
 

SPOLEČNÁ  POUŤ  FARNOSTÍ  DRAHOTUŠE,  JINDŘICHOV  A  STŘÍTEŽ  NAD  LUDINOU  

v sobotu  21. 5. 2022 

 

Cíl cesty: 

1)  Suchdol – Jednov (Mariánské poutní místo a také rodiště otce Michala) 

2)  Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka – poutní místo 

3)  vyhlídka „Chochola“ v Hrochově – místo s krásným výhledem do širokého okolí 

 

Autobus vyjede v 7.00 z horního konce v Jindřichově a na zastávkách ve všech třech obcích 

bude přibírat přihlášené poutníky (tj. cca 7.10 horní konec Střítež nad Ludinou a cca 7.30 

Drahotuše) 

V Jednově proběhne od 9.30 v poutním kostele Navštívení Panny Marie mše svatá, po které 

budeme mít připraveno malé pohoštění s kávou od místních farníků.  Po tomto občerstvení 

budou následovat litanie v blízké Mariánské zahradě, vybudované k odpočinku místních 

farníků  i poutníků. Přímo u kostela se nachází také kaplička sv. Markéty s léčivou vodu. 

Dále budeme pokračovat v cestě do Jaroměřic, kde máme objednán společný oběd 

(polévka, řízek s bramborem). Pokud bude někdo mít oběd svůj (ten si ale bude muset sníst 

venku), musí toto při přihlášení nahlásit, abychom upřesnili počet porcí.  

Z Jaroměřic vede stezka s křížovou cestou na poutní místo  Kalvárie (vzdálenost cca 800 

metrů do kopce). Vydáme se tedy pěšky, ale samozřejmě autobus odveze na Horu poutníky, 

kteří si na pěší výstup netroufnou. 

Na Kalvárii se pomodlíme k Pánu Ježíši a budeme mít časový prostor k prohlídce. 

Pokud bude pěkné počasí, zastavíme se po cestě ještě na vyhlídkové místo „Chochola“             

u Hrochova a pokocháme se pohledem do širokého okolí. Potom už nás čeká cesta domů. 

Závazné přihlášky eviduje Jana Biskupová, tel. 775 690 219. Platit bychom měli 350,- Kč       

za dopravu a 150,- Kč za oběd. Tyto částky byly aktuální při objednávání v březnu, takže se 

může stát (v dnešní době je to na denním pořádku), že budou i o něco vyšší. Částku 

zaplatíte organizátorům po nastoupení do autobusu. 

 

Těšíme se - po dvouleté covidové pauze - na společné putování  


