3. ročník 100 km
putování krajinou Novohradských hor do
srdce Doudlebska
– k příležitosti
římovské pouť ke
svátku Navštívení
Panny Marie,
dne vysvěcení
římovské Lorety
(1649)

PĚŠÍ POUŤ
Z VYŠ. BRODU
DO ŘÍMOVA

30. 6. – 3. 7. 2022

Čtvrtek 30. června

5:00 začátek poutě ve Vyšším Brodě. [Možnost přespání v klášteře z 29. 6., cena noclehu 320
Kč, objednávky přímo v klášteře, cist@klastervyssibrod.cz.]
9:30 možnost připojit se k pouti při mši svaté v kostele sv. Jiljí v Dolním Dvořišti. [Příjezd vlaku
od Prahy do 2,5 km vzdálené stanice Rybník v 8:52.] Putování krajinou česko-rakouského pohraničí do Pohoří na Šumavě. Nocleh na Louce poblíž kostela ve vlastních stanech.

Pátek 1. července, svátek Nejdrahocennější Krve Páně

Cesta krajinou Novohradský ch Hor do Dobré Vody, přibližně v 18:30 mše svatá v poutním
kostele Panny Marie Těšitelky, nocleh ve stanech na louce za kostelem.
Možnost připojit se pouti při mši svaté v Dobré Vodě. [Příjezd autobusu od Českých Budějovic
v 18:20.]

Sobota 2. července, svátek Navštívení Panny Marie

Cesta přes poutní místo Svatá Trojice u Trhových Svin směrem Římov. Možnost přespání na
faře v Římově.
K pouti se lze připojit přibližně ve 12:30 u kaple Nejsvětější Trojice u Trhových Svin. [Příjezd
autobusu od Českých Budějovic do Trhových Svin v 11:35.]
18:00 mše svatá v Římově.

Neděle 3. července, iv. neděle po seslání Ducha Svatého

8:30 mše svatá s gregoriánským chorálem v podání Literátského bratrstva z Netolic pod vedením Jiřího Churáčka. Při mši svaté zazní nově objevené barokní zpěvy k Panně Marii Římovské
z 18. století.

Pro poutníky zajištěno doprovodné vozidlo pro těžká zavazadla a znavené poutníky. Stravování během poutě z vlastních zásob. Příspěvek na organizaci formou sbírky při mši svaté.
Pořádá Římskokatolická farnost Římov a Kněžské bratrstvo sv. Petra. Přihlášky a informace na stránkách
https://fssp.cz/pout_do_rimova/ nebo u P. Jakuba Zentnera FSSP na adrese rimov@fssp.cz, tel. 603 201 149.

