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pátek 9. 9. L. P. 2016 

Naše putování začíná po mši sv. ve far-

ním kostele NPM, kde jsme Pánu Ježíši 

svěřili sebe, své blízké i své úmysly 

a prosili o ochranu Pannu Marii. Nalo-

ďujeme se do celkem pohodlného auto-

busu cestovní kanceláře Voma z Třebíče 

a v 16.20 vyrážíme. Vítá nás naše prů-

vodkyně paní Marta Vondráčková a do-

stáváme poutní sešitky s informacemi 

a modlitbami, které skvěle připravila 

Petra Pudilová. Cestou se modlíme 

a trochu i zpíváme. Po zastávce u Miku-

lova nám večer krátí film o svatém otci 

Piovi a pak se ukládáme k spánku. 

 

 

sobota 10. 9. 

K našemu 1. cíli, Benátkám, se jsme se 

přiblížili v 7.40. Vystupujeme trochu 

rozlámaní ale natěšení a sluníčko spolu 

se svěžím vánkem nás budí. Autobus 

střídá loď a po půlhodinové plavbě vy-

stupujeme nedaleko Dóžecího paláce. 

Jdeme k němu, pak na náměstí sv. Mar-

ka a v doprovodu průvodkyně uličkami 

ke kanálu Grande a slavnému mostu 

Rialto. Poté se vracíme k bazilice 

sv. Marka a stavíme se do fronty 

na vstup. Naše batohy tam nemohou, tak 

  je průvodkyně venku ochotně hlídá. 

V chrámu staneme nebo poklekáme 

u hrobu svatého evangelisty a patrona 

města a kocháme se krásnými starobylý-

mi mozaikami. Po prohlídce a chvíli 

volna se opět vydáváme k lodi na zpá-

teční plavbu ve 12 hod. Město mezitím 

zaplnily davy lidí. 

Odpoledne přijíždíme do Padovy. 

Je teplíčko a doba siesty, ale my se vy-

dáváme k bazilice sv. Antonína Paduán-

ského. Prohlížíme si hlavní loď 
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chrámu, modlíme se u hrobu světce 

a pak v jedné z kaplí u rajského dvora 

slavíme mši sv. Otec Jiří pro ni vybral 

úmysl za děti a mládež. Po ní se cestou 

k autobusu ještě zastavíme v chrámu 

sv. Justýny. Pak již za krátko dojíždíme 

k hotelu, kde nás čeká dobrá večeře 

a spánek v posteli. 

 

neděle 11. 9. 

Po snídani nás autobus odváží dále 

na jih. Naší 1. zastávkou je Ravenna, 

kam jsme dorazili asi za 2 hodiny. Toto 

místo, které bylo od r. 402 hlavním měs-

tem Západořímské říše, se pyšní mnoha 

památkami z těch dob. My navštěvuje-

me dva kostely – Sant'Apollinare Nuovo 

a San Vitale a u něho i malou budovu 

mauzolea Gally Placidie. Všude jsou 

úžasné mozaiky z 6. stol.,které ovšem 

svou živostí vypadají mladší. Mozaiku 

se křtem Páně v Jordánu obdivujeme 

v baptisteriu, v Arcibiskupském paláci 

zase křeslo arcibiskupa (sedes) ze slono-

viny a další mozaiky. Cestou se krátce 

zastavujeme i u hrobky Dante Alighieri-

ho. 

Asi od 15 hodin jedeme stále na jih 

po dálnici nedaleko Jadranu a v 17.30 

zastavíme v Loretu. Rychle se ubytuje-

me v hotelu přímo na náměstí u baziliky 

Panny Marie. Ve městě vládne čilý ruch, 

něco významného tam slaví, vidíme prů-

vod i s kapelou. My ovšem spěcháme 

na mši sv. do kaple v podzemí baziliky. 

Při ní se v duchu spojujeme s naší chru-

dimskou farností, za niž je mše obětová-

na. Po návratu nás v hotelu čeká večeře 

a pak někdo vyráží do ulic plných lidí, 

další zpět do baziliky a jiní dají přednost 

klidu a spánku. 

 

pondělí 12. 9. 

památka Jména Panny Marie 

Snídáme o něco později a v 9 hod. se 

scházíme opět ke slavení mše sv. na stej-

ném místě jako včera. Před ní někteří 

z nás zavítali do Svaté chýše – původní-

ho domku, kde došlo ke zvěstování. Tu-

to událost si připomínáme i v evangeliu 

a P. Jiří pak v kázání. Společný úmysl je 

za manžele a za rodiny. Po mši sv. se 

modlíme Loretánské litanie a nakonec 

pan Pavliš zpívá Ave Maria. Plni krás-

ných zážitků pak procházíme kaplemi 

baziliky a průvodkyně nás seznamuje 

i s dalšími prostorami a uměleckými díly 

v nich. 

