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 Pár týdnů uběhlo jak voda a byla tu Slavnost Nejsvětější 
Trojice a ve Lhotě se konala očekávaná pouť. Mnozí z nás při 
pohledu na teploměr trochu zaváhali - stupnice rtuti šplhala 
ke třicítce, ještě že foukal vítr... Hned po příchodu na místo 
setkání u kostela mě potěšilo, že strávit nedělní odpoledne pěší 
poutí se rozhodlo více farníků než minule, zejména z řad 
mladých... A jen jsem žasla nad odhodláním a statečností paní 
Juránkové, která se vydala na cestu s svým pomocníkem – 
francouzskou holí. 

 Pan farář u kostela pronesl úvodní slovo a zmínil ne zcela 
jasnou budoucnost Olešnické mlékárny, která zaměstnává 
mnoho občanů z Olešnice. Právě na úmysl, aby to dobře 
dopadlo můžeme námahu putování   a modlitby obětovat. Pro 
mě to byl impuls k zamyšlení se nad tím, že mít práci není 
v dnešní době samozřejmost a je třeba za to Bohu děkovat. 
 Od první modlitební zastávky u „Fučíkových křížku“ jsme 
se vydali zkratkou do Lhoty k „Laitrovně“, z toho jsem měla 
docela obavu. Když jsem tudy šla naposled, musela jsem se 
vyhýbat padlým kmenům, dávat pozor na prolákliny a brodit se 
vysokou trávou. Ale tentokrát jsem to tu nepoznávala. Krásně 
upravená cesta bez napadaných větví, bez vysoké trávy. 
Nevím, kdo tu uklízel, ale díky všem, kdo se zasloužili o to, 
abychom zkratku překonali bez výronů v kotníku!  
 Tenhle rok ve Lhotě slavili osmdesáté výročí konání 
poutních mší. Opravdu se jim to povedlo, vedle kapličky 
postavili krásně ozdobený oltář. Po mši svaté a požehnání jsme 
se vraceli přes Křtěnov domů. I přes vedro všichni cestu zvládli 
s úsměvem na tváři. Skláním se před neúnavností a vytrvalostí 
předškoláčků Alenky Neumannové a Tomáška Kánského - 
v nohou jsme opět měli devět a půl kilometru - a když to zvládli 
oni - nechcete to zkusit také? Pookřeje nejen vaše tělo, ale i 
duše a získáte dobrý pocit, že patříte do farnosti, která není 
mrtvá.... 
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