SÁZAVA
Pouť 28. – 29. 6. 2002

Motto: 
„Neboť u Boha není nic nemožného“
(Lk 1,37)


Vyjití z beznaděje, tlaku zla, zajetých kolejí 
vstříc Boží milosti a síle. Dojití k „trůnu milosti“ pro sílu k naší odpovědi na toto slovo, a to ve shodě s odpovědí Panny Marie: 
„Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“
(Lk 1,38)

Mše svatá v 17:00 hod
Celebruje P. Michael Špilar

Každý poutník má možnost jít s úmyslem na třech rovinách:

 OSOBNÍ
Donést na oltář svou slabost, závislost, narušený vztah… jako projev pokání, odevzdání, vzdání se a ODEVZDAT tuto záležitost Bohu, aby ON toto PROMĚNIL a my mohli PŘIJMOUT dar síly, svobody, nového vztahu…   Případně zástupně za někoho.

 ZA CÍRKEV
Charismatická Obnova – prosba o nového koordinátora obnovy (bude-li již určen, tak sílu pro něho); vytvoření týmu spolupracovníků (jako je tomu ve světě);
za konferenci; za Effathu a její redakční radu; vzájemnou komunikaci; 
a další skutečnosti ležící nám na srdci.
OBECNĚ – prosba o ustanovení konkrétního kněze pro službu exorcismem;                    za KTF - její další směr, prosba o překonání vnitřního rozdělení, 
smíření a odpuštění; za Arcibiskupství Pražské; ekumenické vztahy atd.

 ZA NAŠI ZEM
Prosba o dar pokání a návrat ke Kristu.
_____________________________________________________________________________________
Pořádá společenství z farnosti sv.Tomáše, Malá Strana, Praha 1 
a  Pražská Charismatická Obnova
Každý poutník má možnost si vybrat ze tří tras (doporučuje se svobodná osobní forma postu):

I)	Chotouň (rodiště sv. Prokopa) – Kouřim – Sázavský klášter (Pá + So, 28 km)
Začátek pouti je v pátek 28.6. 2002 v 17.30 hod v kostele sv. Prokopa v Choutoni společnou modlitbou. Odtud první úsek do Kouřimi cca 8 km. 

Spojení:	Praha Masarykovo nádr.	odj. 16.00 hod. (os.vlak č.9367 – směr Poříčany)
                         	Český Brod                     	příj.  16.34        (zde přesun před nádraží na autobus)
                          	Český Brod (autob.n.)    	odj.   16.45         ( spoj.č. 230200 13)
                          	Chrášťany, Chotouň       	příj.   17.08        Cena 43,- Kč
         Možnost posledního spojení: 
Praha, Želivského aut.st.Metro	odj 17.50 (spoj.č.2304004)
                                	Český Brod (před žel.st.)           	přij. 18.35
                                   Český Brod                                 	odj. 18.50 (s. č. 23020017)
                                   Chrášťany,Chotouň                     	příj. 19.13
Po příjezdu tohoto spoje vyjdeme. Přenocujeme v chatkách nedaleko Kouřimi v mlýně Pášov.
(50,- Kč za nocleh – spacák s sebou)

II)	Kouřim – Sázavský klášter (sobota, 20 km)
Začátek této části pouti bude v 9.00 hod v kostele sv. Štěpána v Kouřimi společnou 
modlitbou a prohlídkou. Odchod od kostela v 10.30 hod. (Připojí se poutníci z I.trasy).
Spojení: 	Praha Masarykovo nádr.	odj. 6.30 (osob.vlak č. 9305 směr Pardubice)
             	Pečky                                  	příj.7.18 
              	Pečky                                  	odj. 7.35 (os.vlak č. 19 304)
              	Kouřim                               	příj. 8.10         Cena: 55,- Kč
Další spojení: 
Praha hl.n.          	        	odj. 7.52     (R 621)
                       Kolín                  	        	příj. 8.36     (přesun před nádraží)
                       Kolín (autob.n)  	        	odj. 9.00    (autobusový spoj 230631)
                       Kouřim                 	        	příj. 9.50

III)	Stříbrná Skalice – Sázavský klášter (sobota odpoledne, 4 km)
Společný odchod z nádraží Stříbrná Skalice v 15:45.
Spojení:        Praha hl.n.        		        odj. 13.41 (os.vlak.č.9149)
                     Čerčany           		        příj. 14.34
                     Čerčany            		        odj. 15.07 (os.vlak č.9209)
                     Stříbr.Skalice   		        příj. 15.33
Poslední spoj přímo do Sázavy
Praha, Strašnice, Černokostelecká 	        odj. 14.33 (spoj.č. 100382 22)
Sázava  aut.st.                                 	        přij.  15.50

Návrat
         Sázava  aut.st             	        		odj. 18.22    (autobusový spoj 100382 12)  
                                 Praha Strašnice Černokostelecká   	příj.19.41
 		         Sázava zast. ČD                          	odj. 18.26     (Os 9210)
                                 Čerčany                     			příj. 18.59 odj. 19.25     (Os 9154)
                                 Praha                         			příj. 20.20
         Sázava zast. ČD                           	odj. 20.38
                                 Čerčany                     			příj. 21.06   odj. 21.14
                                  Praha                        			příj. 21.53