Po obědě z vlastních zdrojů (jako ostat-

ně každý den) vyrážíme k moři. Z auto-

busu vystupujeme na kraji městečka 

Sirolo a zamíříme na pláž. Je kamínková 

a nad ní se tyčí vápencové útesy 

s vegetací. Voda je čistá a teplá, slunce 

svítí, a tak je jedinou drobnou obtíží pří-

tomnost malých medúz, které přivál vítr 

od moře. Osvěženi se vracíme k večeři 

a po ní mnoho z nás večer ochutná pra-

vou italskou zmrzlinu nebo jiné (tekuté) 

dobroty té krásné země. 

 

úterý 13. 9. 

Ráno opouštíme Loreto a cesta nás vede 

dále k jihu, ale i dále od pobřeží. Sjíždí-

me na úzké venkovské silnice, které ser-

pentinami stoupají do hor. Dostáváme se 
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do městečka Manoppello a odcházíme 

do místního kostela, který ukrývá zá-

zrak: Kristovu tvář zachovanou tajem-

ným způsobem na vzácné látce, 

tzv. mořském hedvábí. Františkánský 

mnich nám vysvětluje, že jde o jedno 

z pláten z Kristova hrobu a zachycuje 

Pánovu podobu v prvním okamžiku 

vzkříšení. Můžeme si ji zblízka pro-

hlédnout a poučit se v místním muzeu. 

V poledne odjíždíme dál stále jihový-

chodním směrem k městu Lanciano, 

místu dalšího zázraku. V 8. století se 

při mši sv. při proměňování změnila 

hostie na srdeční tkáň a víno na skuteč-

nou krev. Autobus opouštíme v centru 

města a nejprve (v době siesty) prochá-

zíme jeho starými ulicemi 

s historickými domy a kostely. 

V kostele sv. Františka máme tu čest 

slavit mši sv. v blízkosti eucharistické-

ho zázraku. Společným úmyslem je 

oběť za kněze, biskupy a zasvěcené 

osoby. 

Po ní nás čeká ještě dost dlouhá cesta 

do nejjižnějšího cíle našeho putování, 

města San Giovanni Rotondo, kde 

působil sv. P. Pio. Dojeli jsme tam 

po 19. hodině a posilnili se dobrou ve-

čeří. Někteří z nás pak ještě vyrazili 

do nedaleké moderní baziliky, kde 

v dolním kostele odpočívá neporušené 

tělo tohoto novodobého světce. 
 

 

středa 14. 9. 

svátek Povýšení sv. Kříže 

Po snídani nás autobus dopraví 

do Monte Sant'Angelo – krásného sta-

robylého městečka nazvaného podle 

sv. archanděla Michaela. Hned u parko-

viště nás zaujme raně středověký hrad. 

Z blízké vyhlídky vidíme i na moře, jak 

na obzoru splývá s oblohou. Pokračuje-

me k malebnému starému kostelu. Mís-

to pro něj určil sám archanděl, který se 

tam v 8. a pak ve 12. století zjevil. 

Ovšem za dveřmi nás nečeká chrámová 

loď, nýbrž chodby a schody, které ve-

dou k vlastní svatyni – jeskynnímu 

chrámu. Tam slavíme mši sv. a prosíme 

o sílu k duchovnímu boji se zlem. Ces-

tou zpět k autobusu nahlížíme do krám-

ků s ovocem, olejem, sýry a kořením. 

Můžeme si je koupit při krátké zastávce 

na zpáteční cestě. 

Obědváme v našich hotelových poko-

jích a ve 14 hod. se scházíme 

k odpolednímu programu. Nejprve na-

vštěvujeme novou baziliku. V její horní 

části, kam se vejde 3000 lidí, obdivuje-

me obrovské okno zdobené motivy 

z Apokalypsy. Pak přejdeme do dolního 

kostela, vlastně krypty. Cestou žasneme 

nad překrásnými mozaikami s motivy 

ze života Pána Ježíše a jeho rodiny, 

svatého Františka a svatého otce Pia. 

Jejich autorem je P. M. Rupnik. Další 

jeho mozaiky pokrývají i stěny a strop 

dolního kostela, kde ve skleněném vý-

klenku spočívá neporušené tělo sv. otce 

Pia. Postupně k němu přistupujeme. 

