PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLCE
2.–8. 8. 2015 | Roudnice n/L–Kadaň
2015
Říp – Doksany – Terezín – Litoměřice – Žatec – Liběšice – Mašťov

PROGRAM

Louny – Konětopy – Liběšice u Žatce
4. den | středa 5. 8.

Roudnice nad Labem
1. den | neděle 2. 8. | zahájení Pěší poutě za umělce 2015
11.00 mše svatá, adorace a svátostné požehnání ve farním kostele Narození Panny Marie
v Roudnici nad Labem
Bývalý augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem
16.30 VZPOURA V ASISSI – O. Selucký o sv. Františkovi a Kláře, představení knihy
Vzpoura v Assisi
17.00 FRANTIŠEK BLÁZEN – autorská one man show herce Jana Horáka. Bývalý člen
Slováckého divadla v Uh. Hradišti a nyní pastorační asistent roudnické farnosti, se
nechal inspirovat Františkánskými prameny a bude vám vyprávět o životě a smrti
velkého světce, neuvěřitelného showmana a pro mnohé blázna, Františka z Assisi.
A aby bláznovství bylo učiněno zadost, bude vyprávění doprovázet zpěv, step
a body percussion

11.38 přesun vlakem: Louny – Konětopy u Loun (12 km, 21 minut)
12.00 přesun pěšky: Konětopy, vlaková zastávka – Líčkov (červená) – Liběšice u Žatce
(po silnici) – 14 km (4 hodiny); výškový proﬁl: stoupání 334 m, klesání 384 m
18.00 mše svatá na mariánském poutním místě farním kostele sv. Martina a Navštívení
Panny Marie v Liběšicích
Fara v Liběšicích
19.00 ŘÁD PREMONSTRÁTŮ, HISTORIE A SOUČASNOST (přednáška)
P. Mgr. Vilém M.Štěpán, O.Praem.
program bude zakončen krátkou adorací v kapli na faře

Žatec – Podbořany – Krásný Dvůr – Mašťov
5. den | čtvrtek 6. 8.
09.00 mše svatá, adorace a svátostné požehnání v děkanském kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Žatci
12.30 přesun autobusem: Žatec, aut. nádr. – Podbořany, aut. nádr. (16 km, 23 minut)
13.00 přesun pěšky: Podbořany, aut. nádr. – Buškovice (zelená) – Krásný dvůr (po silnici) – Mašťov (po silnici) – 15 km (4 hodiny); výškový proﬁl: stoupání 174 m, klesání
133 m

Roudnice nad Labem – Říp – Doksany
2. den | pondělí 3. 8.

Mašťov – Radonice – Želina – Kadaň
08.00 přesun pěšky: Roudnice nad Labem, Augustiniánský klášter – hora Říp (modrá)
– 6 km (2 hodiny); výškový proﬁl: stoupání 299 m, klesání 25 m
11.00 mše svatá v kapli sv. Jiří a Vojtěcha na hoře Říp
12.30 přesun pěšky: hora Říp – Roudnice nad Labem (červená) – 7 km (2 hodiny);
výškový proﬁl: stoupání 28 m, klesání 302 m
Klášterní kostel Narození Panny Marie v Doksanech
18.00 SV. ANEŽKA ČESKÁ PRO MŮJ ŽIVOT – sr. Ludmila Pospíšilová
program bude zakončen krátkou adorací v klášterním kostele

Terezín – Litoměřice
3. den | úterý 4. 8.
13.00 přesun pěšky: Terezín, nám. ČSA – Litoměřice (po silnici) – 3,5 km (1 hodina);
výškový proﬁl: stoupání 27 m, klesání 11 m
Děkanský kostel Všech Svatých v Litoměřicích
18.00 mše svatá v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích
18.45 ZASVĚCENÝ ŽIVOT V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI – sr. Angelika Pintířová, boromejka
program bude zakončen krátkou adorací v děkanském kostele

6. den | pátek 7. 8.
08.30 přesun pěšky: Mašťov, náměstí – Radechov (lesními cestami) – Radonice (po silnici) – Vintířovská kaple Panny Marie Pomocné (modlitba) – Radonice (po silnici)
– 11 km (4 hodiny); výškový proﬁl: stoupání 150 m, klesání 200 m
12.33 přesun autobusem Radonice – Želina, rozcestí (9 km, 15 minut)
13.00 přesun pěšky Želina, rozcestí – Kadaně (zelená) – 3 km (1 hodina); výškový proﬁl:
stoupání 38 m, klesání 58 m
17.15 mše svatá v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže
Dormitář bývalého františkánského kláštera v Kadani
18.20 HISTORIE A SOUČASNOST ŘEHOLNÍCH ŘÁDŮ KADAŇSKA (přednáška)
Mgr. Lukáš Gavenda
program bude zakončen krátkou adorací v kostele Povýšení sv. Kříže

Kadaň
7. den | sobota 8. 8. | závěr Pěší poutě za umělce 2015
09.00 mše svatá ve farním kostele Povýšení sv. Kříže

Arcibiskupství
olomoucké

www.rapsodickedivadlo.cz
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