Farní pou Jílové u Prahy
18. kv tna 2013
Letošní farní pou nás zavede do Jílového u Prahy do kostela sv. Vojt cha. Poutní mše bude za ínat ve 13:00 a
bude jí sloužit P.Václav Sn tina OSB. Dále je uvedeno n kolik tras, které vás p ivedou k cíli pout .
Jednotlivé trasy : (viz mapka)
Trasa 1. Vrané nad Vltavou - Jílové - asi 16 kilometr
Trasa vede z nádraží ve Vraném nad Vltavou po ervené
es B ezovou, Oleško na rozcestí Lib ice, odkud
pokra ujeme dále po modré na rozcestí Záho anský d l.
Dále po ervené sm rem na Luka pod Medníkem až
ijdeme na rozcestí se žlutou, po které dojdeme do
Jílového.

Trasa 2. Davle - Jílové asi 11 kilometru
Trasa vede z nádraží v Davli po ervené sm rem na Vrané
na rozcestí Lib ice a dále viz trasa .1. Druhá možnost je
za ít od autobusové zastávky Davle obec po zelené p es
Vltavu a dále již po ervené.

Trasa 3. Luka pod Medníkem - Jílové - asi 4,5 km
Trasa vede z vlakové zastávky Luka pod Medníkem
po modré až do Jílového

Trasa 4. Psáry - Jílové asi 8
kilometr
Trasa za íná v autobusové zastávce
Psáry odkud vede po ervené p es
rozcestí Hotel René, Chotou ský
dv r na rozcestí Pod Drnkou, odkud
pokra uje po modré do Jílového.
ípadn se odbo it o n co d íve u
Muzea záchranných služeb po místní
zna ce Jílovské vyhlídky.

Trasa 5. Jílové
Autobusem až do Jílového na
nám stí.

Spojení.
Veškeré spoje uvedené v tomto letáku byly zjiš ovány k 16.b eznu 2013. Do doby konání pout m že dojít
ke zm nám v jízdních ádech, prov te si tedy, zda Vámi vybrané spoje v den konání opravdu jedou, nap .
na www.idos.cz.
Trasa .1
Vlakem z Prahy hlavního nádraží v 8:24 hod. a p íjezdem do Vraného v 9:00.
Trasa .2
Vlakem z Prahy hlavního nádraží v 9:24 hod. a p íjezdem do Davle v 10:10. Nebo autobusem PID 390 ze
Smíchovského nádraží v 9:06, p íjezd Davle 9:36, p ípadn autobusem 361 ze Smíchovského nádraží v 10:06,
íjezd Davle 10:36.
Trasa .3
Vlakem z Prahy hlavního nádraží v 10:00 hod. a p íjezdem do Luk pod Medníkem v 10:59.
Trasa .4
Autobusem linky 332 z Bud jovické v 9:40 nebo 10:00 a p íjezdem do Psár v 10:11 resp. 10:31.
Trasa .5
Autobusem linky 332 z Bud jovické v 11:40 nebo 12:00 a p íjezdem do Jílového v 12:22 resp. 12:42.

Návrat dom – nabídka možných spojení
Autobusová linka 332 odjíždí z Jílového u Prahy ve 14:00, 14:40, 15:00, 15:40, 16:00, 16:40, 17:00, 17:32 a
18:00. Jízdní doba na Bud jovickou je 41 minut.
Veškeré zde uvedené mimopražské železni ní stanice nebo autobusové zastávky jsou ve druhém nebo t etím
pásmu Pražské integrované dopravy. Je tedy možno využít jednu jízdenku PID p íslušné hodnoty pro celou
trasu.

Historie místa
Kostel sv. Vojt cha je nejstarší budova ve m st a byl vystav n na míst d ev ného
kostelíka v 1. polovin 13. století a zasv cen sv. Mikuláši. Již od 13. století u n j
stála fara a na ní byl prvním fará em Old ich ze Sulzbachu. Ten je zajímavý tím, že
se záhy stal kaplanem královny Elišky a písa em arcibiskupa. Dalším d ležitým
fará em byl K iš án z Prachatic, jenž se stal univerzitním u itelem a pozd ji rektorem
Karlovy univerzity. 30. kv tna 1567 zachvátil skoro celé m sto ohe . Kostel byl také
poni en a opravy za aly tém ihned. Brzy však došly peníze, což dokazuje to, že
výška kn žišt nebyla uzp sobena výšce v že, ímž byl vzhled kostela velmi narušen
a byl napraven až roku 1857. V pr hu 17. a 18. století byl kostel n kolkrát
opravován a barokizován. K jižnímu boku byla p istav na kaple sv. Anny, v roce
1791 byla opravena v ž, jenž byla zakon ena zlatou bání. V roce 1901 byla
rozvedena elektrika a o pár let pozd ji bylo nutné opravit zdivo kostela, pro ež byl
kostel opraven zvenku i zevnit . Od roku 1990 až do roku 1999 probíhaly v kostele
další d kladné opravy. Zajímavostí kostela je, že v ž stojí mezi kn žišt m a lodí.
Díky této architektonické zajímavosti a krásnému gotickému oltá i zde v roce 1983
natá el režisér Miloš Forman n kolik scén pro film Amadeus. V kostele je p t
barokních oltá
v etn toho, který sem byl p enesen z pozd ji zrušeného
loretánského kostelíka a jeden moderní, který byl posv cen 6. listopadu 1999.
Nejzajímav jším kusem z vybavení kostela je gotický deskový oltá z roku 1485,
který zakoupil již zmín ný Št pán Beník z Petrsdorfu a byl p ivezen z kostela sv.
Václava v Praze na Zderaze. Jeden z obraz na n m namaloval významný eský
um lec Petr Brandl. Za zmínku také stojí cínová k titelnice z 16. století, barokní
polychromovaná pieta z 18. století a zvony: klekání ek, umírá ek, polední, prost ední
velký. Zvon sv. Vojt cha váží 260 kg a zvon Panna Maria váží 315 kg.

