
 

  

Diecézní pout’ 
do kláštera Teplá 3. 9. 2016

Putování do Teplé
1. září
9.00 pěší pouť z Chebu s přespáním v Dolním Žandově a Mariánských Lázních,

 pořádají farnosti Cheb a Marienweiher; info a přihlášky co nejdříve:

 tel. 736 529 784, farnivikar@farnostcheb.cz P. Richard Polák 

2. září
8.00 pěší pouť z Plzně (50 km), začátek mší sv. v katedrále, spaní venku u Bezdružic,   

 v sobotu ráno dále do Teplé, tel. 731 626 004, bonaventura@ofm.cz P. Bonaventura

3. září
7.15 možnost připojit se k pouti z Chebu v Mariánských Lázních, sraz u ubytovny

 TJ Lokomotiva, Plzeňská 705; (800 m od nádraží, vlak z Plzně 6.05, příj. 7.02;

 z Chebu 6.44, příj. 7.03), 18 km P. Richard Polák

8.00 možnost připojit se k pěší pouti z  Plzně v Bezdružicích u nádraží

 (vlak 6.35 z Plzně do Bezdružic, příjezd 7.46), 12 km P. Bonaventura

9.15 zahájení diecézní pouti v kostele sv. Jiljí, město Teplá, putování ke klášteru

 od kostela sv. Jiljí, město Teplá, 2,5 km, 40 min P. Robert Bergman

10.05 pěší pouť z Ovesných Kladrub, 8 km (vlak K. Vary d. n. 9.00 – Ovesné Kladruby 10.02)

 P. Romuald Rob

Program pro mládež
2. září
14.00 pěší pouť pro mládež, sraz před nádražím v Plané u M.L., info: 777 633 350

18.00  program pro mládež v klášteře: večeře, poprázdninové setkání (Krakov, ÚLeT,

 Workship…), duchovní slovo biskupa Tomáše, společná adorace a modlitba v kapli

 (zájemci o nocleh nechť se hlásí předem: 777 633 350)

3. září
9.30 program pro mládež: „Putujeme k Milosrdenství“ (pro mladší, chodící a akční)

 sraz u kříže před klášterním kostelem P. Alvaro Grammatica 

Program v klášteře
3. září
9.45 katecheze „Putujeme k Milosrdenství“ v kostele (pro starší, obtížně chodící,

 kteří nepůjdou z Města Teplá) P. Augustin Kováčik 

10.00 PilsAlive (prostranství před kostelem): Hora (do 10.45)

10.45 - katecheze „Od milosrdenství k milosrdenství“ (kostel) P. Vlastimil Kadlec

 - program pro děti (do 12.00) sestry salesiánky 

11.15 kající bohoslužba v kostele zakončená krátkou adorací (do 12.00) P. Martin Sedloň

12.00 - v kostele (v kapli bl. Hroznaty a u bývalého hrobu) individuální modlitba

    a požehnání od misionářů milosrdenství misionáři milosrdenství

 - venku občerstvení

 - PilsAlive (prostranství před kostelem):

      * Hora (do 12.30)

      * Chavruta (12.45-13.15)

      * Jordán (13.30-14.10)

13.00 - divadelní představení František blázen (Modrý sál) Jakub Horák

 - křížová cesta v areálu kláštera (sraz u vchodu do kostela) P. Günther Ecklbauer

 - program pro děti (do 14.00) sestry salesiánky 

 - možnost prohlídky kláštera a knihovny

14.15 průchod Bránou milosrdenství

 a slavení Eucharistie s biskupem Tomášem

15.45 konec pouti

www.bip.cz
Biskupství plzeňské


