Pouť skautů
B R N Ě N S K É

D I E C É Z E

ke Svaté bráně

2016

Sobota 23. dubnnay

ve

iční akce bude opravdovým
Letošní – již 26. ročník – této trad
místy. Pouť zahájíme v kostele
putováním mezi dvěma poutními
ch a půjdeme 11 km ke kostelu
Božího Milosrdenství ve Slavkovicí
hoře ve Žďáře nad Sázavou.
sv. Jana Nepomuckého na Zelené
bráně v bazilice.
Odtud je to pouhých 500 m ke Svaté

- Příjezd vlakem do stanice
Radňovice od Brna - v 9:12,
(popř. 10:03)
od Žďáru n. S. v 8:51
- Z vlaku se vydáte 1 km
do Slavkovic.
- Odjezd vlaku ze Žďáru n. S.
do Brna - v 17:40 (osobní),
18:30 (rychlík)
- Jedná se jen o doporučené
vlakové spoje, možností je více.
- Velmi doporučujeme účast
na pěší pouti!

bazilika Nanebevzetí Pan
Marie a sv. Mikuláše

PROGRAM
Slavkovicích
Kostel Božího milosrdenství ve
n
ottiny, modlitba a příležitost
od 9:45 do 10:45 - setkání s otci Pal
organizován tak aby se mohli
ke svaté zpovědi. Program bude
házet od vlaku. Trasa povede
připojit ti, co budou postupně přic
u Vysočiny. Ve Slavkovicích
snadným terénem krásnou krajino
s vyznačenou trasou.
obdrží všichni účastníci mapku
Zelené hoře (UNESCO)
Kostel sv. Jana Nepomuckého na
n
ut modlitba, průvodcovský
od 12:30 do 14:00 - každých 30 min
program a hra.
Sázavou 2
2. nádvoří zámku ve Žďáře nad
n
hry
občerstvení, odpočinek a připravené
e biskupa Vojtěcha
otc
í
ítán
přiv
a
tup
15:00 slavnostní nás
rie a sv. Mikuláše
Bazilika Nanebevzetí Panny Ma
n
Modlitba u Svaté brány a mše svatá.
pouti, se mohou
Ti, kteří se nemohou zúčastnit celé
0 hod před bazilikou.
připojit – nejpozději však v 15:0
zajištěny
Občerstvení je z vlastních zásob,
budou koláče a čaj.

Žďáře nad
Sázavou

PŘIHLÁŠKY s přibližnými
počty účastníků zasílejte na
P. Vladimíra Záleského – Šagiho:
e-mail zalesky@biskupstvi.cz
nebo SMS 607 736 851
Společně se na Vás Těší
P. Pavel Opatřil, P. Vladimír
Záleský, Pade, Anička,
Wabi, Stop, Aleš...

