
IX. pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad po poutní cestě, 2. – 4. 7. 2016 

- s křížem, který věnoval poutníkům Otmar Oliva z Velehradu a který ozdobil 7 stuhami s nápisy 

Velehrad, Svatý Kliment, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček, Štípa, Křtiny, kopií velkomoravského kříže a 

dvěma mušlemi.  

S pomocí Boží putujeme popáté vstříc Pánu společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 

8. výročí + poutníka Stanislava Budaře 

1) ke slávě Boží,  

2) k povzbuzení víry a všeho dobrého,  

3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme  

- s prosbami letos zvláště za duchovní ovoce Svatého roku Božího milosrdenství a za posvěcení rodin, 

nové rodiny a rodiny v těžkostech, za posvěcení kněží, nové kněze a kněze v těžkostech, za . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . i za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro . . . . . . . . . . . . . . .  a 

na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE. 

Duchovní program: 

denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba, dvě písně  

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) 

můžeme modlit takto:  

radostný růženec za naši vlast,  

růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě,  

bolestný za své rodiny a farnosti  

a slavný za církev po celém světě (tento poslední možno latinsky).  

Důležité upozornění: 

Na pouť zve Matice svatohostýnská a velehradská, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ 

ZODPOVĚDNOST! 

Přihlášky: 

Matice svatohostýnská - matice@hostyn.cz 

Zápisné 150 Kč při startu (doprovodná vozidla, večeře a dva noclehy v tělocvičnách), tam se také 

nahlásí, kdo chce přespat na Velehradě, kde na místě zaplatí 80 Kč! 

Důležité podrobnosti: 

Převoz větších zavazadel ze Svatého Hostýna do Štípy, odsud do Napajedel a z Napajedel na Velehrad 

bude zajištěn. Ubytování ve školách, karimatky a spacáky vlastní. Počítejte s tím, že na všechny se 

nemusí dostat teplá voda a že mohou být i jiná omezení. Na občerstvení se dává dobrovolný 

příspěvek při sbírce na místě.  

Telefony: P. Jan Peňáz 736529221, Mgr. Vývoda 731 554 202, doprovodné vozidlo od MIKLAS tour 

603545617, Matice svatohostýnská 573 381 693  

Trasa: 

Sobota 2. července 2016 - 22 km 

8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále, zápisné 150 Kč (děti zdarma), každý podepíše, že jde na 

vlastní odpovědnost 

9:15 - mše svatá s ostatními poutníky - bazilika SVATÝ HOSTÝN 

po mši svaté požehná svatohostýnský duchovní správce všem poutníkům a vyjdeme 

10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 (pod valy) 



12:45 – odchod z RUSAVY - zastavení č. 20 

14:45 - LUKOVEČEK - příchod ke kapli Panny Marie Pomocné (1879) pak odchod směr ŠTÍPA 

17:00 - ŠTÍPA - možnost mše sv. v poutním chrámu Narození Panny Marie, pak občerstvení a odchod 

do Zlína (6 km - možno jet městskou dopravou) ubytování v orlovně 

Neděle 3. července 2016 - 18 km 

6:30 - růženec v kostele sv. Filipa a Jakuba a požehnání na cestu, pak před kostelem seskupení a 

předávání křížků novým poutníkům 

10:30 - MALENOVICE - Svatá voda (zastavení č. 13)  

12:00 - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy – mše svatá, sbírka pro místní farnost, modlitba Anděl 

Páně a malé občerstvení 

15:00 - korunka Božího milosrdenství a odchod 

15:45 - NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové 

16:15 – uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování 

18:00 - modlitba v chrámu Páně sv. Bartoloměje a občerstvení na farním dvoře, nocleh ve školní 

tělocvičně  

Pondělí 4. července 2016 - 19 km 

6:30 - čaj a pečivo na farním dvoře v Napajedlích 

7:45 - odchod od chrámu sv. Bartoloměje 

8:00 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – předávání křížků novým poutníkům 

