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Otvíráte pozvánku na řadu setkání  
s Bohem i s lidmi.  
Vydejme se spolu na cestu.  
Už nemůžeme říci, že žijeme v míru  
a proto letos začínáme křížovou cestou. 
Vzpomeňme modlitbou na ty co právě teď 
zbytečně umírají.

Na dalších cestách si navzájem pomáhejme, abychom došli  
do cíle. Potřebujeme druhé, potřebujeme se navzájem.  
Do nebe se totiž nikdo nedostane sám.

Přeji kroky správným směrem a těším se na setkání.

Stanislav Juránek

Milí orli, odvážní poutníci!
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Křížová cesta
Orel ústředí

vydejte se s rodinou a přáteli na Křížovou cestu  
do přírody. Např. Chudčice, D. Kounice, Ivančice,  
Kašava, Jiřice u M. Budějovic, Římov u Č. Budějovic, 
Mikulov, Hostýn, Křemešník a další

Ústředí Orla    
ustredí@orel.cz

vlastní podpis 

po celé ČR

březen
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Svatojakubská pouť - trasa 1
Orel jednota Přelouč

sraz v 9 h na polské hranici  
nebo v 8.15 na železniční stanici Horní Adršpach. 
Délka trasy 24,3 km, kratší část trasy cca 5 km

Zdenka Kumstýřová, tel.: 731 402 371
e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com

při srazu

Polská hranice - Ruprechtice

23. dubna 2022
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Pouť ke sv. Jiří
Orel jednota Dolní Čermná

10.00 hod. hlavní mše zpívaná
16.00 hod. sv. požehnání

Miroslav Pecháček
tel.: 603 274 121
e-mail: pechacek.miroslav@seznam.cz

naproti kostelu v Orlovně 

Dolní Čermná

neděle 24. dubna 2022
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Prvomájová orelská pouť
Orel župa Bauerova

13.55 hod. průvod z Pusteven, délka trasy cca 4 km                                
15.00 hod. mše svatá

P. Petr Dujka
tel.: 731 626 542
web: www.zupa-bauerova.cz

v předsíni kaple na Radhošti

Radhošť-kaple

sobota 30. dubna 2022
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Husovická orelská pouť do Křtin
Orel jednota Brno-Husovice

v 8.00 hodin  odchod od kostela v Husovicích,  
trasa 12 km

V 15.30 modlitba růžence
16.00 mše svatá 

Stanislav Kselík
tel.: 605 50 39 39
www.orelhusovice.cz

na poutním místě před kostelem 

Křtiny

sobota 7. května 2022
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Setkání rodin na Lomečku
Orel ústředí

duchovní a turistický program         
sobota:  pěší pouť cca 6 km na Lomeček 

15.00 hod. program 
18.00 mše svatá

přihlášky: Horákova Kristina
tel.: 720 051 981 
e-mail: rm@orel.cz

na poutním místě 

Lomec (Lomeček) u Vodňan

6.–8. května
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Pouť jednoty Č. Budějovice k 115. výročí
Orel župa Jirsíkova  •  Orel jednota Č. Budějovice

15.00 hod. program
18.00 mše svatá

       

Kryštof Kratochvíl
tel.: 603 508 747

na poutním místě

Lomec (Lomeček) u Vodňan

sobota 7. května 2022
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Pěší pouť z Býště do Bělečka
Orel jednota Dašice

V 11 hod. mše svatá v kostele v Býšti 
Po mši sv. putujeme 6,7 km z Býště ke kapličce  
do Bělečka

František Vlasák 
tel.: 602 412 780
e-mail: vlasak@pvb.cz

před kostelem

Kostel Býšť

neděle 8. května 2022
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Pouť ke sv. Stanislavu v Osikách
Orel župa Krekova

 8.30 hod. odchod z Lomnice / 6 km
 9.00 hod. z Černovic
11.00 hod. mše svatá vystoupení scholy, sportovní den

