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ÚVOD 

 

     Poutní místo je místem duchovního uzdravení, kde Boží moc působí mimořádným způsobem. 

Na světě je mnoho křesťanských poutních míst, některá jsou velmi známá, jiná méně, ale všechna 

jsou uznávána za mimořádná. Odlišují se od ostatních kostelů ani ne tak svou historií, jako svou 

duchovní atmosférou a nevypověditelným pocitem síly, která na tomto místě působí. Poutní místo 

není turistickou atrakcí, ale především místem setkání člověka s Bohem. Poutní místa jsou 

tradičními centry intenzivní modlitby a obnovy, místa posvěcená staletým putováním našich 

předků a promodlená jejich zbožností. Do atmosféry našich poutních míst je vtisknuta jejich 

hluboká úcta k Panně Marii a k dalším světcům, jejichž životem, blízkostí nebo zjevením Panny 

Marie jsou požehnána. Pouť, jako jedna z forem lidové zbožnosti vyjadřuje náboženské cítění 

křesťanského lidu a obklopuje svátostný život církve. 

     Slovo „pouť“ dnes dostává mnoho významů. Mluví se o pouti, když se organizuje společenský 

zájezd, často se také pod tímto pojmem myslí výprava více turistická než náboženská, při které se 

navštíví kostel. Původní význam slova pouť znamená cestu do jiné země. Věřící člověk opouští 

prostředí, ve kterém žije, aby se vydal na svaté místo, s vírou, že na tomto místě mají skutky 

zbožnosti a pokání mimořádnou sílu. Takové „svaté cesty“ znají všechna světová náboženství. 

Židé putují do Jeruzaléma, muslimové do Mekky. Křesťané putují do Jeruzaléma a dalších míst 

spojených se životem Ježíše Krista, do Říma a také na mnoho jiných poutních míst po celém 

světě. Neobyčejné divy, které se tam během staletí staly, potvrzují, že tam působí Boží moc. 

     Ve starověku a středověku byla cílem poutí především Svatá země a Řím a pak některé 

vybrané poutní svatyně. Barokní doba však se svým rozvojem bohatství forem liturgie přinesla i 

rozvoj poutí. U nás se poutě orientovaly především na hlavní náboženská místa, na Svatou Horu 

v Příbrami, do Staré Boleslavi k Palladiu země české, na Velehrad, na Svatý Kopeček u 

Olomouce, na Svatý Hostýn aj. A jako procesí, i poutě bývaly vedle velkých i menší 

k jednotlivým menším poutním svatyním. 

     Mojí motivací k této práci je skutečnost, kterou jsem sledoval na přelomu tisíciletí, kdy papež 

Jan Pavel II. věnoval značnou pozornost kvalitě pastorace v obecné rovině a po zkušenostech 

z oslav Velkého Jubilea v Římě zveřejňuje pastorační priority v samotném dokumentu Novo 

millennio ineunte. Za rok vydává Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve Vatikánu Direktář o 

lidové zbožnosti a liturgii, který jasně stanovuje obecné hranice prolínání liturgie a lidové 

zbožnosti vedle specifických, platných pro poutní místo. 
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     Předmětem této práce je sledování způsobů pastorace ve vybraných poutních místech pražské 

arcidiecéze a jejich vyhodnocení ve vztahu k platné církevní dokumentaci. Byla vybrána čtyři 

poutní místa, z nichž tři náleží k nejstarším poutním místům v pražské arcidiecézi. 

     Stará Boleslav je jedno z nejpamátnějších míst naší vlasti. Zde více než jinde cítíme své 

kořeny, které sahají k úsvitu našich dějin, spojené s mučednickou smrtí našeho prvního knížete 

svatého Václava, spojené s ochranou Panny Marie a s úctou k jejímu obrázku, který podle legendy 

sahá až ke křtitelnici našich předků na moravském Velehradě. V průběhu dějin byl uctíván jako 

„Palladium země české“. 

     Svatá Hora v Příbrami patří také k nejstarším poutním místům v pražské arcidiecézi. Původní 

kaplička, která byla později zastavěna dnešní barokní svatyní Panny Marie, byla postavena již ve 

13. století. Z počátku málo známá kaple nad Příbramí na vrchu Svatá Hora se postupně stávala 

jedním z nejslavnějších poutních míst v Čechách a významným centrem mariánského kultu 

v Evropě. 

     Hrádek u Vlašimi je poutním místem Navštívení Panny Marie, jehož nejstarší písemná památka 

pochází z roku 1356. Velmi příznivý rozvoj tohoto poutního místa nastává v druhé polovině 17. 

století, aby se stalo duchovním centrem Podblanicka. 

     Poutní svatyně Panny Marie Vítězné, ve které je uchována a uctívána světoznámá soška 

Pražského Jezulátka se nachází v Praze na Malé Straně. Původně luteránský chrám byl řádem 

karmelitánů přebudován tak, že dnešní podobu dostala budova chrámu v letech 1636 – 1644. Dnes 

je tato svatyně nejslavnějším poutním místem Prahy a nejznámějším poutním místem Čech 

v zahraničí. 

     Předložená práce je členěna do pěti kapitol. První obsahuje církevně historická hlediska konání 

poutí v jejich historickém kontextu se zdůrazněním poutní tradice v Čechách. 

     Ve druhé kapitole je mým cílem dostatečným způsobem objasnit obecné požadavky na 

pastoraci v poutním místě v rovině farnosti a následně v rovině těch specifických požadavků, které 

překračují její rámec. Ty se dotýkají slavení liturgie a z ní zejména eucharistie, svátostí křesťanské 

iniciace, svátostí uzdravení, znamení svátostin a pokoncilního vnímání lidové zbožnosti ve vztahu 

k liturgii. 

     Ve třetí kapitole chci přiblížit vybraná poutní místa pražské arcidiecéze z hlediska jejich 

historických kořenů se stručnou charakteristikou jejich současných správců. Na tuto kapitolu 

navazuje další, která představuje vlastní cíl předložené práce, tj. sledování pastorační činnosti 

v jednotlivých vybraných poutních místech v průběhu let 2005 – 2008. Zjištěné údaje jsou pak 

vyhodnoceny v závěrečné kapitole této práce. 
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     K tomu, abych mohl vyhodnotit pastorační činnost v uvedených lokalitách, bylo třeba vybrat 

objektivní kritéria, která by byla srovnatelná se zjištěnými údaji. Uvedená kritéria vycházejí 

zejména z Kodexu kanonického práva, z Dokumentů II. vatikánského koncilu, z dokumentu Novo 

millennio ineunte, z Direktáře o lidové zbožnosti a liturgii a z Katechismu katolické církve. Obsah 

těchto dokumentů tvoří v podstatě kritéria pro sledování a vyhodnocení ukazatelů v daných 

poutních místech. 

     Je moji snahou a přáním, aby tato práce přispěla k obecnému pochopení, že poutě a lidová 

zbožnost jsou důležitou součástí křesťanského života, který upevňuje a posiluje život jednotlivce i 

celé církve. 
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1 NÁBOŽENSKÉ POUTĚ A POUTNÍ MÍSTA 

    

 

     Na světě existují místa, která pro lidskou populaci mají rozdílný význam, rozdílnou důležitost. 

Některá znamenají mnoho pro kulturní oblast, některá jsou významná svoji přírodní specifitou, 

jiná jsou historicky významná. Vedle těchto míst existují nábožensky významná místa, která často 

přesahují svůj význam do oblasti historické a kulturní. Putování na tato místa, která označujeme 

jako poutní místa, je náboženskou poutí. Tato poutní místa, zvláště mariánská, vytvářejí hustou síť 

po celém světě a jejich návštěvnost zdaleka nerespektuje národní či státní hranice. 

     Náboženská pouť je jedním z projevů lidové zbožnosti. Její duchovní podstata je v souladu 

s křesťanskou vírou, proto tento projev katolická církev vždy respektovala a činí tak i v současné 

době.1  

     Pouť zpodobňuje putování vstříc Božímu království a pro mnohé poutníky je kající cestou 

k obrácení. Je příležitostí k vyjádření sounáležitosti ke křesťanskému společenství a zároveň 

prostorem pro prožívání přátelství a vzájemné solidarity. Nejintenzivnějším okamžikem poutě je 

vstup do poutní svatyně na konci poutní cesty. Tam koná poutník úkony, které mají buď liturgický 

charakter, nebo náleží do oblasti lidové zbožnosti. V každém případě vstupuje do přítomnosti 

Boha, kterému vzdává úctu, chválu a otevírá mu své srdce.2 

     Náboženská pouť tvoří organický celek, jehož složkami jsou poutník, putování a poutní 

svatyně. „Z teologického hlediska jsou poutní svatyně znamením činné a spasitelné přítomnosti 

Pána v dějinách.“3 

     „Poutní místa zůstávají živá i v současné době a jejich vliv mnohdy přesahuje regionální i 

národní význam. Druhý vatikánský koncil pokládá účast věřících na pouti za výraz křesťanské 

existence, protože demonstruje živou víru a současně je projevem velké důvěry. I zde však 

existuje nebezpečí extrémních situací, jako falešná víra v zázraky či magické chápání účinků 

proseb, které byly předneseny. Duchovní hodnota pouti spočívá v posílení křesťanské víry a 

sounáležitosti křesťanského společenství. Každá pouť je však viditelným výrazem stavu hledání, 

v němž se nachází každý křesťan, neboť dosud nenalezl své trvalé místo.“4 

 

                                                 
1 Srov. PIŤHA Petr: Jedeme na pouť, Praha: Poustevník, 2007, s. 3 – 8. 
2 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
  Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 286 – 287. 
3 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
   nakladatelství, 2007, č. 262. 
4 JÖCKEL Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, s. 15. 
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1.1 Církevně historická hlediska 

 

     Dějiny poutí a putování se datují od nejstarších dob. Již ve Starém Zákoně pro jeho 

náboženskou hloubku vystupují do popředí osudy putování patriarchů Abraháma, Izáka a Jakuba 

do Šekemu, Bételu a Mamre. Jedná se o Boží pedagogiku, kdy Bůh svůj lid vychovává a vede, 

protože patriarcha zde zastupuje celý kmen. Vyvedení z Egypta se děje ne jejich vlastní silou, ale 

Božím zásahem a vedením, které pokračuje v dalším putování izraelských kmenů dlouhou cestou 

do zaslíbené země až na místo spočinutí archy v Jeruzalémě, který se stal sídlem chrámu a 

proměnil tak toto město ve svatyni, jako cíle jejich pouti. 

     Způsob života a zvyky Izraelitů daly vznik novému náboženskému kultu a třem poutím do 

jeruzalémského chrámu. Bylo to o svátku nekvašených chlebů – Velikonoce, svátku týdnů – 

Letnice a svátku stánků – ukončení sklizně plodin. Účast na těchto poutích byla pro muže 

izraelského národa povinná. Pravidelným poutníkem do Jeruzaléma byl také Ježíš. Evangelista 

Lukáš podává Ježíšův příběh jako pouť k nebeskému Otci, na jehož konci je nebeský Jeruzalém.5 

     Na tradici židovského putování do jeruzalémského chrámu navázaly první křesťanské poutě. 

Ve 2. a 3. století ještě nemůžeme hovořit o poutích v pravém smyslu slova, ale po vydání 

milánského ediktu v roce 313, kterým křesťané získali svobodu náboženského projevu, začínají 

křesťanské poutě na posvátná místa. Tam chtěli křesťané vzdát chválu Bohu, prosit o pomoc, 

děkovat za prokázaná dobra a konat pokání za své viny. V této době získává křesťanství podporu 

císařů, což se projevuje rozvojem poutí, především na posvátná místa v zemi, kde žil a působil 

Ježíš Kristus. 

     Císař Konstantin Veliký a jeho matka Helena nechali postavit chrám Božího hrobu 

v Jeruzalémě, který se stal ústřední svatyní křesťanstva a cílem prvních poutí. V Jeruzalémě a 

v jeho okolí vznikala řada dalších staveb, které připomínaly novozákonní události. Cílem poutníků 

byla i hora Sinaj, kde Mojžíš přijal od Boha desky Zákona. 

     Dalším cílem těchto poutí byly hroby svatých apoštolů Petra a Pavla v Římě a hrob svatého 

Jakuba v Santiagu de Compostella. Postupně věřící vyhledávali stále více posvátných míst, 

kterými se stávaly především hroby mučedníků. 

     Vedle tzv. dálkových poutí se již v raném středověku staly obvyklým cílem úcty věřících také 

hroby světců v těch zemích, které dříve náležely k římské říši. I v severnějších oblastech západní 

                                                 
5 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří:  
  Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 280. 
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Evropy byla navštěvována místa, kde křesťané podstoupili mučednickou smrt, místa, kde byly 

uloženy jejich ostatky.6 

     Již od 4. století vedly cesty poutníků nejen k hrobům mučedníků, ale i významných 

duchovních, zpravidla biskupů či opatů, kteří zemřeli v pověsti svatosti. 

     Papež Jan Pavel II. ve své encyklice připomíná, že „v nejtěžších situacích církevních dějin 

vždy stáli u počátku obnovy světci.“7 

     Snaha ochránit ostatky světců před zneuctěním, ke kterému mohlo dojít v období nepřátelských 

vpádů, nebo snaha věřících o poskytnutí důstojnějšího uložení ostatků, vedla k jejich přemístění    

( translatio ). Tento akt se stával vždy významnou událostí.  

     Od počátku 8. století se jedním z nejvýraznějších projevů zbožnosti, stává uctívání relikvií. 

Ostatky svatých jsou rozdělovány na malé části a umisťovány na mnohá místa. O tuto činnost 

projevili zájem především panovníci a církevní představitelé ve snaze získat co největší počet 

relikvií, aby si zajistili účinnou přímluvu na nebesích a zvýšili význam chrámů v místě svého 

sídla. Ostatky svatých byly ukládány do nádherně provedených, umělecky vysoce kvalitních 

relikviářů, které byly zpravidla umisťovány za oltářem. Veřejnosti byly prezentovány při 

procesích. V některých případech byl spojen kult hrobu světce s uctíváním ostatků v relikviáři. 

Nejuctívanější byly relikvie, které měly přímý vztah k Ježíši Kristu nebo Panně Marii. Často se 

z relikvie stal drahocenný předmět, spojený se zázračnou mocí.8 

     Uctívání ostatků svatých patří k různým formám zbožnosti věřících a stává se součástí 

svátostného života církve. „Náboženské cítění křesťanského lidu si našlo v každé době své 

projevy v různých formách zbožnosti, které obklopují svátostný život církve, jako například 

uctívání ostatků.“9 

     Putování ke hrobu svatého Jakuba se od 9. století stalo nejvýznamnější poutí. V průběhu 

následujících tří století se definitivně ustálily čtyři hlavní trasy, po kterých se poutníci z celé 

Evropy ubírali napříč Francií do Španělska, k apoštolovu hrobu. Na těchto trasách byla řada 

zastávek, které se v průběhu doby stávaly dalšími významnými poutními místy.10 

     Sledujeme – li historii poutí v evropských dějinách, pak musíme souhlasit s názorem, že „poutě 

jsou dlouhotrvajícím prvkem evropských dějin. Napomohla tomu skutečnost, že Evropa byla již 

po staletí před vybudováním moderních dopravních tras propojena sítí cest.“11 

                                                 
6 Srov. JÖCKEL Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 6 – 7. 
7 JAN PAVEL II.: Christifideles laici, Praha: Zvon, 1995, s. 28. 
8 Srov. JÖCKEL Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 8 – 9. 
9 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1674. 
10 Srov. JÖCKEL Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 7. 
11 OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 11.  
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     Společenství přesahující národnostní a jazykové hranice spojovala šlechtu, církev, církevní 

řády, obchodníky, umělce a ostatní vrstvy obyvatelstva. Dříve izolované osady a země se díky 

velkému množství poutníků navzájem propojovaly, protože poutníci nezřídka spojovali obchod i 

pouť. Jestliže se například na poutních místech konaly veletrhy, je nepochybné, že poutníci se ve 

svém důsledku podíleli na šíření myšlenek téměř ve všech oblastech přesto, že rozhodujícím 

motivem pro vykonání poutě byla jejich víra.12 

     Je pochopitelné, že ve svých počátcích měly poutě převážně individuální charakter, po přelomu 

prvního tisíciletí se po důkladné a dlouhodobé přípravě objevovaly poutě hromadné. 

     Humanisté 16. století mnohdy poutě zesměšňovali a následně reformace proti nim přímo 

bojovala. Náboženské války navíc vedly ke zničení mnohých milostných soch, rozmetání ostatků 

svatých a poboření chrámů. Dálkové trasy poutí byly násilně přerušeny.13 

     Z této skutečnosti však jednoznačně nevyplývá, že k polarizaci názorů na stávající úroveň 

poutí, došlo teprve v 16. století v důsledku reformace. Již v raných křesťanských obdobích mělo 

konání poutí dostatek odpůrců. Katolická církev chápala jako výzvu nejistotu a pochybení ve 

vlastních řadách stejně, jako názory reformátorů. Odpověď chápání této výzvy přinesl Tridentský 

koncil, který se konal v letech 1545 – 1563. Ten ve smyslu objasnění teologických otázek, vytýčil 

směrnice pro pastorační činnost. V rámci těchto směrnic bylo doporučeno obnovení uctívání 

svatých a konání poutí. „Mučedníci a ostatní světci vládnou v ráji spolu s Kristem, zastávají se lidí 

u Boha, jejich těla smějí být uctívána, Bůh jejich prostřednictvím prokazuje lidem mnohá 

dobrodiní. Je záslužné navštěvovat místa, která je připomínají a kde je možné získat jejich 

pomoc.“14 

     Po Tridentském koncilu se velice rozšířil mariánský kult a tím nastal i vzestup mariánských 

poutí. Výrazným podnětem pro rozvoj mariánských poutí bylo vítězství nad Turky v námořní 

bitvě u Lepanta v roce 1571. V mnoha oblastech sužovaných válkami se lidé utíkali k Panně 

Marii, jako k ochránkyni před nepřátelskými vpády. Jedním z nejvýznamnějších mariánských 

poutních míst se však stala italská Loreta. Podle ní vznikaly loretánské kaple v dalších evropských 

zemích.15 Centrem kultu se prakticky vždy stává milostná socha nebo obraz. Milostnou je 

nazývána proto, že jí jsou připisovány zázračné účinky. Podle chápání katolické církve nepůsobí 

tyto zázraky obraz sám, ale osoba, kterou zobrazuje a to vždy tou mocí, která pochází od Boha.  

 

                                                 
12 Srov. OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 199 – 206. 
13 Srov. JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 12. 
14 OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 37. 
15 Srov. JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 12 – 14.  
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     Nejstarší sochařské zpodobnění Matky Boží je na trůně s Ježíškem na kolenou, mladší sochy 

představují Pannu Marii jako stojící postavu mladistvé, spanilé matky. Nejstarší piety jsou 

doloženy teprve v letech 1280 – 1300 a cílem poutí se stávaly o 50 až 70 let později. Vedle poutí 

ke kultovním obrazům, existuje tradice poutí k místům jejího zjevení, se kterým je spojována řada 

mariánských chrámů.16 Také na místech, kde byly na přímluvu Panny Marie a svatých vyslyšeny 

modlitby a prosby věřících, byly budovány kláštery, kostely, kaple nebo sloupy. 