10:30 - HUŠŤENOVICE - setkání s poutníky z Nového Jičína 

11:30 - SUŠICE 

12:00 – Anděl Páně v kostele v Jalubí, sbírka na místní farnost a ve spolkovém domě občerstvení od 

místních. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat pivo a nealko nápoje - 

13:30 odchod  

15:00 - MODRÁ - přivítání starostou obce ( zastavení č. 2)  

15:15 – Velehrad - přivítání starostou obce (růžencové zastavení č. 16) a spojení s poutníky od 

Svatého Antonínka 

15:30 - VELEHRAD - (zastavení č. 1) a vstup do baziliky  

16:00 - mše svatá za vozíčkáře a pěší poutníky ze Svatého Hostýna – 60 km, ze Svatého Antonínka - 

26 km, z Milonic u Vyškova – 40 km a z Násedlovic a Žarošic – 50km, při ní svátost smíření,  

17:00 ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje předávání poutních listin a ubytování,  

19:30 večer lidí dobré vůle, 21:00 adorace a sv. smíření, 23:00 půlnoční mše sv. 

Úterý 5.7.2016 – mše svaté: v bazilice: v 6:30 pro farníky, v 7:30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, 

v 8:30 s novokněžími z Čech i Moravy, na nádvoří v 9.40 růženec a v 10:30 slavná mše svatá, 15:00 

svatá liturgie v byzantsko slovanském obřadu  

Partneři: cestovní kancelář Miklas-tour, Katolický týdeník, Rádio Proglas, Televize NOE 

Cestou se modlíme za dárce poutních zastavení:  

Zastavení 1 - VELEHRAD - Prodex s.r.o. Francova Lhota 445,  

Zastavení 2 - MODRÁ - Farníci z Holešova  

Zastaveni 3 - JALUBÍ - Farníci z Holešova  

Zastavení 4 - SUŠICE - Ludmila Ztloukalová 

Zastavení 5 - HUŠTĚNOVICE - Katolický týdeník  

Zastavení 6 - BAŤŮV KANÁL (BABICE) - Sestry sv. Cyrila a Metoděje 



Zastavení 7 - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY - Jenčík a dcery, Ing. Petr Jenčík z Prádla u Nepomuka 

zastavení 8 - SPYTIHNĚV - Pěší poutníci velehradští ze Znojemska a Novojičínska, Prahy a Vysočiny 

Zastavení 9 - POVODNĚ - Mgr. Miroslav Maňásek s rodinou, Uherské Hradiště 

Zastavení 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - Jiří Vavřík  

Zastavení 11 - NAPAJEDLA – MĚSTO - Město Napajedla  

zastavení 12 - OLDŘICHOVICE - Rodina Králova a Gilíkova z Opavy Kylešovic. Obec Hrobice. Obec 

Rusava 

zastavení 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA - Lesy České republiky 

Zastavení 14 - LESNÍ EKOSYSTÉM - Lesy České republiky 

Zastavení 15 - ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU - Zdeněk Grygera z Holešova, hráč FC Juventus 

Turin 

Zastavení 16 - ŠTÍPA - Renomix s.r.o. Zlín, Louky 329 

Zastavení 17 - FRYŠTÁK - Město Fryšták 

Zastavení 18 - LUKOVEČEK - Rovina a.s., Hulín, Kroměřížská 134 

Zastavení 19 - ONDŘEJOVSKO - Anastázie a Josef Hortovi, Hlávkov 26, Vyskytná nad Jihlavou 

Zastavení 20 - RUSAVA - Město Holešov 

Zastavení 21 - SVATÝ HOSTÝN, Pod Valy - TOS Hulín a.s.  