Jiří Sedláček
mobil: 775 546 444
e-mail: jisebo@volny.cz

v sakristii

Kostel sv. Stanislava, Lomnice-Osiky

neděle 8. května 2022
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Cyklopouť rodin na Hostýn
Župa Bauerova

sraz v 8 hodin na náměstí ve Starém Jičíně,  
trasa směr Hustopeče n. Bečvou a Sv. Hostýn.
15.00 mše svatá
Po mši svaté občerstvení a cesta zpět
 

Vlastimil Vahala 
tel.: 737 277 966
e-mail: vvahala@seznam.cz

před kostelem 

Svatý Hostýn

14. května 2022
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Sarkandrovská pouť na Svatý Hostýn
Orel jednota Holešov

7.30   hod. mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Holešově

8.30  hod. zahájení poutě (procesí vychází od morového 
Mariánského sloupu na náměstí)

Lenka Karhanová
e-mail: lenka@karhan.cz

v sakristii 

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov

sobota 14. května 2022
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Pouť do Žarošic
Orel župa Šilingrova

15.00 hod. průvod obcí
15.30 mše svatá
16.30 orelské shromáždění

fara
tel.: 608 257 183
Emil Polák 
tel.: 776 032 736

v sakristii

Kostel sv. Anny, Žarošice

sobota 14. května 2022
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Pouť k Panně Marii Květnovské
Orel župa Trochtova

 9.00  hod. start pěší pouti 11 km od kostela  
sv. Barbory v Chomutově (11 km)

13.30 hod. modlitba růžence
14.00 hod. mše svatá

Lukáš Tomko
tel.: 777 047 076
e-mail: chomutov@orel.cz

v sakristii po mši svaté 

Kostel Navštívení Panny Marie  
v Květnově u Chomutova

sobota 21. května 2022



Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

16 

Svatojakubská pouť – trasa 2
Orel jednota Přelouč

sraz  v 9 h v Ruprechticích u kostela sv. Jakuba Většího    
Délka trasy 25 km, kratší část trasy cca 5 km. 

Zdenka Kumstýřová
tel.: 731 402 371
e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com 

při srazu  

Ruprechtice - Bezděkov nad Metují

sobota 21. května 2022
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Pouť župy Sedlákovy
Orel župa Sedlákova

 9.30 hod. setkání u hrobu P. Prnky
10.30  hod. mše svatá 

po skončení kulturní a sportovní program  
v Bukovině                                                                

Ing. Miluše Macková
tel.: 775 307 292
web: www.orelzupasedlakova.cz 

před kostelem

Křtiny

neděle 22. května 2022
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Vzpomínkový den s prapory 
ústředí Orla

mše sv. v 19 hodin za zemřelé Orly ve 2. světové válce  
a za pronásledované komunity 

Ústředí Orla   
e-mail: ustredí@orel.cz 

po mši 

kostel sv. Jakuba v Brně

pátek 27. května 2022
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Pouť župy Sušilovy – Moravský Krumlov 
Orel župa Sušilova

15.00 hod. mše svatá

Milada Braunerová
tel.: 602 269 813

před kaplí

kaple sv. Floriána

neděle 29. května 2022
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Pouť na Horu Matky Boží Králíky
Orel župa Orlická

11.00  hod. mše svatá 
po skončení společné sportovní a kulturní  
odpoledne na zahradě kláštera

Marie Brandejsová
tel.: 603 153 577
Petr Voleský
tel.: 603 495 061                                     

u vchodu do ambitů kostela

Hora Matky Boží u Králík

sobota 4. června 2022
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Pouť na Blatnickou horu
Orel župa Velehradská

 8.00 hod. a 9.00 mše svatá 
10.30 hod. hlavní mše

Petr Brhel
tel.: 737 023 166
e-mail: zupa.velehradska@orel.cz

v sakristii 

kaple sv. Antonína Paduánského
mezi Blatnicí a Ostrožskou Lhotou

neděle 12. června 2022
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Památný den Orla 
Orel ústředí

v 10 h Pietní vzpomínka u příležitosti 80. výročí  
boje čs. Parašutistů, Resslova ulice  
mše sv. v 18 hodin, po mši  pouť na Strahov (2 km)