     Poměrně méně bylo poutí ke svatému Kříži, kdy předmětem úcty byl svatý Kříž a ne jeho 

relikvie. Také poutní místa, zejména kaple, zasvěcená svatému Kříži byla umisťována na návrších, 

takže poutník si mohl připomenout cestu Krista na Golgotu. Toto připodobnění se vlastně stalo 

předobrazem pobožností křížových cest. 

     V poreformačním období se objevily poutě k Nejsvětější Trojici. „Obtížně sdělitelné tajemství 

pouti bylo ozřejmováno pomocí spektakulární barokní inscenace, podtržené symbolickou oltářní 

architekturou.“17 

     Vážnou krizi v konání poutí přineslo katolickým zemím v 18. století osvícenství. 

V následujícím století došlo opět k oživení hodnot křesťanské tradice a tím také k vzestupu konání 

poutí. S tímto rozvojem souvisely jednak dlouhodobé zkušenosti katolické církve a dále technický 

rozvoj v Evropě, charakteristický výstavbou železniční sítě, která umožnila podnikat poutě rychle 

a levně pro velký počet lidí ve zcela nových rozměrech. 

     V tomto období se také změnila forma mariánských poutí. „Tradiční obraz milostné Matky 

Boží, s výjimkou některých vyobrazení Srdce Panny Marie, ustoupil do pozadí, neboť pod vlivem 

racionalismu a osvícenství se klíčovou stala otázka, jak Matka Boží během své pozemské pouti 

skutečně vypadala. Na ni už nedokázala odpovědět dosavadní ikonograficky typizovaná 

vyobrazení. Tak vzniklo především ve Francii několik velkých a významných poutních míst, na 

nichž se Panna Maria zjevila dětem a milostný obraz zhotovený podle výpovědi vizionářů, 

zdánlivě na uvedenou otázku odpovídal. Přitom jsou i tyto sochy svázány se západní tradicí 

uctívání Panny Marie, ať se jedná o La Salette, Lurdy nebo Fatimu.“18  

     Ve 20. století průběh dvou světových válek spojený s existencí totalitních režimů utlumil 

intenzitu poutí až do šedesátých let. Od té doby lze pozorovat, posuzováno v evropském měřítku, 

zpočátku nepatrnou, ale v dalším období již výraznější tendenci k oživení poutí.19 

     V moderní době přibylo nových forem poutí. S přibývající intenzitou ekumenických snah se 

konají poutě například do Taize. Toto poutní místo je přitažlivé zejména pro mládež. Vedle 

                                                 
16Srov. JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 10 – 12.  
17 JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 10. 
18 Tamtéž, s. 14. 
19 Srov OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 11 – 12. 
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institucionalizovaných poutí existují i další projevy zbožnosti, které jsou stávajícím poutím velmi 

podobné. Mládež se například vydá na noční pouť k nějaké opuštěné kapličce v polích. Je pravda, 

že toto modlitební společenství má více méně charakter soukromé pobožnosti. Je však třeba 

vyčkat, jak se budou tyto formy zbožnosti vyvíjet, zda se stanou trvalou, periodicky opakovanou 

akcí.20 

 

1.2 Motivace k poutím 

 

     Motivace poutí, jejich historický vývoj a dnešní rozvoj jsou různorodé a místně rozdílné. Přesto 

lze určit několik typických základních rysů, které odpovídají duchovním a náboženským proudům 

určitých epoch. V dostupných literárních pramenech21 se nejčastěji objevují následující: 

     1. Víra v Boha a důvěra ke svatým. Ve zprávách, které zaznamenávají zázračné události, se 

opakovaně setkáváme s názorem, že zázraky se stávají „díky vlivu síly Ducha Svatého skrze 

modlitbu a zásluhu milostivého světce.“22 

     2. Návštěva svatých míst a získávání relikvií. Řadě poutníků nestačila jenom návštěva poutního 

místa. Chtěli mít nablízku relikvii některého světce, zvláště mučedníka. Z tohoto důvodu si 

v blízkosti posvátných míst zřizovali obydlí, nebo se snažili o to, aby v budoucnu jejich tělesné 

pozůstatky byly v blízkosti těchto míst uloženy. Často docházelo také k protiprávnímu přenášení 

relikvií. Tato činnost byla rozšířena zejména mezi světskou a duchovní hierarchií. 

     3. Bezdomovství v Ježíšových stopách. Mnozí poutníci se dočasně odlučovali od svých 

majetků, snášeli různá strádání a obtíže na cestě, která byla cílem sama sebou, protože na jejím 

konci nebyl žádný jiný cíl. „Putování může být vykládáno jako určité cvičení v askezi, protože 

poutník při něm dobrovolně opouští institucionalizovaný pořádek.“23 Tato motivace poutí byla 

častá na konci 6. století a vycházela z tradice irských mnichů. 

     4. Slib. Člověk, který se dostane do bezvýchodné situace, hledá pomoc a zavazuje se 

k mimořádnému činu. „Snaží se naklonit si Boha a jeho svaté v naději, že světci jej ochrání, neboť 

jen tak jim budou prokázány slibované pocty.“24 

     5. Prosba a pořízení závěti. Lidé nemocní a tělesně postižení chtěli na posvátných místech 

prosit za uzdravení i z těch nemocí, které byly nevyléčitelné. V trvání církevních dějin existovaly 

zástupné modlitby. Byly to například modlitby rodičů za dítě, nebo modlitby rodiny za svého 

                                                 
20 Srov. JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 14. 
21 Srov. OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 56 – 72. 
22 OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 58. 
23 JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 14. 
24 OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 65. 
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člena. V pozdním středověku byla vysílána řada poutníků, kteří měli za úkol modlit se na 

posvátných místech místo lidí nemocných, tělesně postižených nebo zemřelých. K tomuto úkolu 

byli často zavazováni i vykonavatelé závětí. Myšlenka zástupné modlitby, zástupného pokání, 

byla v té době lidem velmi blízká. 

     6. Pokání. Do konce 7. století ukládala církev těžké pokání. Následně se pokání zčásti 

proměňovalo v pouť do Jeruzaléma, Říma nebo Santiaga de Compostella. Pokání bylo sice 

ukládáno přiměřeně k vině, ale téměř vždy se jednalo o dlouhé cesty, které museli hříšníci 

absolvovat k odčinění svých vin. V pozdějším období byli zločinci odsouzení církevním nebo 

světským soudem omilostňováni při splnění podmínky, že nastoupí kajícnou pouť. „Kajícné pouti 

byly ukládány v případě zabití, žhářství, při přestupcích proti úřadům a při činech spáchaných 

v afektu. Existují poutní místa, která byla k tomu účelu vybavena pranýřem. Takto odsouzení 

dostávali v cíli pouti potvrzení o řádném podstoupení trestu, aby byli zproštěni viny.“25  

     Do této skupiny náleží i poutě, které byly konány za účelem získání odpustků. V roce 1300 

vyhlásil papež Bonifác VIII. poprvé jubilejní odpustky a tehdy nastalo skutečné „stěhování 

národů“ do Říma. Podobné poutě nebyly vzácností. Naši předkové putovali ve 14. století pro 

získání odpustků do bavorského Altöttingu nebo do Cách ( Aachen ). V roce 1350 Karel IV. 

vymohl pro svátek „svátostí“ od Apoštolského stolce plnomocné odpustky a tehdy se Praha stala 

skutečně světovým poutním místem. Podobně po třicetileté válce se stal proslulým po celé Evropě 

chrám Panny Marie Vítězné se soškou Milostného Pražského Jezulátka. 

     7. Následování a útěk. Poutě, chápané jako cvičení ve zbožnosti, působily příkladně a byly 

hodné následování. Mnoho poutníků však více přitahovala vyhlídka na změnu, na druhé straně je 

z domova vyháněly různé pohromy ( mor, hlad, válka ). Současně s touto odlišnou motivací se 

projevovaly vedlejší účinky poutí ve smyslu sledování hospodářského dění. Poutníci se cestou 

poohlíželi po lepších existenčních podmínkách, všímali si více trhů a osobně poznávali lidi, se 

kterými již byli v obchodním styku. 

     8. Touha po dobrodružství a zábavě. Většina poutníků potřebovala mít víc než jeden motiv 

k pouti. Zatímco v raném a vrcholném středověku hrála důležitou roli askeze, v pozdním 

středověku převládala touha po zábavě. „Lidé chtěli poznávat sebe navzájem a své osudy. To 

nevylučovalo, aby si kromě příjemných vzpomínek přáli přinést domů také požehnání Hospodina 

a jeho svatých.“26 Můžeme usoudit i po současnost, že účastníci poutí tvořili společenství zcela 

odlišně motivovaných lidí. Vedle těch, pro něž byla pouť příležitostí k rozptýlení, putovali také ti, 

kteří to s následováním Krista mínili vážně. 

                                                 
25 JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 14. 
26 OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 72. 
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     Vedle výše uvedených motivací k poutím, jsou od středověku až do současnosti doloženy 

poutě, které byly motivované politicky nebo národnostně. Byly to poutě, jejichž cílem bylo 

projevit úctu k zemským patronům a k těm světcům, kteří byli považováni za ochránce tehdejších 

vládnoucích rodů. V novější době byla volena ta poutní místa, kde by došlo k povzbuzení 

národního cítění. Existovaly také poutě, které měly charakter církevní demonstrace. Bylo to 

zejména v období útisku církve v komunistických státech. V tomto období bylo mnoho těch, kteří 

byli nuceni opustit svou vlast a museli svůj pocit sounáležitosti hledat na nových poutních 

místech, kde mohli nechat znovu ožít své tradiční náboženské zvyklosti.27 

     Mezi cíle poutí patří hlubší a osobitější setkání s Bohem v modlitbě. „Většinu poutníků přivádí 

na pouť touha svěřit se Bohu, Pánu Ježíši, Panně Marii anebo tomu kterému svatému s vlastními 

strastmi a starostmi a vyprosit si útěchu, světlo, sílu, pomoc, vyslyšení v naléhavých záležitostech. 

S tím pak samozřejmě souvisí i vděčnost, s níž se na poutní místo vracívá ten, kdo vyslyšení 

opravdu došel.“28 

     Vykonání poutě lze zahrnout mezi metody pastorační pomoci a péče pro člověka, který je 

obtížen těžkostmi. Současná úroveň dopravy umožňuje poměrně snadno návštěvu jak domácích, 

tak i světových poutních míst. Z hlediska pastorační pomoci je důležitý způsob chápání této poutě. 

Ta je pomocí tam, kde podporuje člověka ve snaze zvládnout a řešit problém a naopak, ztrácí 

význam tam, kde má účast na pouti řešení problému nahrazovat.29   

     Dobře vykonaná pouť znamená pro vnitřní život „objevit Boha, který nám chce být blízko, 

který nás oslovuje lidským slovem v Písmu, který nás miluje lidským srdcem, Boha, který nás zve 

k vnitřnímu obrácení, který nám nabízí své přátelství. Kdo viděl na nějakém poutním místě klečet 

před milostným obrazem Panny Marie třeba Svatého otce Jana Pavla II., anebo jiné poutníky plné 

víry, ten pochopí, že v poutní svatyni je přítomen jakýsi genius loci, který lidem čistého srdce 

umožňuje vstoupit do modlitby, kterou lidsky nelze popsat.“30 

 

1.3 Charakteristika poutí v jejich historickém kontextu 

 

     Již od prvních začátků poutí, poutník nezačínal pouť nástupem cesty, ale svým rozhodnutím 

pouť vykonat. Toto přípravné období nebylo povinností, bylo proto různě dlouhé a vyjadřovalo 

také racionální důvody poutníků. Kazatelé upozorňovali poutníky na vše, co bylo potřebné před 

                                                 
27 Srov. JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 15. 
28 BOHÁČ Zdeněk: Poutní místa v Čechách, Praha: Debora, 1995, s. 2. 
29 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Část I., Praha: Pastorační středisko  
    sv. Vojtěch při Arcibiskupství pražském, 2001, s. 11. 
30 BOHÁČ Zdeněk: Poutní místa v Čechách, Praha: Debora, 1995, s. 2. 
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nastoupením cesty vykonat. „Odpustit všem, kteří se na něm dopustili bezpráví, pokud možno 

urovnat všechny výčitky, které mu činí druzí nebo jeho svědomí, vyžádat si řádné svolení od 

svého duchovního, svých podřízených, manželky nebo manžela a od ostatních, s nimiž je spojen. 

Pokud je to možné má vrátit to, co neprávem vlastní. Kam jeho moc sahá, má nastolit mír a 

vyrovnat své dluhy vůči Bohu a lidem. Podle rady příbuzných a kněze by měl učinit pořízení 

ohledně svého majetku pro případ, že by zemřel a také vyčlenit dostatečně prostředky na almužny 

potřebným.“31 

     Byly však časté případy, že se člověk zavazoval k pouti, ale vůbec neměl jasno, co má před 

sebou. Podle dostupných pramenů se ve vrcholném středověku mnozí účastnili křížových výprav 

s naprosto neurčitými představami o tom, kde leží Jeruzalém. 

     Bylo mnohdy obtížné získat řádné informace od poutníků, kteří již podobnou pouť vykonali. 

Někteří nechtěli o obtížích a útrapách cesty hovořit, jiní zase zveličovali své zážitky a zkušenosti. 

     Pokud pouť směřovala ke vzdáleným cílům, poutníci se sdružovali zejména s těmi, kteří již 

zkušenost z vykonané pouti získali a putovali tak ve skupinách, což zvyšovalo jejich vyhlídky na 

bezpečné ukončení cesty. Nevýhodou skupinových poutí bylo zajišťování noclehů a stravování. 

      Při zahájení poutní cesty byla vykonána modlitba a udělení požehnání poutníkům. Při kajícné 

pouti odevzdával kněz poutníka pod zvláštní ochranu anděla. Samotné putování mělo své světlé 

stránky vedle různých obtíží, se kterými se poutníci setkávali. 

     Mezi světlé stránky putování, které byly pro poutníky na dlouhé cestě radostí a útěchou, patřily 

především zajímavé rozhovory, nečekaná pomoc při překonávání přírodních překážek, radostné 

stolování, společné modlitby a zpěv, při kterých cesta rychleji ubíhala. Obtíže putování mohly 

nastat již po zahájení pouti. Byla – li hlavním motivem pouti závěť zůstavitele, která určovala 

nástup pouti hned po smrti nebo během dalších čtyř týdnů, nutila poutníka vydávat se na cestu i za 

nepříznivého počasí nebo v zimě. Mnozí poutníci chtěli být v Římě v době postní a podle toho 

museli stanovit nástup své pouti.32 

     Způsoby dopravy byly různé. Podle vzoru apoštolů většina poutníků vykonávala pěší pouť, 

jednak z nedostatku finančních prostředků, jednak na znamení pokání. Když chtěli dát najevo 

svou pokoru, dali si osedlat mezka a pokud chtěli vypadat jako skuteční následovníci Krista, jeli 

na oslu. Na znamení pokory řada poutníků vykonala poslední úsek cesty pěšky a mnohdy i bez 

obuvi. Ve středověku jen málo poutníků jezdilo čtyřkolovými vozy s výjimkou žen, starých a 

nemocných lidí. V zimním období bylo možné cestovat na saních taženými psy, soby nebo 

koňským spřežením po zamrzlých močálech, jezerech a řekách. Od počátku církevních dějin 

                                                 
31 OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 85. 
32 Srov. Tamtéž, s. 91 – 100. 
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miliony poutníků konalo pouť plavbou po moři, i když tato cesta byla spojena s daleko většími 

riziky, než cestování po souši. 

     Poutní cesta byla spojena s nebezpečím. Poutníky často provázely náhlé změny počasí, smečky 

hladových vlků a v horách hrozilo nebezpečí také od lidí, protože doprava vedla převážně údolími, 

kde nebylo kam se vyhnout tomuto nebezpečí.33 

     Poutníci měli příležitost přenocovat na různých místech. Bezplatně byli přijímáni v tzv. 

xenodochiu, což představuje dům pro ubytování cizinců. V dobách římského císařství zřizovaly 

křesťanské obce vlastní xenodochia pro procházející souvěrce. Zde mohli dostat přístřeší a stravu 

také nemocní a jiní potřební. Později xenodochia postupně zanikla pod vlivem otřesů období 

stěhování národů. Pokud některá dále existovala, tak pod označením hospic. S tímto názvem se 

setkáváme v dostupné literatuře od 9. století. Další možnosti ubytování poutníků byly v klášterech, 

hospicích nebo špitálech. Později vznikaly živnostenské hostince, nejprve v Itálii a ve Francii a od 

přelomu tisíciletí i v zemích na sever od Alp. U Římanů a Germánů měl host na krátkou dobu 

právo na bezplatné poskytnutí noclehu, dřeva a ohně, vody a krmení pro koně a dále poskytnutí 

informací o cestě a pomoci při obstarávání živobytí. 

     O pohostinnosti v klášterech je více informací, poněvadž zde pořízené zápisy byly pečlivě 

uchovávány. Od roku 816 platila pro všechny kláštery karolinské oblasti ( od Labe po Bretaň, od 

Severního moře po Řím ) pravidla zakladatele benediktinského řádu, svatého Benedikta, o 

přijímání hostů.  

     Poutníci oceňovali, že mnohé kláštery ležely při trasách poutních cest, zvláště v Německu, 

Francii a Itálii ve vzdálenosti nejvíce jednoho dne cesty od sebe. V dalším vývoji poutnictví bylo 

dodržování výše uvedeného příkazu pohostinnosti značně obtížné. Počty potřebných začaly 

přesahovat ekonomické možnosti klášterů. Problémy vznikaly i při požadavcích na ubytování 

opačného pohlaví.  Řešení tohoto problému částečně usnadňovala existence dvojklášterů, které 

byly v určitém období značně rozšířeny. Další nesnáze vznikaly, když někdo z poutníků během 

svého pobytu onemocněl nebo zemřel. Regule, doplňující komentáře a další nařízení společně 

vymezily rámec, jehož naplňování bylo povinností každého kláštera. Realita klášterního 

pohostinství kolísala mezi Benediktovými požadavky a jejich nutnou úpravou. 