Po osobní modlitbě odcházíme do mu-

zea v klášteře, kde P. Pio žil a působil. 

Společný program končí křížovou ces-

tou v parku. Po ní několik z nás zamíří 

do Domu zmírnění utrpení, moderní 

nemocnice založené P. Piem. Díky naší 
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obětavé tlumočnici Lence Preslové nás 

tam dovedou do kaple. Po večeři se 

zájemci ještě vrátí do dolního kostela 

k mezinárodní modlitbě růžence (v ital-

štině). 

 

čtvrtek 15. 9.  

památka Panny Marie Bolestné 

Po snídani využíváme krátkého osobní-

ho volna podle svého uvážení. V 9 hod. 

začíná mše sv. v kostele, kde sloužil, 

zpovídal (je tam i jeho zpovědnice) 

a modlil se sv. P. Pio. Náš P. Jiří káže 

o přijetí utrpení a prosíme za nemocné 

a trpící. V 10.40 odjíždíme daleko 

na sever a pak na západ. Sledujeme 

krásy italské krajiny, odpoledne míjíme 

Trasimenské jezero a Assisi. Do místa 

našeho posledního noclehu v hotelu 

Montecatini Terme se dostáváme až 

v 19.40. Čeká nás večeře a pak balení, 

ale většina z nás se ještě vydává do ulic 

rušného lázeňského města. 

 

 

pátek 16. 9.  

památka svaté Ludmily 

Při snídani se spustil liják. Bohužel nel-

ze jinak, než jím projít se zavazadly 

k autobusu. Ani cestou do Florencie 

není vidět nic než šedo a proudy deště. 

Dokonce chvíli uvažujeme o tom, zda 

se nevydat rovnou domů, ale vítězí ver-

ze původního programu. Autobus nás 

doveze k nádraží Sesto Fiorentino a tam 

přesedneme na vlak do Florencie, kde 

ještě chvíli neprší. Společně prochází-

me od kostela Santa Maria Novela ko-

lem hrobky Medicejských, krátce se 

modlíme v kostele San Lorenzo a spěje-

me ke katedrále. Tam nás déšť již dosti-

hl a provází nás se silnější a slabší in-

tenzitou až do odpoledne. Dóm obdivu-

jeme nejprve z vnějšku a stejně tak 

i baptisterium naproti. Po poledni při-

cházíme na náměstí Signoria a prohlíží-

me si sochy na něm, také kopii slavné-

ho Michelangelova Davida. Dále naše 

kroky míří ke kostelu Sv. Kříže (Santa 

Croce). Odtud přecházíme ke galerii 

Uffizi, kde se kryti přístřeškem posilní-

me jídlem. Blízko je i řeka Arno se 

slavným mostem Vecchio. Vzdáváme 

plán vystoupit na vyhlídku na protějším 

břehu a končí společný program. Ně-

kteří se s otcem Jiřím vracíme k dómu, 

dostaneme se dovnitř a odtud pak zno-

vu ke kostelu sv. Kříže, kam symbolic-

ky přicházíme právě ve 3 hod. odpoled-

ne. Po jeho prohlídce (náhrobky slav-

ných, fresky a obrazy) se v 17 hod. se-

jdeme v kostele sv. Filipa Neriho, kde 

slavíme poslední mši sv. v Itálii. Děku-

jeme za dar nádherné pouti a prosíme 

za šťastný návrat. Další společné úmys-

ly jsou za hledající, za předávání víry 

a za to, abychom z pouti načerpali 

a vydávali svědectví.  

Vlakem se pak vracíme k parkujícímu 

autobusu a asi v 19.45 vyrážíme zpět 

domů. Na místě jsme v sobotu 17. 9. 

krátce po jedenácté. 

Bohu díky za vše, co jsme prožili. 
 

Eva Vojnová 
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Benátky  společné foto 

Loreto 
 mše 

Padova 

Ravenna  San Vitale 
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Cesta lodí 

Benátky a naše paní průvodkyně zájezdu 
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Padova 

 

Loreto   
před 

hotelem 
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Loreto   Svatá chýše 

U moře 
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Manoppello 

Lanciano 
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Lanciano 

Monte Sant'Angelo 
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San Giovanni Rotondo  křížová cesta 

San Giovanni Rotondo  u P. Pia 
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Loreto 

Florencie 

Manoppello 
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Děkuji „Farní cestovní kanceláři“ 

za letošní pouť do Itálie. Petře Pudilo-

vé děkuji za poutní sešitek plný infor-

mací a modliteb, ve kterém jsme se už 

dopředu mohli seznámit s místy, jež 

máme navštívit. Nemohu vyzdvihnout 

žádné z míst, protože každé prohlou-

bilo můj život víry a každé se svým 

způsobem dotklo mého srdce. Svou 

krásou architektonickou, krásou vý-

tvarnou, svým „tajemstvím“… Celko-

vý dojem: intenzivně prožitý čas. 

