
Ekumenická pouť jižní Moravou 2017 

 

 

Kdy a kde? 

 14. října 2017 v 8.30 sraz na mostě u soutoku Svratky a 
Svitavy (parkoviště u Olympie) 

 9 hod. začátek pouti na špici mezi oběma řekami 

Kudy a jak? 

Pouť je dlouhá 23 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 7 hodin včetně 
zastavení a občerstvení: 

1. zastavení: soutok Švarcavy a Svitavy jako symbol soužití (Němci a 
Češi, evangelíci a katolíci) 

2. zastavení: Modřice jako příklad staré německé kolonizace 
Brněnska, sv. Gotthard, modřický hrad 

3. zastavení: benediktinský klášter v Rajhradě 

4. zastavení: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blučině a jeho 
evangelická i katolická historie 

5. zastavení: Židlochovice jako sídlo panství, Strejcův sbor 

6. zastavení: evangelický sbor v Nosislavi od počátků české reformace 
do dneška 

7. zastavení: kostel sv. Jakuba staršího v Nosislavi a jeho evangelická i 
katolická historie 

 Nač se připravit? 

Oblečení pro každé počasí. Jídlo a pití si prosím vezměte vlastní – posilnit 
se můžete při zastavení v Rajhradě. Pro případ naprosté nepřízně počasí 
nebo fyzické indispozice je připraveno doprovodné vozidlo. 
V nosislavském sboru nabídneme vyčerpaným poutníkům guláš a čaj. 

 Jak zpátky? 

Veřejná doprava (autobus s přestupem na vlak) umožňuje návrat z 
Nosislavi do Brna každou hodinu (odjezdy 16.09, 17.09, 18.09), jízdní 
doba je 40 min. 

S ohledem na pohoštění, které chystáme v Nosislavi, i na organizační 
zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o 
předběžné přihlášky. 

https://www.wikiwand.com/cs/Mod%C5%99ice
https://www.wikiwand.com/cs/Kostel_svat%C3%A9ho_Gotharda_%28Mod%C5%99ice%29
https://www.wikiwand.com/cs/Mod%C5%99ice_%28hrad%29
http://www.rajhrad.cz/benediktini/de_full_frameset.htm
https://www.wikiwand.com/cs/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%28Blu%C4%8Dina%29
https://www.wikiwand.com/cs/%C5%BDidlochovice
https://www.wikiwand.com/cs/Ji%C5%99%C3%AD_Strejc_%28b%C3%A1sn%C3%ADk%29
https://www.wikiwand.com/cs/Farn%C3%AD_sbor_%C4%8Ceskobratrsk%C3%A9_c%C3%ADrkve_evangelick%C3%A9_v_Nosislavi
https://www.wikiwand.com/cs/Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_Star%C5%A1%C3%ADho_%28Nosislav%29


 

Přihlásit se můžete od 1. 7. do 30. 9. 2017  buď osobně: 

 na římskokatolických farách Židlochovice a Nosislav (farář P. Jindřich 
Petrucha), Blučina (farář P. Hynek Šmerda) a u předsedy Matice 
velehradské (Jan Peňáz, mobil 736529221, www.poutnik-jan.cz ) 

 na evangelických farách Brno I (farář Jiří Gruber, mobil 776216072), 
Brno II (farářka Alexandra Jacobea, mobil 737517413) a Nosislav 
(farář Ondřej Macek) 

  nebo pomocí elektronického formuláře (Petr Peňáz, mobil 
732873082). 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.poutnik-jan.cz/&sa=D&ust=1499071607501000&usg=AFQjCNFdkaYV4_0mlW91eNwVxBn-U0_10Q
https://docs.google.com/forms/d/178aA5gZr_AyS5-f_7p9G3RdKzi_2D_cm2tEzJPh0bGI/edit?usp=sharing