     Významnou úlohu v pomoci poutníkům, měla bratrstva. Od raného středověku se lidé 

sdružovali například ke společné modlitbě za zemřelé a vznikaly tak modlitební spolky. Podle 

účelu, který toto sdružení sledovalo, vznikaly další spolky, které se postupně přeměnily v tzv. 

bratrstva. Ta sledovala rozmanité cíle v zájmu svých členů: společné modlitby, společné stolování, 

                                                 
33 Srov. OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 100 – 124. 
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péče o vdovy a sirotky. Bratrstva, v latinských pramenech nazývaná caritas, se starala také o to, 

aby špitály a jiná dobročinná zařízení nezanikaly. Poutnická bratrstva dbala na to, aby se 

poutníkům dobře dařilo nejen na cestě, ale také v cíli pouti. Zjednodušeně můžeme taková 

bratrstva chápat jako zájmová společenství, která byla zakládána také v novověku.34  

     Nepostradatelnou oporou poutníka bylo právo. Poutníci byli na právo a mír odkázaní víc než 

kdo jiný, protože museli putovat neozbrojeni a v cizině neměli ochranu. Rozpad karolinské říše, 

vpády Saracénů, Maďarů a Normanů v 9. a 10. století, oslabily světskou moc natolik, že již nebyla 

schopna právo uhájit. Všeobecný mír nemohl být nastolen, všichni byli odkázáni pouze na mír 

proklamovaný. Koncem 10. století francouzští biskupové ve spojení s nositeli světské moci, 

prosadili institut zvláštního míru, který platil v určité oblasti. Chránil osoby na cestách před 

vraždou, žhářstvím, loupeží a přepadením. Sociálně odstupňované sankce hrozily urozeným 

osobám vypovězením, ostatním pak tělesnými a hrdelními tresty. Požadavky tohoto míru rozšířil 

první lateránský koncil na veškeré římské křesťanstvo. Zajetí nebo oloupení poutníků se trestalo 

exkomunikací. Druhý lateránský koncil v roce 1139 rozšířil okruh chráněných. Ve 12. století se 

hnutí za Boží mír ujala světská moc. Byly odstraněny stavovské rozdíly v trestním právu. 

     V době narůstající dopravy omezily Boží a zemský mír konflikty, které přispěly k zostření 

trestního práva. Musely být také objasněny otázky občansko právní. Zvykové právo o konfiskaci 

pozůstalosti zemřelých cizinců ve prospěch vládce země bylo od 12. století změněno tak, že 

poutník měl právo v závěti volně nakládat se svým majetkem. V případě, že by zemřel bez závěti, 

měl být jeho majetek prostřednictvím biskupa předán dědicům. Pokud to nebylo možné, byl použit 

ke zbožným účelům. Nelze se divit, že toto poutnické právo je znalci považováno za jeden 

z pramenů mezinárodního práva.35 

     Jak se chovali poutníci v cíli pouti? První noc po příchodu strávili v poutní svatyni v bdění a na 

modlitbách. Kdo měl na srdci něco mimořádného, snažil se přiblížit k hrobu světce a tam, nebo 

v jeho blízkosti, uložit slíbené dary. 

     Od 17. století platil pro příchod poutníků pořádek, běžný při procesích. V čele byl nesen kříž, 

za ním kráčeli věřící podle postavení, pohlaví a věku. Před poutní svatyní je pozdravili kněží, kteří 

je uvedli do chrámu Páně. Praporce, standarty a svíce sloužily jako poznávací znamení a symboly 

stavu. „Vstup do kostela byl inscenován jako poznávací umění, na němž spoluúčinkovali věřící. 

Hra na varhany měla předznamenávat hudbu nebeských sfér. Architektura kostelů a jejich 

malířská výzdoba budily dojem, jakoby rušily hranice prostoru. Vroucí zpěv působil o to hlouběji, 

                                                 
34 Srov. OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 125 – 151. 
35 Srov. OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 152 – 168. 
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že únava a omamná vůně kadidla a všeobecná euforie vyřadily racionální zábrany. Písně 

posilovaly pocit sounáležitosti a vědomí, že všichni patří k té pravé církvi.“36 

     I dnes, po více než čtyřiceti letech tvrdého pokusu ateistického státu o potlačení nejen 

náboženských poutí, ale náboženství vůbec, dochází k renesanci putování na naše i zahraniční 

poutní místa. 

     Změnil se ovšem způsob cestování.  Do vzdálenějších míst se již neputuje pěšky, ale užíváme 

vlastních aut, zájezdových autobusů, letadel a jiných druhů veřejné dopravy. Jedno však zůstává 

společné dnešku i minulosti. Je to duch vnitřní zbožnosti a pokorného vědomí, že člověk je na této 

zemi pouze poutníkem, který musí směřovat a putovat za naplněním svého poslání, jehož nejvyšší 

formou je nezištná a obětavá láska k Bohu a ke všem lidem. Člověk jako poutník uznává svou 

závislost na absolutním Bohu a na lidech a současně si však zachovává svobodu a vnitřní 

nezávislost jako formu osvobození od degradujících prvků moderního světa.37  

 

 

1.4 Poutní tradice v Čechách 

 

     Cílem poutí jsou svatá místa s tradicí plné víry a důvěry v Boží pomoc prostřednictvím Panny 

Marie a svatých. I v naší vlasti jsou místa vyhledávaná poutníky od pradávna. Neupadl 

v zapomenutí Levý Hradec spjatý se svatým Vojtěchem, Tetín, místo zavraždění a původního 

hrobu svaté Ludmily, nebo Stará Boleslav, místo mučednické smrti svatého Václava. Po přenesení 

ostatků svatého Václava z Boleslavi do Prahy, stal se poutním místem i jeho hrob v rotundě 

svatého Víta. Jsou však i jiná místa propojená s životem českých světců nebo s uložením jejich 

ostatků.38 

     Vrcholně gotické období je úzce spojeno s rozmachem mariánské úcty. Významnými ctiteli 

Panny Marie byli například král Václav II. a Karel IV., z pražských arcibiskupů Arnošt z Pardubic 

a Jan z Jenštejna. Umělci této doby s oblibou napodobovali známé obrazy Madon, zejména 

roudnické, svatovítské, vyšebrodské a zbraslavské.39 

     Nejstarší mariánská poutní místa byla u nás spojena s působením cyrilometodějské misie. 

Z této tradice vychází poutní místa na Moravě ( Rajhrad, Tuřany, Žarošice, Velehrad ) a 

v Čechách pak Stará Boleslav.40 

                                                 
36 OHLER Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 170. 
37 Srov. PERKA Radovan, FLÉGL Michal: Poutní místa, Praha: Olympia, 1991, s. 7 – 8. 
38 Srov. PERKA Radovan, FLÉGL Michal: Poutní místa, Praha: Olympia, 1991, s. 7 – 8. 
39 Srov. BOHÁČ Zdeněk: Poutní místa v Čechách, Praha: Debora, 1995, s. 1 – 2. 
40 Srov. PERKA Radovan, FLÉGL Michal: Poutní místa, Praha: Olympia, 1991, s. 7 – 8. 
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     V pohusitské době rozdělený národ, v němž měli převahu utrakvisté, neměl mnoho pochopení 

k úctě svatých. 

     Po třicetileté válce se rozšířila po celé Evropě úcta k Milostnému Pražskému Jezulátku 

v chrámu Panny Marie Vítězné v Praze. 

     Po příchodu jezuitů do Čech ve druhé polovině 16. století ( 1556 ) nastává obnovení a oživení 

poutí. Obnovují se poutě k místu mučednické smrti svatého Václava do Staré Boleslavi, kde 

rozkvétá mariánská úcta. Palladium země české  ( kovový gotický reliéf Madony, nalezený podle 

pověsti oráčem na místě dnešní barokní svatyně Panny Marie ) se stává nejuctívanějším 

mariánským zobrazením v Čechách, spjatým s hlavním patronem země svatým Václavem a 

s dalšími zemskými světci. Úcta k nim měla nadnárodní charakter, byla společná Čechům i 

Němcům. 

     Barokní kultura vtiskla české a moravské krajině neopakovatelný ráz. Svědectvím o mariánské 

úctě v této době je množství poutních kostelů, kaplí, kapliček a pečlivě chráněných studánek a 

stromů s milostnými obrázky. Tyto památky barokní zbožnosti jsou citlivě sladěny s okolní 

přírodou. Přístupové cesty k významnějším poutním místům jsou lemovány otevřenými 

kapličkami a stromořadím. I když je v této době dominantní mariánský kult, existuje veliká úcta 

zejména k českým patronům, obohacená o nově kanonizovaného svatého Jana Nepomuckého.41 

     Poutní kostel, umístěný zpravidla na vybraném návrší, se stával výraznou dominantou toho 

kraje. Přístupové cesty byly nejčastěji ohraničeny stromořadím. Tyto skutečnosti vycházely 

z toho, že vrcholy kopců byly považovány za výjimečná místa setkání pozemského a nebeského, 

člověka a Boha. Vrcholky hor pro setkání člověka s Bohem jsou obsažena již ve Starém Zákoně a 

i v novozákonní době Ježíš pro setkání se svým Otcem odchází na vyvýšená místa. Existují však i 

poutní místa skrytá v údolí, které vytvarovaly řeky. „Do těchto míst musíme sestoupit jako do 

hlubiny. Zde se nám úží dech a pocítíme, že hluboko v nás je cosi, čeho se musíme dobrat.“42 

     Významnější poutní svatyně byly obklopeny ambity a kaplemi, v řešení poutních svatyní se 

využívalo symboliky, například motiv hvězdy v půdorysu kaple svatého Jana Nepomuckého ve 

Žďáru nad Sázavou.  

     Poutě, charakteristický projev lidové zbožnosti, neznaly hranice. Poutníci putovali pěšky nebo 

na selských vozech i do vzdálenějších míst, do Mariazell ve Štýrsku nebo do Vambeřic v Kladsku. 

Podobně poutníci ze sousedních zemí přicházeli navštívit naše poutní místa. 

                                                 
41 Srov. BOHÁČ Zdeněk: Poutní místa v Čechách, Praha: Debora, 1995, s. 1 – 2. 
42 PIŤHA Petr: Jedeme na pouť, Praha: Poustevník, 2007, s. 11. 
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     Přišly doby, které poutím nepřály. Císař Josef II., ovlivněný francouzským racionalismem, 

vydal nařízení proti konání poutí, ale to nebylo na rozdíl od jiných císařských nařízení, přijato 

lidovými vrstvami kladně.43 44 

     Ve 20. století v letech 1948 – 1989 byla realizována řada zastrašujících opatření proti věřícím, 

která přispěla k zániku některých poutních míst. Účinek těchto opatření byl jen zdánlivý, mladá 

křesťanská generace pod rouškou jiných aktivit, konala pěší poutě i na větší vzdálenosti, například 

z Prahy do Staré Boleslavi nebo na Svatou Horu v Příbrami. 

     „V křesťanském světě neexistuje národ, který by neuctíval Pannu Marii. V Čechách je více než 

200 a na Moravě 100 mariánských poutních míst.“45 

     Kromě těchto jednorázových poutí byly organizovány i etapové poutě z Prahy na Velehrad. 

V jubilejním roce 1985, při příležitosti 1100 let od smrti svatého Metoděje se shromáždily tisíce 

věřících na cyrilometodějské pouti na Velehradě za účasti zástupce papeže Jana Pavla II. Tehdy 

projevili poutníci otevřeně nesouhlas a nespokojenost s projevem ministra kultury, který chtěl 

náboženský charakter poutě minimalizovat a zneužít pro politické cíle tehdejšího režimu. 

     Významným poutním místem katolických věřících je po staletí pražská svatovítská katedrála. 

Na rozdíl od Levého Hradce, známého výstavbou kostelíka svatého Klimenta v souvislosti 

s velkomoravskou cyrilometodějskou misií, je pražská katedrála symbolem duchovního sepětí 

českého křesťanství s evropským západem. Osudy katedrály, místa odpočinku svatých patronů 

země, svatého Víta, Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého, souvisí s epochami slávy i ponížení 

celého národa. Nelze nevzpomenout přeplněné katedrály při prosebné pouti v březnu 1988, 

svolané kardinálem Františkem Tomáškem. Bylo to v rámci prvního roku jím vyhlášeného 

Desetiletí duchovní obnovy. První rok byl zasvěcen blahoslavené Anežce České. Dalekosáhlá 

policejní opatření, omezení v blízkosti Hradu, se ukázaly zbytečnými, katedrála byla do 

posledního místa zaplněna. Podobně i děkovná pouť v katedrále v listopadu 1989 bezprostředně 

po kanonizaci Anežky České v Římě, na kterou navázala odpolední lidová manifestace v Praze na 

Letné, byla symbolem sepětí duchovní a politické síly národa. 

     V areálu Pražského hradu odpočívají v románské bazilice svatého Jiří ostatky mučednice svaté 

Ludmily a v sousedním kapitulním kostele Všech svatých, ostatky svatého Prokopa, opata 

slovanského kláštera na Sázavě. Pohled od Hradu na Karlův most, ozdobený v barokní době 

sochami světců, nám připomíná někdejší slávu svátku svatého Jana Nepomuckého. Každoročně se 

tisíce poutníků z Čech i Moravy účastnilo těchto slavností, které se neomezovaly jen na 

                                                 
43 Srov. JÖCKLE Clemens: Slavná poutní místa, Praha – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 1997, s. 12 – 14. 
44 Srov. BOHÁČ Zdeněk: Poutní místa v Čechách, Praha: Debora, 1995, s. 1 – 2. 
45 KOUTECKÁ Helena: Stručný místopis mariánské úcty v Čechách a na Moravě, Praha: Portál, 1992, s. 3 – 4. 
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hradčanské návrší, ale průvody směřovaly na Karlův most, odkud bylo tělo mučedníka svrženo do 

Vltavy. 

     Není náhodou, že Morava nebyla ve srovnání s Čechami tak zasažena náboženskou 

rozštěpeností. Kořeny zbožnosti vycházejí z cyrilometodějské tradice a byly plně obnoveny ve 

druhé polovině 19. století. Význam Velehradu přerostl hranice nejen Moravy, ale celého státu, 

zejména poté, co zesnulý papež Jan Pavel II., vyhlásil v roce 1980 soluňské bratry svaté Cyrila a 

Metoděje za spolupatrony Evropy. Při návštěvě Československa v roce 1990 sloužil tento papež 

slavnostní bohoslužbu před velehradskou bazilikou za přítomnosti asi půl milionu poutníků. Při 

cyrilometodějské pouti v roce 1993 přítomní biskupové Čech a Moravy za velké účasti věřících, 

svěřili národ do ochrany Panny Marie.46  

     „Poutní místa v Čechách jsou dnes navštěvována věřícími křesťany i nevěřícími. První 

přitahuje hlavně nezměrná Boží láska k člověku, druhé umělecké hodnoty těchto míst a zklidnění 

v dnešním uspěchaném životě. Všechny však by mělo, spojovat vědomí sounáležitosti, úcta 

k odkazu předků a zodpovědnost za budoucnost národa.“47 

  

      

   

  

 

 

 

      

         

  

       

   

     

      

   

 

       

            
                                                 
46 Srov. BOHÁČ Zdeněk: Poutní místa v Čechách, Praha: Debora, 1995, s. 1 – 2. 
47 Tamtéž, s. 1 – 2. 
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2 OBECNÉ POŽADAVKY NA PASTORAČNÍ ČINNOST V  POUTNÍCH 

   MÍSTECH 

 

     Z hlediska současného pojetí církevní administrativy, je poutní místo totožné s farností. 

Poutní svatyně je zpravidla současně farním kostelem, nebo náleží do farnosti. Z toho plyne, že 

v základní rovině můžeme obecné požadavky na způsob pastorace v daném poutním místě 

odvozovat z kritérií, která vyplývají z dokumentů II. vatikánského koncilu pro pastorační činnost 

ve farnosti. Je to především pastorální konstituce Gaudium et spes: „Radost a naděje, smutek a 

úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a 

úzkostí Kristových učedníků.“48 „Církev není vedena žádným pozemským zájmem, ale pod 

vedením Ducha utěšitele pokračuje v díle Krista.“49 „Církev musí neustále zkoumat znamení doby 

a vykládat je ve světle evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na 

otázky, které si lidé kladou.“50 

     Snahou II. vatikánského koncilu je, aby pastorace byla chápána jako širší činnost, aby nebyla 

omezena pouze na svátostnou pastoraci uvnitř farnosti. Katechismus katolické církve tuto snahu 

na základě platných dokumentů shrnuje: „V církvi při výkonu řídící moci mohou podle ustanovení 

práva spolupracovat křesťané laici, a to svou přítomností na sněmech místních církví, na 

diecézních sněmech, v pastoračních radách, účastí na pastorační péči o nějakou farnost, spoluprací 

v ekonomických radách a účastí na církevních soudech.“51 

     Tato záležitost je vysoce aktuální v naší zemi ještě v současnosti. Stále ještě přežívá způsob 

pastorace, který byl vynucen komunistickou totalitou, kdy veřejná pastorace byla omezena pouze 

na kostely a měla tedy charakter převážně svátostné pastorace. Současné snahy o rozšíření 

pastorační činnosti se projevují evangelizací těch, kteří dosud Boha nepoznali, ale také těch, kteří 

již žijí životem z víry, aby dosáhli plnějšího života z evangelia. Toto pojetí evangelizace není 

žádným přídavkem k obvyklé pastorační činnosti, ale je naplněním poslání církve, které jí svěřil 

Kristus. 

     Obsah pastorační činnosti církve nemůže být plně definován církevními dokumenty. Tyto do 

značné míry pastorační péči vyjadřují, ale nedefinují. V konkrétním časovém období je více 

zdůrazňována ta či ona stránka pastoračních úkolů církve. Z této různosti lze přijmout určitá 

vymezení pastoračních úkolů, které v každém případě vycházejí z účasti na kněžském, prorockém 

                                                 
48 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, ( ze dne  
    7. 12. 1965 ), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, č. 1. 
49 Tamtéž, č. 3. 
50 Tamtéž, č. 4. 
51 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 911. 
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a královském poslání Krista. Vlastním naplněním základních funkcí církve je zvěstování slova, 

kult, udílení svátostí, církevně – právní život, křesťanský život v celé jeho šíři a charitativní 

činnost.52 

     V současné době statistické údaje svědčí o tom, že v naší zemi nastává mírný pokles počtu 

aktivních věřících, přímo úměrný poklesu počtu ordinovaných služebníků církve. 

Z kvalifikovaného odhadu lze usoudit, že v nejbližších deseti letech se podstatně nezhorší poměr 

počtu aktivních věřících na jednoho kněze. Větším problémem však zůstává ten fakt, že rostou 

požadavky v oblasti kategoriální pastorace a dále, že počet věřících připadající na jednoho kněze 

je rozptýlen na poměrně velkém území, takže tito věřící nemohou prakticky vytvořit farní obce. 

Tento problém zůstává otevřenou výzvou pro hledání adekvátních forem pastorace.53 

     Liturgie a svátostná pastorace společně s různými formami lidové zbožnosti a charakteristikou 

poutního místa tvoří základ pro specifickou pastorační činnost v daném poutním místě. Požadavky 

na specifická kritéria této pastorace, vycházejí z Direktáře o lidové zbožnosti a liturgii, který 

vypracovala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a vydala ve Vatikánu v roce 2002. Tento 

dokument byl přeložen do českého jazyka a vydán Českou biskupskou konferencí v roce 2007. 