Zastavení 22 - SVATÝ HOSTÝN - Josef Pospíšil, Holešov, Tovární 1627 

Zastavení 23 - SVATÝ HOSTÝN - RAPOS 

Zastavení 24 - SVATÝ HOSTÝN - Rodina Martínkova, Francova Lhota 

Zastavení 25 - SVATÝ HOSTÝN - Rodina Gargulákova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. pěší pouť z Velehradu na Svatý Kopeček 12. – 16. srpna 2016  

po Cyrilometodějské cestě vybudované společně Maticí svatohostýnskou, velehradskou a 

svatokopeckou, už VI. Moravská Compostela  Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST. 

PROČ:  

-  s pomocí Boží putujeme vstříc Pánu 

1) ke slávě Boží a ke cti Panny Marie a našich svatých apoštolů Cyrila a Metoděje, ke cti sv. Jakuba a 

sv. Rocha (16.8.), patronů poutníků  

2) k povzbuzení víry a všeho dobrého,  

3) k potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme  

4) k . . . . . . . . . .  

- na poděkování  

1) Bohu, jeho Matce, sv. Cyrilu a Metoději za vše, co nám přinesli, a všem svatým i andělům strážným 

2) za všechny naše dobrodince  

3) za krásu Boží přírody a i díla lidských rukou  

4) za . . . . . . . . . .  

- s prosbami  

1) za spásu svou i svých bližních živých i zemřelých  

2) aby v našem národě i v Evropě dědictví sv. Cyrila a Metoděje opravdu žilo  

3) za ty, kdo nám jsou svěřeni, a za ty, kdo se svěřili do našich modliteb  

4) letos zvláště za duchovní ovoce Svatého roku Božího milosrdenství a za posvěcení rodin, nové 

rodiny a rodiny v těžkostech, za posvěcení kněží, nové kněze a kněze v těžkostech,  

- na pokání  

1) za hříchy své  

2) za hříchy našich bližních a za obrácení hříšníků  

3) na smír za urážky Boží  

4) za . . . . . . . . . .  

JAK:  

Poutník se modlí  

Tradiční modlitba růžence – od 1. pouti z Levého Hradce na Velehrad L.P. 1982 (k 1000. výročí zvolení 

sv. Vojtěcha), letos už 14. rok s 20 tajemstvími  

Radostný růženec - za církev v naší vlasti, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za 

nová kněžská povolání  

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě  

Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly  

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka – proto někdy latinsky  

Anděl Páně  

třikrát denně, když zvony oznamují, že právě začal (. . je v polovině . . skončil) x. den 8. měsíce 2016. 

roku od narození Pána Ježíše v Betlémě. S Církví vyznáváme, že to všechno začalo už v Nazaretě, když 

Anděl Páně zvěstoval Marii . .  

Poutník si cestou zpívá - na každém panelu je náboženská a lidová píseň.  

Poutník i poutnice se obléká vzdušně ale slušně.  

PŘIHLÁŠKY, PLACENÍ:  



Přihlášky i pro ty, kdo se připojí až na Svatém Hostýně:  

přijímá Matice velehradská do 1. července 2016 - přihlášení po uvedeném termínu může 

zkomplikovat zajištění ubytování a stravy pro dodatečně přihlášené 

E-mail: info@velehradinfo.cz Web: http://www.velehradinfo.cz/ Tel. 571 110 538 

Do přihlášky uvést:  

jméno a příjmení  

bydliště  

rodné číslo  

Nahlásit také, zda chcete spát i na Velehradě předem, na Svatém Hostýně na posteli ve svém spacáku 

nebo na zemi, a na Svatém Kopečku na závěr zdarma ve farní tělocvičně na vlastní karimatce zemi. 

Kdo bude chtít spát na závěr na Svatém Kopečku v klášteře sester premonstrátek, sám si objedná s 

předstihem ubytování telefonicky na čísle 723 218 334 u pí Koudelové. 

Poplatek na doprovodná vozidla bude 50 Kč, vybírá se při registraci. 

