Cyrilometodějská pouť
A.D. 2012
XXXI. ročník

Levý Hradec – (letos přes:) Olomouc - Velehrad
a ostatní výchozí místa, z nichž se spoluputuje v srpnu na Velehrad:
Nový Jičín, Vranov nad Dyjí, Netín u Velkémo Meziříčí, Radešínská
Svratka, Vítochov u Bystřice nad Pernštejnem, Sebranice u Litomyšle,
Olomouc, Bohuslavice u Hlučína, Uherský Brod, Uherské Hradiště,
Ostrožská Lhota, Veselí nad Moravou, Skalica na Slovensku, Ratíškovice,
Slavkov u Brna a Brno-Bystrc
Pozvánka na etapovou pěší pouť
po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli
křesťanskou víru a na poděkování za dar víry
Pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu
a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec Velehrad 2012
je ve svém závěru spojená s Poutí na Velehrad (XII. ročník),
kterou pořádá Matice velehradská, a řada farností ve výchozích místech a ve
Křtinách.
Všechny proudy směřují na Velehrad.

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz

Itinerář a rozpis jednotlivých etap
Letos se opět pravidelně chodí vždy ve třetím víkendu měsíce.
I. etapa sobota18.2
Levý Hradec – Hovorčovice –Brandýs n. L.
24km
Doprava na Levý Hradec vlakem z Masarykova nádraží v 8,40 hod (na zastávku
Roztoky-Žalov) – 8.59 hod (a pak pěšky do kopce). Nebo autobusem č. 340
z Dejvické (u kulaťáku v ul. Jugoslávských partyzánů) v 8,20 hod – Levý
Hradec 8,40 hod.
Mše sv. v kostele sv. Klimenta – UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST –
v 9,30 hod.
Nocleh pro přespolní možný u spolupoutníků z Prahy a také na faře v Brandýse
II. etapa neděle 19.2.
Brandýs n. L. – St. Boleslav – Lysá n. L. – Ostrá
20km
Příjezd autobusy z Prahy např. ze st. metra Letňany bus č. 375 v 6,45 (-7,09,
jede také z Českomoravské 6,30 přes Vasočasnkou a Prosek), nebo vlakem 6,45
z Masarykova nádr. do Čelákovic (7,23) a odtud 7,36 do Brandýsa 7,54.
Mše sv. ve farním kostele v Brandýse v 8,30 a pak poklonění Paladiu země
české ve Staré Boleslavi v kostele P.Marie cca v 9,45 hod.
III. etapa sobota17.3.
Ostrá – Nymburk – Poděbrady
22 km
Podrobnosti o místě a hodině srazu event. o dopravě z Prahy na této i dalších
etapách budeme informovat dva týdny před konáním – viz kontakty a KT.
IV.etapa neděle 18.3.
Poděbrady – Němčice – Týnec n.L.

25 km

V.etapa sobota 21.4.
Týnec n. L. – Lázně Bohdaneč

26 km

VI. etapa neděle 22.4.
Lázně Bohdaneč – Ohrazenice – Sezemice – Holice

27 km

VII. etapa sobota 19.5.
Holice – Choceň

23 km

VIII. etapa neděle 20.5.
Choceň – Ústí n. Orl.

20 km

IX. etapa sobota 16.6.
Ústí n. Orl. – Lanškroun

24 km

X. etapa neděle 17.6.
Lanškroun – Moravská Třebová
XI. etapa sobota 14.7.
Moravská Třebová – Bouzov

21 km
25 km

XII. etapa neděle 15.7.
Bouzov – Náměšť na Hané

23 km

XIII. etapa úterý 21. 8.
Náměšť na Hané – Olomouc

17 km

Následující etapy se jdou společně s XII.ročníkem Poutě na Velehrad
z Moravy).
St 22.8. Olomouc – Křenovice u Kojetína
35 km
Čt 23.8. Křenovice u Kojetína – Cetechovice
25 km
Pá 24.8. Cetechovice - Buchlovice
25 km
So 25.8. Buchlovice – Velehrad
8 km
Máme tedy z Levého Hradce na Velehrad v 17 etapách celkem 390 km
Budeme vděčni každému, kdo pomůže během etap s dopravou auty (tzv.
bafuňářům) a kdo pomůže vyhledat a domluvit noclehy (přibližně v cílových
místech sobotních etap.
Naše sesterská větev 31. ročníku Cyrilometodějské pouti začíná (po
společném zahájení na Levém Hradci) v následující neděli 26. února
v Novém Jičíně ve 13.00 ze Španělské kaple.
Vážení přátelé pěších etapových poutí!¨
Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na
Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se
s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti,
a to všechny růžence a je-li to možné, i ranní nebo večerní chvály. Modlíme se
je na tyto úmysly:

(první dva růžence se většinou modlí cestou dopoledne)
Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za
farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání
Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj
a dobro ve světě,
tajemství Růžence světla: Ježíš, který byl pokřtěn v řece Jordánu
který v Káně zjevil svou božskou moc
který vyzýval k pokání a hlásal evangelium
který na hoře Proměnění zjevil svou božskou slávu
který ustanovil eucharistii
(v poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže i jinde)
(následují další dva růžence cestou odpoledne)
Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly
Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Benedikta XVI.
DUCHOVNÍ TÉMA XXXI ročníku: Víra a praotcové Starého Zákona
Letos začíná rok víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. Proto si
chceme na této pouti připomenout, že víra v Hospodina je v Božím lidu
zakořeněna od nepaměti. Proto vyjdeme z Levého Hradce s praotcem víry
Abrahámem a půjdeme po stopách vyvoleného národa až k bezprostřednímu
předchůdci a ohlašovateli Božího království – Janu Křtiteli.
Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti:
Libor Gottfried:
František Reichel:

739 389 158
725 939 385

a letáčky bude pro Vás rozesílat:
Uršula Janků:
731 604 392

e-mail: L.Gottfried@seznam.cz
e-mail: f.reichel@volny.cz
nebo pevná linka: 286 891 447
nebo mail: Ursula.Janku@seznam.cz

Závěrečná modlitba:
"Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby
jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my
přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a
na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky.
Amen."
(z denní modlitby církve)