     V souvislosti s pastorační činností na poutních místech, nelze opomenout pastorační priority, 

které nabídl církvi pro třetí tisíciletí zesnulý papež Jan Pavel II. Jeho nástin pastoračních záměrů 

vychází jednak z retrospektivního pohledu na pokoncilní vývoj v církvi a ze zkušeností, získaných 

při oslavách Velkého Jubilea v Římě, který se stal celoročně každodenní poutí pro návštěvníky 

z celého světa. Tyto pastorační záměry charakterizuje Jan Pavel II. takto: „Nejedná se tedy o to, 

abychom vymýšleli nějaký nový program. Takový program již existuje: je to stále stejný program, 

jak je obsažen v evangeliu a v živé tradici. Tento program se v posledním důsledku soustředí 

v samotném Kristu, v tom jej poznáváme, milujeme, abychom v něm prožívali trojiční život a 

spolu s ním proměňovali dějiny až do jejich naplnění v nebeském Jeruzalémě. To je program, 

který se nemění ve střídání časů kultur, i když je kvůli dialogu a účinné komunikaci vnímavý vůči 

dobám a kulturám.“54 

     Jan Pavel II. zdůrazňuje, aby tento program dostal podobu konkrétních pastoračních záměrů, 

které budou přizpůsobeny podmínkám každého společenství, protože se jedná o větší a náročný 

horizont řádné pastorace. 

                                                 
52 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorační situace u nás, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 13. 
53 Srov. Plenární sněm katolické církve v ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, ( ze dne 3. května  
             2007 ), in: Závěrečný dokument Plenárního sněmu  katolické církve v ČR, Kostelní Vydří: 
             Karmelitánské nakladatelství, 2007, č.152 – 155.  
54 JAN PAVEL II.: Novo millennio ineunte, přeložil Ctirad V. Pospíšil Th.D., 2001, s. 15. 
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     Základem o obnovu pastorační činnosti je záměr svatosti, který určuje celé pastorační úsilí ve 

světle Věroučné konstituce o církvi. Svatost jako ideál dokonalosti nelze chápat jako nějaký 

mimořádný způsob života. Cesty svatosti jsou mnohotvárné a přizpůsobují se povolání každého 

pokřtěného. 

     Rozlišovacím znamením křesťanství je zejména umění modlitby. Modlitbu nelze brát jako něco 

samozřejmého. Je nezbytné naučit se modlit. V modlitbě se rozvíjí dialog s Kristem a tato 

vzájemnost je podstatou křesťanského života. Výchova k modlitbě by se měla stát ústředním 

bodem každého pastoračního programu. Žalmy, vyjadřující chvály, nás ve společné modlitbě 

církve vyzývají k tomu, abychom zasvěcovali a zaměřovali naše dny odpovídajícím směrem. 

Proto se doporučuje farním společenstvím, aby se těchto modliteb užívalo co nejvíce. „Je třeba 

s patřičnou opatrností hodnotit lidové formy modlitby a vést Boží lid zejména k liturgickým 

podobám modlitby.“55 

     Ve slavení Eucharistie je třeba klást zvláštní důraz na nedělní eucharistii a také na slavení 

nedělního dne, který je dnem vzkříšeného Pána a dnem daru Ducha svatého. Účast na nedělní 

eucharistii by měla být pro každého pokřtěného zásadním závazkem, „který je třeba naplňovat 

nejen jako splnění nařízení, ale jako hlubokou potřebu vyvěrající z opravdu uvědomělého a 

soustavného křesťanského života.“56 

     Každodenní výchovná aktivita křesťanských komunit by v programu měla vést přesvědčivým a 

účinným způsobem k využívání svátosti smíření. Jan Pavel II. vybízí „aby Kristus byl 

znovuobjeven jako tajemství smilování, jako ten, v němž Bůh projevuje svoje soucitné srdce a 

usmiřuje nás plně se sebou. Právě tuto Kristovu tvář je třeba znovu odkrývat prostřednictvím 

svátosti pokání, která je pro křesťana řádnou cestou, jak dojít odpuštění a prominutí svých těžkých 

hříchů, spáchaných po křtu.“57 

     Usilovat o způsob pastorace, který dává plný prostor osobní nebo společné modlitbě, znamená 

respektovat primát milosti, jako jeden ze základních principů křesťanského pohledu na život. 

„Existuje jedno pokušení, které odjakživa ohrožuje každé duchovní putování i samu pastoraci: 

myslet si, že výsledky závisí na našich schopnostech organizovat a konat. Je jisté, že Bůh po nás 

chce skutečnou spolupráci s milostí, a proto nás vyzývá k tomu, abychom své službě ve věci 

Království darovali všechny své intelektuální i pracovní schopnosti, avšak běda, pokud bychom 

                                                 
55 JAN PAVEL II.: Novo millennio ineunte, přeložil Ctirad V. Pospíšil Th.D., 2001, s. 19. 
56 Tamtéž, s. 19. 
57 Tamtéž, s. 20. 
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zapomněli, že bez Krista nezmůžeme nic.“58 Pokud není tento princip plně respektován, nelze se 

pozastavovat nad tím, že mnohé pastorační projekty se nerealizují podle našeho očekávání. 

     Nelze pochybovat o tom, že primát svatosti a modlitby se nemůže realizovat bez opakovaného 

naslouchání Božímu slovu. Po druhém vatikánském koncilu byl učiněn velký pokrok v četbě a 

soustavném naslouchání Písmu svatému, kterému byla přiznána ta úcta, která mu patří ve veřejné 

modlitbě církve. Jan Pavel II. vybízí k potřebě prohloubit a upevnit tento trend, a to i rozšiřováním 

Písma svatého do jednotlivých rodin. 

     Účast při službě evangelizace je významnou prioritou církve na počátku nového milénia. Je 

třeba si uvědomit, že v tradičně křesťanských zemích dnes není taková situace, aby se společnost 

výslovně odvolávala na evangelní hodnoty. Je třeba překonat stále složitější situaci, která vychází 

ze způsobu globalizace a z nového a proměnlivého prolínání národů a kultur. Jan Pavel II. vyzývá 

k nové evangelizaci. Celý tento program je třeba uskutečňovat tak, aby byl brán ohled na vlastní 

životní cesty jednotlivých osob. Je nutné respektovat i rozdílné kultury, do nichž musí křesťanské 

poselství vstupovat takovým způsobem, aby nedocházelo k popírání specifických hodnot žádného 

lidu.59 

     „Křesťanství třetího tisíciletí bude muset stále lépe odpovídat na požadavky inkulturace. 

Křesťanství zůstane sebou samým díky naprosté věrnosti evangelní zvěsti a církevní tradici, 

nicméně ponese také tvářnost mnoha kultur a mnoha národů, jimiž bylo přijato a v nichž zapustilo 

své kořeny.“60 

     Výše naznačené problematice, určující úroveň pastorační činnosti v poutních místech, chci 

z hlediska jejich požadavků, věnovat hlubší pozornost v následujících částech této kapitoly. 

 

2.1 Základní požadavky na pastorační činnost ve farnosti – poutním místě 

 

     Život katolické církve se uskutečňuje v konkrétních uskupeních, z nichž farnost tvoří základní 

organizační jednotku církve. Kompetence farnosti určuje Kodex kanonického práva: „Farnost je 

určité, natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedení diecézního 

biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři.“61 „Farnost má zpravidla územní 

charakter, čili zahrnuje všechny křesťany určitého území.“62 

                                                 
58 JAN PAVEL II.: Novo millennio ineunte, přeložil Ctirad V. Pospíšil Th.D., 2001, s. 20. 
59 Srov. Tamtéž, s. 16 – 21. 
60 Tamtéž, s. 22. 
61 CIC kán. 515. 
62 CIC kán. 518. 
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     „Kristova církev je opravdu přítomna ve všech zákonitých místních shromážděních křesťanů. 

V těchto shromážděních, i když často bývají malá a chudá nebo žijí v rozptýlení, je přítomen 

Kristus, jehož mocí se sdružuje jedna svatá, katolická a apoštolská církev.“63 

     „Farnost má být strukturovanou skupinou Božího lidu, která není schopna jen slavit eucharistii, 

ale která je také schopna rozvoje vlastního života ze svých vnitřních sil, která je schopna misie a 

která je schopna charity v širším slova smyslu, nebo lépe řečeno, která je schopna diakonie.“64 

     S přihlédnutím k funkci farnosti Plenární sněm České katolické církve vymezuje farnost jako 

„společenství věřících s farářem jako vlastním pastýřem, které žije svátostným životem, kde se 

děje katecheze dětí, mládeže a dospělých a vykonává se diakonická služba. Toto společenství je 

schopno misijního působení a má přiměřený organizační i ekonomický potenciál pro svůj život.“65 

     Současné prostředí, ve kterém farnost žije, je prostředím plurality. Ta se týká nejen vlastní 

nauky a formy, ale také požadavků kladených na oblast náboženství. Různý stupeň religiozity, 

různě velké lokality a různé kulturní charakteristiky, to jsou znaky, které potvrzují, že prostředí, ve 

kterém žijí farnosti našich diecézí, není homogenní.66 

     Je otázkou, zda současná struktura farností v našich diecézích, odpovídá dnešní demografické 

situaci. Například existují venkovské farnosti s malým počtem obyvatel a s ještě menším počtem 

věřících, kteří nejsou schopni vytvořit takové společenství, které by plnilo úlohu farnosti. Na 

druhé straně jsou velké městské farnosti s nově vybudovanými sídlišti, kde není kostel ani fara. 

Představa o zachování komplexní duchovní péče, rovnoměrně rozdělené po celém území, je 

neudržitelná. Určitým řešením je vznik malých a aktivních společenství v rámci farnosti jako 

celku.67 

     Je však třeba, aby malá společenství uvnitř farnosti vznikala spontánně, aby měla čas i prostor 

pro svůj další rozvoj. Pro velké farnosti jsou malá společenství zpravidla prospěšná v případě, že 

sama sebe ze života farnosti nevydělují. Jejich prospěšnost spočívá v realizaci specifických potřeb 

skupin lidí, které by farnost jako celek stěží mohla naplnit. Jedná se například o potřeby rodin 

s malými dětmi nebo farníky z odlehlých částí farnosti.68 

                                                 
63 LG 26, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
64 OPATRNÝ Aleš: Pastorační situace u nás, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 48 – 49. 
65 Plenární sněm katolické církve v ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, ( ze dne 3. května 2007 ), 
    in: Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR, Kostelní Vydří: Karmelitánské  
    nakladatelství, 2007, č.158. 
66 Srov. OPATRNÝ Aleš: Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské  
    nakladatelství, 2006, s. 126. 
67 Srov. Plenární sněm katolické církve v ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě,  
    ( ze dne 3. května 2007 ), in: Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR, Kostelní Vydří: 
    Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 159. 
68Srov. OPATRNÝ Aleš: Malá společenství, Praha: Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství  
    pražském, 2000, s. 17. 
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     Uvedené skutečnosti se vztahují i na farnosti, které jsou zároveň poutním místem. Typ 

prostředí, ve kterém se poutní místo nachází, má značný podíl na tvorbě charakteru tohoto 

místa a tím současně i na požadavky pastorační činnosti.  

     V poutních místech ve venkovských farnostech jsou větší tendence ke vzniku malých, plně 

funkčních společenství, kdy je život farnosti spojen se životem obce. K tomuto spojení dochází 

pouze tam, kde se k církvi hlásí většina obyvatel. S touto situací se můžeme setkat u většiny 

významných venkovských poutních míst. 

     Poutní místa v městských farnostech jsou ovlivňována nábožensky smíšeným prostředím. I 

když se většina farníků zná, svým počtem přesahuje mnohonásobně rozsah malé skupiny. Jsou zde 

předpoklady ke vzniku řady společenství a vycházejí-li ze společného zájmu členů, mohou oživit 

charakter poutního místa. V tomto případě hrají důležitou úlohu schopnosti kněze a případně 

dalších výrazných osobností, kteří dovedou stmelovat celek farnosti takovým způsobem, aby se 

nikdo z farníků necítil být manipulován. 

     Poněkud odlišný je charakter poutního místa v jedné z farností velkoměsta. Tuto odlišnost 

vytváří řada příčin. Farní společenství je zde značně pohyblivé. Z různých důvodů řada farníků 

navštěvuje bohoslužby v jiných farnostech velkoměsta, nemluvě o letním období, kdy farníci 

opouštějí velkoměsto a přesunují se do venkovských oblastí. Vazba na místo, farní kostel i farní 

společenství je v tomto případě nestálá, takže vytvoření stabilního farního společenství není 

snadné. 

     Odlišná situace nastává v případech, kdy je poutní místo ve farnosti velkoměsta spravováno 

řeholní komunitou. Zde se vytváří skutečné společenství většinou složené z příslušníků třetího 

řádu, ze sympatizantů a přívrženců této řeholní komunity. 

     Pastorační úkoly farnosti nelze odvozovat jenom z požadavků farníků a nejde ji ani redukovat 

na udělování svátostí a katechezi. Pastorační činnost ve farnosti musí směřovat jak dovnitř, tak i 

vně církve. Rozsah této činnosti pak závisí na vnitřních kvalitách členů a skupin farnosti.69 

     Úkoly farnosti vycházejí z poslání křesťanů a církve a jsou formulovány v Konstituci o 

posvátné liturgii, jedním z dokumentů II. vatikánského koncilu: „Ve své diecézi nemůže biskup 

vždy a všude stát osobně v čele svého lidu, proto si ho musí nutně rozdělit do jednotlivých obcí. 

Mezi nimi mají přední místo farnosti, zřízené v jednotlivých místech pod vedením duchovního 

správce, zastupujícího biskupa. Tyto obce představují do jisté míry celou viditelnou církev, žijící 

po celém světě. To je důvod, aby se prohluboval farní liturgický život a jeho vztah k biskupovi 

                                                                                                                                                                
    
69 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské  
    nakladatelství, 2001, s. 49 – 58. 
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v myšlení a v praxi věřících i duchovních. Ať se usiluje o to, aby rostlo vědomí farního 

společenství, zvláště při společném slavení nedělní mše.“70 

     Mluvíme-li o úkolu církve, máme na mysli její podíl na Kristově úkolu kněžském, královském 

a prorockém, na kterém by se v praxi mělo ve farnosti účastnit, kromě kněze, také farní 

společenství. 

     Chceme-li posuzovat pastorační činnost v poutních místech – farnostech, nelze vycházet jenom 

z církevní statistiky o počtu křtů, svateb apod. Mohli bychom tak dospět k neúplnému obrazu o 

tom, jaké pastorační úkoly a v jaké míře, jsou v konkrétní farnosti naplňovány.  

     Je řada dalších, konkrétních požadavků, které by měla farnost naplňovat. Farnost by měla být 

místem přijetí člověka, ohniskem šíření víry, prostorem života naplněným vírou a také místem, 

kde případně vzniklé konflikty jsou řešeny a překonávány. 

     Formulace konkrétních požadavků na farnost, vychází především z eklesiologického 

stanoviska, spojeného praktickými potřebami lidí, kteří jsou vně i uvnitř farnosti. Farnost je 

místem přijetí člověka. Jde o zásadní postoj, kdy je člověk přicházející do prostoru farnosti 

přijímán ne jako cizí element, ale jako vítaný host podle slov svatého Pavla: „Přijímejte proto 

jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.“71 I tato činnost má 

však své omezení, míra otevřenosti musí vycházet z konkrétní situace ve farnosti. Na druhé straně, 

čím více se společenství farnosti uzavírá jiným, tím méně je komunikativní. 

     Farnost se stává plně sama sebou svou duchovní autenticitou, působením Ducha svatého a 

životem evangelia. Lidé hledající duchovní prostředí, upřednostní to, které je otevřené, má o ně 

zájem a nabízí část toho, co sami hledají. Farnost úředně strohá, nebo pouze lidsky přívětivá, 

nepřináší na toto hledání žádnou odpověď. Z tohoto hlediska je důležité, čím farnost žije a ne zda 

koná to, co se líbí a co bude oceněno. 

     Neméně důležitá je skutečnost, jakým prostorem se farnost stává. Může se stát jenom místem 

konání náboženských úkonů, místem plnění náboženských povinností, nebo se stává součástí 

života věřících, součástí životního prostoru člověka, kde se odehrávají všechny, pro něho důležité 

záležitosti. Abychom dospěli k tomuto cíli, je třeba odmítat stagnaci a podporovat růst kvality 

všech, kteří farnost tvoří. 

     Nelze očekávat, že farnost bude bezkonfliktním prostředím. Tato představa neodpovídá 

křesťanské víře a je současně v rozporu s realitou života. Jestliže křesťanský život je růstem a 

zráním, pak realita hodnocení života farního společenství představuje změny, různé zkoušky a 

přijímání jiných názorů, což může přinášet napětí i konfliktní situace. Řešením je vzájemná 

                                                 
70 SC 42, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
71 Řím 15, 7.  
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komunikace a respektování dostatečného prostoru k životu těch, kteří na výše uvedených 

problémech participují. 

     Jestliže farnost chápeme jako realizaci církve, znamená to, že musí žít ze stejného zdroje jako 

církev – z Božího slova, modlitby, z ochoty k oběti, z lásky a pokání. Završením se pak stává 

vlastní liturgie. 

     Na to, co je jádrem farnosti ve vztahu k obci, lokalitě, v níž se nachází, poukazuje text 

dokumentu II. vatikánského koncilu: „Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a 

nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.“72 Pokud tedy věřící žijí to, čím mají 

být, stává se jejich způsob života znamením naděje pro ostatní. 

     V současné době je velkým problémem značného množství lidí, hledání pocitu soukromí a 

bezpečí v malé skupině. Důvodem k tomu se stává rozpad vlastní rodiny, anonymita prostředí, ve 

kterém člověk žije, nebo pocit neúspěšnosti ve světě, který více přeje tvrdým a úspěšným. Tyto 

nároky by mělo pokrýt farní společenství, které není spojeno pouze společným vyznáním víry, ale 

také společným sdílením víry a starostí o její rozšiřování. K tomu účelu je třeba vnější i vnitřní 

komunikace farnosti, společně se snahou o uplatnění každého člena podle svých schopností 

v životě církve i společnosti.73 

 

2.2 Specifické způsoby pastorace v poutním místě 

 

     Poutní místa – poutní svatyně tvoří prostředí, kde se nejčastěji a nejzřetelněji uplatňují vztahy 

mezi liturgií a lidovou zbožností. Tyto vztahy určují úroveň pastorace, která obvykle přesahuje 

rámec pastorační činnosti ve farnosti, k níž poutní svatyně náleží. 