Marie Ježková 

 

Před několika dny jsme měli možnost 

prožít nádhernou farní pouť do Itálie. 

Stále v mysli a duši člověka doznívá 

vše, co prožil. 

Bylo mnoho krásného a důležitého, 

co jsme mohli uvidět, zažít, vnímat, 

sdílet... 

Tímto bylo naprosto zasunuto do po-

zadí, pokud se objevilo něco, co sou-

viselo s určitým nepohodlím, nějakou 

nesrovnalostí nebo s nepřízní počasí 

v poslední den. To vše se dalo překo-

nat. 

Na pouť jsem se velmi těšila a ta 

značně převýšila má očekávání 

ve všech směrech. 

Není to pouze o tom, co uvidíme, ale 

co si odneseme do dalšího života. 

Pro mne to byla nová setkání, sezná-

mení, sdílení prožitého, naslouchání, 

radost, rozdělení se, obohacení názory 

druhých a jejich přítomností. 

Nejdůležitější bylo, že jsme pospolu 

mohli zažívat přítomnost Boží ve spo-

lečenství. Radovat se při zázracích, 

kterých jsme mohli být účastni, které 

byly vloženy do naší životní mozaiky. 

Je možnost vyprávět a svědčit i ostat-

ním o důkazech Boží existence. 

Na nic z této pouti se nedá zapome-

nout, na chvíle s otcem Piem, 

před obrazem Kristovým, živou eu-

charistií a na spočinutí v domku 

P. Marie… Slova na to nestačí. 

Vřelý dík všem, kdo pouť pro nás při-

pravili, a také těm, kdo nás provázeli 

modlitbou. 

Blanka Kelková 

 

Benátky, Padova, Ravenna, Loreto, 

Lanciano, Florencie i moře … krása, 

pohlazení po duši. 

Ale Manoppello, podivuhodný obraz 

tváře zmrtvýchvstalého Krista. Veliké 

pohnutí a dojetí, že jsme tento zázrak 

a jeden z největších darů mohli vidět. 

Monte Sant´Angelo a svatý archanděl 

Michael – co víc si přát pro smíření 

a ochranu! 

A nakonec San Giovanni Rotondo 

a pohled na nedotknuté tělo sv. P. Pia. 
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Už nemáme vůbec slov. 

Myslíme na Ježíšova slova: 

„Ve správný čas tě určitě proměním.“ 

Z celého srdce děkujeme za tuto lásku 

a všechny dary, kterých se nám dosta-

lo. 

Ještě velké poděkování paní Pudilové 

a panu vikáři J. Hebltovi za vše, co 

pro nás udělali, a milým poutníkům 

za společnost. 

Vaši vděční A. a J. Pavlišovi 
 

Největším zážitkem na naší pouti byla 

pro nás návštěva dvou horských kos-

telů v Manoppellu a Lancianu, kde 

jsou uchovávány vzácné relikvie. 

Rouška s obrazem Kristovy tváře 

v Manoppellu a eucharistický zázrak 

v Lancianu se dotkly našich srdcí 

a jsou pro nás dalším důkazem Boží 

existence a povzbuzením ve víře. 

Každý den naší pouti jsme mohli sla-

vit mši svatou. Z krásných kázání otce 

Jiřího bychom chtěli zmínit alespoň 

tři myšlenky: 

„Nechat se vést Bohem jako sv. Anto-

nín.“ (bazilika sv. Antonína v Padově) 

„Víra je odevzdat svůj život Bo-

hu.“ (bazilika Svaté chýše v Loretu) 

„Zlo má kořeny v duchovním světě, 

a proto může být poraženo pouze 

zbraněmi duchovními.“ (kostel 

sv. Michaela archanděla v Monte 

Sant'Angelo) 

Zdena a Petr Vrabcovi 

Pár malých postřehů z Itálie: 

1. Jejich kruhové objezdy bývají buď 

velké (někdy až opravdu obrovské) 

a krásné, nebo až natolik maličké, že 

autobus má problém projet. 

2. Trpí tam jistou posedlostí množ-

stevními slevami (na vlastní kůži jsem 

měla tu čest si je vyzkoušet jen 

u zmrzliny a pohledů), což jsem třeba 

u nás nepozorovala. 

