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Poutní zájezd s P. Mikulášem Selvekem 
20.8. až 23.8. 2014 

 
 

Letos v srpnu jsme se zúčastnili poutního zájezdu s jistebnickou a sepekovskou farností, kde 
nyní P. Mikuláš působí. Jeli jsme do Polska – po stopách Sv. Otce Jana Pavla II., který byl 
nedávno svatořečen. 
 
1. den - 20.8. vedla naše cesta do Čenstochové. Město má asi 260 000 obyvatel a vzniklo 
spojením 2 obcí v roce1836. Je známé důlní a hutní činností a především je to nejznámější 
mariánské poutní místo v Polsku. 
Ikona čenstochovské madony byla klášteru paulínů na Jasné Hoře (je to řád sv. Pavla Prvního 
Poustevníka založený ve 13. stol. v Uhersku) věnována v roce 1382 slezským knížetem 
Wladislawem II. Opolským. Ikona je jednou z několika typů madon Křesťanského Východu. 
Pochází z asi 9. století z Byzance. Panna Maria Čenstochovská se stala proslulým útočištěm 
mariánských ctitelů v nejrůznějších životních nesnázích a také Palladiem Polska, což znamená 
zaručující trvání státu. 
Nejvíce se její přímluva za ochranu kláštera projevila v r. 1655, kdy klášter odolal intervenci 
švédské armády. Právní proces v Římě potvrdil, že mariánská úcta na Jasné Hoře je 
oprávněná a korunovace obrazu v roce 1717 byla slavností století. 
 
Současné poutní místo a klášter Jasna Góra je rozlehlý areál s bazilikou, kaplí P. Marie 
(ikona), věží vysokou 106 m, klenotnicí, muzeem, královským zámkem, klášterem paulínů, 
branami, bastiony, venkovní křížovou cestou na příkopě a venkovním oltářem 
s prostranstvím pro poutníky. 
 
Na Jasné Hoře v Čenstochové jsme strávili celé odpoledne a ještě i dopoledne 2. dne naší 
pouti. Navečer 1. dne jsme se ubytovali v poutním domě na ulici Radomska 25 (telefon:  
343 646 270), kde jsme měli v kapli mši, pak dobrou večeři a pěkný pokojík se sociálním 
zařízením. 
 
Odpoledne 2. dne pouti - 21.8. jsme opustili Čenstochovou a směřovali do předměstí 
Krakova – Lagiewniki, kde je poutní místo Božího milosrdenství.  
Lagiewniki jsou poutním místem spojeným s Ježíšem, se sestrou Faustynou Kowalskou a  
s Božím milosrdenstvím.  
 
Nejprve jsme šli do přístupné části kláštera Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství,  
 kde čtyři roky žila sestra sv. Faustyna, dva roky jako novicka a později dva roky před svou 
smrtí. Viděli jsme světničku sv. sestry Faustyny, plastiku Božího milosrdenství v klášteře 
i klášterní kapli s obrazem Božího milosrdenství. 
 
Svatá Faustyna, občanským jménem Helena Kowalska se narodila 25. srpna 1905 ve vsi 
Glogowiec, jako třetí z deseti dětí v chudé rolnické rodině. Od dětství vynikala zbožností, 
láskou k modlitbě, pracovitostí a poslušností i velikou citlivostí k potřebám lidí. Do školy 
chodila necelé tři roky, v 16 letech odešla do služby. Dne 1. srpna 1925 vstoupila do kláštera 
Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství. Přijala jméno Marie Faustyna. Noviciát 
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absolvovala v Krakově a zde také složila první a po pěti letech věčné řeholní sliby. Pracovala v 
několika kongregačních domech jako kuchařka, zahradnice a vrátná.  
Onemocněla tuberkulózou a 5. října 1938, krátce po dovršení 33. roku života umírá. V roce 
1993 byla prohlášena za blahoslavenou a v dubnu 2000 za svatou.  
 
