
        
      
      
     

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATICE RADHOŠŤSKÁ A MATICE ZAŠOVSKÁ VÁS ZVOU NA 5. SPOLEČNOU POUŤ MORAVSKÝCH MATIC 
tentokrát do valašského poutního místa Zašová 

 

Poutní setkání členů a příznivců Matice velehradské, Matice svatohostýnské, Matice 
svatokopecké, Matice svatoantonínské, Matice cyrilometodějské, Matice radhošťské a 

matice zašovské se uskuteční 

v neděli 15. dubna 2018 v Zašové 
 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM: 
 10.30 mše svatá v poutním a farním chrámu Navštívení Panny Marie (Mons. Peňaz) 
 11.30 komentovaná prohlídka kostela (Mgr. Matyáš) 
 12.00 společná modlitba Anděl Páně 
 12.10 prohlídka areálu trinitářského kláštera a následně přesun do blízkého kulturního domu  
 13.00 přivítání starostou obce, oběd pro předem přihlášené členy Matic a další pozvané hosty, přestávka 
 14.00 představení Matice radhošťské a zašovské (D. Strnadel + J. Krůpa) 
 14.15 církevní turistika - videoprezentace zajímavých míst v okolí  
 14.30 představení činnosti a cílů Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje (Ing. Janochová) 
 15.00 odpolední káva a beseda 
 15.30 na závěr společná návštěva přírodního poutního areálu s pramenem vody (Stračka), viz foto níže, za nepříznivého 

počasí rozloučení poutníků v kostele s požehnáním na cestu (P. Polášek) 

 
Technické poznámky a praktické informace: 
 

Uvedený program je předběžný a uvedené časy pouze orientační s výjimkou začátku mše svaté v 10.30 (tento čas platí).        
Doporučujeme přijet do Zašové s menším předstihem. Kapacita parkoviště u kostela je omezená, využijte parkoviště u kulturního 
domu (odtud ke kostelu pěšky asi 3 minuty). V info-kavárně kulturního domu je také možno se osvěžit po cestě (toalety). 

Na pouť se prosím zaregistrujte s přiměřeným předstihem (nejlépe od 15. března do 7. dubna 2018), a to prostřednictvím 
vedení svého spolku nebo i samostatně. Registrace je nutná kvůli zajištění počtu porcí. Upozorňujeme, že v KD ani jinde v obci 
v současnosti není možnost veřejného stravování, čili poutníci nemohou spoléhat na to, že poobědvají ve vlastní režii. 

Kontaktní emailová adresa pro přihlášení na pouť: info@maticezasovska.cz  

Telefonní číslo na pořadatele: 720 730 658 (Krůpa).                              Další informace na webu:  www.maticezasovska.cz 
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