Spát se bude v Napajedlích v tělocvičně, ve Štípě v klášteře, na Svatém Hostýně v poutnickém domě, 

v Pavlovicích v Centru rodiny Ráj. Jídlo převážně z vlastních zásob, v městech možnost něco dokoupit. 

Za ubytování se vybírá při registraci: 

Za Napajedla 30 Kč  

Za Svatý Hostýn – postel a vlastní spacák 106 Kč, zem 50 Kč 

Za Pavlovice 50 Kč ubytování, večeře 80 Kč, snídaně 30 Kč.  

celkem tedy včetně poplatku na doprovodná vozidla 290 Kč (nebo 346 Kč pro ty, kdo chtějí postel) 

Poutník s vděčností přijímá pohostinství i občerstvení od dobrodinců, ale také rád přispěje na kostel, 

klášter, poutní místo. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani 

z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.´ 2. Korintským 9:7  

 KUDY:  

Pátek 12. srpna 2016  

10:00 poutní mše sv. ve velehradské bazilice  

Od 11:00 registrace poutníků v Infocentru – Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, nakládání 

zavazadel do doprovodného vozidla  

12:00 Anděl Páně v bazilice a požehnání na cestu po Růžencové cestě k zast. č. 2 (Modrá) a 3 (nad 

Jalubím)  

13:45 zastávka v kostele v Jalubí, pak polní cestou do Sušice (č.4), pak po silnici do Huštěnovic a od 

kostela polní cestou k Baťovu kanálu (č.5), jít podle něj pod Babicemi (č. 6), pod Spytihněví (č. 7) 

přejít na druhou stranu a pak podle řeky Moravy (zast. č.8 - 9) do Napajedel, kde je u rekreačního 

zařízení Pahrbek zastavení č. 10, pokračovat do středu města  

18:00 kostel Napajedla (zastavení č. 11) - farní mše sv. a po ní občerstvení na faře, spí se ve školní 

tělocvičně (maximálně 70 lidí) 

Sobota 13. srpna 2016  

6:30 snídaně na faře a odchod do kostela, 7:30 požehnání na cestu a odchod přes hřbitov se 

zastávkou u hrobu Aničky Zelíkové, za hřbitovem polní cestou k silnici na Pohořelice a jít až do 

Oldřichovic  

9:00 pobožnost v kostele sv. Zdislavy, pak po silnici kolem zastavení č. 12 ke Svaté Vodě (zastavení č. 

13)  

pak po zelené turistické značce na Kopaninu a k zastavení č. 14 ( v případě nepříznivého počasí se to 

dá obejít po silnici) odtud dále k č. 15, odtud po modré značce k restauraci u točny je možnost něco si 



koupit – předpokládaná přestávka od 13 do 14 hodin  

pak po silnici do středu města Zlín, zastávka v kostele a dál do Štípy, tam večerní mše sv. v 17:00 , pak 

občerstvení a ubytování v klášteře a farním domě za dobrovolný příspěvek do kostelní pokladničky,  

Neděle 14. srpna 2016  

snídaně v 6:30   

7:00 požehnání na cestu 

8:00 Fryšták – kolem Domu Ignáce Stuchlého, kolem kostela a vedle hřbitova silnicí na Lukoveček 

(zastavení č. 17 u lesa)  

9:00 Lukoveček u kapličky (zast. č. 18) pak po místní silnici vzhůru do lesa, držet se vpravo  

10:00 rozcestí U dubu (zastavení č. 19) a po modré přes kopec anebo doprava obloukem po silnici do 

Rusavy (zastavení č. 20) v 11:00 h., pak po žluté na rozcestí Pod valy (zastavení č. 21) a pak přímo k 

bazilice, kde je mše svatá v 15:00  Ubytování v poutních domech. Jídlo každý sám.  

