterou náš lid nazývá paškál.
Kristus je život: alfa i omega, za átek i konec, v era i dnes. Je Pán všech
v k , vládne d jinám, jeho je království i moc i sláva.
Kristus je sv tlo: Sv tlo Kristovo, tak zpívá kn z nebo jáhen, když nese
velikono ní svíci (Zvlášt vyniká, když se koná velikono ní vigilie ve er
nebo v noci).
Kristus je vít zství: „Zajásejte již, zástupy and l v nebi! K vít zství tak
mocného Krále!“ „Aleluja! Živ bu nad smrtí Zvít zitel.“ K íž Krist v se
stal znamením vít zství. Máme na mysli duchovní vít zství. A nejv tší:
Zvít zit sám nad sebou.
Všem vám mariánským ctitel m a lidem dobré v le vyprošuji od
Zmrtvýchvstalého Spasitele ú ast na jeho život , sv tle a vít zství.
A v našich srdcích, farnostech a v celé vlasti zní jásavé velikono ní Aleluja.
Z plna srdce žehnám
P. TOMÁŠ PRNKA
K es anské kluby mládeže okres Prost jov a Blansko zvou všechny na Cantante Domino
1990 (Porta Catholica), které se uskute ní v pond lí 30. dubna 1990 v mariánské svatyni ve
K tinách. Program od 8.00 do ve era. V 9.00 koncelebrovaná mše sv.
Ve er možnost posezení u táboráku. Drobné ob erstvení zajišt no b hem celého pr b hu
akce.

Z POUTNÍHO KALENDÁ E – K TINY 1990

1. jarní pou
26. kv tna – sobota –
mše sv. 7.45 – 9.15 – 10.30
(v 9.00 slavné vítání poutník
(v 17.00 slavné vítání poutník )
18.30 ve erní mše sv. a po ní sv telný pr vod s hudbou
27. kv tna – ned le –
mše sv.: 6.15 – 7.30 – 8.30 – 9.30 a 10.30
13.30 rozlou ení s poutníky

Hlavní pou
2. ervna – sobota –
mše sv. 7.30 odpoledne v 17.00
18.30 koncelebrovaná mše sv. a po ní sv telný pr vod
s hudbou
3. ervna –

Hod Boží svatodušní –
mše sv. 6.15 – 7.30 – 8.30 – 9.30
v 10.30 bude sloužit opat želivský Vít Tajovský
13.30 rozlou ení s poutníky

4. 6. Pond lí svatodušní –
mše sv. 7.30 a 17.00
17. ervna – ned le –
7.30 1. sv. p ijímání a Božít lový pr vod s hudbou
24. ervna –

od 14.00 mariánské odpoledne mládeže

30. ervna – sobota –
mše sv. 7.30, po ve erní mši sv. 18.30 sv telný pr vod
s hudbou

1. ervence - ned le mše sv.: 6.30 – 7.30 – 9.00 – 10.30
15. ervence –
od 14.00 mariánské odpoledne – Písmo sv.
29. ervence – ned le –
svatoanenská pou –
mše sv. 7.30 – 9.00
v 10.30 uvítáme arcibiskupa olomouckého
a metropolitu moravského Msgre dr. Františka Va áka
19. srpna – ned le –
tradi ní sv cení kv tin
od 14.00 mariánské odpoledne – eucharistické
22. a 23. zá í (sobota a ned le)
Slavnosti ke cti sv. Norberta
(program bude up esn n pozd ji)

21. íjna – duši ková pou

od 14.00 mariánské odpoledne – na duši ky vzpomínejme

Ned lní mše sv. v poutním období 20. kv tna až 21. íjna
7.30 – 9.00 – 10.30
14.00 mariánská pobožnost
B hem poutního období p ivítáme i další církevní p edstavitele, p edevším našeho nového
brn nského biskupa Msgre Vojt cha Cikrle.

