
Smírná pouť a procesí

ke svátku

Zvěstování Panny Marie

sobota 25. března 2023, Brno

Již tradičně jsou veřejná vystoupení proti zlu potratů a vzpomínky na jejich oběti organizovány

ve spojitosti se svátkem Zvěstování Panny Marie. Slavnost Zvěstování, slavená 25. března, je

dnem, kdy se Panna Maria stává Matkou, protože dostává Syna. Zvěstování Panny Marie lze

považovat za oslavu vznešenosti mateřství. V moderní době je však mateřství pošlapáváno

masově rozšířeným, do nebe volajícím zločinem: vraždami nenarozených dětí v mateřském

lůně. Tento zločin je dennodenně páchán před zraky netečné společnosti a za podpory státu,

v rozsahu, který nemá v historii obdoby. Proto je svátek Zvěstování Panny Marie tradičně

spojován se vzpomínkou na oběti těchto zločinů a s veřejnými vystoupeními proti těmto zlům.

V souvislosti s tímto svátkem Vás zveme na smírnou pouť spojenou s procesím, která se letos

uskuteční v sobotu 25. března.

Smírná pouť bude obětována

● za zastavení potratů,

● za obrácení všech, kteří se na potratech podílejí,

● za oběti potratů a za matky v požehnaném stavu.

Průběh pouti v sobotu 25. 3. 2023

11:00 pobožnost Svatých schodů v Loretánské kapli u kostela sv. Janů na Minoritské ulici

~11:40 odchod procesí z Loretánské kaple do kostela sv. Michala se zastávkami u sloupu

Nejsvětější Trojice na Zelném Trhu a Mariánského sloupu na náměstí Svobody

~12:30 příchod procesí do kostela sv. Michala, mše svatá (MR 1962)

Doporučenou přípravou ke svátku Zvěstování Panny Marie je modlitba novény ve dnech 16. až

24. března.

Informace o pouti a texty novény a dalších modliteb jsou dostupné na stránkách

https://zvestovani.neposkvrnene.cz/

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko slyš náš hlas! V nebezpečí a strádání přímluva Tvá

nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná. Neoslyš proseb dítek svých,

k Tobě tak vroucně lkajících. Ukaž se Matkou laskavou, v nouzi nám sešli pomoc svou. Maria,

pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas. Amen.


