
Tak tu máme postní dobu. K tomu patří také postní pouť. Zveme na tradiční již devatenácté postní 

putování - 50 km a 2 poutní místa během jedné noci z pátka na sobotu týden před Květnou nedělí. 

 

 

Postní doba 2016 

Železný poutník 

 

Zveme všechny  

na již tradiční noční pěší postní pouť 
ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. 

           

  

Pouť bude zahájena 

v pátek týden před Květnou nedělí  
11. března mší svatou v 18 h na Svatém Kopečku. 

Pouť bude zakončena  
po příchodu na Svatý Hostýn v sobotu v 7.15 h opět mší svatou. 

Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý sám. 
Po cestě bude občas zajištěna nabídka teplého čaje a duchovní rozhovor. 
Trasa je dlouhá 50 km, zvažte své možnosti.  
Případný odvoz (sbírání "raněných") během cesty je zajištěno. 



S sebou si vezměte svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty. 
Případné informace na faře na Svatém Kopečku nebo u kněží v Louce. 

Ze Znojma pojedeme autobusem společně na Svatý Kopeček.  

Odjiždět budeme v pátek v 15 h.  
Vrátíme se do Znojma v sobotu odpoledne. 
Zájemci o autobus ať se přihlásí na faře v Louce nebo v Příměticích do 7. března, doporučená cena 
na osobu bude asi 250 Kč. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Železný poutník 2016 
 

 
Tradiční jarní, postní, pěší, celonoční pouť uskuteční poutníci ze Svatého Kopečka na 

Svatý Hostýn o víkendu 11.–12. března 2016. Pouť bude zahájena mší svatou v bazilice 

Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Pak se poutníci vydají na již 19. noční, pěší, 

postní pouť, která je dlouhá 50 km. Na Svatý Hostýn poutníci dorazí v sobotu ráno. Mše 

svatá na závěr pouti bude v 7.15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém 

Hostýně. Případný odvoz raněných během cesty je zajištěn. S sebou si vezměte svačinu, 

dobrou náladu a dobré pohodlné boty. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje 

každý sám. Více informací na www.hostyn.cz, www.farnostlouka.cz 

Adresa 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně 

Svatý Hostýn 115 

768 61 Bystřice p. Hostýnem 

Kontakt 

telefon: +420 573 381 693 

fax: +420 573 381 694 

e-mail: matice@hostyn.cz 

www: www.hostyn.cz 

Termíny 

 11. 3. 2016 - 12. 3. 2016 
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