PODROBNÝ PROGRAM NA VLASTNÍM PLAKÁTĚ

17.15 poklona Panně Marii – krojovaná mládež
za zpěvů a modliteb klade věnečky na oltář
18.00 hlavní mše svatá (Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský)
světelný průvod se sochami P. Marie a svátostné požehnání
Odjezd ze Střelné ve 12. 30 hod., dále zast. Horní Lideč, Lidečko…

POZVÁNÍ MLÁDEŽI: „VYTVOŘTE KROJOVANOU DRUŽINU PANNĚ MARII!“
VÝZDOBA NOSÍTEK S PANNOU MARIÍ A VÝROBA VĚNEČKŮ V PÁTEK ODPOLEDNE 9. 9.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA s tel. č. v sakristiích S PLATBOU 250,- Kč do 4. 9.

nebo Marta Řeháková tel. 731 023 637

Marie Smolíková tel. 605 813 546

Císař Josef II. zrušil roku 1782 starobrněnský klášter. Tím poutní kostel v Žarošicích
ztratil svoji vrchnost. Vládním oběžníkem v srpnu 1785 zakázal Josef II. poutě.
A tak se stalo, že jako každý rok přišli poutníci v sobotu po svátku narození Panny Marie
11. září 1785 na svoji pouť do Žarošic. Poutní kostel byl uzavřen a na něm vyhláška se
zákazem poutí. Lidé si však věděli rady. Farní kostel sv. Anny v Žarošicích zrušen nebyl,
v něm se bohoslužby mohly konat. Proto vnikli do kostela Panny Marie, dali milostnou
sochu na nosítka, zapálili svíce a kolem osmé hodiny večerní ve slavnostním průvodu za
zpěvu písně „Před věky zvolena“ ji přenesli do Žarošic. Od té doby se podle lidové
tradice tomuto dni říká „Zlatá sobota“
a večerní slavnostní světelný průvod
se
sochami
Panny
Marie
patří
k
vyvrcholením
hlavní
poutě.
Žarošickým poutím začala i přes jejich zákaz nová kapitola. Poutníci se již nescházeli u
Panny Marie Mezi Vinicemi, ale jejich kroky směřovali do farního kostela sv. Anny. V
roce 1797 však vypukl v Žarošicích požár, který kostel sv. Anny zcela zničil a s ním i
většinu domů v obci. Pro válku a nedostatek peněz byl nový kostel dokončen až r. 1801.
Lidí přicházelo stále více a více a to i v dobách náboženské nesvobody. V roce 1967 bylo
proto z bývalé farní zahrady a hřbitova za kostelem vybudováno poutní prostranství,
kde jsou slouženy mše pod širým nebem.

