PUTOVÁNÍ „CAMINO 2018“

22. - 29. 7. 2018

Sv atý Jakub je patronem poutníků. On sám s holí v ruce, hřebenatou mušlí a skromným ranečkem prošel
mnoho cest a všude, kam v kročil, šířil svědectví o Kristu a evangelium nejen slovy, ale už svou samotnou
přítomností. Celou Ev ropou vedou poutní cesty, po kterých se poutníci celého světa vydávají k jeho hrobu
do Santiaga de Compostela.
Již třetí rok chtějí na tuto tradici navázat kutnohorští poutníci a poutníci společnosti Ultreia, která se
stará o vytyčení a vyznačení svatojakubských tras v ČR. V roce 2016 šli svatojakubští poutníci týdenní
pouť z polského Krzesówa do Kutné Hory. Loni šli ze Sv até Hory u Příbrami do Kutné Hory k oslavě NOVÉHO ZV ONU
JAKUB MARIA.
Letos plánujeme také pouť - v neděli 22. 7 . 2018 se poutníci sejdou na u příležitosti svatojakubské pouti v Kutné Hoře. Po
požehnání po poutní mši svaté se vydají na týdenní putování z Kutné Hory dál směrem na Santiago de Compostela.
Plánujeme dorazit v sobotu 27 . 7. 2018 do Hluboké nad V ltavou. Trasa povede vytyčenou poutní cestou, kterou chodili
poutníci po celá staletí. Posázavím, V lašimskem, podél Lužnice a Povltavím. Pro mimo kutnohorské poutníky platí pozvání
na přespání ze soboty na neděli (21. -22. 7. 2018) v centru Kutné Hory.
Prosíme zájemce, kteří by se s námi chtěli zúčastnit této poutnické lahůdky, aby se nám přihlásili.
Vzhledem k sedm přenocováním, počítejte asi s 15 00,-Kč na ubytování.
„Přihlášku“ přijímáme v elektronické podobě formou e-mailu, nebo i v papírové formě komukoliv z
organizátorů naší poutě. V „Přihlášce“ prosíme, vyplňte tyto informace: jméno, příjmení, spojení na sebe
(telefon, e-mail), informaci, zda máte možnost a chuť jít celou pouť ze Kutné Hory do Hluboké nad V ltavou,
nebo můžete jít jen některou z etap poutě, v takovém případě napište, které dny se přidáte k poutníkům a
odkud a kam půjdete. V dalším Farním Zpravodaji Vás budeme informovat o detailech cesty a zájemcům bude před poutí
poskytnut podrobný itinerář s trasou, s informacemi o zajímavostech na cestě a o ubytování.
V ěříme, že sv. Jakub půjde s poutníky a bude je ochraňovat i touto poutí, představí jim několik „svých“ kostelů a poutních
míst. Zahájit pouť v Kutné Hoře bude pro místní poutníky jistě výhodou. A pro poutníky ze společnosti „Ultreia“, kteří se
možná přidají a pro ty, koho osloví naše pouť na internetu, bude start v Kutné Hoře krásným zahájením poutě.
Pouť je pouť.
Jde o náplň a cíl.
Na pouti nejde o minulost či budoucnost, ale o palčivou, ale krásnou přítomnost.
Jde o duchovní záležitost, která n avenek vypadá jako pěkný výlet.
Kromě krásy přírody a nádhery památek budou mít možnost poutníci zúčastnit se několika mší svatých po cestě. A letos
bude možno prožít pouť i v rozjímání nad zajímavými texty. Protože spolu strávíme od neděle 22. 7. 2017 do neděle 28. 7.
2018 osm dní, vybrali jsme pro „soukromou denní tichou meditaci“ téma „KŘESŤANSKÉ CNOSTI“.
Každý den bychom při putování přemýšleli o svém životě, svých zkušenostech, životních příbězích, zážitcích a svědectvích,
které se vztahují k dané „cnosti“.
NE 22. 7. 2018 – V ÍRA – „Svým zjevením oslovuje neviditelný Bůh ze své lásky lidi jako přátele a stýká se s nimi, aby je
pozval a přijal do svého společenství.“
PO 23. 7. 2018 – NADĚJE - „Je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království a věčném životě jako po svém štěstí,
tím, že důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své síly, ale na pomoc Ducha svatého.“
ÚT 24. 7 . 2018 – LÁSKA - „Je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého jako Stvořitele a svého
bližního jako sebe.“
ST 25. 7. 2018 – MOUDROST - „Moudrý je ten, kdo umí rozeznat, co je naše pravé dobro a zvolí přiměřené prostředky k
jeho konání.“
ČT 26. 7. 2018 – SPRAVEDLNOST – „Se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří.“
PÁ 27 . 7. 2018 – STATEČNOST - „Statečný je ten, kdo se neleká překážek na cestě k dobrému cíli.“
SO 28. 7 . 2018 – MÍRNOST – „Zabezpečuje vládu vůle nad pudy, tedy člověka nad živočichem. Mírný je ten, kdo zná ve
všem míru, i v odpočinku, i v práci (i v putování!)…“
NE 29. 7. 2018 – Den ukončení poutě – setkání s v elkou a zajímavou osobností církve - P. Tomasem van Zavrelem a
individuální odjezd domů.
Pokud budou mít poutníci chuť (a neupadnou dříve únavou do „blahoslavenství spánku“), mohou se večer s ostatními
sdílet, co je napadlo na dané „denní téma“ a můžou se vzájemně obohatit. Jako loni bude připravena „doprovodná stráž“
s autem formou obětavé Moniky Trdličkové, která by pomohla v případě nutnosti. Počítali jsme, že oproti předloňským
nachozeným téměř 250 km a loňských 220 km, by letošní trasa měla být asi kratší (asi 1 80 km, tedy asi 26 km/den).
Zv ažte prosím, kdo si na pouť „po svých“ troufne. Bude vítán s otevřeným srdcem. A ty, na koho je pouť příliš těžkou zátěží,
prosíme již dopředu o modlitbu za poutníky, za naši vzájemnou toleranci, za shovívavost, poskytnutí pomoci na cestě,
úsměv, pochopení, ale i za počasí, které by nám pomohlo jít radostně kupředu, ale i hlouběji na cestě do Kutné Hory i na
cestě do svého nitra.
Těšíme se na Vás - poutníky a přejeme, aby naše poutnická srdce zněla v rytmu nového zvonu Jakub Maria!
Za organizační tým Ing. Jan Pospíšil, Monika Trdličková, RNDr. Robert Otruba.
Kontakt:
1) - Ing. Jan Pospíšil – Tel: - 602 326 625 - nebo - e-mail : honza.postak.pospisil@seznam.cz
2) - Monika Trdličková – Tel: - 607 188 396

3) - RNDr. Robert Otruba Tel: - 7 31 598 877

