
Křtiny -  kostel Jména Panny Marie  

I.    p o u ť    z a    o b ě t i    
t o t a l i t 

a za šťastnou budoucnost našeho národa  
i našeho světadílu 

 Sobota 22.6.   
svátek sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora, anglických mučedníků svědomí, patronů 
všech, kdo nesou odpovědnost za společnost a stát, v měsíci, kdy si připomínáme 
mnoho smutných výročí: Lidice, Ležáky, Milada Horáková, Heliodor Píka 

19:30 společná modlitba nešpor 
20:00 večerní klekání, Anděl Páně a zvonohra,  

pak  adorace v kostele až do západu slunce (ve Vyškově v 21:01) 

21:02 mše svatá v kostnici, pak tamtéž adorace do půlnoci (možno 
poutnicky přespat na faře a začít den modlitbou při východu slunce v 04:46:30) 
 

Neděle 23.6. v  10:30 hlavní mše sv.  
 

slouží gen. vikář MONS. JIŘÍ MIKULÁŠEK 
na šesterý úmysl: 

� za všechny nevinně popravené a potrestané,  
� jejich postižené rodiny,  
� za pronásledovatele a Boží slitování pro ně,  
� za změnu jejich i našeho smýšlení  

(nejhorším dopadem totalit je totiž všeobecně rozšířená naštvanost na všechny  
hraničící až s nenávistí a názor, dnes žel velmi rozšířený, že za všechno 
mohou ti nahoře a že člověk nic nezmůže, takže nic nedělá, ani chodník si 
neuklidí ani okolí jeho bydliště ho nezajímá a práce pro veřejnost nebo volby 
už vůbec ne). Z toho vyplývá i další úmysl, který za mého dětství říkával 
z kazatelny náš pan farář P. Josef Hladký, vězeň nacistického režimu:  

� za šťastnou budoucnost našeho národa - (dnes dodejme) 
� a za budoucnost našeho světadílu.  

12:00 společná modlitba Anděl Páně, zvonohra  
a křest ve Křtinách 

15:00 Cesta světla na nových ambitech a v kostele recitace 
básní  vězněného františkána P. J. Jenáčka,   
19:30 ve spolkovém domě (stará škola) 

ANTONÍN HUVAR  - hraje Buranteatr z Brna 
 

Tři nadšení chlapi hrají hodinu a čtvrt o pronásledovaném knězi tak, že ani nedýcháte. 
Vstupné je dobrovolné.  


