
         Spole čenství cyrilometod ějských  poutník ů Vás srde čně zve na       

      XIII. pěší pou ť  na Velehrad   

                                                                                                                    (Vítochovsko – Vírský  proud) 

18. 8. 2013   neděle – předetapa – Radešínská Svratka – Vítochov 
                          (přihlášky a informace u P. Josefa Gruby  -  731322087 ) 

                         19. 8. pond ělí: 1. etapa (20 km)  -  vycházíme ze starobylého cyrilometod ějského      
                                                                       poutního místa  Vítochov  ve 12  hodin – Vír přehrada,ob čerstvení  - 
                                                                                                      –  Olešnice   18,30 h mše svatá, nocleh v rodinách 

              20. 8. úterý:     2. etapa (24 km)   Olešnice – 7,00 h mše svatá – Letovice –  Boskovice    
                                                                              v 18 h mše svatá v koste le sv. Jakuba,  nocleh v rodinách 
              21. 8. středa:   3. etapa (29 km)   6,30 h  Boskovice – Sloup  -   
                                                                                                Ruprec htov  19 h mše svatá, nocleh v rodinách 
              22. 8. čtvrtek:  4. etapa (30 km)   7,00 h Ruprechtov – Ra čice – Rost ěnice: 12 h mše svatá – 
                                                                                       Milonice     18 ,30 h večerní chvály,   nocleh v rodinách 
              23. 8. pátek:    5. etapa (31 km)   6 ,30 h Milonice – Kory čany – hora sv. Klimenta –  
                                                                                 Boršice – 18 h mše sv atá, nocleh na fa ře a v rodinách 
              24. 8. sobota:  6. etapa (8 km)   8 h  Boršice ….10,30h: Velehrad - obnovení zasv ěcení   našeho národa Bohu 
skrze Pannu Marii (18. výro čí); 11,00 – sv. r ůženec v basilice; 11,30 h: mše svatá – j.e. biskup Viliam Judák z Nitry;   15 
h: sv. p řednáška P. prof. Petra Pi ťhy, sv. požehnání, rozlou čení.   
Můžete se p řipojit  kdekoli, je nutné se p řihlásit u jáhna Ladislava Kince.   
                            Pouť budeme  ob ětovat  (krom ě vlastních úmysl ů)- za  obrácení našeho národa a Evropy k Bohu  

         Pouť na Velehrad (autobusem) 
 24. 8. sobota  –  program stejný jako 6.etapa p ěší pout ě.  
Informace, p řihlášky,  záloha – pěší 200 Kč, děti a mládež 100 Kč  
                                                                          (děti z početných rodin neplatí, díky dobrodincům),  
                                   záloha na autobus je 250 Kč    - co nejd říve, nejpozd ěji do 11. 8. 2013       
u jáhna Ladislav Kince, 592 64 Prosetín 79, tel. 516463315, 606948970, e.mail: kinc@biskupstvi.cz. 
 


