Poutnice, poutníci, bratři a sestry,

Zveme Vás na IV. ročník Svatojakubské pouti,
který se koná na svátek Svatého Jakuba ve
čtvrtek 25. 7. 2019!
Nemůžeme nevidět, že duchovní proud kolem nás stále sílí a sílí, a my nechceme
zůstat stranou! Skoro každý už šel Svatojakubskou pouť do Santiago de Compostela,
nebo ji půjde, nebo zná někoho, kdo ji šel či půjde, nebo ji nešel, ale umí o ní aspoň
pěkně pohovořit... My, kteří nemáme tři měsíce času se někde toulat, a i v létě
musíme chodit do práce, bychom se také rádi zúčastnili... Naštěstí pro nás existuje
už i česká trasa svatojakubské cesty, která se nachází v Brně okolo kostela Sv. Jakuba.
A proto je potřeba vzít do rukou poutnickou hůl, obléknout režnou košili, oprášit
pohorky či namasírovat bosé nohy, našít záplaty na mošnu, naplnit čutory vodou a
nasadit na hlavu slaměné klobouky! Protože rok se s rokem sešel a Svatojakubská
pouť je opět tady!
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Akce je otevřená všem a může se jí zúčastnit každý poutník, a to i jen na část cesty.
Vloni se zúčastnilo přes 50 bratří a sester.

Kudy naše kroky povedou?
Sraz je vcca 13:30 v Pivnici U Poutníka na Starobrněnské ulici – první pivo
Odtud vyrážíme tradičně do Pegasu (cca 14:30) – další piva, gulášek nebo pečené zauzené koleno a pečené
koleno na černém pivě...
...Po kolenou se doplazíme ke kostelu Sv. Jakuba – zde modlitba za zdárný průběh akce a Márův slavnostní
proslov
Poté slavnostně projdeme celou cestu brněnské Svatojakubské pouti okolo kostela, po trase:
St. Patrick Irish Pub – vzdáme hold dalšímu svatému – pivo
Malej Velkej Bar – pivo
Restaurant Černý medvěd – pivo
Caffee Savoy – pivo
Cukrárna Aida – pivo nebo zákusek
Výčep Na stojáka – více piv
Café Tee Vee – pivo nebo jiný nápoj
Restaurace JAKOBY – pivo
Cafeteria Pellini – pivo
Závěr: Poslední Leč („U Bolka“) – pivo
Co s sebou?
- poutnická hůl
- kápě s kapucí, nebo prostý slaměný klobouk
- jdeme bosí nebo na nohy kvalitní obuv – pohorky (nic mezi tím)
- bílá nebo režná košile
- žebrácká mošna
- mušle hřebenatka -ta je symbolem sv. Jakuba a celé cesty.
- individuálně: campingová židlička, karimatka, spacák,
stan, podrobná mapa, baterka...
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Trať bude zrádná a terén náročný!

Co nás čeká?
Pouť bude náročná! Budeme padat únavou a vyčerpáním, překonávat sami sebe, možná nás chvíli ponesou
kamarádinebo se svezeme na hrochovi. Možná budeme muset krátce někde přespat, možná nás bude čekat
souboj s Drakem (Starobrno 12°). Možná nás nad ránem rozpráší bouře, jako na prvním ročníku. Možná se opět
někteří ztratí a netrefí domů. Možná zanecháme naše hole vhospůdce u Bolka, kde nám je schovají ve skladua za
rok zase vrátí.Možná opět přijde i nějaká celebrita. Možná poznáme nové bratry a sestry, přespíme u cizích lidí.
Každopádně zažijeme (nejpozději druhý den ráno) chvíle pokání, fyzického usebrání a zpytování svědomí... Ale
ať už bude naše cesta dlouhá,nebo půjdemejen část trasy, důležité je vyrazit! Neboť: Cesta je cíl!
Přejeme vám, ať na pouti zažijete spoustu příjemných chvil,
potkáte mnoho přátel a zažijete hodně hlubokých duchovních zážitků!

Mara
ˇ
´ ´Kluzi´Milosˇ Rada Johny Zbyna
´ ´
´
Fotky a více informací zminulých ročníků najdete na: www.svatojakubskapout.cz
Za organizační výbor bratři:

