
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Říčanech 
 

                  pořádá pouť  
k Bráně milosrdenství v kostele Božského Srdce Páně v Praze na 

Vinohradech v sobotu 11.6.2016 

mše sv. v kostele Božského Srdce Páně bude v 18:00 hod 
 

 

Pořádaná pouť:  
 

a) pěší – 22,5 km 
b) autobusem – trasa: Kostelec u Křížku - 15.30, Velké Popovice - 15.45, Mukařov -
16.00, Říčany - 16.15, Vršovice – 17.00 (možnost připojit se k pěší pouti), náměstí 
Jiřího z Poděbrad – 17.30; po mši sv. odjezd zpět po stejné trase  
Pouť autobusem je zdarma – je však nutná místenka (přihlášení) 
c) individuální – možnost připojit se na kterémkoliv místě, přihláška není nutná 
d) pro méně pohyblivé – možnost zajistit individuální odvoz na mši sv. v kostele 
BSP a zpět    
e) pro nemocné – možnost duchovně se připojit a v uvedené časy se modlit s 
putujícími poutníky 
 

Přihlášení poutníci obdrží „Poutní list“ 

Zahájení pěší pouti - ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech v 9:00    

09.15      Odchod   
10.15      Kolovraty - (nádraží ČD – možnost připojení k pěší pouti) 
11.00      Uhříněves -  farní kostel Všech svatých (prohlídka, píseň a modlitba) 
               (autobusy PID – možnost připojení)                                                          
12.45      Dubeček – restaurace U Čerta (občerstvení/oběd podle zájmu) 
14.15      Kostel svatého Petra (prohlídka, píseň a modlitba)                               
14.30      Dolní Měcholupy – kaplička Na Návsi (autobusy PID – možnost připojení)   
14.45      Hostivař – křižovatka ulic U Továren a U Pekáren (nádraží ČD–možnost připojení) 
15.45      Strašnice – stanice metra A Skalka (možnost připojení)                           
16.00      Farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (prohlídka, píseň a modlitba) 
16.30      Stanice metra A Starostrašnická (možnost připojení)                              
17.15      Vinohrady - připojení  u Orionky (křižovatka ul. Korunní a Benešovské)  
17.30      Sraz všech poutníků u kostela Božského Srdce Páně náměstí Jiřího z Poděbrad –    
               společná modlitba a průchod Bránou milosrdenství 
18.00     Mše svatá 
Po celou pěší pouť možnost přistoupit ke svátosti smíření 

Podrobné informace: 
      -  www.ricany.cz/farnost  
      -  František Reichel: telefon 725 939 385 a 241 950 251, email: f.reichel@volny.cz 
      -  Marie Junková: telefon 732 126 355, mail: marie.junkova@seznam.cz  

 
Přihlášky (budou na webu nebo v kostele): 
 

 -  předat kněžím nebo pí Junkové, případně odeslat na výše uvedený mail 
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