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Pouť ke Svaté Alžbětě 
 

Na letošní rok připadá 800 let výročí od narození svaté Alžběty Durynské. To byl důvod a 
výzva, abychom se jako farní rodina jeli poklonit památce ženy, jejíž příklad a odkaz můžeme již 
osm století následovat. Na padesát poutníků ze Vnorov se ve čtvrtek 4. října 2007 v 15:30 vydalo 
směrem ku Praze do Českého krasu, kde společně u hrobu svatého Ivana ve Svatém Janu pod 
Skalou slavili mši svatou. Prohlédli jsme si jeskyni, kde poustevník žil, barokní refektář kláštera 
s výjevy z Ivanova života a pak v klášteře přespali. 

Ráno jsme vstávali do husté mlhy, tudíž jsme byli ochuzeni o vyhlídku po krásně zbarvené 
přírodě středočeské kopcovité krajiny, na hluboké strže a řeku Berounku. Zamířili jsme na Tetín, 
místo, kde žila a byla zavražděna sv. Ludmila, babička svatého Václava. Zde jsme měli ranní mši 
svatou, po ní jsme prohlédli okolní významné sakrální památky a hradiště a vyrazili směr Hora 
Sv. Šebestiána a pak dál do Durynska na hrad Wartburg, kde sv. Alžběta od svých pěti let 
pobývala. Prošli jsme všech dvaadvacet sálů krásného románského paláce s tématickou výstavou 
o této ženě. Viděli jsme věci, které se dochovaly z jejích dob, jež sama používala nebo které byly 
vytvořeny v její době. Jaký život vedla a co za svůj krátký pozemský život dokázala vytvořit. 
Perličkou určitě byla cesta na vyhlídkovou věž hradu: na úpatí stál turniket na půl eura, ale 
všichni jsme ho svorně podlezli. To nás zahřálo hned dvakrát, jednak jsme ušetřili a ještě měli 
krásný výhled do podzimní krajiny. Dobře naladění jsme se rozjeli do vzdáleného Marburgu. 
Cesta ubíhala vesele za zpěvu, svitu hvězd a s vidinou tanečního večírku, protože nám pan řidič 
slíbil, že nás naučí dánský tanec „un dos trés“. Dorazili jsme a ubytovali se v hezké univerzitní 
sportovní ubytovně. Na tancování už nebylo pomyšlení, ale pár nadšenců si ještě dopřálo 
půlnoční výhled z nádvoří zdejšího zámku. 
  V sobotu jsme se probudili do krásného podzimního rána v nádherném městě na řece 
Lahn, plném hrázděných domů, kde život a historie kráčí ruku v ruce. Po bohaté a pestré snídani 
(pro někoho i svačině) jsme se vydali do Elisabethkirche. Chrám, vystavěný v čisté gotické linii, 
skrývá uvnitř původní hrob Alžbětin a také unikátní zlatý gotický relikviář. Bylo krásné stát tam a 
obdivovat úchvatnou řemeslnou práci mnoha generací lidí. Potom už se každý vydal sám 
křivolakými uličkami objevovat město nebo v cukrárně ochutnat Alžbětin dort. 
     Zvony bily poledne a my se loučili s Marburgem. Další zastávka Eisenach! Město pod 
hradem Wartburgem. Prošli jsme domem, kde bydlel Martin Luther, nebo také rodným domem 
Johanna Sebastiana Bacha. Katedrálu svatého Jiří, místo, kde byl pokřtěn Ludvík IV., manžel 
sv.Alžběty, kde měli svatbu a kde byla prohlášena svatou, a zároveň chrámem, v němž jako 
varhaník působil i výše jmenovaný německý skladatel. V dalším kostele (Predigerkirche) jsme 
zhlédli druhý díl výstavy věnovaný Alžbětinu životu. Město žilo, začal Oktoberfest, náměstím se 
linula vůně pečených bílých durynských klobás, točilo se pivo a v kotlících bublal svařák. Nasát 
do nosu podvečerní vůně Eisenachu a vydat se za dalším cílem na naší cestě. 

(pokračování na 2. straně) 
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Světec měsíce 
Mikuláš Tavelič 
( 14. listopad ) 

 
Mikuláš Tavelič žil ve 14. století. Pocházel z Dalmácie a 

vstoupil už jako mladý muž do františkánského řádu. Přes deset 
let pak působil jako posel víry v Bosně, než odešel kolem roku 
1385 do Jeruzaléma. Tam poznal Deodata a Petra z jižní 
Francie a Štěpána ze severní Itálie. 11. listopadu 1391, o 
velkém mohamedánském svátku, chtěli čtyři misionáři kázat v 
Omarově mešitě v Jeruza1émě. Protože věděli, že tento záměr 
může být spojen s obtížemi, chtěli získat povolení u kádího 
města (mohamedánského soudce). Ten však byl úmyslem 
františkánů pobouřen a vyhnal je pod nejhoršími vyhrůžkami z 
domu. Rychle se v Jeruzalémě rozneslo, co mají Mikuláš 
Tavelič a jeho přátelé v úmyslu, rozšířilo se velké rozčilení a 
došlo ke srocení lidu. Jakmile se Mikuláš nebo jeho druhové 
ukázali v ulicích Jeruzaléma, byli násilně napadeni a zbiti. 
Nakonec došlo k zatčení čtyř řádových bratří. Uvrhli je do žaláře a odpírali jim několik dní 
potravu. Mučení ještě ztěžovalo vazbu. Když se však čtyři muži modlili ke Kristu stále 
vroucněji a utíkali se ke své křesťanské víře, byli nakonec odsouzeni k smrti. Všichni čtyři 
františkáni zemřeli 14. listopadu 1391 mečem. Po popravě spálili nenávistní mučitelé a 
kati čtyři mrtvoly křesťanů a popel rozptýlili do celého města Jeruzaléma. 
 
