reagující na výročí významných osobností

SE PŘESOUVÁ NA ROK 2021

motto:
„Přátelství s těmi, kdo jsou už v jednotě s Kristem
a přitom prošli tím, čím my zde procházíme,
umožňuje spojení vyššího řádu.“
(J. Hrdlička z knihy Svatý Jan Sarkander)

PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE
INSPIRACE PRO LETNÍ PUTOVÁNÍ
VYCHÁZEJÍCÍ Z PLÁNOVANÉ LETOŠNÍ POUTI

Výročí osobností svatých v r. 2020 vztahujících se k místům na trase pouti
Jan Pavel II.   Olomouc, Velehrad
– 100 let od narození, 15 let od úmrtí

narození: 18. května 1920, Wadowice, Polsko
úmrtí: 2. dubna 2005, Apoštolský palác, Vatican City, Vatikán
svatořečen: 27. dubna 2014 papežem Františkem v Římě
svátek: 22. října

Jan Sarkander   Olomouc, Holešov
– 400 let od mučednické smrti v Olomouci, 25 let od svatořečení
narození: 20. prosince 1576, Skočov, Polsko
úmrtí: 17. března 1620, Olomouc
svatořečen: 21. května 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci
svátek: 6. května

Zdislava z Lemberka   Olomouc
– 800 let od narození, 25 let od svatořečení

narození: 1220, Křižanov
úmrtí: 1252, Státní Zámek Lemberk, Jablonné v Podještědí
svatořečena: 21. května 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci
svátek: 30. května

Matka Tereza   Olomouc
– 110 let od narození

narození: 26. srpna 1910, Skopje, Severní Makedonie
úmrtí: 5. září 1997, Kalkata, Indie
celé jméno: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu
svatořečena: 4. září 2016 papežem Františkem v Římě
svátek: 5. září

Anežka Česká, národní světice    Velehrad
– připomenutí přes svatořečení Janem Pavlem II.
narození: 20. června 1205?–1211?, Praha
úmrtí: 2. března 1282, Praha

Další osobnosti Moravy:
Jan Amos Komenský   Přerov
– 350 let od úmrtí

narození: 28 března 1592, jihovýchodní Morava
úmrtí: 15. listopadu 1670, Amsterdam

Antonín Cyril Stojan
– pokřtěn jako Antonín Paduánský, moravský římskokatolický duchovní a politik,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský v letech 1921–1923
narozen: 22. května 1851 Beňov
úmrtí: 29. září 1923 Olomouc

Anička Zelíková   Napajedla
– připomenutí; členka třetího řádu karmelského a dobrovolná smírná oběť za hříchy usmrcení
nenarozených dětí
narozena: 19. července 1924, Napajedla
úmrtí: 11. září 1941, Napajedla

Olomouc
katedrála sv. Václava, Václavské nám. Olomouc
 v neděli mše sv. v 10 hod., zastavení u ostatků sv. Jana Sarkandra
 prohlídka katedrály, po domluvě možnost výstupu na věž katedrály
kaple sv. Anny, Václavské nám.
 nově rekonstruovaný interiér, na kterém se velkou měrou podílel významný český sochař
Otmar Oliva
Arcidiecézní muzeum MU, Václavské nám., a Muzeum umění, Denisova ul.
 v neděli vstup volný
Arcibiskupský palác, Wurmova ul.
 prohlídka reprezentačních prostor AP
Vlastivědné muzeum, nám. Republiky 6
Muzeum kamene, Denisova 284
kostel Panny Marie Sněžné, nám. Republiky – prohlídka (v neděli mše sv. v 19 hod.)
kaple sv. Jana Sarkandra – prohlídka kaple s modlitbou (v neděli mše sv. v 15 hod.)
kostel sv. Michala – prohlídka (v neděli mše sv. v 9 hod.)
kostel sv. Mořice – prohlídka (v neděli mše sv. v 9 hod. a v 10:30 hod.)
kostel Zvěstování Panně Marii, kapucínský klášter, Dolní nám.
 mše sv. v 17 hod.
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, dominikánský klášter Slovenská ul.
 mše sv. v 18 hod.
kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně, karmelitánský konvent, Cyrilometodějské nám. 1
 v neděli mše sv. v 10 hod.
 pro poutníky a chodce doporučená trasa přes černovírský most a potom přes pole
po in-line stezkách do Hejčína s možností zajít k jezeru Poděbrady
Pevnost poznání, areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7
pěší putování:
Tršice – Předmostí – Přerov
 z Tršic po zelené značce
Tršice – asi 19 km od Olomouce, přes Přáslavice a Doloplazy
Tršice – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Předmostí
Přerov
Památník Jednoty bratrské na nábřeží řeky Bečvy v Přerově, mezi Bečvou a ul. Na Marku –
modlitba za jednotu a usmíření křesťanů
 procházka kouzelným prostředím po nábřeží řeky Bečvy
zámek – Muzeum Komenského, Horní nám.
 možnost příchodu na Horní nám. od lávky přes řeku Bečvu, vyjít po schodech a projít hradbami přímo k zámku
kostel sv. Jiří, Horní nám.
kostel sv. Vavřince, nám. T. G. Masaryka
českobratrský evangelický kostel, Č. Drahlovského 1

pěší putování:
Přerov – Beňov
 z Přerova z autobusového nádraží po žluté, kousek červené a zelené
Beňov – rodiště arcibiskupa A. C. Stojana
kostel sv. Františka z Assisi
pěší přesun z Beňova do Horní Moštěnice na vlakové nádraží:
Beňov – Horní Moštěnice – pěšky po žluté na vlakové nádraží – cca 5 km
přesuny vlakem:
Horní Moštěnice – Hulín
Hulín – Holešov nebo Hulín – Záhlinice
a potom pěší přesun ze Záhlinic do Kroměříže
přes přírodní park Záhlinické rybníky po naučné stezce Zámeček do Kroměříže
Holešov
 město, kde působil sv. Jan Sarkander
Více o moravském světci, který byl svatořečen spolu se sv. Zdislavou z Lemberka Janem Pavlem II.
v Olomouci v r. 1995, v nově vyšlé rozsáhlé publikaci, kterou sestavil PhDr. Karel Kavička:
Svatý Jan Sarkander, nakladatelství Flétna 2020.
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Dr. E. Beneše
mariánský sloup, vedle farního kostela
kostel sv. Anny, poblíž zámku
kaple Panny Marie na zámku v Holešově
městské muzeum a galerie
zámek Holešov a zámecký park
Kroměříž
kostel sv. Mořice, Stojanovo nám.
Arcibiskupský zámek
Podzámecká zahrada
Květná zahrada
pěší putování i přesuny vlakem:
Tlumačov – Kvasice – Napajedla cca 18 km
 po turistických značkách – modrá, zelená, žlutá, červená
Kvasice
kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého
Napajedla
kostel sv. Bartoloměje, Masarykovo nám.
sousoší Kalvárie, kopec nad ul. Pod Kalvárií, Napajedla
místní hřbitov a hrob Aničky Zelíkové
Narodila se v Napajedlích a zemřela v pověsti svatosti, pohřbena na místním hřbitově,
členka třetího řádu karmelského a dobrovolná smírná oběť za hříchy usmrcení nenarozených dětí.
Přístav Napajedla

pěší putování i přesuny vlakem:
Napajedla – Staré Město přesun vlakem
Staré Město – Velehrad přesun pěšky po poutní trase

cca 6 km

Velehrad, poutní místo
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s podzemním lapidáriem
Archeoskanzen Modrá
 velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví, hned před vjezdem do obce Velehrad
ze směru od Starého Města

