
Přijměte prosím srdečné pozvání na

postní pěší pouť 

ze Světlé nad Sázavou do Číhoště,

kterou bychom rádi uskutečnili

v sobotu 13. dubna 2019.

ORGANIZACE
Pouť je určena všem zájemcům, předpokládaný věk účastníků je 25 až 40 let (pokud je Ti více
či méně, ozvi se nám i tak). Sraz poutníků bude v 8.15 hod. na vlakovém nádraží ve Světlé
nad Sázavou. Po úvodním představení vyrazíme po trase:

Horní Březinka – Benetice – Opatovice – Nezdín – Horní Prosíčka – Číhošť

Cestou budeme mít prostor povídat si a sdílet se, ale zároveň bychom chtěli, aby během pouti
byl  určitý  čas  vyhrazený pro  ztišení  a  modlitbu.  V plánu  je  společná  křížová  cesta  či
modlitba u krypty s ostatky někdejšího číhošťského faráře Josefa Toufara (viz  zde) a jistě
můžeme přidat i něco navíc. 

V Číhošti na nás čeká:

 návštěva  kostela  Nanebevzetí  Panny  Marie (místo  tzv.  číhošťského  zázraku  a
zároveň místo posledního odpočinku P. Josefa Toufara),

 výstava o životním osudu P. Josefa Toufara instalovaná v budově fary,

 oběd z vlastních zásob (možnost uvařit čaj) na faře,

 návštěva památníku geografického středu České republiky.

     

Kostel i fara budou díky obětavosti místních farníků zpřístupněny speciálně pro nás!

http://joseftoufar.cz/


Z Číhoště  poputujeme dále  po trase  Kynice – Dobrnice – Leština u Světlé,  kde přibližně
v 17.00 hod. naši pouť ukončíme.

Celá trasa měří kolem 20 km a její podrobný popis (včetně výškového profilu) najdete zde.

MOŽNOSTI DOPRAVY
Světlá nad Sázavou, kde naši pouť zahájíme, i Leština u Světlé, cíl naší cesty, jsou dobře
přístupné vlakem z Prahy i z Brna.  Chtěli bychom proto vyzvat ty z     vás, pro které je to  
možné, aby využili možnosti cestovat společně vlakem. Tímto gestem určitého sebezáporu,
chceme  pamatovat  na  to,  co  nám (i  v  poselství  k  letošní  postní  době)  připomíná  papež
František – že totiž máme být skromní nejen ve vztahu ke svým bližním, ale také k ostatnímu
stvoření (přírodě).

Vyrážet budeme z Prahy (6.03), Brna (6.31) i Olomouce (4.27). Informace o jednotlivých
spojích případným zájemcům včas pošleme.

PŘIHLAŠOVÁNÍ
Přihlašovat se (s  ohledem na možnost společné dopravy) můžete  zde. Pokud o své účasti
uvažujete,  ale  nejste  si  ještě  jistí,  dejte  nám,  prosíme,  také  co  nejdříve  vědět.  Podle
případného zájmu či nezájmu budeme pouť nabízet dalším lidem. 

BLIŽŠÍ INFORMACE
Pro bližší informace, připomínky nebo dotazy se, prosím, obracejte na Janu Vondráčkovou –
janavondr  @  centrum.cz  .

Na společné putování se těší

Jana Vondráčková a Tomáš Čáp

https://mapy.cz/s/3pLP2
https://goo.gl/forms/4m9NUZx4AUoH0h2U2
mailto:janavondr@centrum.cz