Ústředí Orla
e-mail: ustredi@orel.cz 

před kostelem po mši 

katedrála sv. Víta 

sobota 18. června 2022
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Svatojakubská pouť – trasa 3
Orel jednota Přelouč

sraz v 9 h v Bezděkově nad Metují u kostela sv. Prokopa     
Délka trasy 25 km, kratší část trasy cca 5 km

Zdenka Kumstýřová 
tel.: 731 402 371
e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com. 

před katedrálou

Bezděkov nad Metují - Česká Skalice

sobota 18. června 2022
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Pěší pouť k Panně Marii Matce víry
Orel jednota Znojmo

15.00 pěší pouť od kostela sv. Kříže ve Znojmě (10,8 km)
17.00 hod. přivítání poutníků v Hl. Mašůvkách              
18.00 hod. modlitba růžence
18.45 hod. mše svatá 
20.00 hod. světelný průvod na Kalvarii 

Mgr. Ludvík Mihola
tel.: 731 641 615      
e-mail: mihola.L@seznam.cz 

u hlavního vchodu před kostelem

Kostel v Hlubokých Mašůvkách

sobota 2. července 2022
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Národní pouť
Orel ústředí

pondělí 4. 7. 
–  Soutěže ve fotbalových dovednostech pod záštitou 

Antonína Panenky
–  finálové turnaje ve stolním tenise družstev  

Propinkejte se na Velehrad                                   
úterý 5. 7. 
 9.30 hod.  setkání u hrobu Mons. Jana Šrámka,  

průvod s prapory
10.30 hod. mše svatá

e-mail: mozny@orel.cz  •  web: www.orel.cz

na orelském stánku, 4. července na fotbalovém hřišti,  
5. července na nádvoří před bazilikou u orelských praporů 

Velehrad

4.–5. července 2022
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Cyrilometodějská pouť na Podluží
Obec Mikulčice • Orel Hodonín • Orel župa Šilingrova

pěší pouť od kostela sv. Vařince v Hodoníně (7 km)                     
15.30 hod. mše svatá

Slovanské hradiště v Mikulčicích
tel.: 518 325 934

v pokladně památníku Velké Moravy 

Slovanské hradiště v Mikulčicích

úterý 5. července 2022
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Pěší pouť na Vítochov
Orel župa Metodějova

v 10 h mše svatá 

Marie Brázdová
tel.: 603 901 385 

před kostelem 

Kostel sv. Michaela Vítochov

úterý 5. července 2022
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Mariánský maraton
Orel jednota Moravské Budějovice

6.00 hod. start Moravské Budějovice  
od kostela sv. Jiljí

Jaroslav Scherrer
tel.: 775 939 005
e-mail: jasch@centrum.cz
web: www.orelmb.cz

v cíli v Kostelním Vydří u stánku 

Moravské Budějovice–Kostelní Vydří

neděle 17. července 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

29 

Pouť k Panně Marii Karmelské
Orel župa Kubišova

9.30 hod. orelská mše svatá s prapory  
za živé a zemřelé členy Orla 

David Kovář
tel.: 602 661 023
e-mail: zupa.kubisova@orel.cz

po mši v prodejně karmelitánského nakladatelství 

Poutní místo Kostelní Vydří

neděle 17. července 2022
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Pěší pouť na Veselí u Lomnice
Orel jednota Lomnice

pěší pouť (3 km) v 10.15 od kostela v Lomnici                         
v 11 hodin mše svatá

 

Marie Brázdová
tel.: 603 901 385 

před kaplí 

Kaple Panny Marie Karmelské

neděle 17. července 2022
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Pouť k Maří Magdaléně na Bozince
Orel župa Metodějova

 9.30  hod. odchod od kostela  
Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

