Děkovná pouť Modliteb matek 25.let – brněnská diecéze
sobota 16. května 2020 Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách.
Křtiny jsou jedním z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst na Moravě.
Leží 14 km severovýchodně od Brna a jsou vstupní bránou do střední části Moravského krasu.
Barokní chrám ke cti Panny Marie navrhl Jan Blažej Santini Aichl. Práce započaly v roce
1718 a chrám byl dokončen až po Santiniho smrti v roce 1771. Je postaven ve tvaru
rovnoramenného kříže a má v sobě zabudovanou zvonkohru. Samotné jméno obce souvisí se
slovesem „křtít“. Podle legend byli v blízkém Údolí křtu křtěni pohané po příchodu
křesťanství na Moravu. Není vyloučeno, že zde křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich
žáci. Toto poutní místo je nyní v duchovní správě řádu premonstrátů.
Program v 8.50 h vyjdeme z Bílovic nad Svitavou – putovní část pouti
12.15 h radostný růženec s meditací v kostele pro ty, co nebudou putovat pěšky
13.00 h přivítání a krátké představení poutního místa – P. Metoděj Lajčák
13.15 h mše svatá, celebruje P. Mariusz Sierpniak
14.30 h slovo národní koordinátorky MM, svědectví – paralelní program pro děti až
do skončení Modlitby matek
15.15 h společná Modlitba matek
16.30 h předpokládané ukončení
Doprovodný program pro děti a mládež
• Menší děti (MŠ a první stupeň ZŠ) budou mít připraveno zábavné odpoledne plné her.
• Větší děti (druhý stupeň ZŠ) budou mít přednášku na téma „Poznat sám sebe a mít se rád,
vztah já a ty…“ s J. Muchovou.
• Středoškoláci a děti z 9. tříd budou mít přednášku na téma „Chceš změnit svět?“ s K.
Třeškovou z Mary’s Meals.
Pěší trasa:
Vycházíme v 8.50 h z vlakového nádraží v Bílovicích nad Svitavou, půjdeme po červené
a pak modré turistické značce. Trasa stoupá nad Bílovice a pak vede po lesních cestách či
pěšinách středně náročným terénem. Kočárky raději nechte doma, lepší jsou nosítka či šátky.
Po cestě se společně pomodlíme růženec a také si uděláme pauzu na jídlo, které si vezměte
s sebou. Trasa měří asi 9 km. Poslední úsek 1,3 km vede po frekventované silnici, proto bude
možnost přejezdu autobusem.
Doprava: Vlaky přijíždějí do Bílovic v 8.27 h z Brna, v 8.48 h od Letovic. Řidičům
doporučujeme nechat auto v Brně-Židenicích u nádraží a pak přijet vlakem do Bílovic. Pro ty,
kdo nemohou putovat 9 km, jede z Brna do Křtin autobus č. 201. Jede také z Brna-Židenic
od nádraží v 11.13 a ve Křtinách je 11.49. Dopravu zpět do Brna zajistíme autobusem, a to
do Brna-Židenic a pak na hlavní nádraží. Pokud budete chtít využít tuto naši službu, je nutné
napsat nejpozději do 20. dubna 2020 na adresu mtioka@seznam.cz.