Pondělí 15. srpna 2016  

7:30  vlastní snídaně (v poutním domě možnost uvařit si čaj nebo kávu z vlastních zásob) event. si 

zakoupit v restauraci, po uložení zavazadel a po požehnání vyjdeme v 8:15, pokračujeme na rozcestí  

Pod Valy (zastavení č. 19 našeho úseku, jinak 21 úseku Velehrad – Sv. Hostýn). Odtud v 8:45 týmž 

směrem kousek po modré turist. značce, přes louku vlevo do lesa a lesem rovno dolů na širokou lesní 

cestu, po ní pokračovat stejným směrem  

9:45 Slavkov pod Hostýnem (zastavení č. 18) , od kapličky ulicí doprava, na další křižovatce dolů, pak 

opět doprava směr les, při příchodu k lesu doleva, podél lesa a dle značení PC až do Bílavska zast.č. 17 

u kostela; 11:00 odchod obcí dolů, přes koleje a stále po značení ke křižovatce lesních cest  

Ochozy zast. č. 16 – v přístřešku krátký oddech a posilnění; 12:30 dát se lesní cestou doleva, držet se 

značení, po vyjití z lesa přes krátkou loučku doprava, kolem rybníku, tam polní cestou doprava do 

obce  

Lipová zast.č. 15, odchod ve 13:30 dále stále již po státní silnici do Dřevohostic, kde je možné se 

naobědvat v restauraci na náměstí, přestávka do 15:00, pak k zast.č. 14 u mostu, odchod po státní 

silnici směr  

Nahošovice zast.č. 13 na křižovatce, odchod v 16:00 po silnici směrem  

Hradčany zast.č. 12 u obecního úřadu, odtud v 16:45 vlevo po silnici směr  

Pavlovice u Přerova – předpokládaný příchod v 17:30  zast.č. 11 u autobusové zastávky,  

odtud rovně do mírného kopečka, budeme ubytováni v Centru pro rodinu Ráj.  

V 18 hodin mše sv. v místním kostele, poté společná večeře. Večer dle zájmu a počasí posezení na 

zahradě při zpěvu.  

Úterý 16. srpna 2016  

Budíček v 5:00, po společné snídani, naložení zavazadel a po požehnání se vydáme v 5:45 směr 

Radslavice – stále po státní silnici  

6.50 Radslavice zast. č. 10 na křižovatce, vpravo pokračujeme směr  

Prosenice zast.č. 9 u kostela (k němu dle našeho značení odbočíme ze stát. silnice doleva mezi domy). 

V 7.50 odchod směr Buk  

8:45 Buk zast.č. 8 u rybníka, odchod směr Lazníky  

9:45 Lazníky zast.č. 7 u kapličky, dále směr Tršice  

11:00 příchod do Tršic zast.č. 6 u kostela. V místní budově Charity – u zastavení – dostaneme 

sponzorsky občerstvení.  

11:45 odchod z Tršic směr Vacanovice  

12:45 Vacanovice zast.č. 5 v obci, dále směr Svésedlice  



14:00 Svésedlice zast.č. 4 při východu z obce, směr Velká Bystřice  

15:00 Velká Bystřice zast.č. 3 u křižovatky – za ní vpravo a hned u radnice vlevo a pokračovat po 

přejití želez. kolejí rovno do kopečka směr Bukovany, po příchodu do obce odbočit vpravo a na další 

křižovatce mírně vlevo kolem starobylého stromu, dále polní cestou  

15:45 Bukovany zast.č. 2 u kapličky, dále polní cestou stále rovně, lesem dle značení, v poli doleva a u 

domů podél řady domků, MŠ, u zastávky MHD vlevo směr kostel k zast.č. 1 Sv. Kopeček v prostoru 

svatokopeckých boudek- příchod v 16:30, odtud společně hlavním schodištěm do baziliky – přední 

lavice jsou pro nás poutníky rezervovány.  

V 17 hodin společná mše svatá na ukončení našeho putování a ukončení třídenních odpustkových 

slavností na Svatém Kopečku.  

Po skončení mše nealko nápoje v tělocvičně, kde budou také účastníkům poutě předány certifikáty. 