3. Když se snažíte a jste dostatečně 

nenápadní, můžete se dostat na různá 

místa (třeba i na koncert místní hu-

dební školy). 

4. Vůbec nevadí, že jste šikmou věž 

v Pise vůbec neviděli, bohatě stačí, že 

se dostanete do dostatečné blízkosti 

od Pisy a můžete si ji zakoupit na čet-

ných dekoračních předmětech. 

5. Češi se svým nezvykem na (pro 

zbytek světa normální) espresso půso-

bí nepatřičně a mohou vykolejit ne-

jednu servírku v restauraci svou nad-

měrnou plnošálkovou spotřebou do-

konce natolik, že už jim nechají k pití 

ke snídani jen balenou vodu. 

Lucie Svozilová 

 

Dovolte, abych se s vámi podělil 

o jeden z momentů z celé výpravy. 

Při čtvrtečním odjezdu ze San Gio-

vanni Rotondo jsem si říkal, že tím 

pro mě pouť končí. Měl jsem zato, že 

jsem postupně na navštívených mís-

Střípky z poutě 
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tech našel odkazy na všechna tajem-

ství růžence. Mýlil jsem se a jedno 

z nich měl pro mě osobně Bůh ještě 

připraveno. A jak to tak bývá, na mís-

tě a v čase, kdy jsem ho neočekával. 

Do ruchu Florencie jsem se příliš ne-

těšil a moc tomu nepřidalo ani počasí, 

které se po nádherném slunečném 

týdnu pokazilo. Ale procházeli jsme 

tímto starobylým městem a měl jsem 

všeho toho okolního shonu po krk. 

Po rozchodu se nikomu nechtělo jít na 

Michelangelovu vyhlídku. Já jsem 

tuto destinaci nakonec zvolil spíše 

z toho důvodu, abych se vymanil 

z florentského turistického mumraje. 

Vystoupal jsem tedy jako jediný 

z našeho autobusu nahoru (přeneseně 

řečeno na horu). Stále pršelo, ale 

v těžkých dešťových mracích jsem 

zahlédl trhlinu v místě, kde jsem tušil 

blízkost slunce. Říkal jsem si, že přeci 

jenom na minutku vyleze a osvítí mi 

historická místa pode mnou. I když 

stále pršelo, uklidil jsem deštník 

a připravil fotoaparát, abych onen 

moment neprošvihl. Ona trhlina 

v mracích dávala tušit, že „líže“ spod-

ní okraj slunečního disku, ale navzdo-

ry mému očekávání se zatáhla a k ni-

čemu nedošlo. Moknul jsem 

na „beznadějném místě“ a říkal si, co 

teď. Takové zklamání, kam se Floren-

cie hrabe na Prahu! Zpětně se divím, 

že onen ve Florencii všudypřítomný 

David po mně ten kámen nemrštil... 

Rozhodování jsem řešil ryze po na-

šem a otevřel si české pivo. Nemohu 

zde úplně použít rčení, že to přišlo 

jako blesk z čistého nebe, neboť toto 

bylo beznadějně zatažené od horizon-

tu k horizontu. Ale ještě než jsem do-

pil plechovku, přesně v okamžiku, 

kdy dole ve městě zvony odbíjely třetí 

hodinu, se z ničeho nic vyjasnilo 

a „samo nebe“ spustilo nádhernou 

světelnou show. Nejdříve paprsky 

postupně osvětlovaly jednotlivé flo-

rentské pamětihodnosti, potom okolní 

kopce a nakonec se v dáli úplně vy-

jasnilo. Těžko popsat nepopsatelné... 

Potom jsem sešel o pár schodů níže 

podívat se na informační panel o mís-

tech, která je možné zhlédnout v pa-

noramatu města, a jako první mi pad-

nul do oka kostel svatého Ducha. Byl 

téměř po cestě na místo našeho srazu 

a jelikož jsem pouť obětoval zejména 

za Kurzy alfa, musel jsem se tam vy-

dat. Šel jsem tedy dolů jinou cestou – 

už žádná šedá silnice, ale růžový 

park, až jsem zjistil, že jdu podél kří-

žové cesty, která vede na ono Miche-

langelovo náměstí. A aby mně Bůh 

humorem sobě vlastním dokázal, že 

jsem neprožil jen tak obyčejné oka-

mžiky, na zdi jsem našel jeho podpis. 

Ona cesta, po kterém jsem kráčel do-

lů, nesla totiž jméno Via San Salvato-

re al monte. A tak jsem měl možnost 

prožít tajemství růžence světla „který 

na hoře proměnění zjevil svou slávu“. 

 

            Stanislav Novotný 
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