     „Poutní svatyní se rozumí kostel nebo jiné posvátné místo, k němuž se schválením místního 

ordináře putují četní věřící se zvláštní zbožností.“74 „V poutních svatyních se věřícím hojněji 

poskytují prostředky spásy horlivým hlásáním Božího slova, vhodným podporováním liturgického 

života, hlavně eucharistií a svátostí smíření a schválenými formami lidové zbožnosti.“75 

     Poutní svatyně jsou často památkou událostí, které byly považovány za mimořádné a které 

vyvolaly veřejné projevy zbožnosti. Jsou privilegovanými místy Boží pomoci, místy přímluvy 

Panny Marie a svatých pro častá znamení milosrdenství, která se zde ukazují.76 

                                                 
72 LG 1, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
73 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské  
    nakladatelství, 2001, s. 49 – 70. 
74 CIC kán. 1230. 
75 CIC kán. 1324. 
76 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
    Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 263. 
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     Nejužší vztah k poutním svatyním mají poutě, které vyjadřují charakteristický projev lidové 

zbožnosti. Vlivem fenoménu sekularismu, bychom očekávali určitý pokles zájmu věřících o účast 

na poutích. Skutečnost je však opačná, účast na poutích se těší mezi věřícími velké oblibě.  

     „Křesťanský život se kromě liturgie živí různými formami lidové zbožnosti, zakořeněnými 

v různých kulturách. Církev, i když musí bdít, aby je osvítila světlem víry, podporuje formy lidové 

zbožnosti, které vyjadřují evangelijní cítění, lidskou moudrost a obohacující křesťanský život.“77 

     Mezi formy lidové zbožnosti patří náboženské zvyky a tradice, které svými kořeny sahají do 

dávné historie a přesto, že konkretizují víru v každodenním životě, nelze se divit, že současné 

společenství se k mnohým těmto formám staví kriticky a některé z nich odmítá. Proto je 

pastoračním úkolem současnosti „oddělit zrno od plev a v projevech lidové zbožnosti znovu 

objevit jejich cenné jádro, osvobodit je od všelijakých barevných nánosů a zrohovatělých slupek a 

s láskou znovu postavit před oči věřících staré zvyky v celém jejich pravém smyslu.“78 

     Pobožnosti křesťanského lidu, pokud jsou v souladu s církevními předpisy, doporučuje také II. 

vatikánský koncil. Tyto pobožnosti se mají konat se zřetelem k liturgickému období v souladu 

s posvátnou liturgií, ze které mají vycházet a k ní přivádět lid, protože ona je svou povahou daleko 

převyšuje.79  

 

2.2.1 Slavení liturgie 

 

     Slovo liturgie pochází z předkřesťanského Řecka, kde označovalo konání nějaké veřejné služby 

a později i konání úkonů pohanského náboženství. Slovo liturgie převzali nejprve židovské a 

následně křesťanské náboženství. Toto slovo můžeme vyjádřit českým názvem „bohoslužba“, ve 

smyslu služby člověka Bohu a Boží služby člověku. 80 

     Podstatou liturgie je vědomí, že jediným knězem Nového Zákona je Ježíš Kristus, který své 

kněžství vykonává při bohoslužbě církve. Liturgie nám zpřítomňuje jednotlivá tajemství našeho 

vykoupení.81 Protože všeobecné kněžství věřících má účast na jediném Kristově kněžství, lze 

odvodit, že v liturgii probíhá spojení Boha s člověkem.82 „Liturgické úkony nejsou soukromé 

                                                 
77 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č.1679. 
78 MEISNER Joachim: Dívat se srdcem, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 126. 
79 Srov. SC 13, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
80 Srov. SIMAJCHL Ladislav: Naše role při nedělní bohoslužbě, in: www.fatym.com, ( 20/08/2009 ), s. 6.  
81 Srov. SC 7, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
82 Srov. LG 10, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon,1995. 
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úkony, nýbrž slavnostní projevy církve.“83 „Toto tajemství blaženého společenství s Bohem a se 

všemi, kteří jsou v Kristu, překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost.“84 

     Při slavení liturgie jsou užívána znamení a symboly, které mají své kořeny v díle stvoření a 

v lidské kultuře a stávají se v podstatě nástrojem rozhovoru Boha s člověkem. Tato znamení musí 

v konkrétním slavení liturgie pravdivě zachovávat dvojí rozměr – být znamením ze světa lidí a 

zároveň znamením věčné smlouvy s Bohem.85 

     Je obecnou snahou, aby věřící pochopili nadřazenost slavení liturgie vůči každé jiné formě 

křesťanské modlitby. Nutno dodat, že není cílem této snahy vylučovat, dávat do protikladu či 

posouvat na okraj jiný úkon zbožnosti. Avšak v praxi to znamená, že úkony zbožnosti při 

pobožnostech, nelze slučovat s liturgickými úkony, tyto mají své místo mimo slavení liturgie.86  

      O skutečném stavu farního společenství vypovídá vzájemný vztah tří základních projevů 

církve. Vedle liturgie, která je zdrojem a vrcholem života církve, je to vydávání svědectví 

zvěstováním evangelia a život víry, který se projevuje láskou a službou. Zvěstování evangelia 

směřuje k liturgii, ve které se posilujícím zdrojem stává život víry a služba lásky.87  

     Jedním z důležitých úkolů poutní svatyně je podpora liturgického života v poutním místě. 

Tento úkol se soustřeďuje na posílení kvality slavení liturgie a vůbec neznamená pouhé zvyšování 

počtu slavených liturgií. Poutníci, kteří navštívili poutní místo, musí odcházet posíleni a 

povzbuzeni slavením liturgie, které zde prožili. Vliv slavené liturgie se neomezuje pouze na 

poutní svatyni, ale zahrnuje všechny zkušenosti kultu, které poutníci zažili na poutním místě.88 

     Nedílnou součástí slavení liturgie je duchovní hudba. Tomuto tématu věnoval pozornost také 

II. vatikánský koncil v Konstituci o posvátné liturgii: „Církevní hudební tradice představuje 

nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy především tím, že je to 

bohoslužebný zpěv, vázaný na slova liturgie, a tak tvoří nezbytnou nebo integrující součást 

slavené liturgie.“89 

     Hudba při bohoslužbě posiluje aktivní účast věřících a zvyšuje tak jejich schopnost přijmout 

Boží slovo. „Hudba při bohoslužbě má služebný charakter. Musí se do liturgie začlenit a jí se 

                                                 
83 SC 26, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
84 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č.1027. 
85 Srov. Tamtéž, 1146. 
86 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
    Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 11 – 13. 
87 Srov. Plenární sněm  katolické církve v ČR: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, ( ze dne 3. května  
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    Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 266. 
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podřídit, nikoli naopak. Nesmí docházet k tomu, aby se kvůli hudební nádheře překrývaly důležité 

části liturgie, nebo se překáželo liturgickým úkonům.“90 

     Kromě liturgické hudby, v níž při bohoslužbě sloužené v latině zaujímá první místo 

gregoriánský chorál, koncil doporučuje i lidový náboženský zpěv.91 

 

2.2.2 Eucharistie 

 

     Skutečnost, že církev žije z eucharistie, nevychází jenom z každodenní zkušenosti víry, ale 

skrývá v sobě jádro tajemství církve. Druhý vatikánský koncil ve Věroučné konstituci o církvi, 

označuje eucharistickou oběť „za zdroj a vrchol celého křesťanského života.“92 

     Eucharistie se stává svátostí velikonočního tajemství, ze kterého se rodí církev. V prvotní 

církvi je nazývána „lámáním chleba.“ Tento prvotní obraz církve uskutečňujeme i dnes. 

V eucharistickém daru předal Ježíš Kristus církvi trvalé zpřítomnění velikonočního tajemství. „Ve 

velikonoční události a v eucharistii, jež ji během staletí zpřítomňuje, je opravdu nesmírný prostor, 

v němž jsou jako příjemce milosti vykoupení, obsaženy celé dějiny.“93 

     Díla koncilů i římských papežů v dějinách církve, věnují eucharistickému tajemství 

starostlivou pozornost, čímž dokazují, že eucharistie je to nejcennější v církvi na její pouti 

dějinami.94 

     „Náš Spasitel ustanovil eucharistickou oběť, aby pro všechny časy, dokud nepřijde, zachoval 

v trvání oběť kříže, aby své církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení.“95 

     Událost velikonočního tajemství je zcela odlišná od ostatních událostí dějin, které pomíjejí a 

zapadají do minulosti. Kristovo velikonoční tajemství však naopak nemůže zůstat pouze 

v minulosti, protože Kristus svou smrtí zničil smrt. Všechno, čím Kristus je, a všechno, co 

vykonal a vytrpěl pro všechny lidi, má účast na božské věčnosti, a tím přesahuje všechny časy a je 

v nich přítomno.“96 

     „Kdykoli se slaví na oltáři oběť kříže, uskutečňuje se dílo našeho vykoupení.“97 „Mše svatá je 

zároveň a neoddělitelně památka oběti, v níž se zpřítomňuje oběť na kříži a posvátná hostina 

společenství těla a krve Páně.“98 
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     Vzájemná souvislost mezi církví a eucharistií je velmi úzká ve smyslu vzájemné podpory. 

Označujeme-li podle vyznání víry církev jako jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou, můžeme 

toto označení aplikovat na eucharistické tajemství. Společenství pokřtěných vyjadřuje a potvrzuje 

svou identitu právě slavením eucharistické oběti.99 „Eucharistii slaví církev a křesťané jsou na ni 

zváni Kristem. Duch svatý je shromažďuje, aby vytvořili jedno tělo a vzdali dík Bohu Otci.“100  

     Ve slavení eucharistie určitým způsobem přijímáme spolu s památkou Kristovy smrti také dar 

Panny Marie, který je nám dán z kříže v osobě Jana. „Prožívat v eucharistii památku Kristovy 

smrti, znamená také stále přijímat tento dar. Znamená to vzít k sobě podle Janova příkladu tu, 

která je pokaždé dávána jako Matka. Maria je přítomna s církví a jako její Matka v každé naší 

eucharistické slavnosti.“101 

     Papež Jan Pavel II. vyzýval k tomu, aby pastorační činnost byla chápána v perspektivě 

svatosti.102 Pro tuto pravdu zvláštním způsobem svědčí svatí, v nichž září velikonoční tajemství 

Krista. 

     Slavení eucharistie upevňuje a zdokonaluje církevní společenství. Eucharistie církevní 

společenství nejen vytváří, ale také k němu vychovává. Tato schopnost podpory církevního 

společenství je jedním z důvodů, které vyjadřují důležitost nedělní mše svaté. „Apoštolská práce 

je zaměřena k tomu, aby se všichni, kdo se vírou a křtem stali Božími dětmi, shromáždili vjedno a 

uprostřed církve chválili Boha, účastnili se oběti a jedli ze stolu Páně.“103 

     Ve slavení eucharistie je třeba klást zvláštní důraz na nedělní eucharistii a také na slavení 

nedělního dne, který je dnem vzkříšeného Pána a dnem darů Ducha svatého. Účast na nedělní 

eucharistii by měla být pro každého pokřtěného zásadním závazkem „který je třeba naplňovat 

nejen jako splnění nařízení, ale jako hlubokou potřebu vyvěrající z opravdu uvědomělého a 

soustavného křesťanského života.“104  

     Slavení nedělní eucharistie je středem liturgického života farnosti a zároveň zdrojem její 

jednoty. Slavení dne Páně je dnem církevního společenství, dnem setkání se zmrtvýchvstalým 

Kristem. Každou neděli se tak farnost stává viditelným projevem katolické jednoty Božího lidu. 

Právo účasti na eucharistii mají všichni bez ohledu na společenské, etnické a jiné odlišnosti. Ale 

přesto, že slavení eucharistie je veřejné, je především svátostí pokřtěných.105 

                                                                                                                                                                
98 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č.1382. 
99Srov. JAN PAVEL II.: Ecclesia de eucharistia, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2003, s. 26 – 30. 
100 LUSTIGER Jean – Marie: Tajemství eucharistie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 11. 
101 JAN PAVEL II.: Ecclesia de eucharistia, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2003, s. 48. 
102 JAN PAVEL II.: Novo millennio ineunte, přeložil Ctirad V. Pospíšil Th.D., 2001, s. 16. 
103 SC 10, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
104 JAN PAVEL II.: Novo millennio ineunte, přeložil Ctirad V. Pospíšil Th.D., 2001, s. 19. 
105 Srov. LUSTIGER Jean – Marie: Tajemství eucharistie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2002, s. 14 – 16.   
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     Do popředí pastorace v poutních místech by se měla dostat nabídka prostředků vedoucích ke 

spáse věřících poutníků. Z nich je třeba jmenovat horlivé hlásání Božího slova a náležitá podpora 

liturgického života spojeného zejména se slavením eucharistie a svátosti smíření. Dalším 

prostředkem je podpora schválených forem lidové zbožnosti. Slavení eucharistie zůstává středem 

různorodé činnosti poutních míst, mezi něž zařazujeme kromě evangelizace, také charitativní a 

kulturní činnost. 

     Na poutním místě je třeba vést poutníky k opravdovému setkání s Kristem, a proto je třeba dbát 

a klást důraz na příkladný průběh slavení eucharistie. Je třeba podporovat účast různých skupin 

poutníků překonáním jazykových bariér a při slavení eucharistie podporovat doporučovaný 

gregoriánský chorál pro mešní ordinárium, zejména pro vyznání víry a modlitbu Páně. Je třeba 

vytvořit podmínky a dát poutníkům možnost rozjímavé modlitby a adorace před Nejsvětější 

svátostí.106 

     Často se stává, že ve stejném okamžiku by chtělo slavit eucharistii více skupin, ale odděleně. 

To ovšem neodpovídá církevnímu rozměru eucharistického tajemství. Slavení eucharistie se 

v tomto případě stává nikoliv momentem jednoty a bratrství, ale projevem nějakého 

partikularismu, který neodráží význam společenství a univerzálnosti církve.  

     Prostá úvaha o povaze slavení eucharistie, by měla přesvědčit kněze, který poutě vedou, aby 

dali přednost sjednocení různých skupin při jedné koncelebraci. Je- li třeba, má být toto společné 

slavení pozorné k rozdílnosti jazyků a s ohledem na ni, náležitě uspořádané. Při shromáždění 

věřících různých národností je vhodné, aby byly části mešního ordinária zpívány v latinském 

jazyce, zejména vyznání víry a modlitba Páně. Takové slavení poskytne pravý obraz povahy 

církve i eucharistie a pro poutníky bude příležitostí ke vzájemnému přijetí a oboustrannému 

obohacení.107 

     Na skutečnost působení některých kulturních směrů ve světě, jejichž snahou je odsunout 

z života lidí křesťanský základ na okraj a tak ho vymazat z paměti tradičně křesťanských národů, 

odpovídá papež Jan Pavel II.: „Kultura eucharistie podporuje kulturu dialogu, který v ní nachází 

sílu. Je mylné domnívat se, že by veřejné odvolání na víru mohlo ohrožovat spravedlivou 

autonomii státu a občanských institucí nebo dokonce, že by mohlo podněcovat k postojům 

netolerance. Jestliže v dějinách nechyběly omyly v této oblasti také u věřících, není možné to 

přičítat křesťanským kořenům, ale nedůslednosti křesťanů v porovnání s jejich kořeny.“108 

                                                 
106 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Rok eucharistie, Praha: Česká biskupská  
     konference, 2004, č. 36. 
107 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
     Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 268. 
108Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Rok eucharistie, Praha: Česká biskupská konference, 2004, č. 44. 
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2.2.3 Svátosti křesťanské iniciace 

 

     Svátosti uvedení do křesťanského života tvoří jednu ze tří skupin jejich tradičního rozdělení. 

Do této skupiny náleží svátost křtu, biřmování a eucharistie. „Svátost křtu je začátkem nového 

života, biřmování jej posiluje a eucharistie živí učedníka Kristovým tělem a krví, aby se jednou 

stal druhým Kristem.“109 

     Svátost křtu je označována za bránu k ostatním svátostem, která je nezbytnou podmínkou spásy 

a musí být přijata buď skutečně, nebo opravdovou touhou. Svatým křtem se pokřtěný zbavuje 

hříchu, trvale se připojuje ke Kristu a stává se členem církve.110 

     Církev uděluje křest dětem i dospělým. Mezi dospělé se zařazují ti, kdo po skončení dětství 

nabyli užívání rozumu. Základní formou z hlediska historického i teologického je křest dospělého 

a teprve od této formy je odvozen křest dítěte.111   

     Důležitým faktorem pro přijetí svátosti křtu je adekvátní příprava. „Příprava na křest přivádí 

jen na práh nového života. Víra musí po křtu růst u všech pokřtěných, jak u dětí, tak u dospělých. 