Poté je možno si převzít zavazadla z doprovodných vozidel (kdo bude potřebovat, i dříve). Odjezd si 

zařizuje každý sám. Autobusy MHD jezdí do pozdních nočních hodin. Kdo má zájem, zajistíme nocleh 

u sester premonstrátek, příp. na karimatce i v tělocvičně fary.  

POUTNÍK A KŘÍŽ  

- jde za křížem – který by měl být nesen vždy vpředu a nikdo by ho neměl bez vážných důvodů 

předbíhat  

- nese kříž jako znamení – na krku dřevěný dvojitý křížek, kterému tradičně říkáme cyrilometodějský, i 

když je ve znaku Slovenska, Maďarska, Lotrinska a v heraldice se nazývá patriarší. Horní břevno 

vzniklo z tabulky, na které bylo napsáno Ježíš Nazaretský král židovský, na spodním břevnu měl náš 

Spasitel přibity ruce, rozepjaté pro spásu každého člověka.  

- snáší kříž – protože jsme nemuseli jít pěšky, mohli jsme si tam zajet anebo jsme mohli jít pěkně sami 

svým tempem. Podřídit se druhým je vždycky kříž, i v tom, že někdo by raději šel o trošku rychleji a 

druhý zase pomaleji.  

RŮŽENEC LATINSKY:  

IN NOMINE Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ve jménu Otce . .   

PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, 

sicut in caelo et in terra.  

** Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos 

dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.  

AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris 

tui, Iesus. *** Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. 

Amen.  

GLORIA PATRI, et Filio, et Spiritui Sancto. Sláva Otci . . .  

** Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.  

SALVE REGINA, Mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii 

Hevae. Ad te Suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos 

tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc 

exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  

 

Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736 52 92 21, www.poutnik-jan.cz 

 

 



V. svatováclavská pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn, pondělí 26. – středa 28. 9. 2016 

Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za 

Sv. otce, naše biskupy a kněze a kněžská povolání, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za 

společnost, za dary Ducha svatého pro ně, za Boží ochranu při opravách na Velehradě, za hluboké 

duchovní stopy cyrilometodějského jubilea a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.  

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.  

Přihlášky přijímá Matice velehradská E-mail: info@velehradinfo.cz Tel. 571 110 538 Web: 

http://www.velehradinfo.cz/  

Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 150 Kč, které budou využity na pokrytí nákladů 

spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd. 

Vycházíme v pondělí 26. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice. (Pro zájemce nabízíme 

možnost přenocovat na Velehradě z 25. na 26. září). Trasa dlouhá 59 kilometrů je rozdělena na tři 

etapy. První den budeme nocovat v Napajedlích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna 

možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s 

tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda. Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, čeká nás 

jen teplá večeře a snídaně. Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky karimatku) bude převážet 

doprovodné vozidlo. Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím, že 

budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel. Poutníky bude 

doprovázet kněz.  

Popis cesty: 

pondělí 26. 9. – 19 km 

11:30 - 12:00 - předání těžších zavazadel (s cedulkou majitele) ve dvoře Velehradského domu sv. 

Cyrila a Metoděje, který se nachází při hlavní křižovatce na Velehradě.  

12:00 zahájení pouti modlitbou Anděl Páně v bazilice  

17:30 příchod do Napajedel, 18:00 mše svatá s farností  

19:00 teplá večeře  

20:45 krátký duchovní program v kostele (modlitba, písně)  

21:00 večerka 

úterý 27. 9. – 23 km  

6:15 budíček, hygiena, balení 

7:00 snídaně, následně modlitba v kostele 

8:00 pokračování poutě 

po cestě odpočinek, jídlo z vlastních zásob 

po 17. hodině - příchod do Štípy, 18:00 - mše svatá s farností 

19:15 večeře, pak využití „tiché nabídky“ poutního místa, modlitba před spaním brzká večerka 

vzhledem k náročnému programu následující den  

středa 28. 9. – 18 km 

5:45 budíček, hygiena, balení, 6:30 snídaně, následně modlitba v kostele 

6:55 požehnání na cestu a pokračování poutě 

9:00 zastávka v Lukovečku, po cestě odpočinek, jídlo z vlastních zásob 

13:00 optimistický odhad příchodu na Svatý Hostýn, kde bude 13:00 - 13:45 svátostné požehnání, 



během něho přijdeme a po něm soukromě uctíme Pannu Marii, po krátkém odpočinku (přivítání 

poutníků, následně oběd dle vlastního uvážení)) 

14:30 růženec v bazilice 

15:00 mše svatá v bazilice 

Mší svatou končí společná organizace pouti. V poutním domě (bude upřesněno) si každý vyzvedne 

svá zavazadla a individuálně cestuje do svého domova. (Ze Svatého Hostýna jezdí kyvadlová doprava 

a na ni navazuje vlakové spojení.) 

VZDÁLENOSTI A ČASY (pouze doba chůze při průměrné pěší rychlosti) 

Z Velehradu nahoru (přes Štípu, více úseků po rovině a po asfaltu):  

Velehrad – Napajedla: 18,8 km - 4 hodiny 40 minut 

Napajedla – Štípa: 23,7 km - 7 hodin 40 minut 

Štípa - Svatý Hostýn: 18,5 km - 5 hodin 10 minut 

Celkem: 61 km a 1050 minut, to je 17 a půl hodiny 

Cestou se modlíme za dárce:  

Zastavení 1 - VELEHRAD - Prodex s.r.o. Francova Lhota 445,  

Zastavení 2 - MODRÁ - Farníci z Holešova  

Zastaveni 3 - JALUBÍ - Farníci z Holešova  

Zastavení 4 - SUŠICE - Ludmila Ztloukalová 

Zastavení 5 - HUŠTĚNOVICE - Katolický týdeník  

Zastavení 6 - BAŤŮV KANÁL (BABICE) - Sestry sv. Cyrila a Metoděje 

Zastavení 7 - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY - Jenčík a dcery, Ing. Petr Jenčík z Prádla u Nepomuka 

zastavení 8 - SPYTIHNĚV - Pěší poutníci velehradští ze Znojemska a Novojičínska, Prahy a Vysočiny 

Zastavení 9 - POVODNĚ - Mgr. Miroslav Maňásek s rodinou, Uherské Hradiště 

Zastavení 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - Jiří Vavřík  

Zastavení 11 - NAPAJEDLA – MĚSTO - Město Napajedla  

zastavení 12 - OLDŘICHOVICE - Rodina Králova a Gilíkova z Opavy Kylešovic. Obec Hrobice. Obec 

Rusava 

zastavení 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA - Lesy České republiky 

Zastavení 14 - LESNÍ EKOSYSTÉM - Lesy České republiky 

Zastavení 15 - ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU - Zdeněk Grygera z Holešova, hráč FC Juventus 

Turin 

Zastavení 16 - ŠTÍPA - Renomix s.r.o. Zlín, Louky 329 

Zastavení 17 - FRYŠTÁK - Město Fryšták 

Zastavení 18 - LUKOVEČEK - Rovina a.s., Hulín, Kroměřížská 134 

Zastavení 19 - ONDŘEJOVSKO - Anastázie a Josef Hortovi, Hlávkov 26, Vyskytná nad Jihlavou 

Zastavení 20 - RUSAVA - Město Holešov 

Zastavení 21 - SVATÝ HOSTÝN, Pod Valy - TOS Hulín a.s.  

Zastavení 22 - SVATÝ HOSTÝN - Josef Pospíšil, Holešov, Tovární 1627 

Zastavení 23 - SVATÝ HOSTÝN - RAPOS 

Zastavení 24 - SVATÝ HOSTÝN - Rodina Martínkova, Francova Lhota 

Zastavení 25 - SVATÝ HOSTÝN - Rodina Gargulákova  


