
 
V. pěší pou ť 

 
ve dnech 2. až 4. července 2012 

po poutní cest ě ze Svatého Hostýna na Velehrad  
 
 
S pomocí Boží - vstříc Pánu - putujeme popáté  
společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 5. výročí zemřelého 
poutníka Stanislava Budaře 
1) ke slávě Boží,  
2) k povzbuzení víry a všeho dobrého,  
3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme, 
4) s prosbami za .............. i za ty, kdo jim jakýmkoli způsobem pomáhají,  
5) za Boží požehnání pro ..............  
6) na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE. 
 
Duchovní program: 
Denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba, 
dvě písně. 
Téma soukromé modlitby růžence po cestě:  
radostný za naši vlast, růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě, 
bolestný za své rodiny a farnosti a slavný za celou církev. 
 
Důležité podrobnosti: 
Převoz větších zavazadel ze Svatého Hostýna do Štípy, odsud do Napajedel a z 
Napajedel na Velehrad bude zajištěn. Ubytování ve školách, karimatky a spacáky 
vlastní. Na občerstvení se dává dobrovolný příspěvek na místě.  
 
Partne ři:  cestovní kancelář Miklas-tour, Katolický týdeník, Rádio Proglas, Televize 
NOE 
 
Přihlášky na Matici svatohostýnské:  
tel: +420 573 381 693, fax: +420 573 381 694, matice@hostyn.cz 
 
Duchovní vedení pout ě: 
Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736529221, www.poutnik-jan.cz 
 

Trasa: 
 
Pondělí 2. července  - 16,2 km 
08:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále, zápisné 100,- Kč (děti zdarma), každý 
podepíše, že jde na vlastní odpovědnost 
09:15 - mše svatá s ostatními poutníky - bazilika SVATÝ HOSTÝN 
10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 (pod valy) 
12:45 - odchod z RUSAVY - zastavení č. 20 
14:45 - LUKOVEČEK - příchod ke kapli Panny Marie Pomocné (1879) 
16:30 - 17:15 - FRYŠTÁK - dům Ignáce Stuchlého, pak odchod směr ŠTÍPA 
18:15 - ŠTÍPA - poutní chrám Narození Panny Marie (ubytování ve škole, večeře, večerní 
pobožnost nebo program) 
 
Úterý 3. července  - 22,1 km 
06:00 - snídaně na faře ve Štípě  
06:30 - požehnání v kostele, odchod směr Kostelec a Zlín 
08:30 - Zlín - u kostela sv. Filipa a Jakuba, seskupení a předávání křížků novým poutníkům 
12:00 - MALENOVICE - Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně  
13:00 - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy - pobožnost a lehké občerstvení 
15:00 - korunka Božího milosrdenství a odchod 
15:45 - NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové 
16:15 - uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování 
18:00 - mše svatá s farností v chrámu sv. Bartoloměje a občerstvení (večerní program)  
nocleh v tělocvičně školní a v sokolovně, platí se v obou  
 
Středa 4. července  - 21,3 km 
06:30 - čaj a pečivo na farní zahradě v Napajedlích 
07:30 - odchod od chrámu sv. Bartoloměje 
08:00 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - předávání křížků novým poutníkům 
10:30 - HUŠŤENOVICE - setkání s poutníky z Nového Jičína 
11:30 - SUŠICE 
12:00 - Anděl Páně u kostela v Jalubí, pak v kulturním domě občerstvení od místní farnosti. 
Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 14:00 
odchod  
15:00 - MODRÁ - přivítání starostou obce (zastavení č. 2)  
15:15 - Velehrad - přivítání starostou obce (růžencové zastavení č. 16) 
15:30 - VELEHRAD - u Cyrilky (zastavení č. 1) a vstup do baziliky  
16:00 - mše svatá, při ní svátost smíření, po ní předávání poutních listin, možnost přespat ve 
Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje 
19:30 večer lidí dobré vůle, 21:00 adorace a svátost smíření, 24:00 půlnoční mše sv. 
 
Čtvrtek 5. července  - mše svaté: v bazilice: v 06:00 pro farníky, v 07:00 s provinciálem 
Tovaryšstva Ježíšova, v 08:00 s novokněžími z Čech i Moravy, na nádvoří v 09:40 růženec a 
v 10:30 slavná mše svatá, celebruje arcibiskup olomoucký s ostatními biskupy 

 