 

Pouť ke Svaté Alžbětě 
(Pokračování z 1. strany) 

 
Krátce po 18. hodině zastavujeme v Erfurtu. Sídelní město biskupství, jehož je 

Alžběta patronkou, a místo, kde založila klášter. Vcházíme do starého města po 
kramářském mostě, všude je živo a pivní slavnosti v plném proudu. Na pahorku je 
vystavěna nádherná gotická katedrála. Máme štěstí, protože za chvíli začíná Bachův 
koncert a je to jediná možnost, jak se tam dostat. Interiér chrámu je velkolepý, vévodí mu 
překrásný barokní oltář. Každý si poslední večer pouti užil podle svého gusta. Nabízí se 
toho tolik. Plni dojmů usedáme do autobusu, ještě štamprličku na cestu, spálit bacily a 
směrem k domovu.  
    Díky  Štěpánu Škopíkovi, že nás šťastně dovezl, díky Štěpánu Trousilovi za 
průvodcování a spoustu nových informací, o které nás obohatil, a díky všem poutníkům za 
vzájemnou podporu a trpělivost. A vám všem jsme na závěr přivezli vzkaz:“ Vzkázala vás 
svatá Alžběta pozdravovat a máte sa za ňů také dojet podívat!“ 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Začátek listopadu patří každoročně vzpomínce na naše zemřelé. V tichu hřbitova si 

vybavujeme jejich tváře, jejich gesta a jejich skutky. V myšlenkách jsme s nimi stále 
spojeni. A to je ten nejúžasnější Boží dar nám lidem. Život smrtí nekončí! Bůh nechtěl, 
abychom byli jen jakousi beztvarou hmotou, která se po smrti rozpadne v prach, ale dal 
nám nesmrtelnou duši. Duši, která nepodléhá zemským zákonům, ale zákonům Božím! 
Vzpomeňme si proto v tyto dny nejen na své blízké, ale také na ohromný Boží dar 
v podobě vlastní nesmrtelné duše. 

 

                  Jarin 
 

1. Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. Ocáskem vrtí z radosti, 
pochutnává si na kosti. 

 
 

2. Co se nikdy neroztrhá? 
 
 

3. Do čeho neuděláš díru? 
 
 

4. Červený pán v trní, bříško plné zrní. 
 
 

5. Někdy ho prý záda bolí, ale nechce chodit s holí. Jakmile však kope s vnukem, to se 
cítí malým klukem. 

 
 

6. Nemá ruce, nemá nohy, snadno šplhá do oblohy. 
 
 

7. Čím víc se myje, tím je menší. 
 
 

8. Kdo mé jméno vysloví, ten mě v mžiku zničí. 
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Sedm statečných aneb  
podivuhodná dobrodružství „Smolíků“ ve Španělsku 

(pokračování z minulého čísla) 
 

 Máme s Maruškou a Katkou jasný plán. Půjdeme s vámi do nejbližší vesnice a 
odtud autobusem. V Cadavedu počkáme. Budeme se válet u moře a užívat si. Podivné. 
Mapa říká, že dnes to bude po rovině, ale pořád lezeme do nějakého kopce. A vesnice 
široko daleko žádná. Pomalu se smiřujeme se stoupáním, cestou potkáváme příjemný 
manželský pár, jsou to Španělé a jdou ke sv. Jakubovi jako my. Říkají, že jdeme správně, 
po camino alternativo. Ačkoli je náročnější než camino principal, je nádherná. Po pravici 
máme moře, po levici hory. Trochu mi připomínají nízké Tatry. Jsme smířeni s tím, že ten 
velký kopec s vysílačem bude nutno překonat. Náhle však mušle ukazuje doprava, 
odbočujeme na louku a sestupujeme. Je to tu samá nepříjemná bodlina a občas bažina. 
Krev stříká, v botách čvachtá. Albergue je pro osm lidí, nás se tu dnes sešlo asi osmnáct. 
Taková velmi nesourodá skupina poutníků. Dvě Němky s vděčností přijímají lůžka 
uvolněná panem farářem a Jankem. Kousek za vsí nacházíme místo na mši. Je příjemný 
večer a jdeme brzy spát, abychom mohli vyrazit zavčasu. 1.9. Soto de Luina – Cadavedo, 
snad 20 km??? 
 Je neděle. Nějak nám nedošlo, že obchody budou zavřené. Snídáme mősli tyčinky 
a těšíme se na oběd do Luarcy. Ranní chvály se modlíme na dětském hřišti, nedělní kávu 
dáváme v příjemném baru u cesty. Hlad nás dohnal do Luarcy. Je to větší přístavní město, 
žije z turistického ruchu, proto je pekárna otevřená a my máme chleba na zítra. Vybíráme 
restauraci. Jídelní lístek nám toho moc neřekne, experimentujeme. Polévka z mořských 
plodů, těstovinový salát, hráškový salát, kuře, jehněčí. Jen Jankovo jídlo lze těžko 
pojmenovat. Začíná se trošku mračit a my jdeme vstříc posledním 11km. V lese ještě 
nedělní mše svatá a pak už Piňera. Registrujeme se na jednom konci vesnice, albergue je 
na druhém. Je tu ale hezky, vítají nás staří známí i noví poutníci. Janek nám na 
improvizovaném ohništi vaří polévku. Je den velkého prádla a psaní prvních pohledů. 2.9. 
Cadavedo – Piňera, asi 30 km. 

 (pokračování příště) 
 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Pes. 
2. Díra. 

     3. Do vody. 
     4. Šípek. 
     5. Dědeček. 
     6. Letadlo. 
     7. Špína. 
     8. Ticho. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
 


