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Orelská modlitba na každý den
Požehnej Bože orelské práci,
aby s Tebou začínala a s Tebou také končila,
ke Tvé cti a chvále, k dobru našich duší a k blahu naší vlasti.
Panno Maria, Královno Orlů, oroduj za nás.
Amen.
Poutník roku 2015
Získáte-li do Poutní knížky alespoň 6 razítek,
můžete získat magnetku Poutník roku 2015.

INFORMACE
Poutní knížka také na www.orel.cz v sekci ke stažení
Kontakt: M. Macková, mob. 775 307 292,

mackova@orel.cz
Vydal: Orel ústředí, Brno, Pellicova 2c
Tisk: OLprint Šlapanice, Jaroslav Olejko, tel.: 544 228 208

Pouť Svatováclavské župy
na Svatou Horu

Časopis
Orel
„O rlí pe ru ti,
de j sí lu k vz
lét nu tí…
zn elo Ra tíš .“
ko vi ce m i

n BEH

V OLEŠNICI
n CANTATE
LUHACOVICE

Vychází
čtvrtletně

14
ce rv en ce 20
Ví de n 9. –1 3.

LETNÍ
HR Y
FIC EP /F ISE

C

Pořadatel:
Místo:
Datum:
Program:
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Orel župa Svatováclavská

Svatá Hora
16. května 2015
– začátek pouti u chrámu sv. Jakuba
v Příbrami v 10.00 hod.
– mše svatá v 11.30 hod.

o!

– pobožnost křížové cesty v ambitech v 15.00 hod.

Roční předplatné

Razítko lze získat
před bazilikou

2014

140,- Kč

n KALENDÁR
ÚSTREDNÍCH
AKCÍ NA
ROK 2015
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Razítko

Kontakt a informace:
standa.vejvar@volny.cz,
pozvánka:
http://www.orel-zsv.ic.cz/akce.htm
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Milí orli, odvážní poutníci!
Máme před sebou nové výzvy
při hledání správné cesty
životem.
Celý svět letos slaví 1200. výročí
narození svatého Metoděje
a chce po nás, abychom našli
jeho hrob.
To však není nejdůležitější. Mnohem víc než hrob
potřebujeme najít cestu, kterou nám Metoděj
ukázal a jít po ní.
Společně nám to půjde líp.

OREL – objednávka předplatného
Objednávám si závazně předplatné čtvrtletníku OREL od čísla: ______________

Jméno a příjmení:

Ulice, číslo:
PSČ, místo:
Telefon:
E-mail:
Předplatné uhradím:

Ale i kdybychom zabloudili, není ještě všechno
ztraceno. Kristus je dobrý pastýř. On nás najde.
Stačí když si na krk pověsíme zvonečky
našeho putování.

■ složenkou
■ osobně na ústředí
■ bankovním převodem na účet č. 63031621/0100

Na společné hledání se těší

IČO:

Stanislav Juránek

Firma, společnost, sdružení:
DIČ:

■ Člen ORLA ■ Nečlen ORLA

Podpis:
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Pouť Sedlákovy župy do Křtin

Pořadatel:

Orel župa Sedlákova

Datum:

Křtiny u Brna
31. května 2015 v 10.30 hod.

Program:

v 10.00 hod.

Místo:

Národní Svatováclavská pouť

setkání poutníků u hrobu P. Tomáše
Prnky, odtud průvodem s prapory
do kostela. Po mši sv. přesun do župního
orelského střediska do Bukoviny, kulturní
a sportovní program pro celé rodiny
ve 14.30 hod. požehnání v přírodě
občerstvení zajištěno

Razítko lze získat také každou
neděli po mši sv. v sakristii

Pořadatel:

Orel ústředí

Datum:

Stará Boleslav, Mariánské náměstí
pondělí 28. září 2015

Program:

Slavnostní poutní mše svatá v 10.00 hod.