Vedle neomítaných cihelných klášterních budov Kongregace sester Matky Božího 
Milosrdenství stojí velkolepá moderní budova chrámu Božího milosrdenství - místo pro  
5 tisíc poutníků.  
Již z dálky viditelná "loď", uvnitř stroze moderní a přitom vznešená, kde hlavní dominantu 
tvoří kopie obrazu Božího milosrdenství - Ježíš se dvěma paprsky vycházejícími z jeho srdce.  
Postavit nový kostel se stalo nutností, protože na poutní místo začalo přicházet stále více lidí, 
až přes milion ročně, a starý kostel už nestačil pro takové množství věřících. Proto bylo v roce 
1996 rozhodnuto o stavbě nového chrámu a začalo se s přípravami. V červnu 1997 Svatý 
otec sv. Jan Pavel II. při své páté pouti do Polska posvětil základní kámen. Tempo prací bylo 
veliké, během tří let byl postaven chrám, samostatně stojící věž, adorační kaple a několik 
budov tvořících zázemí. Dne 17. srpna 2002 byl chrám Svatým otcem Janem Pavelem II. 
posvěcen. 
 
V hlavní lodi chrámu Božího milosrdenství jsme se zúčastnili pravidelné modlitby a 
v suterénu chrámu Božího milosrdenství, ve slovenské kapli, jsme měli mši svatou. 
V pozdním odpoledni jsme z Lagiewniků směřovali do místa 2. ubytování Kalwarii 
Zebrzydowske, kde jsme spali 2 noci. 
 
Areál Kalvárie Zebřidovské začal budovat krakovský kníže Mikolaj Zebrzydowski pro řád 
bernardinů (františkánů) v roce 1602 a už v r. 1604 sem přišli první mniši. 
V současné době je Kalvárie Zebřidovská nádherné mariánské poutní místo umístěné 
v překrásné přírodě polských Beskyd.  
Je to uzavřený areál s několika poutními domy, jídelnou, bazilikou a klášterem.  
Mimo areál v okolní přírodě je umístěno mnoho malých i větších kaplí v barokním nebo 
manýristickém slohu, které se vztahují k jednotlivým zastavením křížové cesty Ježíše Krista 
v Jeruzalémě, ale také k tajemstvím ze života Matky Boží.  
Bazilika je z počátku 17. století v barokním slohu. V jedné její kapli je umístěn nádherný 
obraz Matky Boží Kalvárijské, který se každý den ráno otevírá a večer zase zavírá při 
modlitbách a zpěvu litanií což je velmi působivé. 
S Kalwarií Zebrzydovskou byl také velmi svázán papež Jan Pavel II. a mnohokrát zde pobýval. 
V jedné z bočních kaplí baziliky jsme měli vždy ráno mši svatou a pak následovala snídaně a 
další program. 
 
3. den naší pouti - 22.8. jsme se hned po snídani vydali do Krakowa, kde býval Jan Pavel II. 
biskupem. 
 
Krakow je bývalé sídlo polských králů. První zmínky o osídlení Krakowa jsou již ze 7. a 8. 
století a první písemná zmínka je z r. 965 (Ibrahím Jákob), protože v 10. století už byl Krakow 
známou kupeckou osadou na cestě k Baltu. 
V roce 1320 se slučují polské země a vládcem se stává Vladislav Lokítek a pak Kazimír Veliký, 
který v roce 1364 zakládá v Krakově univerzitu. Panovníci sídlili v Krakově na hradě Wawelu, 
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který se tyčí na návrší nad řekou Wislou. Je tvořen několika budovami, katedrálou sv. 
Stanislava a Vojtěcha, nádvořími a vše obepínají mohutné cihelné hradby. 
Na počátku 16. století se hrad mění na renesanční zámek a u baziliky je vybudována nová 
Zikmundova kaple se zlatou kopulí. 
V 17. století hrozily Krakovu nájezdy Turků od jihu a Švédů od severu, a proto panovníci 
opouštějí Krakov a hlavním městem se stává Varšava. Po roce 1784 patřil Krakov k Rakouské 
říši.  
 