10.30 hod. mše sv. v kapli na Bozince

Miroslava Kadlová
tel.: 606 945 770
e-mail: M.Kadlova@seznam.cz

u bočního vchodu u kapličky na Bozince 

Doubravník

neděle 24. července 2022
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1  Březen 2022
 Křížová cesta
 Celá ČR
2  23. dubna 2022

  Svatojakubská  
pouť – trasa 1

 Polská hranice – Ruprechtice
3  24. dubna 2022

 Pouť ke sv. Jiří
 Dolní Čermná
4  30. dubna 2022

  Prvomájová orelská pouť
 Radhošť-kaple
5  7. května 2022

  Husovická orelská pouť do Křtin
 Křtiny
6  6.–8. května 2022

 Setkání rodin na Lomečku
 Lomec (Lomeček) u Vodňan
7  7. května 2022

 Pouť jednoty Č. Budějovice k 115. výročí
 Lomec (Lomeček) u Vodňan
8  8. května 2022

 Pěší pouť z Býště do Bělečka
 Kostel Býšť
9  8. května 2022

 Pouť ke sv. Stanislavu v Osikách
 Kostel sv. Stanislava, Lomnice–Osiky
10  14. května 2022
 Cyklopouť rodin na Hostýn
 Svatý Hostýn
11  14. května 2022
 Sarkandrovská pouť na Svatý Hostýn
 farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
12  14. května 2022
 Pouť do Žarošic
 Kostel sv. Anny, Žarošice
13  21. května 2022
 Pouť k Panně Marii Květnovské
 Kostel Navštívení Panny Marie  
 v Květnově u Chomutova
14  21. května 2022
 Svatojakubská pouť – trasa 2
 Ruprechtice–Bezděkov nad Metují
15  22. května 2022
 Pouť župy Sedlákovy
 Křtiny
16  27. května 2022
 Vzpomínkový den s prapory 
 Kostel sv. Jakuba v Brně
17  29. května 2022
 Pouť župy Sušilovy – Moravský Krumlov 
 Kaple sv. Floriána

18  4. června 2022
 Pouť na Horu Matky Boží Králíky
 Hora Matky Boží u Králík
19  12. června 2022
 Pouť na Blatnickou horu
 kaple sv. Antonína Paduánského
 mezi Blatnicí a Ostrožskou Lhotou
20  18. června 2022
 Památný den Orla 
 katedrála sv. Víta 
21  18. června 2022
 Svatojakubská pouť – trasa 3
 Bezděkov nad Metují–Česká Skalice
22  2. července 2022
 Pěší pouť k Panně Marii Matce víry
 Kostel v Hlubokých Mašůvkách
23  4.–5. července 2022
 Národní pouť
 Velehrad
24  5. července 2022
 Cyrilometodějská pouť na Podluží
 Slovanské hradiště v Mikulčicích
25  5. července 2022
 Pěší pouť na Vítochov
 Kostel sv. Michaela Vítochov
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26  17. července 2022
 Mariánský maraton
 Moravské Budějovice–Kostelní Vydří
27  17. července 2022
 Pouť k Panně Marii Karmelské
 Poutní místo Kostelní Vydří
28  17. července 2022
 Pěší pouť na Veselí u Lomnice
 Kaple Panny Marie Karmelské
29  24. července 2022
 Pouť k Maří Magdaléně na Bozince
 Doubravník
30  24. července 2022
 Svatojakubská pouť – trasa 4
 Přelouč 
31  7. srpna 2022
 Pouť k poctě P. Václava Drboly
 Moravské Budějovice–Babice
32  13. srpna 2022
 Svatojakubská pouť – trasa 5
 Česká Skalice–Jaroměř 
33  13. srpna 2022
 Pouť u sv. Vavřinečka
 Domažlice

