Pěší pouť ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad 2013
1. část: Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
Neděle 30. června 2013 - 30 km
Svatý Kopeček (v 8.00 odch.), Bukovany (8.30 přích.; 8.45 odch.), Velká Bystřice (9.25 přích.; 9.40 odch.), Svésedlice (10.25 přích.;
10.40 odch.), Vacanovice (11.30 přích.; 11.40 odch.), Tršice (12.25 přích.; 13.00 odch.), Lazníky (14.00 přích.; 14.15 odch.), Buk (14.50
přích.; 15.00 odch.), Prosenice (15.40 přích.; 15.50 odch.), Radslavice (16.40 přích.; 17.00 odch.), Pavlovice 17.50 příchod, mše sv. v
18 hodin
Pondělí 1. července 2013 - 19 km
Pavlovice (v 7.30 odch.), Hradčany (8.05 přích.; 8.15 odch.), Nahošovice (8.50 přích.; 9.00 odch.), Dřevohostice (9.30 přích.; 10.00
odch.), Lipová (10.40 přích.; 10.50 odch.), Ochozy (11.25 přích., 11.50 odch.), Bílavsko (12.30 přích.; 12.45 odch.), Slavkov pod
Hostýnem (13.30 přích.; 13.45 odch.), Pod Valy (14.40 přích.; 14.50 odch.), Svatý Hostýn u baziliky v 15 hod.
2. část: Svatý Hostýn - Velehrad
Úterý 2. července 2013 - 16,2 km
08:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále, každý podepíše, že jde na vlastní odpovědnost
09:15 - mše svatá s ostatními poutníky - bazilika Nanebevzetí Panny Marie
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)
Středa 3. července 2013 - 22,1 km
06:00 - snídaně na faře ve Štípě
06:30 - požehnání v kostele, odchod směr 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 biskupy a farností v chrámu sv. Bartoloměje a občerstvení (večerní program)
nocleh v tělocvičně školní a v sokolovně, platí se v obou
Čtvrtek 4. července 2013 - 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 ve spolkovém 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
Kontakty:
1. část
"Matice svatokopecka" <m.svatokopecka@tiscali.cz>, "Zora Krejčí" <ZoraKrejci@seznam.cz>,
2. část
"Matice svatohostýnská" <matice@hostyn.cz>, "Dagmar Fojtů“
"Matice velehradská" <info@maticevelehradska.cz>, "Petra Číhalová" <cihalova@velehradinfo.cz>,
také P. Sedláček ze Štípy
K celé trase:
Mons. Jan Peňáz <penaz.vm@seznam.cz> tel. 736529221

