
Mogila leží na východě 

Krakova. Z parkovacího 

domu vyjeďte vpravo a 

na křižovatce vlevo. Na 

velké křižovatce (ul. 

Zwierzyniecka a Marii 

Konopnickej) není 

možné odbočit vlevo, 

proto jeďte vpravo a po 

200m se otočte. Přejeď-

te přes Wislu a po ul. 

Marii Konopnickej jeď-

te pořád rovně (přes 2 

ronda) až na první mi-

moúrovňovou křižovat-

ku. Sjeďte vpravo a na 

semaforu odbočte vlevo 

(Aleja Powstańców 

Śląskich = silnice č. 

776) a po ní téměř 2 km 

za Krakowskie centrum 

handlowe sjeďte vpravo 

na ul. Kuklienskiego 

(směr Rzesow). 

Pak jeďte 5,5 km pořád 

rovně až po křižovatku 

s ul. Pollanki (po pravé 

straně bude za plotem 

průmyslová zóna, po 

levé není nic). Tam od-

bočte vpravo a po 3 km 

dojedete ke klášteru. 

 

Spol odjez z parkoviště 

15:15 (nebo dle dohody).  

 

Děkovná pouť do Krakova 
 

Před rokem vyhlásil papež František svatý rok 

milosrdenství. My Boží milosrdenství zakoušíme 

na každém kroku – ve svých rodinách, ve svátosti 

smíření, při řešení různých těžkostí apod… Kaž-

dý dostává od Boha množství darů. A my za ně 

chceme poděkovat. Proto se na závěr svatého 

roku milosrdenství vydáváme na děkovnou pouť. 

Před odjezdem pouvažujte, za co chcete Bohu poděkovat. Třeba si to 

napište. Je opravdu mnoho milostí, kterými nás milosrdný Bůh každý den 

zahrnuje. Uvědomuje si je? 
 

Slova papeže Františka, která pronesl v Krakově: 

Mlčky vzpomínejme na toto setkání, opatrujme vzpomínku přítomnosti 

Boha a Jeho Slova, oživujme v sobě Ježíšův hlas, který nás volá jménem. 

Modleme se mlčky, pamatujme a děkujme Pánu, který nás tady chtěl mít a 

setkat se s námi. 
 

Jak se do Krakova dostat? 
V zásadě jsou 2 možnosti: 

1. kratší trasa před Wadowice (165 km, 2:30 hod.). Trasa: Příbor-Český 

Těšín-Bialsko-Biala (až sem vede dálnice). Dále po silnici 52 přes Wa-

dowice do Krakowa. 

Mezi Frýdkem-Místek a Českým Těšínem je placená dálnice (lze objet). 

V Polsku je dálnice neplacená, bohužel končí vBialsko-Biale a pak se jede 

po dvoupruhové cestě (počítejte se zdržením). 

2. rychlejší trasa po dálnici (200 km, cca 2:15 hod.). Trasa: Příbor-Stará 

ves n. Ondřejnicí-Ostrava-Svinov (exit 354)-Bohumín-Gliwice-Katowice-

Krakow. Až do Katowic není třeba dálniční známky, ale mezi Katowicemi 

a Krakovem jsou 2 mýtné brány (platí se hotově 2x10 zlotých za1 směr)!! 
 

Kontakt: 
o. Jakub +420 774 567 307 



V Krakově najedete na dálnici A4 (obchvat Krakova je bez poplatku) a sje-

dete hned na 1. sjezdu (exit 419, Lagiewniki). Pak po čtyřproudové ulici 

Zbigniewa Herberta na 2. křižovatce vpravo a pak hned vpravo a k parkovišti. 

To je dobře značeno jako Sanktuarium sw. Jana Pawla II. 

 

Z Lagiewnik se kolem 

kostela Božího milosr-

denství projede na širo-

kou ul. Zakopianskou 

(zabočit vpravo) a po ní 

rovně až na velký kruho-

vý objezd (rondo Ma-

tecznego), ze kterého se 

vydáte vlevo na ul. Marii 

Konopnickej (pozor, 

abyste se na rondu neoto-

čili a nejeli zpět!). Po té 

ulici pořád rovně přes 

další rondo a most přes 

Vislu a za mostem 2x 

odpočte vpravo, což vás 

dovede na ulici Powisle. 

Vlevo odbočíte do pod-

zemního parkoviště. 

Parkoviště je placené – 

jedna hodina stojí 4,50 zl 

(tedy 2 hod. cca 60 Kč). 

 

 

 

 

Tuto složitější pasáž měs-

tem bychom jeli společ-

ně. Předpokládaný odjezd 

z parkoviště u kostela 

Božího milosrdenství 

v 13:00 (podle ohlášek po 

mši sv.) 



Jaký je program? 
Doporučený odjezd z Lubiny je 8:30-9:00 (vč. rezervy na zastávku ve 

Wadowicích). 

V 11:30 hod. bude mše svatá v bazilice sv. Jana Pavla II. v Lagiewnikách. 

(mše sv. bude pravděpodobně v některé kapli v suterénu kostela). Po ní 

bude čas na oběd a prohlídku baziliky Božího milosrdenství (cca 500 m od 

baziliky sv. Jana Pavla II.) 

V 13:30 hod. bychom se potkali na hradu Wawel v centru města, kde si 

prohlédneme katedrálu s hroby několika světců a jeho okolí. 

V 15:30 nás pak čeká poslední místo – cisterciácký klášter v Mogile, kde 

bylo během SDM české centrum. Po něm přes Campus misericordiae 

(místo, kde byla mše s papežem) cesta domů. Předpokládaný návrat 

18:00-19:00 hod. 

 

Samozřejmě je možné si celou pouť uspořádat jinak a zastavit se na libo-

volném jiném místě (solné doly Wieliczka, poutní místo Kalwaria Zebr-

zydowska, nějaké obchodní centra… nebo návštěva rodiny z předprogra-

mu). 

 

Itinerář pro řidiče 
Parkoviště u kostela sv. Jana Pavla II.: ulice Totus Tuus 32 

Do navigace N 50° 0' 44" 19° 56' 7.5" E 

Parkoviště u baziliky Božího milosrdenství:  

Do navigace N 50° 1' 4.5", E 19°56' 25"  

Parkoviště u Wawelu: Plac na Groblach 24  

Do navigace N 50° 3' 19" E 19° 55' 55" 

Klášter v Mogile: Klasztorna 11 

Do navigace N 50° 3' 56" E 20°3' 8" 

 

Kontakt: 
o. Jakub +420 774 567 307 

 

Pokud se rozhodnete pro kratší trasu, doporučuji ve Wadowicích (v místě, 

kde se 18.5.1920 narodil sv. Jan Pavel II.) udělat malou zastávku.  

a) Na začátku města se sjede vpravo na centrum a jede se pořád rovně až 

na hlavní náměstí. 100 m od náměstí je parkoviště. Z centra vás vyvede 

ulice Lwowská. 

b) Na 2. kruhovém objezdu odbočte vpravo směr centrum. Po 350 m doje-

dete k Tescu, kde se dá zdarma zaparkovat. Na hlavní náměstí (Plac Jana 

Pavla II.) je to dalších 350 m pěší 

zónou. Autem zpátky přes stejný kru-

hový objezd. 
 


