
11. EXPEDICE „FINSKO 2009“  
 

„Nezáleží mi na tom, co budu zítra mít, nýbrž co teď dělám.“ 
Reinhold Messner 

 
... proto není důležité „mít další trofej na mapě Evropy“, sbírat zážitky. Důležité je osvědčit se 
v dobrém, upevnit přátelství, povzbudit se ve víře, radovat se ze života a z krásy této země. 

To vše chceme prožít opět za pochodu. 
 

Finsko - Země s 187 888 jezery a s 98 050 ostrovy a ostrůvky, země čerstvého nositele 
Nobelovy ceny míru - bývalého prezidenta Martti Ahtisaari ...  

 

Právě sem sm ěřuje 11. expedice mládeže brn ěnské diecéze od 19. 7. do 2. 8. 2009 .  
Na výpravu zveme mládež starší 16 let. P ředpokládaná cena je 8.000 K č  

(doprava expedi čním autobusem Scania, p řípravný víkend, celá strava ...)  
Tým expedice bude tvo řit několik zkušených harcovník ů, několik kn ěží,  

lékař, dva řidi či, provian ťák ... a všichni ú častníci!  
Každý má n ějaký úkol, službu, p řednášku. 

 

První větší zastávka bude v POLSKU  v Czestochowe, kde vykonáme pouť k Matce Boží na 
Jasné Hoře. Na území LITVY pozdravíme své přátele z Telšiai a vydáme se 
pěšky na posvátnou „Horu křížů“, kde umístíme již náš třetí kříž. Ten 
vyrobíme na Kondičním víkendu, povezeme s sebou a pak přineseme na 
zádech až na Križiu Kalnas. 
V LOTYŠSKU si prohlédneme nejhezčí a největší město Pobaltí - Rigu a v ESTONSKU 
prozkoumáme bažinu Viru Bog. Pročpak se tak asi jmenuje tahle houpavá půda? 

FINSKO začneme objevovat nejprve v samotných Helsinkách, odtud se 
vydáme do Jižní Karélie k jezeru Saimaa, kde žijí sladkovodní tuleni. Čluny, 
které povezeme nám pomohou prozkoumat jezero s desítkami ostrůvků. 
Prvním cílem této oblasti však bude Lappeenranta s nejstarším 

pravoslavným kostelem ve Finsku. Pak už budeme směřovat dlouho na sever! V okolí 
městečka Ristina najdeme 4000 let staré skalní kresby s otisky dlaní. 
Velkolepý hrad Savonlinna prohlédneme spíše cestou zpět. Jediný fungující 
finský ortodoxní klášter najdeme ve Valaamu. Tak se jmenuje ostrov na 
Ladožském jezeře, kde byl klášter původně. Jenže po „Zimní válce“ zabrali 

oblast Sověti a klášter se i s ikonami přesunul raději do finského 
vnitrozemí. Jak moc se vydáme na sever finskými lesy zatím těžko 
odhadnout ale určitě bychom rádi dosáhli alespoň národní park Koli. 
Ostatní bude záležet na počasí, na časových možnostech, na komárech   
a hlavně na nás! 
                      

Kondi ční víkend (tradiční seznamovací a přípravný program) se uskute ční v rozvalinách 
starého kláštera „Rosa Coeli“ v Dolních Kounicích o d 8. do 10. kv ětna. 

 

Přihlašovat se můžete na tel. 607 736 851, nebo na adrese: zalesky@biskupstvi.cz 
Další informace najdete na www.zdarskefarnosti.cz 

 
 

                                                                 P. Vladimír Šagi Záleský 