34  20. srpna 2022
 Orelská pouť na Svatý Hostýn
 Svatý Hostýn
35  21. srpna 2022
 Orelská pouť na Svatý Hostýn
 Svatý Hostýn
36  4. září 2022
 Cyklopouť na Vranov
 Vranov u Brna
37  10. září 2022
 Pouť dětí, mládeže a rodin
 Provodov-Malenisko  
 poutní kostel Panny Marie Sněžné
38  11. září 2022
 Pouť na Mariánskou horu
 Mariánská hora u Lanškrouna
39  18. září 2022 
 Pouť ke sv. Ludmile 
 Tetín 
40  18. září 2022
 Pouť k obrázku Panny Marie
 Mořkov - Trojačka
41  18. září 2022
 Pouť k Panně Marii Sedmibolestné
 Lutršték u Němčan 
42  28. září 2022
 Národní Svatováclavská pouť
 Stará Boleslav, Mariánské náměstí
43  28. září 2022
 Svatováclavská Horová pouť
 Štramberk
44  8. října 2022
 Pouť k P. M. Růžencové
 OKLUKY - Kaple P. M. Růžencové
45  22. října 2022
 Svatojakubská pouť – trasa 6
 Sion - Koutský mlýn
46  27.–30. října 2022
 Setkání rodin v klášteře Želiv 
 Klášter Želiv
47  1. ledna 2023
 Novoroční čtyřlístek 
 po celé ČR
48  2. července 2022
 Pouť krajanů ke sv. Metodějovi
 ELLWANGEN (Mnichov)
49  2.–4. září 2022
 Dogtrekking Gabčíkovým krajem
  kemp Slnečné skaly 

v Poluvsí u Rajeckých Teplic

18  4. června 2022
 Pouť na Horu Matky Boží Králíky
 Hora Matky Boží u Králík
19  12. června 2022
 Pouť na Blatnickou horu
 kaple sv. Antonína Paduánského
 mezi Blatnicí a Ostrožskou Lhotou
20  18. června 2022
 Památný den Orla 
 katedrála sv. Víta 
21  18. června 2022
 Svatojakubská pouť – trasa 3
 Bezděkov nad Metují–Česká Skalice
22  2. července 2022
 Pěší pouť k Panně Marii Matce víry
 Kostel v Hlubokých Mašůvkách
23  4.–5. července 2022
 Národní pouť
 Velehrad
24  5. července 2022
 Cyrilometodějská pouť na Podluží
 Slovanské hradiště v Mikulčicích
25  5. července 2022
 Pěší pouť na Vítochov
 Kostel sv. Michaela Vítochov

33 

Orelská poutní  
      místa 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:
Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

34 

Svatojakubská pouť – trasa 4
Orel jednota Přelouč

v 10.00 hod.  Svatojakubská poutní mše,  
občertvení na faře

14.00 hod. kr átký výšlap 8 km za zajímavými faráři  
20. století do Lohenic a Břehů

Zdenka Kumstýřová 
tel.: 731 402 371
e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com. 

u kostela po mši svaté

Přelouč 

24. července 2022



Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

35 

Pouť k poctě P. Václava Drboly
„pěšky, během nebo na kole“

Orel jednota Moravské Budějovice

 7.30  hod. start běhu na 30 km a odchod pěších  
poutníků od orlovny v Moravských Budějovicích

 9.00 hod. start běhu na 10 km a odjezd cyklistů 
10.30 hod. mše svatá v Babicích             

Petr Žák 
tel.: 702 273 025 
web: www.orelmb.cz

v Babicích

Moravské Budějovice–Babice

neděle 7. srpna 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

36 

Svatojakubská pouť - trasa 5
Orel jednota Přelouč

sraz v 9 hod. v České Skalici u kostela Nanebevzetí  
P. Marie, délka trasy 25 km, kratší cca 5 km

 

Zdenka Kumstýřová
tel.: 731 402 371
e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com. 