Na Wawelu jsme si nejprve prohlédli katedrálu sv. Stanislava a Vojtěcha včetně výlezu na 
věž, ze které byl hezký pohled na Krakov a potom také kryptu s náhrobky mnoha panovníků a 
jejich manželek a dětí. Také jsme absolvovali prohlídku muzea. 
 
Z Wawelu jsme se vydali na Hlavní náměstí = Rynek Glówny.  
Cestou jsme také navštívili první barokní kostel v Krakově sv. apoštolů Petra a Pavla, který 
pro jezuity nechal vystavět král Zikmund III. Waza místo nevyhovujícího gotického kostela sv. 
Barbory. Kostel je převážně dílem dvorního architekta Giovaniho Trevana, který ho navrhl 
jako kopii hlavního jezuitského chrámu v Římě Il Gesu. Kostel byl dostavěn a vysvěcen 
v r.1635. 
Na Hlavním náměstí bylo mnoho lidí a stánků i pódium, protože zde začínal folklórní festival. 
Dominantou rozměrově velkého náměstí je jednak katedrála Navštívení Panny Marie, 
kterou jsme si prohlédli a také viděli na jedné z jejich věží = hejnalce trubače (hejnala), který 
zatroubil na trubku v jednom okně věže a zamával.  
Druhou dominantu Hlavního náměstí tvoří nádherně opravená obrovská renesanční tržnice, 
která v podstatě opticky rozděluje náměstí na dvě části. Tržnici jsme si prošli a viděli v ní 
mnoho krámků se šperky z jantaru, s výšivkami a jinými uměleckými a řemeslnými výrobky, 
ale pro nás dosti drahými. 
Z Hlavního náměstí jsme cestou k našemu autobusu ještě shlédli baziliku Panny Marie 
Andělské včetně interiéru. 
 
Po návratu do Kalvárie Zebřidovské jsme se ještě před večeří prošli k několika kaplím kalvárie 
na nedalekém kopci. 
 
Poslední 4. den pouti 23.8. jsme putovali do rodného města sv. Jana Pavla II. Wadowic. 
Je to asi 20 000 město, které vzniklo v 10. až 11. století ve vojvodství Malopolském. 
 
18.5. 1920 se ve Wadowicích narodil Karol Wojtyla, budoucí papež Jan Pavel II.. Jeho tatínek 
byl důstojníkem. Karol měl o 14 let staršího bratra, který byl pak lékařem, ale když bylo 
Karolovi 13 let tak bratr zemřel. Měl také sestru, ale ta zemřela ještě dříve, a proto se na ni 
nepamatoval. V 9 letech mu zemřela maminka. 
V roce 1938 byl přijat na univerzitu – filosofii. V roce 1941 mu zemřel i otec. Potom tajně 
studoval teologii a 1.11. 1946 byl vysvěcen na kněze. 
 
Ve Wadowicích jsme byli celé dopoledne a prohlédli jsme si rodný dům Jana Pavla II.,  
u kterého je stále fronta poutníků a je v něm jeho muzeum. Nedaleko odtud je náměstí Jana 
Pavla II. s kostelem, kde byly neustále mše, jedné jsme se také zúčastnili. 
Prošli jsme ulicemi města a viděli tržnici a také zdejší lyceum, kam chodil do školy i Karol 
Wojtyla. V cukrárně jsme ochutnali krémový řez (kremóvku), které prý měl papež Jan  
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Pavel II. rád a vozili mu je odtud i do Říma. 
 
Po dobrém obědě v místní restauraci (měli jsme polskou specialitu vepřové kolínko = 
golonko) jsme se vrátili do autobusu a pak následovala cesta zpět do České republiky a  
do Jihlavy, kam jsme doputovali asi v 19h večer. Rozloučili jsme se s průvodkyní paní  
Hendrychovou i s P. Mikulášem a oběma moc poděkovali za hezký a poklidný průběh naší 
pouti. 
 
 
 
 
 
 
 


