
FARNÍ POUŤ 
varianta na jeden den 

 

sobota 14.5.2016 
K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ V ŽELIVĚ A DO ČÍHOŠTĚ 

  
               Odjezd: sobotu 14.5. v 7:00 hod od bazénu ve Vysokém Mýtě  
            Návrat: v sobotu 14.5. ve večerních hodinách  
  
      Cena: 420 Kč (v ceně: doprava autobusem, společný oběd, prohlídka  

kláštera; v ceně není zahrnuta prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva 130 Kč)  
  
Program:  
Sobota:  
* 7:00 – odjezd od bazénu ve Vysokém Mýtě  
* 9:00 příjezd do Želiva 
* 9:00-10:00 – možnost svátosti smíření (k dispozici budou kromě P. Mistra i 
zpovědníci z kláštera Želiv) 

* 10:00 – mše sv. v kostele Narození Panny Marie, projití branou Božího 
Milosrdenství 
* 11:00 – prohlídka pivovaru (pro zájemce) 
* 12:30 – společný oběd 
*13:30 – prohlídka kláštera a kostela (Klášter byl založen v roce 1139 Soběslavem 
I., po požárech několikrát obnoven, nejvýznamněji v letech 1713–1720 J. B. Santinim. V 
50. letech sloužil jako internační klášter, kde komunistický režim zadržoval více než 400 
kněží a řeholníků.) 

* 14:30 – odjezd do Číhoště  
* cca 15:15 – příjezd do Číhoště, návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie 
spojeného s ”Číhošťským zázrakem” (jedná se o dosud nevysvětlený pohyb kříže na 
hlavním oltáři, ke kterému došlo 11. a 25. prosince 1949 za P. Josefa Toufara, kterého 
příslušníci StB během „vyšetřování“ události umučili k smrti. Jeho ostatky jsou uloženy 
v tomto kostele.) 

* 16:30 – odjezd domů 
* cca 18:00 – 19:00 – příjezd do Vysokého Mýta  
 

Zájemci, hlaste se prosím buď na farní mail nebo na tel. 775 391 600 Radce 
Blajdové. Peníze budeme vybírat v neděli po mši sv. v kostele nebo poté na faře 
ve středu od 15:30 do 17:20 nebo vždy po bohoslužbě. 
 

UVEĎTE PROSÍM, JAKÉ VARIANTĚ DÁVÁTE PŘEDNOST (NA JEDEN NEBO DVA 
DNY) A ZDA BYSTE JELI I V PŘÍPADĚ, ŽE BY BYLA UPŘEDNOSTNĚNA VARIANTA, 
KTEROU NEPREFERUJETE. DĚKUJEME.   



FARNÍ POUŤ 
varianta na dva dny 

 

13.-14.5.2016 (pátek – sobota) 
K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ V ŽELIVĚ A DO ČÍHOŠTĚ 

  
                  Odjezd: pátek 13.5. v 16:00 hod od bazénu ve Vysokém Mýtě  
            Návrat: v sobotu 14.5. ve večerních hodinách  
  

    Cena: 870 Kč (v ceně: doprava autobusem, ubytování ve vícelůžkových       
pokojích, společná večeře, snídaně a oběd, prohlídka kláštera; v ceně není  
zahrnuto: prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva 130 Kč, ev. příplatek dle 
kapacity za 2-lůžkový pokoj bez sociálního zařízení 50 Kč, se sociálním 
zařízením 100 Kč)  

 

Program:  
Pátek:  
*16:00 – odjezd od bazénu ve Vysokém Mýtě  
*18:00 příjezd do Želiva, společná večeře, poté ubytování 
*20:00 – noční prohlídka kláštera a kostela (Klášter byl založen v roce 1139 
Soběslavem I., po požárech několikrát obnoven, nejvýznamněji v letech 1713–1720 
J. B. Santinim. V 50. letech sloužil jako internační klášter, kde komunistický režim 
zadržoval více než 400 kněží a řeholníků.) 
* večer – společné posezení s kytarou 
 

Sobota:  
* 8:00 – společná snídaně  
* 9:00-10:00 – možnost svátosti smíření (k dispozici budou kromě P. Mistra i 
zpovědníci z kláštera Želiv) 
* 10:00 – mše sv. v kostele Narození Panny Marie, projití branou Božího 
Milosrdenství 
* 11:00 – prohlídka pivovaru (pro zájemce) 
* 12:00 – společný oběd 
* 13:30 – odjezd do Číhoště  
* cca 14:15 – příjezd do Číhoště, návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie 
spojeného s ”Číhošťským zázrakem” (jedná se o dosud nevysvětlený pohyb kříže 
na hlavním oltáři, ke kterému došlo 11. a 25. prosince 1949 za P. Josefa Toufara, 
kterého příslušníci StB během „vyšetřování“ události umučili k smrti. Jeho ostatky 
jsou uloženy v tomto kostele.) 
* 15:30 – odjezd domů, ev. zastávka na Seči 
* cca 17:00 – 18:00 – příjezd do Vysokého Mýta  
 

Zájemci, hlaste se prosím buď na farní mail nebo na tel. 775 391 600 Radce 
Blajdové. Peníze budeme vybírat v neděli po mši sv. v kostele nebo poté na faře 
ve středu od 15:30 do 17:20 nebo vždy po bohoslužbě. 


