V Novém Veselí v adventě 2019

Milí dobrodinci pěších poutníků na Velehrad,
ať vás potěší, co jeden z nich napsal do poutní
pamětní knihy:
Naše ubývající síly
dobří lidé chutným jídlem doplnili...
Ať vás také povzbudí slovo našeho Pána o
pocestných, jak je zapsal v evangeliu sv. Matouš
v 34. a 35. verši 25. kapitoly: 'Pojďte, požehnaní
mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení
světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi
pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne ….
Všem vám děkujeme křesťanským
Pán Bůh zaplať.
Kéž Vás požehnání Pána Ježíše, na jehož 2019. výročí narození se
v adventu připravujeme, a ochrana jeho Matky a přímluva slovanských
apoštolů a patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje provází v celém příštím
roce i ve všech dalších, které nám budou na naší pozemské pouti
darovány.
Mons. Jan Peňáz,
jménem všech matic u moravských poutních míst
i jménem společenství cyrilometodějských poutníků

Následuje rozpis poutí na rok 2020 s tím, že plány se dělat mohou, často
dokonce musí, ale vždycky musí mít dodatek: dá-li Pán Bůh a budeme
živí, jak píše patron poutníků sv. Jakub 4,15, a malá vzpomínka
z letošního putování.

PĚŠÍ POUTĚ NA VELEHRAD 2020
XX. PĚŠÍ POUŤ ZVANÁ HVĚZDICOVÁ
Pondělí 17. 8. - sobota 22.8.2020
Vycházíme z 19 míst, půjde se i ze Skalky u Trenčína, potřetí se jde
z Valče u Hrotovic a z Brankovic

XXXIX. CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ LEVÝ HRADEC - VELEHRAD
Začíná I. etapou - sobota 15.2.2020 Levý Hradec - mše sv. v 9.30 h.
Další etapy budou upřesněny, v závěru se spojí s XX. pěší poutí.
PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD
XIII. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň X. Moravská Compostela
ve dnech úterý 30.6. - sobota 4.7.2020
XI. SVATOVÁCLAVSKÁ PĚŠÍ POUŤ VELEHRAD - SV. HOSTÝN 2019
Sobota 26. – pondělí 28.9.2020
XIII. PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE Z OPAVSKA
Podrobnosti na https://opava-velehrad.cz/
Z POUTNÍ KRONIKY L.P.2019
30.6.se před Pavlovicemi jednomu poutníkovi udělalo špatně, ale paní
doktorka a magnézium to spravily. V kostele jsme měli hned mši svatou,
kázal jsem na nedělní evangelium, někteří pak řekli, že si při něm krátce
a příjemně zdřímli. Chápu to. Děkujeme centru Ráj, cítili jsme se opravdu
jako v ráji a spali jako dudci. Druhý den nás čekalo ještě větší horko, ale
také milé překvapení na obecním úřadě ve Slavkově - vydatné
občerstvení připravené společně místními ve spolupráci s obcí. Pak už
jsme stoupali na Svatý Hostýn (letos jsem tam poprvé vyjel autem). Na
místě setkání obou cest není ani dvojitý panel - poslední svatokopecký a
první velehradský, ale skoro žádné stromy. Není to díky kůrovci, jak se
pořád říká a píše, je to vinou kůrovce. To už se zatáhlo, do baziliky jsme
vešli před 16. hodinou za zvonění všech zvonů, krátce se pomodlili a
ubytovali. V 17 byla naplánovaná mše svatá, přicházeli jsme na ni do
ztemnělého kostela, protože se úplně zatáhlo. Těsně před ní na chvíli
vypadla elektřina, po celou dobu hřmělo a voda bušila do střech i oken,
ale když jsme vyšli, bylo krásně - po dešti, jasno, krásně se nám dýchalo.
Ráno jsme měli hlavní mši svatou, připomněl jsem slova na bazilice:
Zůstaň Matkou lidu svému, a slova z poslední sloky písně Tisíckráte
pozdravujem Tebe: Tehdy, Matko rač se zastati, která k sobě obsahově
patří, která bychom si přáli prožít na celé pozemské pouti a zažít na jejím
zakončení.

