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 Začínalo se u misijního kříže hoďku po obědě. Nohy jsem vybavila 
pohodlnými botami, sbalila foťák do baťohu, růženec do kapsy a vyrazila 
jsem. Sešlo se kolem třiceti poutníků. Moji pozornost upoutalo krásně 
nesourodé složení. Objevili se tu totiž zástupci všech generací - jak děti 
s rodiči, tak mládež i nejstarší farníci a farnice, všichni se odvážili vyrazit 
na ne zrovna pohodlnou cestu. 
 Asfalt záhy nahradila polňačka a od první zastávky u kříže 
„Podlipných“ jsme šli obklopeni krásami jarní přírody. Naše smysly 
ovšem nevnímaly jen okolní krajinu. Většina z nás přemýšlela o 
úvodních slovech pana faráře Strossy: „Prosme o to, aby byly 
odstraněny bariéry, které nás od sebe vzdalují...“ A tak i modlitba 
růžence po cestě byla doprovázena vědomou prosbou, aby nám Bůh 
pomohl v tomto zápase, zejména nás samých se sebou. Jen vítr si 
odvážil rušit úžasně poutavé historické vyprávění pana Kintra u 
jednotlivých památek. 
 Do Ústupu jsme dorazili bez zpoždění! A tak jsme byli přivítáni 
nejen milými úsměvy ústupských, ale i hlasem zvonu, který svolával na 
mši svatou. Nezískali jsme zde pouze občerstvení duchovní, ale farníci z 
Ústupu mysleli  i na naše osvěžení tělesné. Každému šmakovaly koláčky 
a rád je zapil vychlazenou limčou.  
 Ve velkém počtu jsme se shromáždili u obnoveného křížku „Bočků“ 
a otec Roman jej posvětil. Poté pěší poutníci opět nasadili přiměřené 
tempo chůze, abychom zdolali další kilometry, které již vedly přes 
Holasovu samotu k Olešnici. Po cestě zněly písně, modlitby, ale také 
moc zajímavé postřehy účastníků pochodu. Křížek „Na Špici“ mnozí 
považovali za poslední místo zastavení. Ale pan Kintr byl nesmlouvavý: 
„…Milí farníci, pokud opravdu chcete mít v nohách celých devět a 
třičtvrtě kilometru, tak sbohem si musíme dát až u křížku „U Ptáčkárny“! 
Po krátké pietě nad tragédií, která byla následkem války, se každý vydal 
ke svému domovu.  
 A co mi tohle nedělní odpoledne dalo? Plnou kartu ve foťáku! To je 
ale to poslední. Putování ve mně zanechalo spoustu krásných 
vzpomínek ze společného setkání fajn lidí. Nadšená a hlavně uvnitř 
duchovně naplněná jsem se vracela do všedních dnů ke svým 
povinnostem. Zároveň jsem již byla pevně rozhodnutá, že další farní 
pouť do Lhoty rozhodně nevynechám. 
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