Přijměte co nejsrdečnějšípozvání na
tradičníprosebnou pout' rodiny
§plouchalovy a všech spřízněných
rodin urcelurodu{óo jejich přátel,
dobrodinců a ctitelů Panny Marie.

Letos budeme putovat na meriánské poutní
místo yelehrad.
Kdy
v sobotu 10.10.2015 Poutní mše sv.,
obětovaná za živéa + členy celurodu a za živéa *

:

dobrodince a příznivce, bude slavena v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie v 1 1.30 hod.
Na této pouti budeme Bohu děkovat a jej prosit, spolu s
Pannou Marií, za všechna dobrodiní a potřeby našich
rodin.
ORGANIZACE POUTI:

la) Pout'začne prosebným poutním procesírrr, ve kterém bude nesena putovní socha Panny Marie - Rosa }Iystica.
-Sraz v 9,00 hod. na parkovišti u vlakového nádraži ve Stmém Městě (viz bod č.l na mapě)

lb) Odchod z parkoviště v 9.05 hod. Délka poutní ce§ty ke kostelu
5,6 km,,Poutní cesta růžence"
Časově cca 2,5 hod.

cca

'

!!!!lMy ji zvádneme dříve!!!!!!!
lc) Pro ty, kteří pro stáří nebo nemoc nemohou jít celou trasu, je
možnéjít část cesty od parkoviště na Velehradě u rybníkůpod
archeoskanzenem.

2) Mše watá bude slavena v 11.30 hod.: Jako obvykle si připravte
společné i osobní chvály, dfty i prosby, l*eré v přírnluvách předneseme,
Úmysl mše je dán jako každý rok ,, Prosba a poděkovánízažiilcía
zemřelé členy,celuro dun', 7Á jeho přátele a dobrodince.*
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3) Po mši svaté se přesuneme na oběd do poutnfto domu Stojanovo kde
nás pohostí sestřičky ,,cyrilometoděiky'. Prostory v poutním domě
máme vyhrazeny od 13.00 do 15.00 hod., oděd bude kolem 100,- Kč
s polévkor1 jednotný. Nechte se překvapiq ale ujišťuji z vlastní zkušenosti,
že jídlo je ... ... zlamenité a připravované s láskou.
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4) Co s sebou?
Kancionál, plr{štěnku - deštnik, dobré boty, sportovrrí oblečeni, dobrou náladu a přednrá.šejícípřímluvu se snítkou ,,pro Pannu Marii*.
5) Co

ávěrem?

Prosím o modlitbu, aby nám tato prosebná pouť umoárila přijmout co největší milosti Pánem nabízené.
Pnivě proto si pfijed'me §ito milosti v co největším počfu vyprosit.

Nejsme schopni všechny rodiny aznámé obeslat a dokonale vyrozumět, proto vás prosím o
spolupráci, a to o předání těchto pozvánek ostatním a o yyrozumění těch, na které by mohlo být
zapomenuto, tedy zvláŠtě zná,lrré a příznivce.
žehná

+

Dotazy rád zodpovím.
jáhenMgr. Šplouchal Petr - administrátor farnosti sv. Václav4 Kraíinova 354, 664 01 Bílovice nad Svilavou
e-mail:

splouchal@atlas.cz T:

605 48 79 38