před kostelem

Česká Skalice–Jaroměř

sobota 13. srpna 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

37 

Pouť u sv. Vavřinečka
Orel župa Kozinova

10.00 hod. mše svatá

Marie Maňasová
tel.: 379 776 282

před kostelem

Domažlice

sobota 13. srpna 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

38 

Orelská pouť na Svatý Hostýn
Orel ústředí

9.15 hod. Rajnochovice – pěší pouť – 20 km
11 hod. Troják – pěší pouť – 12 km
13 hod. start Běh na Sv. Hostýn z Bystřice p. H.                                              
16 hod. běh k Božímu hrobu 
18 hod. mše svatá
20.30 hod. Světelná křížová cesta

e-mail: horakova@orel.cz web: www.orel.cz
k pěší pouti: e-mail: zupa.bauerova@orel.cz

na orelském stánku při prezenci běhu

Svatý Hostýn

sobota 20. srpna 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

39 

Orelská pouť na Svatý Hostýn
Orel ústředí

10.00 hod. hlavní mše svatá
11.30 hod. orelské shromáždění a program pro děti
14.00 hod. orelská křížová cesta

e-mail: horakova@orel.cz 
web: www.orel.cz

na orelském stánku před bazilikou

Svatý Hostýn

neděle 21. srpna 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

40 

Cyklopouť na Vranov
Orel jednota Kuřim

sraz ve 12.30 hod. v parku na Havlíčkově ulici,    
trasa 12 km         
v 15 hod. mše svatá na Vranově

Milan Císař
tel.: 777 869 902  
e-mail: kurim@orel.cz

u kostela  

Vranov u Brna 

neděle 4. září 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:
Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:
Na této pouti jsem získal:

41 

Pouť dětí, mládeže a rodin
Orel župa Velehradská

13.00 hod. mše svatá 
Křížová cesta a odpolední program pro děti

Petr Brhel
tel.: 737 023 166
e-mail: zupa.velehradska@orel.cz

v sakristii 

Provodov-Malenisko  
poutní kostel Panny Marie Sněžné

sobota 10. září 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

42 

Pouť na Mariánskou horu
Orel jednota Dolní Čermná

10.00 hod. hlavní mše svatá v areálu před kostelem

Miroslav Pecháček
tel.: 603 274 121
e-mail: pechacek.miroslav@seznam.cz

v kostele

Mariánská hora u Lanškrouna

neděle 11. září 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

43 

Pouť ke sv. Ludmile 
Orel ústředí  •  Orel župa svatováclavská

 8.30 pěší pouť od kostela sv. Jakuba v Berouně (4 km)             
11.15 mše svatá na Tetíně 

tel.:  720 051 981 
e-mail: horakova@orel.cz 
web: www.orel.cz

v kostele

Tetín 

neděle 18. září 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

44 

Pouť k obrázku Panny Marie
župa Bauerova  •  Orel jednota Mořkov

12.15  sraz na vlakovém nádraží Mořkov.  
Délka trasy 4 km.  

13.30 setkání u kříže v Mořkovských kopcích                                               
14.30 sraz u Obrázku P. M. s krátkou pobožností

Jana Pítrová
tel.: 732 634 553
e-mail: morkov@orel.cz 

na místě

Mořkov - Trojačka

neděle 18. zaří 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

45 

Pouť k Panně Marii Sedmibolestné
Orel jednota školy Brno 1

sraz v 8.00 hod. v Rousínově u kostela sv. Václava
v 10.30 hod. mše sv. Lutršték   
vhodné pro rodiny s dětmi (4 km)

Ludva Škrob 
e-mail: fsorel1804@gmail.com

v sakristii 

Lutršték u Němčan

neděle 18. září 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

46 

Národní Svatováclavská pouť
Orel ústředí  •  Orel župa svatováclavská 

10.00 hod. slavnostní poutní mše svatá

e-mail: ustredi@orel.cz
web: www.orel.cz

na orelském stánku

Stará Boleslav, Mariánské náměstí

středa 28. září 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

47 

Svatováclavská Horová pouť
Orel župa Kadlčákova

8.30 hod. mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
10.10 hod. pobožnost u kříže a sochy sv. Václava  
na hoře Kotouč

Mgr. Petr Buzek
tel.: 739 293 098
e-mail: petr.buzek@frengp.cz
web: www.orelstramberk.cz 