Proto každý rok o velikonoční vigilii církev slaví obnovu křestních slibů.“112 

     Pro přípravu na křest dospělých, obnovil II. vatikánský koncil katechumenát, rozčleněný do 

několika stupňů. Dospělí, kteří chtějí přijmout křest, jsou přijímaní do katechumenátu, kde se na 

přijetí této svátosti připravují podle řádu upraveného biskupskou konferencí.113 Doba 

katechumenátu, která je určena k přiměřené výuce, má být posvěcena posvátnými obřady, které se 

konají postupně v určitém časovém rozmezí.114 Ukončení katechumenátu vrcholí ve společném 

slavení svátosti křtu, biřmování a eucharistie.115 

     Při křtu dětí musí být rodiče dítěte, které má být pokřtěno, řádně poučeni o této svátosti a o 

povinnostech, které z jejího přijetí vyplývají.116 Kanonické právo přesně neurčuje, jakou úroveň 

znalostí by měli rodiče a kmotři před křtem svého dítěte mít. Pro zákonný křest dítěte se vedle 

souhlasu rodičů, vyžaduje „opodstatnění naděje, že dítě bude vychováno v katolickém 

náboženství. V případě, kdy tato naděje zcela chybí, může být křest odložen.“117 Protože křest dětí 

                                                                                                                                                                
          
109 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1275. 
110 Srov. CIC, kan. 849. 
111 Srov. OPATRNÝ Aleš: Příprava rodičů na křest dítěte, Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství  
      pražském, 2001, s. 4. 
112 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1254. 
113 Srov. CIC, kan. 851. 
114 Srov. SC 64, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
115 Srov. Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1232, č. 1233. 
116 Srov. CIC, kan. 851. 
117 Srov. CIC, kan. 868. 
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zahrnuje v podstatě přípravu ve zkrácené formě, je vyžadován katechumenát, který probíhá po 

křtu.118 

     Svatý Otec Benedikt XVI. při křtu malých dětí o svátku Křtu Páně mimo jiné řekl: „Ve křtu 

však maličká lidská bytost dostává život nový, život milosti, který jí umožňuje navázat osobní 

vztah se Stvořitelem, a to navždy, na celou věčnost. Zatímco u ostatních tvorů, kteří nejsou 

povoláni k věčnosti, znamená smrt jenom konec pozemské existence, v nás hřích vytváří vír, který 

nás hrozí pohltit navždy, pokud nám Otec, který je v nebesích, nepodá svou ruku. A právě toto je 

tajemství křtu: Bůh nás chtěl zachránit a sám sestoupil až na dno propasti smrti, aby každý člověk, 

i ten, který padl tak hluboko, že už nevidí nebe, mohl opět najít ruku Boha, zachytit se jí, vystoupit 

z temnot a znovu spatřit světlo, pro něž je stvořen. Všichni cítíme, všichni vnitřně vnímáme, že 

naše existence je touhou po životě, voláním po plnosti, po spáse. Tato plnost života je nám dána 

křtem.“119 

     Z pastoračního hlediska je třeba zaujmout správné stanovisko k problémům, které mohou 

v souvislosti s křtem malých dětí vzniknout. Významnost a popularita poutních míst často vedou 

rodiče dětí k žádosti o křest dítěte právě na tomto místě, mimo svou farnost. Navíc, již z prvního 

pohledu jsou důvody k této žádosti nejasné, povrchní a mnohdy rodiče neposkytují dojem, že by 

mohli být zárukou budoucí křesťanské výchovy dítěte. K těmto problémům je třeba přistupovat 

velmi obezřetně, snažit se odhalit zdravé jádro představ rodičů, na ně navazovat a současně 

předkládat správný obraz křtu.120 

     „Křest je zvláštním obřadem, při kterém prosíme o víru, kterou zároveň vyznáváme. Je 

stvrzením naší osobní smlouvy s Bohem. Je namístě si připomenout onen křestní rozhovor, který 

za mnohé z nás vedli naši rodiče a kmotrové a ptát se, jak tuto smlouvu naplňujeme.“121 

     Druhou svátostí křesťanské iniciace je svátost biřmování. Podle kanonického práva „svátost 

biřmování vtiskuje trvalé znamení pokřtěným, kteří pokračují v uvádění do křesťanského života, 

obohacují se darem Ducha svatého a dokonale se spojují s církví. Tato svátost pokřtěné zavazuje, 

aby byli slovem i skutkem Kristovými svědky a šířili a obhajovali víru.“122 

     Svátost biřmování, stejně jako svátost křtu se uděluje pouze jedenkrát. Přijetí této svátosti 

zdokonaluje obecné kněžství věřících, přijaté při křtu. Křest, biřmování a eucharistie tvoří 

jednotný celek, takže bez biřmování a eucharistie je svátost křtu platná a účinná, ale uvedení do 
                                                 
118 Srov. Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1231. 
119  Česká biskupská konference: Novéna k přípravě na návštěvu Svatého Otce Benedikta XVI. v  
      České republice, České Budějovice: Poustevník – nakl. Studio Gabreta, spol. s.r.o., 2009, s. 24 – 25. 
120 Srov. OPATRNÝ Aleš: Příprava rodičů na křest dítěte, Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství 
      pražském, 2001, s. 4 – 5. 
121 Česká biskupská konference: Novéna k přípravě na návštěvu Svatého Otce Benedikta XVI. v České 
     republice, České Budějovice: Poustevník – nakl. Studio Gabreta, spol. s.r.o., 2009, s. 25. 
122 CIC, kan. 879. 
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křesťanského života zůstává nedokončené.123 Druhý vatikánský koncil v Dekretu o misijní 

činnosti církve, hovoří o misionářské povinnosti celého Božího lidu právě na základě jeho 

připodobnění Kristu, přijetím svátosti křtu, biřmování a eucharistie.124 Přijetím svátostí křtu a 

biřmování Pán pověřuje všechny k apoštolátu. „Laici jsou povoláni k tomu, aby učinili církev 

přítomnou a činnou na těch místech a za těch okolností, kde se může stát solí země jenom jejich 

prostřednictvím.“125 

     Proto mezi pastorační kritéria je nezbytné zařadit otázku, jak učinit svátost biřmování trvale 

přítomnou ve vědomí křesťana. Pro biřmovance by přijetí této svátosti mělo znamenat cestu 

k uskutečnění obrácení, cestu k plnému začlenění do církve s uschopněním k evangelizaci a 

ztotožnění se svátostí křtu vědomým přijetím jeho závazků.126 

     Největším vyjádřením Ježíšovy lásky k nám je eucharistie, která zpřítomňuje jeho oběť na kříži 

v oběti mše svaté, sjednocuje jeho život s naším ve svatém přijímání a je darem jeho trvalé 

přítomnosti v Nejsvětější svátosti. Jinými slovy můžeme říci, že eucharistie uděluje milosti třemi 

různými způsoby. O prvém bylo pojednáno v souvislosti se slavením eucharistie, zde se 

soustřeďuji na milosti eucharistie přijaté ve svatém přijímání a na eucharistickou adoraci před 

Nejsvětější svátostí. 

     Charakter této svátosti vyjadřují její různé názvy: Eucharistie, Večeře Páně, Lámání chleba, 

Eucharistické shromáždění, Památka utrpení a zmrtvýchvstání Páně, Nejsvětější oběť, Svatá a 

božská liturgie, Slavení svatých tajemství, Nejsvětější svátost, Přijímání a Mše svatá.127   

     Přijímáním těla Páně roste naše spojení s Kristem. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve 

mně a já v něm.“128 Přijímání těla vzkříšeného Krista uchovává, rozmnožuje a obnovuje milost 

přijatou při křtu a dává ji možnost růstu.129 

     „Svaté přijímání Kristova těla a krve zvětšuje v tom, kdo přijímá, spojení s Pánem, odpouští 

mu všední hříchy a chrání ho před těžkými hříchy. Vzhledem k tomu, že jsou posilovány svazky 

lásky mezi přijímajícím a Kristem, přijímání této svátosti posiluje jednotu církve, mystického Těla 

Kristova.“130 

     Kodex kanonického práva konstatuje, že „k svatému přijímání smí a musí být připuštěn každý 

pokřtěný, kterému v tom právo nezabraňuje. K udělení svatého přijímání dětem se vyžaduje, aby 

                                                 
123 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1304 – 1306. 
124 Srov. AG 36, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
125 LG 33, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
126 Srov. Pastorační středisko Praha: Příprava na biřmování, Praha: Pastorační středisko sv.  
     Vojtěcha při Arcibiskupství pražském, 2000, s. 5. 
127 Srov. Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1328 – 1332. 
128 Jan 6, 56. 
129 Srov. Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1391 – 1392. 
130 Tamtéž, č. 1416. 
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měly dostatečné poznání a byly připraveny tak, aby pochopily Krista a jeho nauku a mohly 

přijmout tělo Páně s vírou a zbožností.“131 „Církev doporučuje věřícím, aby přijímali svaté 

přijímání kdykoliv se účastní eucharistické oběti, ukládá jim to za povinnost alespoň jednou za 

rok.“132 

     Kodex kanonického práva doporučuje, aby v místech, kde je eucharistie uložena ve 

svatostánku, se každoročně konal výstav Nejsvětější svátosti po vhodnou dobu. Místní 

společenství tak dostává možnost meditace a klanění eucharistickému tajemství. Toto je aktuální 

zvláště na poutních místech, kde se předpokládá větší účast věřících.133 „Protože v oltářní svátosti 

je přítomen sám Kristus, jsme povinni ji uctívat kultem adorace. Návštěva Nejsvětější svátosti je 

důkazem vděčnosti, znamením lásky a patřičnou uznalostí vůči Kristu Pánu.“134 

      

2.2.4 Svátosti uzdravení 

 

     Cílem dvou svátostí uzdravování – svátosti smíření a pomazání nemocných je, aby církev 

pokračovala s pomocí Ducha svatého ve svém díle spásy, které zahrnuje uzdravování věřících.135 

     Sdělení o Božím milosrdenství a odpuštění najdeme v knihách Starého a Nového zákona. Je to 

například pasáž připomínající Boží láskyplné jednání uprostřed svého lidu. „Ale on se slitovával, 

zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze, často odvrátil svůj hněv a nedal zcela procitnout svému 

rozhořčení. Pamatoval, že jsou jenom tělo, vítr, který zavane a už se nevrací.“136 

     Boží Syn přichází a zjevuje se jako ten, kdo má moc jak soudit137, tak i moc odpouštět hříchy138 

a jako ten, kdo nepřichází, aby odsoudil, ale aby odpouštěl a zachraňoval.139 

     Moc odpouštět hříchy uděluje Ježíš skrze Ducha svatého svým apoštolům, obyčejným mužům, 

kteří jsou sami vystaveni nástrahám hříchu: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu 

je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“140 Ježíš uděluje tuto moc apoštolům takovým způsobem, 

že ji mohou přenést na své nástupce, kteří jsou samotnými apoštoly pověřeni posláním a 

odpovědností pokračovat v díle zvěstovatelů Kristova evangelia. Na tomto základě se v církvi 

vyvinulo vědomí odpuštění, udělované skrze svátost pokání. Pán Ježíš ustanovil a svěřil církvi 

                                                 
131 CIC, kan. 912, 913. 
132 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1418. 
133 Srov. CIC, kan. 942. 
134 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1418. 
135 Srov. Tamtéž, č. 1421. 
136 Ž 78, 38 – 39. 
137 Srov. Jan 5, 27. 
138 Srov. Mt 9, 2 – 7, Mk 2, 3 – 12, Lk 5, 18 – 25, Lk 7, 47 – 49. 
139 Srov. Jan 3, 17. 
140 Mt 18, 18. 
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svátost k odpuštění hříchů spáchaných po přijetí svátosti křtu. Způsob slavení této svátosti 

zaznamenal dlouhý proces vývoje. 

     Přijetím svátosti křtu jsme se znovu narodili, vstoupili jsme do nového života. Tento život však 

neodstraňuje křehkost a slabost lidské přirozenosti, která je příčinnou, že se člověk dopouští 

hříchu. Proto v životě křesťana působí stále Kristova výzva k obrácení. To je trvalý úkol církve, 

aby věřící vedla cestou pokání a obnovy křesťanského života.141 Katechismus katolické církve 

uvádí pět ekvivalentních názvů této svátosti: svátost obrácení, svátost pokání, svátost zpovědi, 

svátost odpuštění a svátost smíření.142 

     Svátost smíření je osobní setkání milostného Boha s hříšníkem, který prosí o odpuštění. Kdo 

přistupuje k svátosti pokání, tomu se dostává odpuštění urážek, kterých se vůči Bohu dopustil a 

zároveň se smiřuje s církví. To vyjadřuje a liturgicky uskutečňuje svátost pokání a smíření.143 

     V dostupné literatuře je zmínka o dvou přístupech k svátosti smíření. První je právní přístup ke 

zpovědi. V právním pojetí svátosti pokání je Bůh považován za spravedlivého soudce, který dobré 

odměňuje a zlé trestá. Jde o značně zjednodušený obraz Boha – soudce, který nehledí na 

milosrdenství, ale na věrnost právu. V tomto pojetí je pak svátost pokání chápána jako soud, kde 

obžalovaným je hříšník a soudcem je kněz na místě Božím. Právní chápání hříchu a svátosti 

pokání zdůrazňuje příkazy obsažené v desateru nebo v církevním právu. 

     Druhý přístup k svátosti smíření je osobní, kdy vnímáme Boha jako osobu v jednotě Otce, Syna 

a Ducha svatého, které spojuje láska. Hřích v osobním pojetí pak znamená narušení synovského 

vztahu, který Bůh ustanovil mezi sebou a člověkem. Svátost smíření se v tomto pojetí stává 

znamením ke stvrzení návratu člověka k Bohu a obnovení přátelství mezi Bohem a člověkem.  

     Nelze však toto dvojí pojetí hříchu a svátosti smíření stavět do protikladu. Vztah mezi nimi je 

spíše hierarchický v tom smyslu, že osobní přístup k svátosti smíření lze pokládat za prvořadý a 

zásadní, kdežto právní pojetí je přístupem doplňujícím.144 

     Vykonání zpovědi před Božím služebníkem církve, vyjadřuje kajícník vnitřní obrácení srdce, 

které v sobě zahrnuje lítost nad hříchem, spojenou s předsevzetím již nehřešit. Proto lítost zaujímá 

první místo v úkonech kajícníka. Vyznání hříchů vychází z vnitřního zpytování svědomí a 

vyžaduje od kajícníka vůli, otevřít své srdce Božímu služebníku. Uložené pokání – zadostiučinění, 

které kajícník přijímá, napomáhá k obnově jeho života. V závěru svátostné zpovědi, uděluje Bůh 

                                                 
141 Srov. Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1426, č. 1428. 
142 Srov. Tamtéž, č. 1423 – 1424. 
143 Srov. LG 11, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
144 Srov. AUGUSTYN Józef: Svátost smíření, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, s. 7 – 13. 
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odpuštění skrze znamení rozhřešení, které Boží služebník kajícníkovi uděluje. Tímto se svátost 

smíření stává úkonem, kterým církev vyznává svou víru.145 

     V dialogu lítosti a odpuštění člověk tím, že přijímá Bohem nabízené smíření, je proměněn a 

znovu zakouší svůj život jako usmířený. Toto smíření chce pak uplatnit v odpuštění druhým a ve 

smíření s nimi. Slavení svátostné liturgie smíření musíme vidět jako pokračování procesu, který 

započal sebereflexí ve světle Boží lásky.146   

     Slavení svátosti smíření na poutním místě je jedním z nejvýznamnějších liturgických úkonů, 

protože právě návštěva poutního místa je pro poutníky vyhledávanou příležitostí k vykonání 

svátosti smíření. Věřící potřebují pomoc, aby dokázali vykonat to, co je součástí přijetí této 

svátosti.147 

     Do skupiny svátostí uzdravení náleží svátost pomazání nemocných, kterou církev doporučuje 

své nemocné Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá 

představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně, modlitba 

spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchů, bude mu 

odpuštěno.“148 

     Svátost pomazání nemocných neslouží jen těm, u nichž došlo ke krajnímu ohrožení života, ale 

přijetí této svátosti je vhodné pro věřící při dlouhotrvající nemoci nebo v pokročilejším stáří. Tuto 

svátost mohou přijmout opakovaně, kdykoliv výše uvedená situace nastane. Zvláštní milost 

vycházející z této svátosti spojuje nemocného s Kristovým utrpením k prospěchu věřícího i církve, 

poskytuje útěchu, pokoj a odvahu snášet utrpení spojené s nemocí nebo stářím, působí odpuštění 

hříchů – pokud je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání, nemocnému se dostává uzdravení 

ve smyslu prospěchu ke spáse jeho duše a poskytuje mu přípravu na přechod do věčného života.149 

     Svátost pomazání nemocných se stává významnou částí pastorační činnosti v poutním místě, 

kde může mít charakter společného slavení. Samotná podstata této svátosti, slavené v poutní 

svatyni tvoří harmonický celek, protože právě z tohoto místa vychází nejvíce prosebných modliteb 

k Božímu milosrdenství.150 

      

 

                                                 
145 Srov. OPATRNÝ Aleš: Příprava ke svátosti smíření, Praha: Pastorační středisko, 2001, s. 7 – 9. 
146 Srov. KUNETKA František: Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2001, s. 45. 
147 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii,  
     Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 267. 
148 Jak 5, 14 – 15. 
149 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1527 – 1532. 
150 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, 
     Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 269. 
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2.2.5 Znamení svátostin 

 

     Církev, jako společenství kultu, koná řadu obřadů, jejichž společným cílem je oslava Boha a 

posvěcení člověka. Mezi tyto obřady náleží i udělování svátostin jako znamení, která se podobají 

svátostem v tom, že naznačují účinky, kterých se dosahuje na prosby církve. Svátostiny připravují 

člověka k přijetí účinku svátostí samých. 

     Účinek svátostin je vyjádřen v dokumentu II. vatikánského koncilu: „Liturgie svátostí a 

svátostin působí, že Boží milost, která vyvěrá z velikonočního tajemství Kristova utrpení, smrti a 

zmrtvýchvstání, posvěcuje skoro každou životní událost věřících, jsou-li dobře připraveni. 

Z velikonočního tajemství čerpají všechny svátosti a svátostiny svou sílu. Téměř neexistuje 

správné užívání hmotných věcí, které by se nedalo zaměřit k posvěcení člověka a k oslavě 

Boha.“151 

     Na poutních místech žádají věřící od duchovních nejrůznější žehnání v takovém rozsahu, že 

tato praxe představuje poměrně významné pastorační téma. Tradice žehnání míst, pokrmů a 

různých předmětů v církvi, vychází ze starověku a prochází svým vývojem až do současnosti. 

V současné době jsou správci poutních míst vyzývaní k určité obezřetnosti v přístupu k této 

tradiční praxi.152 

 

2.2.6 Pokoncilní vnímání lidové zbožnosti 

 

     Základní názor na lidovou zbožnost v pokoncilním pojetí, spočívá v jejím vztahu k liturgii. 

Částečně jsem se tohoto problému dotkl v kapitole o slavení liturgie, nyní bych chtěl k tomuto 

problému přistoupit podrobněji, protože jeho aktuálnost je nejvyšší právě v poutních místech. 

     Cílem konstituce Sacrosanctum Concilium, je dospět k takovému názoru, který by vyjadřoval 

harmonický stav mezi liturgií a lidovou zbožností, ve kterém je lidová zbožnost liturgii objektivně 

podřízena. Tyto dva výrazy zbožnosti by se neměly dostávat do vzájemného protikladu. Prvořadý 

význam liturgie však neznamená redukci lidové zbožnosti tím, že by byla považována za 

nadbytečnou nebo dokonce za škodlivou pro život církve.153 

     „Velmi se doporučují pobožnosti křesťanského lidu, pokud jsou ve shodě s církevními předpisy 

a směrnicemi. Uvedené pobožnosti se mají konat se zřetelem k liturgickým dobám a v souladu 

                                                 
151 SC 61, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
152Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní 
     Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 272. 
153 Srov. Tamtéž, č. 50 – 51. 
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s posvátnou liturgií. Z ní mají nějakým způsobem vycházet a k ní přivádět lid, neboť ona je svou 

povahou daleko převyšuje.“154 Z uvedeného textu jednoznačně vyplývá, že liturgie a lidová 

zbožnost, jsou sice dva rozdílné výrazy zbožnosti, co se týká jejich povahy, ale oba jsou součástí 

legitimního projevu křesťanského kultu. 

     Úcta, kterou církev lidové zbožnosti vyslovuje, z jejích hodnot, z nichž nejdůležitější je 

skutečnost jejího vztahu ke Kristovu tajemství a jejího cíle, kterým je oslava Boha a spása 

člověka. Dalším důvodem této úcty je spojení křesťanského poselství, jehož nositelem lidová 

zbožnost je, s kulturou příslušného náboženského společenství. Tím se lidová zbožnost může stát 

ochranným prvkem víry v oblastech, kde nemůže být zajišťována dostatečná pastorační péče.  

     Zesnulý papež Jan Pavel II. ve svých pojednáních ve vztahu k rodině, často označoval rodinu 

za prvořadého nositele lidové zbožnosti, povyšoval ji na domácí svatyni církve. Kromě ranní a 

večerní modlitby měl na mysli čtení a rozjímání o Božím slově v Písmu svatém, úctu 

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Matce Boží, modlitbu u stolu a pěstování zbožných zvyků. 

