
 

 

„Můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli“ Lk 1,47  

 

   FATYM Vranov nad Dyjí a poutní bratrstvo 
 

srdečně zvou  

na  

  
  

  

  

  

ssttřřeeddaa  1188..55..  ––  nneedděěllee  2222..  55..  22001111  
 Středa 18. 5.   

 úvodní mariánská pobožnost v 19
00

 u chrámu svatého   

     Víta v Praze 

Čtvrtek 19. 5. 

 v 7
30

 zahájení v kostele u Pražského Jezulátka mší svatou 

 nocleh v obci Nelahozeves (cca 30 km) 

Pátek 20. 5.  

odchod v 7
00

, nocleh v obci Libochovice (cca 30 km)           

Sobota 21. 5.  

 odchod v 7
00

, nocleh v obci Kostomlaty (cca 30 km) 

Neděle 22. 5. 

 odchod v 7
30

 

 cca 13
00

 poutní mše svatá v Jeníkově 

 oběd a zakončení 

S sebou: 

Růženec, spacák, karimatku, pláštěnku, jídlo na 4 dny (po cestě je možno 

dokoupit). 

Dopravu zpět si zajišťuje každý sám (vlakové nádraží cca 2 km, autobusové nádraží Teplice cca 4 km od 

Jeníkova). Zavazadla poveze doprovodné vozidlo. Zápisné 100 Kč. 

Ubytování je vždy pod střechou na vlastní karimatce ve svém spacáku. Duchovní program během pouti je 

zajištěn. Je možno se kdekoli k pouti připojit.   

Přihlásit se můžete na farním úřadě Vranov nad Dyjí osobně nebo na tel. 515 296 384 nebo e-mailem na 

marek@fatym.com. 

Několik málo důvodů, proč se tato pěší pouť koná a proč se k nám připojit 
 Jeníkov je pozapomenutým Mariánským poutním místem v severních Čechách. Pěší pouť má znovu 

pomoci k tomu, objevit toto zapomenuté poutní místo a ukázat tak jeho hloubku. 

 Rádi bychom i takto přispěli k obnovení tradice pěších poutí v Čechách 

 Chceme prosit za obnovu víry v naší zemi 

 Měsíc květen, je měsíc Panny Marie a tak pěší pouť na místo, kde je už po staletí Panna Maria uctívaná 

 Každý může přidat i svůj vlastní úmysl 

 Putuje se krásnou krajinou a to v nejhezčím měsíci roku 

Jeníkov 

 


