20. expedice
Toskánsko 2018
17. – 25. července
Putování po Via di San Francesco začneme
v severní části Umbrie - v Gubbiu. Odtud se
vydáme na sever do krásného Toskánska.
Země chudých vesniček, přívětivých lidí, lesů,
dikobrazů a vlků, vinic a olivových sadů ale také
nespoutaných hor Monte Sibelini, ale především
kraj velkých světců: Františka z Assisi, Kláry,
Benedikta a Scholastiky, Angely i Rity... Je to ale také země velkých umělců: odtud
pocházel Donatello, výjimečný renesanční malíř - Piero della Francesca a také
slavný Michelangelo Buonarroti.

Důležité informace: Autobus nás bude doprovázet po celou dobu výpravy, proto
půjdeme většinou jen s lehkým batohem a s nejnutnějšími věcmi. Noclehy jsou
domluvené v klášteřích a poutních domech, asi dvakrát budeme tábořit ve volné
přírodě. Celá strava je zajištěna.
Program expedice: denní poutní trasa bude kolem 25 km. Společenství mládeže
bude doprovázet několik kněží, řeholníků i řeholnic. Expedice bude pojatá jako
duchovní cvičení v terénu, proto budeme denně slavit mši svatou, modlit se růženec
a rozjímat – k tomu nám pomohou krátké přednášky otce Jiřího Kani.
Diecézní expedice: v průběhu uplynulých 20. let jsme projeli všechny země Evropy,
kromě Ruské federace, Islandu a Běloruska. Ujeli jsme přes 110.000 km a ušli více
než 3.000 km. Zdolali jsme 8 nejvyšších hor evropských států a 4 nejvyšší hory
středomořských ostrovů, stali jsme se poutníky do Lurd, Říma, Fatimy, Taize, Assisi,
Czeschochowe, na Križiu kalnas, Loyoly, Croagh Patrick i Le Mont-Saint-Michel...
Především jsme ale prožili krásná přátelství, hluboké chvíle s Bohem, nesčetná
setkání s lidmi různých kultur a spatřili Zemi, která stále ještě hýří krásou a životem.
U dalších příběhů už můžeš být také. Deo gratias.
Přihlašovat se může mládež od 15. let. Cena pro studenty bude 5.000,- Kč, pro
dospělé a výdělečně činné 7.000,- Kč. Snížená cena je možná jen díky sponzorům.
V ceně je celá strava, doprava autobusem Scania a ubytování v klášteřích a v
poutních domech. Přihlášky a dotazy: zalesky@dieceze.cz 607 736 851
P. Vladimír Šagi Záleský

