
POUŤ ZA SV. GIANNOU BERETTI MOLLOVOU 

 

Ani ne před dvěma roky jsem zakoupila do naší farní knihovny ve Vysokém Mýtě knížku „Život 

za život“, která vypráví o životě dnes již sv. Gianny Beretti Mollo, lékařky a matky čtyř dětí. 

Její příběh mě velmi zaujal, a tak jsem se rozhodla „uspořádat“ pouť za touto patronkou rodin, 

která obětovala svůj život za život dítěte, které přivedla na svět a po týdnu zemřela. Nakonec se 

nás vydalo na pouť do Itálie 10, i když třeba každý s jiným očekáváním, ale bylo znát, že naše 

pouť směřuje k té, pro níž rodina byla velmi důležitá... Ubytováni jsme byli v Miláně, kousek od 

nádherného Duomu, který je zdobený 3500 sochami. Zde jsme se účastnili i dvakrát mše sv. v 

ambrosiánském ritu, kde předminulý týden byl advent již v plném proudu (trvá 6 týdnů).  

 

V pátek 18.11.2016 jsme vyrazili vlakem do Magenty, kde se sv. Gianna narodila. V kostele sv. 

Martina, kde byla pokřtěna a kde slavila svátost manželství, jsme mohli ještě na konci svatého 

roku projít svatou branou. Kolem jejího rodného domu jsme se vydali na cca 12 km dlouhou 

pouť, která vedla přes Ponte Nuovo, kde sv. Gianna po své svatbě s Pietrem Mollou žila. 

Zastavili jsme se zde také v kostelíku Madony Dobré rady, kam chodívala sv. Gianna každý den 

na mši sv. a kde byly pokřtěné všechny její děti. Pouť dále směřovala do Mesera, kde je 

pohřbena a kde se nachází diecézní Sanktuárium pro rodinu sv. Gianny Beretti Mollo. V 

Sanktuáriu na nás již čekal místní farář Mons. Paolo Masperi, který nám s velkým nadšením a 

zaujetím vyprávěl o životě sv. Gianny. Pochází stejně jako ona z Magenty a jako dítě si živě 

pamatuje, jak byl na její svatbě. Když nás pozval k sobě do bytu na čaj, ukázal nám dokonce 

fotografii, kde ho jako malého kluka vede sv. Gianna za ruku. I paní kostelnice má živé 

vzpomínky na Giannu. Když jí bylo 15 let, otevřela si Gianna v Meseru dětskou lékařskou praxi 

a stala se tak její lékařkou. Každou sobotu dávala děvčatům katecheze a rady do života. Nakonec 

jsme měli nečekaně i možnost mluvit po telefonu s Gianninou poslední dcerou Giannou 

Emanuelou – s tou, za kterou obětovala svůj život… Bylo to velmi milé a zároveň zvláštní říkat, 

že jsme byli na pouti za její maminkou… Z jejího hlasu jsme slyšeli velký zájem a radost, že 

odkaz její maminky je stále živý. Tato chvíle byla pro nás opravdu dojemná, protože jsme její 

hlas znali z videí … Skrze tento rozhovor jsme pocítili Boží dotek, Boží blízkost a smysl 

naplnění toho, co sv. Gianna učinila, v plné realitě a konkrétnosti… Do mše sv., kterou jsme zde 

společně slavili s místním společenstvím, jsme vložili všechny naše úmysly a přímluvy za rodiny 

naší farnosti.  

 

Další den jsme vyrazili severně od Milána do města Lecco ležícího na stejnojmenném jezeře. Do 

tohoto městečka s panoramatem Alp umístil italský romanopisec Alessandro Manzoni svůj 

stěžejní román „Snoubenci“, po jehož stopách jsme se zde vydali. Večer jsme měli ještě možnost 

v Miláně slavit mši sv. v bazilice sv. Ambrože. Zde jsme se také setkali s místním pomocným 

biskupem, který zde ten den udílel svátost biřmování. A zároveň to je bývalý spolužák Dona 

Paola z Magenty, jak jsme v krátkém rozhovoru s ním zjistili… 

 

Někteří svůj pobyt zakončili pravým italským fotbalem, jiní výstupem na střechu milánského 

Duomu a někteří se vydali ve městě módy shánět ještě poslední dárky. Pouť byla opravdu 

vydařená, i když také náročná. Zatím „po stopách sv. Gianny“ nevede žádná stezka a sám Don 

Paolo připomínal, že jsme byli asi druzí poutníci z České republiky, a povzbuzoval nás k šíření 

odkazu sv. Gianny. My jsme ho naopak povzbuzovali, aby se zlepšili podmínky pro pěší 

poutníky, protože zatím jsme museli chodit po silnicích a obcházet kruhové objezdy… 



 

A na závěr dvě svědectví: 

Svědectví paní Ivy: V pátek 18. listopadu jsme se vydali na pouť za sv. Giannou Beretti Molla. 

Asi jako každý, i já jsem tam vyrazila, abych prosila o milost za určitou věc. Hned v úvodu poutě 

v městečku Magenta jsme měli možnost projít bránou milosrdenství a tím tak slavnostně zahájit 

pouť. Byla jsem připravena nést těžkosti pěší pouti za ne příliš pěkného počasí a po nepříliš 

"pěkných cestách", ale odměnou za to, a to nejen pro mě, ale i pro ostatní, byla příležitost 

navštívit mnohá místa spojená s životem sv. Gianny, kde jsme se mohli zamýšlet nad jejím 

životem, modlit se k ní a čerpat duchovní sílu a útěchu. Navíc se nám dostalo té milosti, že jsme 

se na závěr pouti setkali s lidmi, kteří sv. Giannu znali osobně - s panem farářem, který byl už 

jako malý chlapec na její svatbě, a hospodyní, která k ní chodila jako ke své praktické lékařce. 

Bylo to něco tak nádherně neuvěřitelného - setkání se svatostí skrze "obyčejné lidi". Největší a 

nejsilnější zážitek pro mě však byl telefonní rozhovor s dcerou, za níž sv. Gianna obětovala svůj 

život. 

 

Svědectví paní Lenky: Naše pouť po stopách svaté Gianny Beretti Mollové mě zavedla nejenom 

do krásného kraje severní Itálie, ale otevřela mi také nádhernou duchovni cestu. Pro mě to 

nejkrásnější na této cestě bylo spojení se svými přáteli. Zažila jsem silné chvíle duchovního 

souznění. Více si uvědomuji, jak je důležité o všem hovořit a sdílet bolesti i radosti, abychom žili 

svůj život v plnosti.  

 

Sepsala: Radka Terezie Blajdová, farnost Vysoké Mýto 