V Národním sadu 

Štramberk

středa 28. září 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

48 

Pouť k P. M. Růžencové
Orel jednota Prostějov

14.00  pěší pouť od kaple v Malém Hradisku 
15.00  mše svatá 

Ing. Václav Kopečný
tel.: 608 836 914

po mši svaté u kaple

OKLUKY - Kaple P. M. Růžencové

sobota 8. října 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

49 

Svatojakubská pouť – trasa 6
Orel jednota Přelouč

sraz v 9 hod. na Sionu nebo  
v 7.28 na železniční stanici Týniště, délka trasy 25 km, 
kratší část trasy cca 5 km

Zdenka Kumstýřová 
tel.: 731 402 371
e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com 

před chrámem 

Sion – Koutský mlýn

sobota 22. října 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:
Na této pouti jsem získal:
Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

50 

Setkání rodin v klášteře Želiv
Orel ústředí

duchovní a turistický program pro děti a rodiče

přihlášky: 
Horáková Kristina
tel.: 720 051 981
e-mail: rm@orel.cz

na místě

Klášter Želiv 

27.–30. října 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:
Na této pouti jsem získal:
Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

51 

Novoroční čtyřlístek 
Orel ústředí ve spolupráci s KČT

Čtyři novoroční  dobré skutky: 
1. Jdi na Nový rok na výlet.   
2. Pozvi někoho ze svého okolí.   
3. Poznej kus přírody.  
4. Přispěj potřebným a pomodli se.    

web: www.kct.cz

na místě od KČT nebo jednoty 

po celé ČR

neděle 1. ledna 2023



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

52 

Pouť krajanů ke sv. Metodějovi
Orel ústředí 

v 10.30 hod. slavnostní poutní mše v bazilice  
sv. Víta na náměstí, svátost nemocných a následně 
průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje 

Orel ústředí 
e-mail: ustredi@orel.cz

před kostelem

ELLWANGEN (Mnichov)

sobota 2. července 2022



Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:Na této pouti jsem získal:

Na této pouti jsem získal:

53 

Dogtrekking Gabčíkovým krajem
Orel jednota Přelouč

túry na Lietavský hrad, Kľak a další cíle v okolí,  
sobotní koncert
V neděli mše svatá 

Zdenka Kumstýřová
tel.: 731 402 371
e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com 

během celého pobytu 

kemp Slnečné skaly  
v Poluvsí u Rajeckých Teplic 

2.–4. září 2022



Místo razítka připiš název navštíveného místa.
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Další poutě a rodinné výlety:
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KALENDÁŘ ÚSTŘEDNÍCH AKCÍ 2022 

březen  5. 3.  Ústřední závody ve slalomu  
 26. 3.  Florbal Loukov u Semily   
    
duben  2. 4. Plavání Boskovice   
 16. 4.  Volejbal – ústřední turnaj Křenovice   
 30. 4. Ústřední turnaj Stolní tenis – Polná  
    
květen  8. 5.  Orelské kolečko Č. Krumlov   
 6.–8. 5.  Sportovní víkend pro rodiny Lomeček  
 21. 5.  Kuželky Valašské Meziříčí   
 23. 5.  OBL Olešnice   
    
červen  4. 6.  Cantate Luhačovice   
 4. 6.  Petanque Brno-Slatina   
 25.–26. 6.  100leté výročí orelského sletu   
 18. 6.  Atletika Brno-Starý Lískovec  
 26. 6. RC modely Tvarožná   
    
červenec  4.–5. 7. Pouť Velehrad   
 4. 7.  Velehrad – fotbalové dovednosti   
 23.–29. 7. Ficep/Fisec hry, Klagenfurt, Rakousko  

  červenec  
a srpen  Příměstský tábor ZOO Brno 

Podrobné informace k akcím aktualizujeme na  

www.orel.cz
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srpen  6. 8. Folklorní festival Milotice   
 6.–13. 8.  Ficep tábor, Sportsarea Grimming,  

