POZVÁNKA
na františkánskou pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením Otce Jaroslava Stříže
konanou ve dnech 3. - 5. října 2014
Úmysl : Pouť je obětována za kněze a řeholníky, kněžský a řeholní dorost.
Bližší informace o Panně Marii Tajemné Růži budou podány v autobuse.
Program : Pátek 3. 10. - 18,00 hod.
Mše svatá na zahájení pouti v chrámu Páně svatého Jana Křtitele v Mikulově.
Sobota 4. 10. - 07,00 - 08,00 hod.
Návštěva dómu v Montichiari - místa zjevení Panny Marie Tajemné Růže.
Dóm je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté, zde bude mše svatá s německými poutníky.
- 08,10 - 09,20 hod.
Návštěva - hřbitova a hrobu vizionářky Pieriny Gilliové s krátkou pobožností
- domku s kaplí, kde vizionářka bydlela, opět s modlitební pobožností
- 09,20 hod.
Odjezd do místní části Fontanelle ke Kříži, Kapli a Prameni milostí - hlavnímu místu pouti.
(Zde musí řidiči započat devítihodinovou bezpečnostní přestávku !)
- 10,45 hod.
Slavnostní poutní procesí se sochami Panny Marie Tajemné Růže a s obrazy Božího
milosrdenství. Pořádá jej OPUS ROSA MYSTICA z Německa každou sobotu po prvním
pátku v měsíci za účasti poutníků z celého světa. V procesí se poutníci modlí latinsky
růženec. Poté následují :
u Kříže - modlitby k pěti ranám Pána Ježíše a požehnání poutníků
u Kaple - modlitba litanií
u Pramene milostí - žehnání vody z Pramene a svěcení soch Panny Marie Tajemné Růže
- žehnání všech poutníků vodou ze zázračného Pramene milostí
- mariánské večeřadlo.
- 15,00 hod.
Křížová cesta.
Individuální modlitby poutníků v bazénku a modlitby desátků na schodech k Prameni
milostí, po kterých sestupovala Panna Maria Tajemná Růže.
Načerpání zázračné vody do vlastních nádob.
- 18,00 hod.
Mše svatá v autobuse.
- 19,00 hod.
Odjezd do České republiky.

Informace :

Odjezdy v pátek 3. 10.

- 15,15 h. Veselí nad Moravou - od hotelu VESELAN (blízko vlakového nádraží, naproti
finančního úřadu)
- 16,00 h. Hodonín - parkoviště u OD LÍDL (v blízkosti čerpací stanice ÖMV)
- 17,00 h. Brno - parkoviště u OD TESCO (mezi vlakovým nádražím a Zvonařkou)
- 18,00 h. Mikulov - mše svatá v chrámu Páně svatého Jana Křtitele (Komenského ulice)
- 19,00 h. Mikulov - odjezd z České republiky
Příjezdy v neděli 5. 10.
- 05,00 h. Mikulov
- 06,00 h. Brno
- 07,00 h. Hodonín
- 08,00 h. Veselí nad Moravou
Cena
- 1.800,- Kč
Kapesné
- euro si směňte každý dle vlastního uvážení
Jídlo
- vhodné na pouť si vezměte sebou, v autobuse lze koupit limo, pivo, kávu a čaj
Nocleh
- cestou tam i zpět v autobusu - spací úbor, peřinku, případně deku sebou
Osobní cestovní pojištění
- každý účastník si vyřizuje individuálně
Přihláška
- Miroslav Ištvánek - mobil 606 483 070, email autoskolaistvanek@centrum.cz
- uveďte svou přesnou adresu, telefonní číslo, případně email, místo nástupu
- přihlášení se stává závazným po zaplacení jízdného
Platba
- po přihlášení - složenkou nebo osobně na adresu Jarmila Machů, Sehradice 173,
pošta Dolní Lhota, 763 23 (tel. 577 138 029), nejpozději do 26. 10. 2014
- slovenští poutníci mohou uhradit pouť při nástupu do autobusu (dle měnového kurzu)
Nezapomeňte ještě
- růženec, kancionál a nádoby na vodu z posvěceného Pramene
- platný cestovní pas nebo i občanský průkaz na cestování po zemích EU stačí
- léky, které užíváte
- pevné boty (pro 1,6 km chůzi v procesí), deštník nebo pláštěnku, hygienické potřeby,
toaletní papír
- oblečení pro chladné noční zastávky na dálnici
- další poutníky z rodiny nebo z řad přátel
- chvály, díky a prosby srdcem, které kněží i řeholníci a jejich dorost tolik potřebují
- důvěru k Matce Boží