Pokud pot ebujete další informace, obra te se bu písemn nebo telefonicky, rádi
pot ebné údaje sd líme.
Telefon: sm rové íslo 0506 a naše 94189. Farní ú ad K tiny. (PS 679 05)

Naše mariánské odpoledne 24. ervna od 14.00 v nujeme mládeži. (Rádi vzpomínáme na
úsp šné mariánské odpoledne minulého roku.)
Rádi p ivítáme rytmické skupiny, sv dectví mladých, p ípadn i pásmo s duchovní náplní.
Bude dob e, když se p edem p ihlásíte, abychom mohli dát celému odpoledni ur itý ád a
všichni se mohli aktivn zú astnit. Tuto pou povede P. Pavel Dokládal ze Šlapanic.

40 let kn zem
Psal se rok 1950. Byly velikonoce. Biskup brn nský Msgre dr. Karel Skoupý dostal zákaz
vstupu do své katedrály. Co bude s 36 jáhny? Bude se ekat na tradi ní datum 5. ervence
– svátek sv. Cyrila a Metod je? Bylo rozhodnuto termín kn žského sv cení uspíšit. Ve er
na Hod Boží velikono ní p ijíždí 36 jáhn do alumnátu (jak se tehdy v Brn íkalo
kn žskému seminá i) – Antonínská 1. Tam se konaly týdenní exercicie. V budov je klid,
bohoslovci mají velikono ní prázdniny. V týdnu p ichází zpráva: V noci ze tvrtka na
pátek (13. na 14. 4.) byli eholníci ze svých klášter odvezeni zatím neznámo kam.
A další zpráva: Pan biskup je hlídán. P išla ned le, zvaná Bílá – 16. dubna. Kolem 7. hod.
ráno vychází jáhni jednotliv , po dvou, r znými sm ry, ztichlými ulicemi na Petrov.
Prázdná katedrála, prázdné okolí. Žádná sláva. Kn žské sv cení probíhá v malé biskupské
kapli (musely se vynést lavice) p ímo v residenci. Shromážd ní tvo í: pan biskup, jeho
sekretá , p edstavení alumnátu, dómský regenschori, 3 bohoslovci, kte í pomáhali p i
sv cení. Jinak nikdo ani rodi e o sv cení neví. Kolem 10. h. sv cení kon í. Vycházíme
z kaple a tu p ichází hlída . Co se d je? A když se dovídá, co se d lo, hned podává zprávu
dál. Co bude? A následovala jedna událost za druhou. Pan biskup 18 let nesm l vést svou
diecézi, biskupský sekretá dr. Alois Michálek, spirituál dr. Vladimír Nová ek byli adu
let v zn ni. A my tém všichni jsme byli za átkem zá í 1950 povoláni k jednotkám PTP
a propušt ni teprve po 40 m sících 31. 12. 1953.
Dovolte mi osobní vzpomínku. Ješt tu ned li odpoledne jsem ud loval novokn žské
požehnání u sest i ek na Lerchov ulici. Pak jsem jel dom do Uh ic.
Jak to vlastn doma eknu, že jsem již kn zem? Bylo deštivé odpoledne, doma sed li
v kuchyni – íkali jsme „chaloupka“. Na tehdy ješt hlin nou zem si klekli maminka,
(tatínek již 4 roky odpo íval na místním h bitov ), sestra, bratr a další. Tak jsem
nejbližším ud loval novokn žské požehnání.
Boží láska a p ímluva Panny Marie nás ochránila a chrání i nadále. N kte í z našeho
ro níku již zem eli. V tšina nás p sobí v duchovní správ . Vzpome te s námi p i
p íležitosti našeho 40. výro í kn žského sv cení.

V sobotu 2. ervna 1990 v 18.30
(v p edve er hlavní pouti)
uvítáme v mariánské svatyni ve K tinách našeho nového brn nského biskupa
Msgre VOJT CHA CIKRLEHO
který bude sloužit pontifikální mši sv.