Niederöblarn, Rakousko  
 13. 8.  Horská kola  Valašské Klobouky  
 20.–21. 8.  Pouť Sv. Hostýn   
 20. 8.  Nohejbal Ratíškovice   
    
září  2.–9. 9.  Cyklopouť Lago di Garda   
 10. 9.  OBL Praha   
 10. 9.  Horská kola Kašava   
 10. 9.  Atletika Vyškov   
 10. 9.  Ústřední turnaj Stolní tenis – Šlapanice  
 16.–18. 9.  Trail bike park Rychlebské stezky  

pro mládež   
 24. 9.  OBL Česká Třebová   
 28. 9.  Národní pouť Stará Boleslav   
    
říjen  1. 10.  Horská kola Drnovice   
 říjen  Setkání seniorů   
 15. 10.  Florbal Kněžice   
 15. 10.  Šachy Moutnice   
 15. 10.  Svatováclavská réva   
 27.–30. 10. Víkend pro rodiny s dětmi v klášteře Želiv  
    
listopad  19. 11.  Badminton Polná   
 20. 11.   Ústřední turnaj ve Stiga hokeji  

Brno-Bosonohy   
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Činnost Orla na všech úrovních  
je podporována:
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OREL – objednávka předplatného

Objednávám si závazně předplatné čtvrtletníku OREL od čísla: __________________

Jméno a příjmení:

Ulice, číslo:  

PSČ, místo:

Telefon:   

E-mail:

Předplatné uhradím:             

■ ■ složenkou                          ■ ■ osobně na ústředí      

■ ■ bankovním převodem na účet č. 63031621/0100 

Firma, společnost, sdružení:    

IČO:                         DIČ:

                                                                   Podpis:■ ■ Člen ORLA     ■ ■ Nečlen ORLA



Časopis Orel 

         Roční předplatné 

        140,- Kč

Vychází čtvrtletně

■  PRIJD ZPÁTKY  

MEZI NÁS

■  TELOCVICNOU  

JE I PRÍRODA

Přestaň  Přestaň  
s nudou  s nudou  

a pojď a pojď 
se hýbat!se hýbat!

■  TURISTIKA  
V HRADCI KRÁLOVÉ

■  STÁLE CVICÍME

„Smysl života je v tom, využít, co máme od Otce  

„Smysl života je v tom, využít, co máme od Otce  na nebesích vložené,“
na nebesích vložené,“  říká devadesátiletý Božetěch Kostelka

říká devadesátiletý Božetěch Kostelka

■  Z FOLKLORNÍCH 
SLAVNOSTÍ■  VYHLÁŠENÍ BEZECKÉ 

LIGY 2020

Na bílé jabloni
Na bílé jablonizvoneček zazvoní

zvoneček zazvonívšichni se pokloní

všichni se poklonía vzdají čest.
a vzdají čest.Klekněte, smekněte,

Klekněte, smekněte,
dnes v noci vykvete

dnes v noci vykvetenad božím dítětem

nad božím dítětemhvězda hvězd.
hvězda hvězd.

Sledujte náš profil na Facebooku a Instagramu a mějte  
jako první přehled o všem, co pro vás připravujeme.



Jméno a příjmení: Věk:

Adresa:

Člen Orla: ANO NE

Jednota:

Pěšky/na kole/během Počet km

Jméno a věk dalších poutníků:



Poutník roku 2022
Získejte do Poutní knížky alespoň  
5 razítek a dostanete magnetku  
Poutník roku 2022.
Vezměte se sebou děti i vnoučata!
I pro malé poutníky je připravena odměna.

Informace:
Kristina Horáková, tel.: 720 051 981
Orel ústředí, Kurská 792/3, Brno 625 00

Získaná razítka můžete vyfotit a poslat na mail: horakova@orel.cz, přinést ukázat  
na ústředí nebo poslat poštou. My Vám ji vrátíme i s odměnou. 

Poutník 

roku 2022



   

Vydal: Orel ústředí, Brno, Kurská 792/3
Tisk: OLprint Šlapanice, Jaroslav Olejko, 
tel.: 544 228 208

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.


