Farní pouť Choteč 13. května 2017
Letošní farní pouť nás zavede do obce Choteč do kostela sv. Kateřiny. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit
P. Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras, které vás přivedou k cíli poutě.

Jednotlivé trasy :
Trasa 1 Praha Holyně žst. – Choteč – délka 12,5 km
Trasa začíná v žst. Praha Holyně odkud vede po modré značce do Slivence. Ve Slivenci u restaurace Pyramida začíná
červená značka (2), která nás dovede až do cíle cesty. Trasa vede po mostě přes Pražský okruh, po jeho přejití odbočuje
z červené značky doleva naučná stezka po které je možno pokračovat, dovede nás zpět na červenou. Dále pokračujeme
přes Maškův mlýn (3) údolím Radotínského potoka kolem řady bývalých mlýnů až do Chotče.
Trasa 2 Slivenec - Choteč - délka 9,5 km
Trasa začíná na zastávce autobusu linky 120 U křížku. Po vystoupení z autobusu se vrátíme cca 50 metrů zpět a
odbočíme doleva po červené značce. Dále viz trasa č.1
Trasa 3 Maškův Mlýn – Choteč - délka 4,5 km
Trasa začíná na zastávce autobusu linky 255 Maškův mlýn. Vede spolu s trasou č.1. Podle fotomapy by trasa měla být
sjízdná s kočárky.
Trasa 4 Řeporyje – Choteč - délka 8,5 km
Trasa začíná na autobusové zastávce linky 174 Řeporyjské náměstí. Po modré značce přes Ořech (5) dojdeme do údolí
Radotínského potoka na rozcestí Kalinův mlýn, kde se dáme doprava po červené – trasa č.1. První 3 km této trasy vedou
po silnici, kde místy není chodník.
Trasa 5 Ořech – Choteč - délka 6 km
Trasa začíná na autobusové zastávce linky 352 Ořech. Dále viz trasa 4.
Trasa 6 Černošice – Choteč - délka 6 km
Trasa začíná na vlakové zastávce Černošice. Po zelené značce přes Třebotov až do Chotče.
Trasa 7 Choteč - délka 300 metrů
Trasa začíná na autobusové zastávce Choteč. Kostel je od zastávky vidět.

Chrám svaté Kateřiny je jednoduchá barokní, obdélníková stavba o jedné lodi se čtvercovým presbytářem, obdélníkovou sakristií a
oratoří v patře a se dvěma nízkými věžemi v průčelí. Nad vchodem je v kameni tesaný prelátský znak Bílkův a letopočet rok 1697. V
severním podvěží se nachází obdélníková kaple svatého Jana Nepomuckého s klášterní klenbou. Průčelí s plochým středním rizalitem
je členěno pilastry, prolomeno obdélníkovým portálem s rozeklaným segmentovým štítem / r.1699/ a polokruhem ukončeným okny a
má stanovou střechu. Boční fasády člení lizénové rámce a obdélníkovým segmentem ukončená okna. Presbytář je obdélníkový s
ploskou klenbou křížovou, loď má valenou klenbu s pásy a lunetami, a sakristie křížovou hřebínkovou.
Hlavní oltář je z doby kolem roku 1710 od F. Geigera s obrazem Nejsvětější trojice, přemalovaný v 19. století a kolem něho pěkně
řezané rozviliny. V bohatě řezaném rámci byl obdélníkový obraz na plátně malovaný / ukraden při loupeži kostela/ s motivem: „Svatá
Kateřina klečíc dotýká se kola noži opatřeného, jehož kus před ní na zemi leží, vedle pohanský kněz vybízející ji, by klaněla se modle,
v pozadí soudce na koni, vlevo kat s mečem na rameni“. Na římsoví oltáře jsou sošky sedících andílků, držících festony, směřujících
ke kartuši, na níž jest nápis: “S. Catharina, ora pro nobis“.
Loď je o třech polích valené klenby výsečové, dělené pásy, které vybíhají z římsových hlavic sdružených pilířů. V každém boku lodi
jsou tři okna s římsovým orámováním. Nad vítězným obloukem je nápis: RENOV, 1904. Po stranách vítězného oblouku stojí boční
oltáře šikmo do rohů postavené, nad nimi veliké obrazy: první na straně epištola: Kristus Pán na kříži a sv. František Xaverský umírající
na břehu mořském. Druhý na straně evangelia: P. Maria s Ježíškem v oblacích, vedle menší postavy sv. Anny a sv. Josefa, dole pak
klečící svědci: sv. Prokopa a sv. Antonín Paduánský. Na stěnách visely malé obrázky čtyř svatých učitelů církevních asi z prvých
desetiletí 19. století. V pozadí mezi věžemi, dovnitř stavby pojatými je podklenutá kruchta. Po zásahu bleskem v roce 1856
následujícího roku byl pro souměrnost snesen krov i z druhé věže a nahrazen nízkou stříškou.
Raně barokní stavbu z let 1697-1699 nechal vystavět patrně podle staršího návrhu J. B. Matheyho tehdejší majitel Chotče Bílek z
Billenberka, děkan, s použitím zdiva z kostela z 16. století. Nový kostel se vyznačoval vysokými, štíhlými věžemi. Do pravé věže 31.
května roku 1856 udeřil blesk, věž a střecha začaly hořet a část věže se zřítila. Věžičky byly sníženy na stejnou míru. Neshořelá byla
stržena tak, že byli sehnáni všichni volové-bulíci z celé obce a za pomoci lan ji strhli.
http://www.trs-farnosti.cz/church_chotec.php

