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Vstupní branou do sluncem zalitého kláštera v Hájku prošlo početné procesí poutníků, kteří
dorazili pěšky, na kole či autem a také skupinka jdoucí organizovaně za doprovodu barokních
zpěvů z Hradčan. Nechyběly ani známé tváře z Rozdělova. Cestou na bohoslužbu, která se
uskutečnila ve vnějších prostorách klášterního dvora, bylo možno v ambitu zakoupit duchovní
literaturu či svíčky s vyobrazením Panny Marie Hájecké.

Hlavní celebrant mše svaté – novokněz P. Eliáš Tomáš Paseka OFM ve své homilii kladl na
srdce všem účastníkům bohoslužby a zvláště pak přítomným dětem, aby se nebáli přicházet za
Pannou Marií, jejíž narozeniny dnes slavíme. Připomněl, že sám papež František v počátku
svého pontifikátu vybízel, abychom naléhali na Boží milosrdenství v živé naději ve vyslyšení
našich proseb. V této souvislosti bratr Eliáš symbolicky připodobnil Pannu Marii ke krku, který
spojuje mystické tělo církve – nás věřící, s hlavou církve – Ježíšem Kristem. V následných
přímluvách jsme zvláště pamatovali na obnovení míru ve světě s důrazem na klid zbraní v Sýrii.
V závěru mše svaté udělil bratr Eliáš své novokněžské požehnání a rektor klášterní kaple
Navštívení Panny Marie v Hájku – P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM poděkoval všem
přítomným za účast na poutní slavnosti i za pomoc vedoucí k obnově kláštera.

Po vyprošení plnomocných odpustků následovaly Loretánské litanie a poté možnost
občerstvení. Program pokračoval i v odpoledních hodinách koncertem zobcových fléten Aulos,
adorací a slavnostním požehnáním. Deo Gratias za požehnaný sváteční den.
1/3

7. 9. 2013 - Hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie v Hájku
Napsal uživatel Tomáš Linhart
Neděle, 08 Září 2013 18:42 - Aktualizováno Neděle, 29 Září 2013 19:48

2/3

7. 9. 2013 - Hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie v Hájku
Napsal uživatel Tomáš Linhart
Neděle, 08 Září 2013 18:42 - Aktualizováno Neděle, 29 Září 2013 19:48

Další snímky zde
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