Místo:

Razítko lze získat na orelském
stánku
Razítko

Kontakt:
e-mail: zupa.sedlakova@quick.cz
web: www.orelzupasedlakova.cz
web: http://krtiny.katolik.cz

Razítko
Kontakt a informace:
e-mail: ustredi@orel.cz
web: www.orel.cz
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Orelská pouť na Svatý Hostýn

Pořadatel:

Moravský Krumlov

Orel ústředí

Datum:

Svatý Hostýn
23. srpna 2015

Program:

– Hlavní mše svatá v 10.00 hod.

Místo:

– Orelské shromáždění v 11.30 hod.

Datum:

kaple sv. Floriána
31. května 2015

– Orelská křížová cesta ve 14.00 hod.

Program:

mše svatá v 15.00 hodin

Místo:

Pořadatel:

Razítko lze získat na orelském
stánku před bazilikou

Orel župa Sušilova

Razítko lze získat po mši
Razítko

Kontakt a informace:
e-mail: ustredi@orel.cz
web: www.orel.cz

Razítko
Kontakt a informace:
zupa.susilova@orel.cz
5

12

Horákova kaple

Pouť na Velehrad

Dolní Dobrouč

Pořadatel:
Místo:

Pořadatel:
Místo:

Datum:
Program:

Orel jednota Dolní Dobrouč

Datum:

pěší pouť 2 km od kostela
v Dolní Dobrouči

Orel ústředí

Velehrad
4.–5. července 2015

9. srpna 2015

sobota 4. 7. – kvalifikace a finále Soutěže ve fotbalových
dovednostech pod záštitou Antonína Panenky
– finálové turnaje ve stolním tenise družstev
Propinkejte se na Velehrad

mše svatá v 15.00 hod.

neděle 5. 7. – setkání u hrobu Mons. Jana Šrámka 9.30 hod.
– mše svatá 10.30 hod.

Razítko lze získat po mši
na místě
Razítko
Kontakt a informace:
dolnidobrouc@orel.cz
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Program:

Razítko lze získat na orelském
stánku – 4. července
na fotbalovém hřišti,
5. července na nádvoří před
bazilikou u orelských praporů.
Kontakt a informace:
e-mail: ustredi@orel.cz
web: www.orel.cz

Razítko
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Pouť ke sv. Antonínku

Orelská pouť na Svatý Hostýn

Pořadatel:

Pořadatel:

Orel župa Velehradská

Místo:

kaple sv. Antonínka Paduánského

Datum:

14. června 2015

Program:

mše svatá v 10.30 hodin

Datum:

Svatý Hostýn
22. srpna 2015

Program:

– mše svatá v 18.00 hod.,

Místo:

na blatnické hoře mezi Blatnicí a Ostrožskou Lhotou

Orel ústředí

– v 19.30 hod. Běh k Božímu hrobu,
– ve 20.30 hod. Světelná křížová cesta
Razítko lze získat na orelském
stánku při prezenci k běhu.

Razítko lze získat v kteroukoliv
neděli po mši v sakristii
Razítko

Razítko
Kontakt a informace:
e-mail: ustredi@orel.cz
web: www.orel.cz

Kontakt a informace:
zupa.velehradska@orel.cz
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Pouť k Panně Marii Karmelské

Pouť k poctě
P. Václava Drboly

Pořadatel:

Orel jednota
Moravské Budějovice
Místo:

Moravské
Budějovice-Babice
Pořadatel:

Orel župa Kubišova

Místo:

poutní místo Kostelní Vydří

Datum:

mezi Telčí a Dačicemi
Datum:

19. července 2015

Program:

mše svatá v 11.00 hodin

Program:

9. srpna 2015
– v 7.30 hod. odchod pěších od orlovny v Moravských
Budějovicích,
– v 9.00 hod. start běžeckého závodu na 10 km,
– v 9.15 hod. odjezd cyklistů,
– v 10.30 hod. mše svatá v Babicích

V cíli každý účastník obdrží
i pamětní medaili

Razítko lze získat v prodejně
karmelitánského nakladatelství
Razítko
Kontakt a informace:
zupa.kubisova@orel.cz
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Kontakt a informace:
e-mail:
moravskebudejovice@orel.cz
web: www.orelmb.cz

Razítko
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