POUŤ SE SV. MARKETOU
ANTIOCHIJSKOU
ZA OBNOVU DŮSTOJNOSTI A POSLÁNI ŽENY
OLOMOUC – VELEHRAD – KOPČANY – MARCHEGG
Před více než 750 léty (cca 1260) její ostatky získal biskup Bruno pro vznikající chrám v Marcheggu. Celou dobu čekaly
v Olomoucké katedrále, aby nyní při 750 výročí o první písemné zmínce o "kostele" sv. Markéty ve městě Marchegg, byly sem
přeneseny. Kromě tohoto historicko - přepravního významu, má pouť samozřejmě i duchovní rozměr. Ten je daný významem,
který sv. Markéta celá staletí měla.
- Svatá Markéta, mučednice z 3. století nám dává příklad, že s Ďáblem se nevyjednává, ale vítězí nad ním křížem a zmrtvýchvstáním
Ježíše Krista.
- Mohla mít moc a bohatství, kterému i dnes lidé dávají přednost, ale ona
dala přednost Kristu.
- Je pomocnicí mnohých skupin žen, které se setkají během celé pouti.
Chceme ji prosit o pomoc i v našich potřebách a přitom chceme hledat i
nové aspekty jejího působení.
Program a trasa:
14.7. Olomouc - rodiny
15.7. Kroměříž – mládež
16.7. Uherské Hradiště – zasvěcené ženy
17.7. Staré Město – Velehrad – pěší pouť Modlitby Matek
18.7. Velehrad - setkání unií katolických žen:
Silou kříže vítězíme nad zlem v každé společnosti
10.00 – mše sv. – promluva prezident MSKA
11.00 - zahájení a úvodní slovo Jaromíra Vítkova senátorka, JUDr. Marie
Boháčová, předsedkyně Unie katolických žen
11.30 – prezentace kardinál Špidlík a ukázky z jeho díla
12.30 - přestávka na oběd
14.00 - program Katolícke hnutie žien Slovenska – kulatý stůl – současná
společenská situace a poslání žen - moderátorka Mária Raučinová, za
účasti Anny Verešovej, poslankyně NR SR, Márie
Demeterovej,
predsedníčky Katolíckeho hnutia žien Slovenska, a dalších účastnic z Čech,
Moravy, Slovenska a Rakouska
15.30 – koncert
19.7. Veselí na Moravě – ženy z „okraje společnosti“
20.7. Kopčany – bohoslužba ve staroslověnštině
21.7. Zohor – Marchegg – umělci, korzo lodiček
22.7. Marchegg – závěr pouti, mše sv. s uložením ostatků, duchovní
a vzdělávací program
Na pouť je třeba se připravit duchovně, ale cyklisté připravte i svá kola (trasa Olomouc-Kroměříž) vodáci své lodě (trasa KroměřížUherské Hradiště, Veselí-Kopčany, Vysoká-Marchegg).
Hl. organizátor: PhDr. Mgr. Petr Skácel, církevní manažer Marchegg, petrskacel01@gmail.com
Spoluorganizátorky: Unie katolických žen ČR, Katolícke hnutie žien Slovenska, Modlitby Matek CZ/SK, a další.
Spolupráce: Moravsko-slezská křesťanská akademie z.s. (MSKA) Olomouc, ThDr. ICLIc. Jiří Koníček, prezident MSKA, mska@mskaakademie.cz. Potřebné informace najdete i na facebookové stránce „Pouť se svatou Markétou“, která je i fórem spolupráce mezi
skupinami realizátorů.