Neméně důležitým nositelem lidové zbožnosti jsou různá křesťanská sdružení nebo spolky 

věřících.155 

     Významným projevem lidové zbožnosti jsou pobožnosti, které mohou být vzájemně odlišné, 

ale ve shodě s liturgií, představují důležitý prvek náboženského kultu, který je nejvýraznější právě 

na poutních místech. „Je třeba pastorační obezřetnosti, aby se lidová zbožnost podporovala a 

rozvíjela a aby se podle potřeby očišťovalo a usměrňovalo náboženské cítění, které je základem 

takových pobožností.“156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 SC 13, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
155 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní 
     Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 61 – 69. 
156 Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, č. 1676. 
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3 VYBRANÁ POUTNÍ MÍSTA V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI, JEJICH 

   CHARAKTERISTIKA 

 

     Pražská arcidiecéze, která byla založena jako biskupství v roce 973 a na arcibiskupství byla 

povýšena roku 1344, je obdarována řadou poutních míst, která v průběhu bohaté historie místní 

církve, vytvořila zbožnost věřících. U některých z nich církev podtrhuje jejich význam. 

     Na základě dekretu arcibiskupa pražského kardinála Vlka ze dne 25. dubna 2008, byla nově 

vyhlášena čtyři hlavní poutní místa a deset poutních míst pražské arcidiecéze. 

     Pro zpracování zadaného téma této práce byla vybrána tři hlavní poutní místa: kostely 

Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava ( Stará Boleslav ), bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

( Svatá Hora ) a kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského ( Pražské 

Jezulátko). Čtvrté poutní místo vybrané pro sledování pastorační činnosti je kostel svatého 

Matouše ( Hrádek ), který byl výše zmíněným dekretem ustanoven jako poutní místo arcidiecéze 

pražské.157 

 

3.1 Poutní místo Stará Boleslav 

 

    Existují poutní místa, která jsou velmi úzce spjata s osudem našeho národa. V české zemi je 

takovým místem Stará Boleslav. Toto poutní místo je spojeno s místem mučednické smrti svatého 

Václava a s místem, kde je uchováváno Palladium země české. K tomuto místu se vztahují 

všechny významné události dějin českého národa, toto místo je spojeno s našimi největšími 

křesťanskými světci.  

     Mučednická smrt svatého Václava v roce 929, vytvořila kořeny křesťanské víry a kultury, které 

již více jak tisíc let formují náš národ v průběhu jeho dějinné existence. Tento kníže byl 

bezprostředně po své smrti uctíván jako svatý a z vůle národa se stal dědicem české země. Vedle 

historických studií nelze pominout tuto skutečnost. Svatováclavská úcta je ekvivalentní 

historickým faktům z jeho života. Svatý Václav byl silně ovlivněn křesťanskou kulturou života a 

tím se stal přední osobností tehdejších duchovních proudů. Užíval křesťanských zásad ve své 

vládě a jeho státotvorné a právní úsilí vycházelo z lidské zodpovědnosti následovníka Kristova.158 

                                                 
157 Srov. Arcibiskupství pražské: Poutní místa Arcidiecéze pražské, Praha: Arcibiskupství pražské,  
     2008, č.j. 1364/2008. 
158 Srov. PIŤHA Petr: Svatý kníže Václav, in: Národní svatováclavská pouť, Brandýs nad  Labem  - Stará 
      Boleslav, 2005. 



  44 

     Bazilika svatého Václava byla od počátku zamýšlena jako jedno velké mauzoleum nad hrobem 

největšího českého světce. Založil ji kníže Břetislav I. kolem roku 1042. Prastarý kostel svatých 

Kosmy a Damiána, před jehož dveřmi byl svatý Václav zavražděn, byl pojat do nové stavby. 

Stavba baziliky mohla být dokončena až roku 1052.159 

     Obrátíme-li, pohled k počátkům našich dějin zjistíme, že to byla doba plná střetů nejen 

křesťanství s pohanstvím, ale i různých kmenů a rodových seskupení v úsilí o mocenské 

postavení. V postavě svatého Václava náš národ spatřoval svůj vlastní obraz. Viděl svou slávu, 

často vykoupenou těžkostmi, které nakonec vždy nějak překonal a kterými procházel až do naší 

současnosti.160 

     Podle literárních údajů navštívil zde knížecí rodinu svatý Cyril a Metoděj, pobývala zde svatá 

Ludmila, svatý Prokop a svatý Jan Nepomucký. Zde odpočívá Božena, manželka knížete Oldřicha 

a těla svatých Pěti bratří mučedníků, pokračovatelů v díle svatého Vojtěcha. 

     Boleslav milovali ti, kteří milovali českou zemi, její lid a svatováclavskou víru. Patří mezi ně 

Karel IV., arcibiskup Arnošt z Pardubic, kronikář Kosmas, jezuitský historik Bohuslav Balbín a 

další. K tomuto místu se upínali vlastenci doby obrozenecké a v minulém století zde mnozí 

vlastenci hledali pomoc a ochranu před nacistickým nebezpečím a komunistickým útlakem. 

     Stará Boleslav je také nejstarším mariánským poutním místem. Chrám Nanebevzetí Panny 

Marie je významným poutním místem Čech, kde je uchováván milostný mariánský obraz, po 

staletí uctívaný jako Palladium země české. Dnešní poutní chrám vznikl na místě původního 

farního kostela v letech 1613 – 1623. Iniciativa ke stavbě chrámu vzešla od staroboleslavské 

kapituly a od jezuitů pražské klementinské koleje. Ačkoliv byl chrám opakovaně poškozen, 

zejména v době třicetileté nebo prusko – rakouské války, vždy pozoruhodně povstal ke své 

původní slávě.161 

     Předmětem mariánské úcty je milostný mariánský obraz, který představuje zpodobnění Panny 

Marie s Ježíšem v náručí na kovovém reliéfu. Podle tradice se historie tohoto reliéfu váže až ke 

svatému Metoději, který ho věnoval svaté Ludmile při jejím křtu. Tradice dále uvádí, že tento 

reliéf byl samotným svatým Metodějem po byzantském způsobu slit z různých model a bůžků, 

kterých se kněžna Ludmila vzdala po svém obrácení. Odkázala jej svatému Václavu, který jej 

nosil stále u sebe a zbožně jej uctíval. Po jeho zavraždění u dveří kostela svatého Kosmy a 

Damiána, jeho sluha obrázek sňal a při útěku, ve snaze zabránit jeho zneuctění, jej zahrabal do 

                                                 
159 Srov. KELNAR Vladimír: Stará Boleslav – kostel sv. Václava, in: Národní svatováclavská pouť, Brandýs  
      nad Labem – Stará Boleslav, 2005. 
160Srov. KELNAR Vladimír: Stará Boleslav – Nedej zahynouti nám ni budoucím, in: Národní svatováclavská 
    pouť, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 2007. 
161Srov. KELNAR Vladimír: Stará Boleslav – Chrám Nanebevzetí Panny Marie ,in: Národní svatováclavská  
    pouť, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 2006.  
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země dřív, než byl dostižen. Po několika staletích obrázek vyoral rolník na poli v místě, kde dnes 

stojí chrám Panny Marie a předal jej do opatrování kanovníkům staroboleslavské kapituly. Ti na 

místě nálezu postavili kapli, do které byl reliéf umístěn. Místo začalo být navštěvováno poutníky 

z Prahy a okolí. 

     V době husitských válek byl reliéf značně poškozen, ale uchoval se a podle něj byl na počátku 

15. století zhotoven nový, který je uctíván dodnes. První písemné zprávy o zázračných událostech 

před obrazem Panny Marie pochází z roku 1613. Zásluhou staroboleslavské kapituly byly poutě 

obnoveny již v 15. století a značného významu dosáhly v druhé polovině 16. století po opravě 

mariánského chrámu. V této době mírně ustupuje do pozadí první důvod staletých poutí jako místa 

mučednické smrti svatého Václava a na významu nabývá uctívání mariánského obrazu, který je 

s osobou svatého Václava nerozlučně spojen.  

     Vydání Rudolfova majestátu v roce 1609 se stalo důležitou událostí v dějinách tohoto poutního 

místa. Katolíci konali prosebné poutě k Panně Marii staroboleslavské, kde prosili o záchranu 

katolické víry před protestantismem a poněmčením české země. Tehdy byla poprvé Panna Maria 

zobrazená na staroboleslavském reliéfu nazvána Palladiem, tj. „záštitou“. Zprávy o zázračných 

vyslyšeních se spontánně šířily k nelibosti nekatolických kruhů, které se opakovaně snažily 

Palladia zmocnit.  

     Roku 1632 ukradli Palladium Sasové, kteří je po šesti letech, po vyplacení výkupného, vrátili 

zpět. Když roku 1639 vtrhli do Čech Švédové, bylo Palladium ukryto u císaře Ferdinanda III. ve 

Vídni. Po sedmi letech císař reliéf vrátil do Staré Boleslavi. Při nebezpečí vpádu tureckých vojsk 

v roce 1662, bylo Palladium ukryto v Praze stejně jako v roce 1774 při hrozbě další války. V roce 

1778 Palladium přečkalo pruské nebezpečí v úkrytu na faře v Berouně. Za nacistické okupace 

bylo v tichosti sňato z oltáře a zazděno. Na hlavním oltáři se vystavovala pouze kopie. Po 

skončení druhé světové války se Palladium slavnostně vrátilo na hlavní oltář, aby ještě jednou 

opustilo chrám Panny Marie v době komunistické totality. 

     O spojení mariánského a svatováclavského kultu na tomto poutním místě svědčí tzv. Svatá 

cesta z Prahy do Staré Boleslavi v původních čtyřiceti čtyřech zastaveních. Jejich počet vychází 

z počtu invokací loretánské litanie. Dnes se z této cesty dochovala pouze malá část.162 

     Skutečnost, že Palladium, obraz Matky Boží, který uctíval již svatý Václav, se nachází ve Staré 

Boleslavi, není náhodná. Historie nalezení obrazu ukazuje, že Panna Maria si toto místo vybrala. 

Nalezený obraz rolníkem na poli se třikrát vrátil na místo svého původního nálezu. Úcta věřících 

k milostnému obrazu rostla úměrně k zázračným uzdravením, ke kterým na přímluvu Panny Marie 

                                                 
162Srov.  KELNAR Vladimír: Stará Boleslav – Kolébka českých poutí, in: Národní svatováclavská pouť, Brandýs  
     nad Labem – Stará Boleslav, 2008. 
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docházelo. Na tomto poutním místě se projevuje Boží moc, která působí obrácení, naplňuje 

milostmi a uzdravuje duši i tělo, což zůstává často tajemstvím člověka. Nicméně svědectví o 

uzdravení z různých nemocí se uchovala v historických záznamech z tohoto poutního místa.163 

Význam Staré Boleslavi v očích prostého lidu byl neobyčejný. Svědčí o tom záznamy v kronikách 

a pro dokreslení tohoto významu, uvádím některé z nich. 

     „Jak intenzivní, byly poutě do Staré Boleslavi v první polovině 18. století, můžeme usoudit 

z toho, že kolem roku 1740 bylo jen v mariánské svatyni a pouze v letních měsících rozdáno 

52 000 svatých přijímání. V roce 1772 v obou svatyních přes 110 000, z toho více jak 55 000 

v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Dobové záznamy také hovoří o tom, že přicházely poutě 

čítající až 20 000 poutníků, při kterých se zpovídalo nepřetržitě celý den, celou noc a další den, a 

ani tak se nedalo vyhovět všem kajícníkům. Velmi silnou ranou pro poutníky byla doba 

josefínská, doba zákazu poutí. Jak zaznamenal kronikář, počet procesí klesl na šedesát a svatých 

přijímání bylo podáno pouze 19 000.“164 

     Kolem roku 1900 poutě k Palladiu velice poklesly, mnoho lidí o něm dokonce ani nikdy 

neslyšelo. Obratem však byl rok 1918, kdy symboly českého národa získaly opět svůj význam a 

významné poutě byly obnoveny. Byly to především oslavy u příležitosti svatováclavského milénia 

v roce 1929, které oživily kult Palladia. Ve stejném roce přišli do Staré Boleslavi redemptoristé, 

kteří zahájili svou činnost rozsáhlou opravou mariánské svatyně. Zesílily návštěvy poutníků 

z celých Čech a jižní Moravy, některá procesí měla až tisíc poutníků. 

     Dalším velkým mezníkem úcty Palladia byl rok 1938. Slavilo se 300 let přenesení Palladia 

z Prahy do Staré Boleslavi. Navíc byla další světová válka přede dveřmi a národ se k Palladiu 

obracel s prosbou o ochranu své země.165 „Jen 2. – 4. července přišlo asi 80 procesí ze všech stran 

Čech i Moravy. Největší z nich, asi 1200 poutníků bylo z českobrodského vikariátu. Mezi 

nejmohutnější patřila pouť 17. července, asi 3000 věřících z královéhradecké diecéze v čele se 

svým biskupem Mořicem Píchou. 14. srpen 1938 můžeme prohlásit „Dnem Slovanů.“ Sešli se zde 

Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Rusíni a Poláci. Všichni byli spojeni jedinou prosbou k Rodičce 

Boží a svatému Václavu: „Nedej zahynout nám, ni budoucím!“166 

     Jubilejní slavnosti Palladia se konaly ve dnech 7. – 11. září. Palladium bylo převezeno do 

Prahy na Staroměstské náměstí. Prosit k Palladiu přišlo přes 150 000 lidí. Týnský chrám svou 

kapacitou nestačil a tak bylo Palladium uctíváno na náměstí. Po mši svaté v Týnském chrámu bylo 

                                                 
163 Srov. ZUBKOWICZ Wojciech: Proč Stará Boleslav?in: Poutní místo ve Staré Boleslavi, Stará Boleslav: 
     O. pallotini, 2004, s. 8 – 9. 
164 STARABOLESLAV.COM: Palladium země české – historie, in: www.staraboleslav.com, ( 17/01/2008 ), s. 3 
165 Srov. Tamtéž, s. 3. 
166 Tamtéž, s. 4. 
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Palladium slavností kolonou, za účasti mnoha politiků a představitelů církve, převezeno zpět do 

Staré Boleslavi.  

     Když 15. března 1939 Němci zabrali i to, co po českém státu ještě zbylo, putovaly četné poutě 

do Staré Boleslavi až do 1. září, kdy po vypuknutí německo – polské války, přišla nařízení značně 

omezující národní i náboženskou svobodu. Ve strachu před Němci bylo Palladium tajně zazděno a 

nahrazeno věrnou kopií. Z tohoto úkrytu bylo vyjmuto 23. června 1945. 

     Po osvobození Československa se rozšířila myšlenka na uspořádání oslav k poděkování Panně 

Marii za ochranu země. Oslavy proběhly v Praze od 24. června do 1. července 1945, kdy 

Palladium bylo vystaveno úctě věřících postupně v nejvýznamnějších pražských kostelech. Jedno 

odpoledne bylo převezeno k uctění těm, kteří je nemohli sami navštívit do Vincentina, k slepcům 

a do nemocnic. 

     Po těchto velkolepých a krásných oslavách se měla historie Palladia země české opakovat. 

Přišel duben 1950 a s ním internace redemptoristů a stupňující se represe komunistického režimu 

proti katolické církvi a svobodě vůbec. Církevní správu ve Staré Boleslavi přebírají diecézní kněží 

– kanovníci staroboleslavské kapituly svatých Kosmy a Damiána. Ti však neměli reálné možnosti 

k šíření úcty k Matce Boží staroboleslavské, a proto význam tohoto poutního místa začíná 

s rostoucí represí režimu, výrazně klesat. Jen sporadicky se objevují věrní ctitelé, kteří se i přes 

hrozbu perzekucí odvážili přijít, poklonit se Palladiu a navštívit místo mučednické smrti svatého 

Václava. Po pádu komunistického režimu ve střední Evropě přichází uvolnění. Začínají vzrůstat 

počty poutníků a lidé ztrácejí strach z pořádání veřejných poutí.167 

     V době mého sledování pastorační činnosti spravoval toto poutní místo řád kněží pallotinů, 

kteří přišli do Staré Boleslavi v roce 2003 na pozvání arcibiskupa pražského kardinála Miloslava 

Vlka. Po pětiletém působení, koncem roku 2008 ze Staré Boleslavi odcházejí. 

     Kněží a bratři tohoto společenství tvoří komunitu, založenou v roce 1846 jako „Společnost 

katolického apoštolátu“, která je částí „Unie katolického apoštolátu.“ Název řádu pochází od 

zakladatele tohoto společenství svatého Vincence Pallottiho, který byl diecézním knězem. Žil 

v 19. století ( 1795 – 1850 ) v Římě. Pracoval mezi mládeží, sirotky, vězni, nemocnými vojáky, 

vyučoval na tehdejších školách a byl vyhledávaným zpovědníkem. Společenství, které založil, 

mělo sdružovat všechny lidi, laiky i duchovní, lidi různých stavů i profesních oborů, kteří by 

společně hlásali evangelium. Průvodní myšlenkou byla idea všeobecného apoštolátu.168 

 

                                                 
167 Srov. STARABOLESLAV.COM: Palladium země české – historie, in: www.staraboleslav.com, 
     ( 17/01/2008 ), s. 4 – 5. 
168 Srov. STARABOLESLAV.COM: Otcové Pallotini – Řád Pallotinů, in: www.staraboleslav.com, 
     ( 17/01/2008 ), s. 1. 
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3.2 Poutní místo Svatá Hora v Příbrami 

 

     Svatá Hora je nejstarším mariánským poutním místem v Čechách s poutní svatyní Nanebevzetí 

Panny Marie a s rezidencí redemptoristů. Farnost Svatá Hora náleží k vikariátu Příbram pražské 

arcidiecéze. Rozkládá se na kopci ( 586 m ) na jihovýchodním okraji města Příbram, s jehož 

středem je spojena 400 m dlouhými, krytými svatohorskými schody. 

     Svatá Hora patří mezi nejvýznamnější a nejstarší mariánská poutní místa v Čechách a zároveň 

patří k nejnavštěvovanějším poutním místům nejen českých poutníků. 

     Otázka vzniku tohoto poutního místa není dodnes vyřešena. Kdy byla postavena původní 

kaplička, která byla později zastavěna dnešní barokní svatyní Panny Marie, není známo. Podle 

pověsti ji dal postavit již ve 13. století rytíř z rodu Malovců jako poděkování Panně Marii za 

ochranu před loupežníky. Jiní spojují její počátky s prvním pražským arcibiskupem Arnoštem 

z Pardubic ( 1344 se stal pražským arcibiskupem, zemřel v roce 1364 ), který často v Příbrami 

pobýval v městském dvorci přestavěném na kamenný hrad, který patřil pražským biskupům. 

     V historických pramenech je svatostánek na Svaté Hoře doložen k počátku 16. století. Brzy po 

bitvě na Bílé hoře byla do kostelíka přenesena z kaple příbramského hradu soška Panny Marie, 

která se stala předmětem zbožné úcty lidu z okolí. Soška z hruškového dřeva, dodnes umístěná na 

hlavním oltáři baziliky, je dřevořezba lidového umělce, datovaná do 14. až 15. století. Podle 

pověsti ji vyřezal sám arcibiskup Arnošt z Pardubic, velký mariánský ctitel, s jehož jménem jsou 

spojena i jiná výtvarná díla. 

