
Sobota 2. 10. 2021 Praha - Levý Hradec

KLIMENTSKÉ EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ

DO NEJSTARŠ ÍHO KŘESŤANSKÉHO KOSTELA NA ČESKÉM ÚZEMÍ

Těšíme se na společné putování.
Prosíme rezervujte si místo mailem: petra.mocova@gmail.com.

Pojďte s námi z evangelického Klimenta ke katolickému Klimentovi a následně 21 km do Roztok Levého Hradce, kde se
nachází nejstarší křesťanský kostel na českém území z roku 882 (taktéž zasvěcený sv. Klimentovi). 
V Úněticích navštívíme pivovar a ochutnáme místní domácí koláče U Lasíků. V cíli nás čeká prohlídka národní kulturní
památky, kostela sv. Klimenta (za 40 Kč). Putování můžeme zakončit v místní malebné Medové kavárně. 
Celkem ujdeme 22 km, nastoupáme 407 m a naklesáme 368 m. Kdo by se na to necítil, může se připojit na oběd v Úněticích
a jít jen 7 km. Nebo naopak vyrazit s námi, a až mu budou docházet síly, dá se snadno kdekoliv odpojit. Případně se za
námi dá přijet autobusem až do Levého Hradce, kde je cíl našeho putování. Zpět do Prahy jezdí autobus vždy v XX:33.

Plán cesty: (mapa zde: https://mapy.cz/s/kosugerazu)
8:00 Sraz u Klimenta v Klimentské ul.
8:30 Požehnání u Klimenta v Kostelní ul.
cca 14 hod. příchod do Únětic (oběd v pivovaru + místní koláče)
cca 15:15 odchod z Únětic
cca 17:20 příchod do Levého Hradce, prohlídka kostela a závěrečné posezení v Medové kavárně



Mohl jsem projít všechny cesty,
křížem krážem všechna pohoří od východu až na západ,

jestli jsem nenašel svobodu být sám sebou,
nikam jsem nedošel.

 
Mohl jsem se podělit o všechen svůj majetek

s lidmi jiných národností a kultur,
spřátelit se s poutníky ze všech koutů světa

nebo sdílet nocleh se svatými i králi,
jestli nedokážu zítra odpustit svému sousedovi,

nikam jsem nedošel.
 

Mohl jsem nést svůj baťoh od začátku až do konce
a pomoci každému poutníkovi, který potřeboval povzbuzení,

anebo přenechat lůžko tomu, kdo přišel po mně,
vzdát se vody a nic za to nečekat,

jestli po návratu domů a ke svým povinnostem nebudu schopný
vytvářet bratrství, šířit radost, pokoj a jednotu,

nikam jsem nedošel.
 

Mohl jsem mít každý den dostatek jídla a vody,
každý večer si vychutnat střechu nad hlavou a sprchu,

anebo šťastně překonat svá zranění,
jestli jsem v tom všem neviděl Boží lásku,

nikam jsem nedošel.
 

Mohl jsem vidět všechny památky
a rozjímat při nejkrásnějších západech slunce,

mohl jsem se naučit pozdravy ve všech jazycích,
anebo ochutnat čistou vodu z každého pramene,

jestli  jsem nepoznal, kdo je Tvůrcem
vší té nekonečné nádhery a pokoje,

nikam jsem nedošel.
 

Jestli ode dneška nebudu kráčet po tvé cestě,
dále hledat žít podle toho, co jsem se naučil,

jestli ode dneška neuvidím v každém, ať je to přítel
anebo nepřítel, společníka na Pouti,

jestli ode dneška neuznám Boha,
Boha Ježíše Nazaretského

jako jediného Pána ve svém životě,
nikam jsem nedošel.

MODLITBA POUTNÍKA