Spojení.
Veškeré spoje uvedené v tomto letáku byly zjišťovány k 22. únoru 2017. Do doby konání poutě může dojít ke změnám
v jízdních řádech, prověřte si tedy, zda Vámi vybrané spoje v den konání opravdu jedou, např. na http://www.idos.cz
nebo dpp.cz. Všechny spoje jsou v rámci Pražské integrované dopravy, je možno využít jednorázové jízdenky a
kombinaci opencard (lítačky) a doplatku. Podrobnosti k tarifu viz webové stránky ropid.cz/tarif/
Trasa č. 1
Vlak odjíždí ze žst. Praha Smíchov v 8:11 resp. 9:11 a příjezd do Holyně je v 8:20 resp. 9:20.
Druhou možností je vlak ze žst. Praha-Řeporyje s odjezdem v 8:42 s příjezdem do Prahy-Holyně v 8:45. Na tento vlak je
možno dojet autobusem 174 ze zastávky Kukulova v 8:06 do zastávky Řeporyjské náměstí.
Trasa č. 2
Autobus linky 120 odjíždí ze zastávky Na Knížecí vždy v 00 a 30. Jízdní doba do Slivence je 30 minut.
Trasa č. 3
Autobus linky 255 odjíždí ze zastávky Luka (metro) v 9:12 resp. 11:12. Jízdní doba cca 15 minut.
Druhá možnost je opět linka 255 ze zastávky Nádraží Radotín v 10:30 s jízdní dobou 10 minut. V tomto případě vlak
z Prahy Smíchova v 9:55 s příjezdem do Radotína 10:03.
Trasa č. 4
Autobus linky 174 odjíždí ze zastávky Kukulova vždy v 06, 21, 36 a 51. Jízdní doba na Řeporyjské náměstí 22 minut.
Některé spoje jedou ze zastávky Luka dále jako linka 301 nebo 352. Obě však jedou do zastávky Řeporyjské náměstí.
Trasa č. 5
Autobus linky 174, který dále ze zastávky Luka pokračuje jako linka 352, odjíždí ze zastávky Kukulova vždy v :51. Jízdní
doba do Ořechu je cca 30 minut.
Trasa č. 6
Vlaky odjíždí ze žst. Praha Smíchov v :25 a :55 s jízdní dobou do Černošic 13 minut.
Trasa č. 7
Vlaky odjíždí ze žst. Praha Smíchov v 11:55 resp. 12:25 s příjezdem do Prahy Radotína v 12:03 resp. 12:33. Odtud
autobusem linky 313 ze zastávky Nádraží Radotín v 12:43 a příjezdem do Chotče v 13:03. Autobus by měl čekat max. 10
minut na zpožděný vlak.
Cesta domů
Autobus linky 313 ze zastávky Choteč v 15:18 resp. 16:48 a příjezdem do Nádraží Radotín v 15:39 resp. 17:09. Zde
navazuje vlak do Prahy Smíchova či Prahy hlavního nádraží.
Pro ty co nebudou unaveni, je možnost dojít cca 2,5 km do Chýnice, odkud jede v 17:45 autobus 301, který končí jako
linka 174 na Vypichu.

Dokument na internetu na adrese www.farnost-brevnov.cz obsahuje výškové profily jednotlivých tras.
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