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Pouť začne v Olomouci v sobotu 14.7. formou setkání rodin s tématem: Radost
rodiny z daru života a víry,
povede do Kroměříže, kam budou ostatky doprovázet mladí lidé na kolech a doputují
do kostela sv. Mořice v neděli 15.7. . Tématem tohoto setkání mládeže je Naděje
mládí vycházející z poznání Tvůrce.
Další úsek poutě bude lodí do Otrokovic a dále do Uherského Hradiště v neděli
navečer dne 16.7.. Tam je plánovaná celodenní slavnost Bohu zasvěcených
žen s tématem Moc Ducha svatého překonává pohanství i naší doby.
Ze Starého Města (u Uherského Hradiště) půjde 17.7. pěší pouť Modliteb Matek na
Velehrad, kde bude odpolední program tohoto hnutí. Obě místa spojená se sv. Cyrilem
a Metodějem (1150 let schválení staroslověnského jako čtvrtého jazyka Církve, 1155
let od příchodu na Velkou Moravu). Téma: Čistota srdce a lidská láska.
18.7. bude sv. Markéta na Velehradě, kde dojde k setkání katolických žen Čech
(Unie katolických žen), Slovenska (Forum života, Katolicke hnutie žien) a
Rakouska
(Katholischer
Frauenbewegung
Österreichs) s
celodenním
programem. Tématem setkání bude : Silou kříže vítězíme nad zlem v každé době
a společnosti. Kromě osobnosti světice připomeneme i osobnost kardinála Špidlíka,
který je pohřben v basilice Panny Marie na Velehradě, a u kulatého stolu budeme
diskutovat problémy současné společnosti z pohledu katolických žen.
19.7. půjde pouť do Veselí na Moravě, kde se setkají "skartované ženy", tedy ty,
které společnost staví na svůj okraj s tématem Ubohost ponížení a důstojnost pokory.
20.7. sv. Markétu ponese Fórum života a věřící řeckokatolické církve ke kostelíku
sv. Markéty v Kopčanech. Kostelík z 9. století je nejstarším jí zasvěceným kostelem ve
střední Evropě a byl součástí velkomoravské Mikulčické metropole. Proto zde
plánujeme řeckokatolickou bohoslužbu v staroslověnštině. Téma setkání je: Proti
pokušení postavení a bohatství vítězíme silou víry.
Potom převezeme sv. Markétu do Zohoru, kde je jí chrám rovněž zasvěcený. Jsou zde
i její ostatky, které sem byly dovezeny minulý rok (2017) ze severní Itálie. Dojde zde k
jedinečnému setkání ostatků jedné světice, z nichž každé mají svou vlastní historii i
cestu. Zohor je pravděpodobně spojený s tragickou bitvou "u Kressenbrunnu" (cca 9
km od Marcheggu) na místě, kde bylo pohřbeno cca 32 tisíc padlých z uherského
vojska.
21.7. bude setkání sv. Markéty mučednice s umělci s tématem: Utrpení je fontána
milosti a zdroj nového života ve víře. Odpoledne převezeme sv. Markétu lodí do
Marcheggu. Připojit se mohou i další lodi různých vodáků.
Všichni budou vítaní, když se zúčastní ukončení celé pouti v neděli 22.7. v Marcheggu
s tématem: Nenechte se oklamat, rozlišujte, Kristus je Pán.

