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Domácí putování v době pandemie
„Vezmi si dobré boty, vyrážíme na pouť!“
Věta, která by dříve mnohé z nás nechala
chladnými. Po více než roce s pandemií
však tato výzva zní jako volání z rajské zahrady snad i pro ty nejzarytější pecivály.
Situace je ovšem stále vážná a opatření nepolevují. Vypadá to tedy, že poutě mají na
nějakou dobu ještě utrum. Nebo ne?
Pouť není jen příjemná procházka malebnou krajinou na místo Bohu zasvěcené. Jejich podstatou je úmysl, s jakým tuto cestu
podnikáme. Oběť ve formě tělesné námahy,
která je s poutí spjata, je fyzickým dokladem
upřímnosti, s níž na poutním místě pokládáme Bohu svůj úmysl na oltář.
I když jsou nám nyní poutě krásami přírody
zapovězeny, neznamená to, že bychom se jich
museli vzdát úplně. Pouť je možno vykonat
i v místě našeho bydliště – v boční ulici, na
dvoře, na zahradě i uvnitř domu či bytu. Stačí si vytyčit délku trasy a na závěr se skrze
televizi či internet zúčastnit mše svaté. Jako
možná varianta se nabízí túra o délce 4,5 ki-
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lometru, což je vzdálenost z nádraží v Bystřici pod Hostýnem k bazilice na Sv. Hostýně.
Putování tímto způsobem může zapůsobit
zvláštním dojmem a může být dokonce náročnější – vždyť cesta přes půvabná zákoutí
vždy lépe utíká. Nenecháme-li se však odradit, bude naše úsilí ještě cennějším dokladem naší upřímné touhy setkat se s Bohem
a náš úmysl mu předložit na Jeho oltář.
Pavel Hanulík

Poděkování a prosba o podporu v této těžké době
Matice svatohostýnská, z. s., a Duchovní
správa poutního místa děkují všem, kdo vyslyšeli její prosby a svým finančním darem
přispěli v této těžké době na údržbu a zvelebování Svatého Hostýna.
Pandemie a uzavření našich poutních domů
stále trvá. Náklady na provoz však zůstávají
bez ohledu na to, jestli máme hosty, nebo ne.
V této složité situaci prosíme o vaše dary, které nám pomohou pokračovat v naší činnosti.

Finanční příspěvek můžete zaslat
na účet Matice svatohostýnské č. ú.
13430691/0100, použijte variabilní symbol
555 (členové matice použijí navíc jako specifický symbol své členské číslo).
V tom případě vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které lze uplatnit pro daňové
zvýhodnění.
Příspěvek můžete zaslat také na účet
Duchovní správy č. ú. 1040641691/0100.

