MATICE RADHOŠŤSKÁ A ZAŠOVSKÁ VÁS ZVOU NA 5. SPOLEČNOU POUŤ MORAVSKÝCH MATIC
tentokrát na Valašsko k Panně Marii Zašovské
Poutní setkání členů Matice velehradské, Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké,
Matice svatoantonínské, Matice cyrilometodějské, Matice Radhošťské a matice zašovské
se uskuteční

V NEDĚLI 15. DUBNA 2018 V ZAŠOVÉ
PROGRAM POUTI – VEŘEJNÁ ČÁST:
 10.30 mše svatá v poutním a farním chrámu Navštívení Panny Marie (Mons. Peňáz)
 11.30 seznámení s historií poutního místa a pamětihodnostmi kostela - komentovaná prohlídka (Mgr. Matyáš)
 12.00 společná modlitba Anděl Páně (o. Polášek)
 12.10 prohlídka areálu trinitářského kláštera s výkladem (Jiří Šimčík)
ODPOLEDNÍ PROGRAM V KULTURNÍM DOMĚ - POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ:
 13.00 přivítání poutníků starostou obce. Oběd pro předem přihlášené členy Matic a další pozvané hosty
 14.00 krátké umělecké vystoupení (schola), následuje stručné představení Matice radhošťské a zašovské
 14.15 seznámení s historií trinitářského řádu – výklad s promítáním (Mgr. Matyáš)
 14.30 církevní turistika - prezentace zajímavých míst v blízkém okolí (J. Krůpa)
 14.45 představení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje (Ing. Janochová / Ing. Peterka)
 15.00 odpolední káva a beseda. Na závěr návštěva přírodního poutního areálu s pramenem vody (Stračka - viz foto dole),
za nepříznivého počasí rozloučení poutníků v kostele s požehnáním na cestu. Předpokládaný odjezd poutníků po 16. hod.
Technické poznámky a praktické informace:
Mše sv. začíná v 10.30, ostatní časy jsou pouze orientační. POZOR, z kapacitních důvodů je odpolední program v kulturním domě
pouze pro pozvané hosty a členy Matic, kteří se na pouť včas přihlásili. Zaregistrujte se do konce března a to nejlépe prostřednictvím
vedení svého spolku. Pro takto přihlášené členy Matic bude oběd zdarma. (Upozorňujeme, že v neděli není v obci možnost veřejného
stravování, čili poutníci, kteří přijedou nepřihlášení, nemohou spoléhat, že si v místě zajistí oběd ve vlastní režii.)
Kapacita parkoviště u kostela je omezená, využijte parkoviště u kulturního domu (odtud ke kostelu pěšky asi 3 minuty).
Kontaktní emailová adresa pro přihlášení nebo pro dotazy: info@maticezasovska.cz
Další informace na webu: www.maticezasovska.cz

Telefonní kontakt na pořadatele: 720 730 658 (Krůpa)