     K roku 1632 se vztahuje zázračné uzdravení slepého Jana Procházky z Nymburka, který byl 

jeden z nejznámějších poustevníků, kteří v té době střežili svatyni na Svaté Hoře. Pro to, aby 

význam Svaté Hory přerostl regionální rámec, vykonal nejvíce řád jezuitů. Již od svého příchodu 

do tohoto kraje ( jejich sídlo byla Březnice ), věnovali pozornost Svaté Hoře se záměrem zbudovat 

zde poutní místo pro celé české království. V roce 1647 dostal jezuitský řád Svatou Horu 

definitivně do své správy. O dva roky později na toto místo jezuité přivedli první slavné procesí, 

které vyšlo z Březnice s účastí šlechty i prostého lidu z širokého okolí. To byl začátek staletí 

trvajících poutí na Svatou Horu. 

     Jezuité přistoupili k promyšlené výstavbě poutního místa a s vlastní stavbou začali v roce 1658. 

Za jejich působení, které trvalo 126 let, byla svatyně postavena až na drobné výjimky do dnešní 

podoby. Roku 1673 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie posvěcen pražským arcibiskupem 

Matoušem Ferdinandem Sobkem z Bílenberka. Stavba areálu byla dokončena ve 20. letech 18. 

století. Oblíbenost Svaté Hory jako navštěvovaného poutního místa v průběhu let rostla. Jezuité 
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šířili věhlas a úctu Panny Marie svatohorské po celé zemi. Největší událostí v dějinách Svaté Hory 

byla korunovace milostné sošky Panny Marie v roce 1732. Svatý Otec na žádost jezuitů 

vyznamenal sošku Panny Marie zlatou korunkou. Korunovační slavnosti přilákaly na Svatou Horu 

poutníky z celých Čech i ze sousedních zemí. „Již v samých počátcích poutního místa, roku 1651, 

je zaznamenáno 27 poutí s účastí 18 221 poutníků. V dalších letech jejich počet rychle rostl, takže 

již v letech před korunovací počet poutníků dosahoval 150 tisíc ročně. Po korunovaci roku 1732 

jsou roční počty poutníků uváděny nad 200 tisíc.“169 

     Svatou Horu spravovali příslušníci jezuitského řádu až do svého zrušení roku 1773. Jejich 

odchod sice zabránil přestavbě poutního komplexu, ale návštěvnost Svaté Hory se tím nijak 

nezmenšila. V letech 1773 – 1861 vedli duchovní správu Svaté Hory diecézní kněží s titulem 

probošta a s právem nosit pontifikálie. 

     V říjnu roku 1861 se na pozvání pražského arcibiskupa Bedřicha kardinála Schwarzenberga 

ujali duchovní správy tohoto poutního místa redemptoristé. Ti zde působili do násilného zrušení 

klášterů v roce 1950, krátce mezi roky 1968 – 1973, a od roku 1990 zde působí dodnes. Za jejich 

péče byl kostel roku 1905 ozdoben papežem Piem X. titulem „basilica minor“. V letech 1928 – 

1931 proběhla generální rekonstrukce areálu ke 200. výročí korunovace.  Roku 1934 byly 

pořízeny nové zvony, mezi roky 1933 – 1948 bylo upraveno okolí Svaté Hory do podoby parku a 

roku 1938 byl postaven exerciční dům. Po válce se Svatá Hora stala místem velkých slavností a 

manifestace víry Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků i Zakarpatských Ukrajinců v souvislosti 

s 600. výročím milostné sošky Panny Marie v roce 1948. V době komunismu i přes silný 

náboženský útlak a všemožné překážky byla Svatá Hora útočištěm věřících a jakýmsi srdcem 

českého národa, které nikdy nepřestalo tlouci. Vnější vzhled poutního komplexu byl narušen a 

poškozen požárem 27. dubna 1978. Opravné práce byly náročné, ale během několika let byla 

stavba opravena a poutě pokračovaly dál. 

     Novodobá historie Svaté Hory se začíná psát po 24. březnu 1990, kdy se duchovní správy opět 

ujali redemptoristé. Roku 1993 byly obnoveny svatohorské schody, roku 1995 byla Svatá Hora 

prohlášena národní kulturní památkou a bylo pořízeno slavnostní osvětlení areálu. Roku 1998 toto 

místo oslavilo 650. výročí milostné sošky Panny Marie a roku 1999 se zde uskutečnilo celostátní 

setkání mládeže z celé České republiky. V letech 1999 – 2001 byl na Svaté Hoře umístěn vysílač 

Radia Proglas. V roce 2002 proběhla náročná, generální rekonstrukce terasy, na níž stojí kostel, 

včetně všech schodišť. 

                                                 
169 POUTNÍ MÍSTA: Průvodce, Praha: Olympia, 1991, s. 36. 
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     V roce 2005 se na Svaté Hoře slavila významná událost – 100. výročí povýšení na baziliku. Ve 

dnech 4. – 5. června proběhla národní pouť za hojné účasti věřících a zahraničních hostí. 

K příležitosti stého výročí obdržela svatohorská bazilika významný dar – nový oltář, ambon a 

další předměty liturgického prostoru z dílny akademického sochaře Otmara Olivy. O vánocích, 26. 

prosince 2007 požehnal kardinál Miloslav Vlk za účasti papežského nuncia Diego Causera na 

Svaté Hoře nové varhany.170 Zdá se, že redemptoristé v současné době otevírají novou etapu ve 

vývoji i duchovním životě Svaté Hory. 

     V době mého sledování pastorační činnosti v poutním místě Svatá Hora, nadále spravují toto 

místo redemptoristé. Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele byla založena roku 1732 svatým 

Alfonsem de Liguori. Toto společenství se začalo velice rychle šířit, takže roku 1749 papež 

Benedikt XIV. potvrdil řeholi institutu a ta platila až do II. vatikánského koncilu. 

     Roku 1886 dostala kongregace od blahoslaveného papeže Pia IX. do opatrování ikonu Matky 

ustavičné pomoci. Redemptoristé ji šíří při svém apoštolském působení a dnes patří tento obraz 

k nejrozšířenějším mariánským obrazům ve světě. 

     Pražská provincie redemptoristů byla založena 26. dubna 1901 a patřila mezi nejsilnější 

provincie na světě. V důsledku zákazu společného života v klášteřích a faktickému rozprášení 

řeholníků v době komunismu, má dnes pražská provincie 29 řeholníků. Jejich hlavní aktivitou je 

pastorační práce na poutních místech a vedení exercicií. Kromě této vnější aktivity, náleží mezi 

její hlavní činnost konsolidace provincie a její přechod ke speciální pastorační práci ( lidové misie, 

práce s moderními prostředky komunikace, zvláště s internetem ).171 

     K výzvám a nadějím budoucnosti se vyjadřuje současný provinciál P. Stanislav Přibyl: „Naší 

nadějí jsou všechna ponížení a utrpení našich spolubratří během doby komunismu. Jestliže věříme, 

že oběť má smysl, potom máme před sebou dobrou budoucnost.“172 

 

3.3 Poutní místo Hrádek u Vlašimi 

 

     Poutní místo Navštívení Panny Marie na Hrádku je duchovním centrem Podblanicka. Nachází 

se asi 4 km severovýchodně od Vlašimi v blízkosti obce Ctiboř. Z původního hradiště byla v 11. 

nebo 12. století zbudována tvrz a později poblíž ní kostel svatého Matouše. Kdy byl hrádecký 

kostel postaven nelze říci, ale v padesátých letech 14. století byl farním kostelem zasvěceným 

svatému apoštolu a evangelistovi Matoušovi a měl vlastního duchovního správce. Podle tradice se 

                                                 
170 Srov. SVATÁ HORA: Historie a kláštery – Svatá Hora, in: www.cssr.cz, ( 05/01/2008 ), s. 1 – 2. 
171 Srov. REDEMPTORISTÉ: Pražská provincie, in: www.cssr.cz, ( 05/01/2008 ), s. 4. 
172 Tamtéž, s. 4. 
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již v době Karla IV. na oltáři tohoto chrámu nacházela milostná soška Panny Marie, kterou tomuto 

místu daroval velký mariánský ctitel českého středověku Arnošt z Pardubic.173  Alternativou 

zůstává i druhý možný dárce sošky v pozdější době Jan Očko z Vlašimi. 

     Vlna politicko – náboženského rozdělení po skončení husitských válek ničivě zasáhla i Hrádek. 

Mnozí z historiků se domnívají, že Hrádek byl vypálen vojskem Jiřího z Poděbrad roku 1467 jako 

výraz msty. Ohněm byl zničený natolik, že se v listinách pozdější doby nazývá tvrzí pustou – 

Hrádkem spáleným. Není známo, co se za tohoto velkého požáru stalo s hrádeckým kostelem, zda 

nebo do jaké míry byl poškozen. Jisté však je, že jeho existence zůstala zachována. Majetek 

poražených přešel do rukou Mikuláše Trčky, pána z Vlašimi, který údajně zachránil cennou 

hrádeckou sošku před zničením tím, že ji převezl na vlašimský zámek, kde zůstala až do roku 

1540, kdy byla vrácena do zřejmě již opraveného kostela. V roce 1624 se správa kostela vrací do 

rukou katolických kněží. 

     V druhé polovině 17. století, kdy se kraj vzpamatovává z pohrom třicetileté války, Hrádek 

vstupuje do období, kdy zejména o svátku Navštívení Panny Marie začínají přicházet poutní 

procesí z nejbližšího okolí. Mariánská úcta se zvyšovala zejména po skutečnosti zázračného 

působení Panny Marie prostřednictvím milostné sošky, jehož věrohodnost byla potvrzena roku 

1763 záznamem o zázračném uzdravení. O svátku Navštívení Panny Marie na Hrádek putovala 

procesí z celého Podblanicka, Posázaví a z Vysočiny.174 

     Ve snaze potlačit úctu k tomuto svatému místu, byla v roce 1765 z nařízení zemské vlády a 

knížecí arcibiskupské konzistoře, která podlehla vládnímu nátlaku, odstraněna milostná soška 

Panny Marie z oltáře a uzavřena v sakristii. Takto uzavřena zůstala až do roku 1790, kdy na 

Hrádek přišlo mohutné procesí poutníků z Vlašimi. Po skončené bohoslužbě někteří z nich vnikli 

do sakristie, násilím otevřeli zapečetěnou skříň a sošku Panny Marie vrátili zpět na oltář. Nastalo 

přísné vyšetřování s konečným rozhodnutím, že soška může prozatím na oltáři zůstat, ale ona tam 

od toho dne zůstala trvale. 

     Výraznou kněžskou osobností byl František V. Kamarýt, který na Hrádku působil třicet pět let 

( 1886 – 1921 ). Z počátku to byl jeho zápas s kompetentními úřady o fyzické udržení kostela a 

fary, objektů ve velmi zpustlém stavu. Po provedených opravách zvelebil také jejich okolí a 

zasloužil se o dovybavení interiéru kostela novými liturgickými a uměleckými předměty. 

Z významných akcí novodobých dějin Hrádku lze uvést konání prvních lidových misií v roce 

1904 a generální kanonickou vizitaci s udělováním svátosti biřmování v květnu 1915. 

                                                 
173 Srov. ROYT Jan: Panna Maria, in: Katolický týdeník č. 15. Perspektivy č. 8, ( 2008 ). 
174 Srov. JANÁTOVÁ Alena, CIAGLO Wladyslaw: Hrádek. Poutní místo Navštívení Panny Marie, Kostelní  
     Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 14 – 23. 
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     Další, pro Hrádek významnou duchovní osobností byl P. Hrabačka, který obnovil zvony, 

zabavené v průběhu války.  V letech 1971 – 1994 byl Hrádek svěřen do duchovní péče P. Bořivoje 

Bělíka. V tomto období neustále klesal počet věřících stejně jako účast dětí na výuce náboženství, 

klesal i počet obyvatel v přilehlých vesnicích tím, že mladí občané odcházeli do města. P. Bělík 

nechtěl tomuto trendu nečinně přihlížet a zvolil jediný možný nekonfliktní prostředek rezistence, 

kterým se stalo úsilí o materiální obnovu celého poutního místa. Za jeho působení Hrádek 

skutečně výrazně změnil svou podobu v pozitivním smyslu.175 

     Od roku 1994 je hrádecká farnost v duchovní správě Kongregace kněží mariánů, nejstaršího 

mužského polského řádu. Jejich samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko byl vytvořen 8. 

prosince 1994 a je součástí polské provincie.176 První kněží mariáni bydleli na vlašimské faře a 

odtud spravovali i Hrádek, kde vybudovali venkovní oltář, provedli stavební úpravy fary a bývalé 

školy, kterou zakoupili k vybudování exercičního domu. 

     V roce 1998 bylo rozhodnuto, že Hrádek dostane svého vlastního duchovního správce, kterým 

se stal P. Wladyslaw Ciaglo, současně představený řeholní struktury výše zmíněného vikariátu.177 

     Kongregace kněží mariánů Neposkvrněného početí Panny Marie byla založena v roce 1873. 

Jejím zakladatelem byl P. Stanislav Papczynski ( 1631 – 1701 ), jehož beatifikační proces byl 

ukončen v současné době. Svým spolubratřím vytýčil následující cíle: šířit úctu 

k Neposkvrněnému početí Panny Marie a pod její ochranou vykonávat apoštolskou činnost, 

pomáhat duším v očistci a účastnit se svou pomocí v pastoraci farností.178  

     V různorodém díle apoštolské služby od samého počátku kongregace je tajemství 

Neposkvrněného početí Panny Marie zvláštním znakem, silou a radostí, mariánského povolání.179 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Srov. JANÁTOVÁ Alena, CIAGLO Wladyslaw: Hrádek. Poutní místo Navštívení Panny Marie, Kostelní 
     Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 24 – 44. 
176 Srov. Krátká historie a charisma kongregace kněží mariánů, in: www.poutnimistohradek.unas.cz, 
     ( 15/11/2007 ). s. 1. 
177 Srov. JANÁTOVÁ Alena, CIAGLO Wladyslaw: Hrádek. Poutní místo Navštívení Panny Marie, Kostelní 
     Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 53 – 54. 
178 Srov. ROGALEWSKI Tadeusz: Blahoslavený Stanislav Papczynski, Kostelní Vydří: Karmelitánské  
     nakladatelství, 2007, s. 65 – 68. 
179 Srov. Krátká historie a charisma kongregace kněží mariánů, in: www.poutnimistohradek.unas.cz, 
     ( 15/11/2007 ), s. 1. 
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3.4 Poutní místo Pražské Jezulátko v chrámu Panny Marie Vítězné a svatého 

Antonína Paduánského 

 

     Malá soška Milostného Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné v Praze je jedním 

z nejznámějších symbolů Prahy a českých zemí po celém světě, zejména ve španělsky mluvících 

oblastech. Pražské Jezulátko se stalo „pojmem zázračné svatosti a karmelitánským palladiem, 

který je vyjádřen kromě češtiny pěti světovými jazyky: Pražské Milostné Jezulátko, das 

gnadenreiche Jesukindlein von Prag, Enfant Charitable de Prague, Bambino Gesu di Praga, Jesu 

Nino de Praga, the Graceful Infant Jesus of Prague.“180 

     „Pražské Jezulátko nám zpřítomňuje lidství a Božství Ježíškovo. Dítě, v němž teprve dřímá 

vše, co velkého a krásného může se rozvinout v lidské duši. Je dítětem královským, jež vedle 

královského pláště a královské koruny třímá v drobné dětské ručce celý svět Křížem spásy 

ozdobený.“181 

     Pražské Jezulátko je zobrazením Krista Krále, který kraluje pokorně, tiše, skrytě a navěky. 

V sošce Jezulátka uctíváme Kristovo dětství, reálné, pravé, nepředstírané. Něha a starost, která 

tuto úctu provází, je neumělým pokusem o vyjádření našich citů ke Kristu. Je to pokus lidský, ale 

Bůh od nás jako od lidí přece jinou odpověď nečeká. Bůh chce celého člověka a přišel na svět, aby 

naše city zaměřil tím správným směrem. Forma pobožnosti může být mnoha lidem cizí, ale neměli 

bychom odsuzovat vše, co se liší od našich zvyklostí. Lidová zbožnost může být v některých 

svých projevech přepjatá, ale v žádném případě není nebezpečím pro samu víru, na rozdíl od 

racionalistických a intelektuálních koncepcí jakési čisté víry, která pyšně rozhoduje o tom, jak má 

Bůh opravdu hovořit ke svým dětem. A on zatím mluví zcela jasně, třeba i vyslyšením nesčíslných 

proseb k Pražskému Jezulátku.182 

     Svatyně, v níž je uchovávána a uctívána světoznámá soška Pražského Jezulátka se nachází 

v Praze na Malé Straně v Karmelitánské ulici. Kostel, zasvěcený Panně Marii Vítězné a svatému 

Antonínu Paduánskému, je každoročně cílem mnoha věřících z Čech i z celého světa. Kostel 

Panny Marie Vítězné náleží k římskokatolické farnosti u kostela svatého Tomáše Praha – Malá 

Strana v I. pražském vikariátu. Dnešní svatyni nechali postavit v letech 1611 – 1613 německy 

mluvící luteráni. Kostel byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. Po bitvě na Bílé hoře získal kostel 

Nejsvětější Trojice řád karmelitánů.183  

                                                 
180 NOVOTNÝ Antonín: Pražské Jezulátko, Nakladatelství Bystrov a synové, 2000, s. 87. 
181 Tamtéž, s. 11. 
182 Srov. BENEŠ Petr: Úcta k Dítěti Ježíšovi III.: Pražské Jezulátko, in: www.effatha.cz, ( 22/08/2007 ), s. 1 – 2. 
183 Srov. PRAŽSKÉ JEZULÁTKO: Chrám Panny Marie Vítězné, in: www.pragjesu.info, ( 27/08/2007 ). 
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     Na přání arcibiskupa pražského, kardinála Miloslava Vlka, se vrátili bosí karmelitáni po dvou 

stech letech do Prahy 2. července 1993. Od té doby toto poutní místo, milované lidmi mnoha 

národů, znovu ožilo. Stalo se místem setkání s Kristem i mezi lidmi navzájem, místem modlitby, 

víry a inspirace, odkud vyzařuje Ježíšův pokoj do celého světa. 

     Kardinál Miloslav Vlk požehnal v kostele Panny Marie Vítězné spolu s brazilským 

arcibiskupem Raymundem Damasceno Assisem 17. září 2007 kopii sošky Panny Marie 

z Aparecidy.  Soška Panny Marie byla po požehnání umístěna na oltář vedle sošky Pražského 

Jezulátka. Jak uvedl kardinál Miloslav Vlk ve své homilii „stojí tak vedle sebe matka a dítě, což 

symbolizuje jeden z nejpevnějších vztahů, a toto by měla být také výzva vnášet dobro do 

společnosti a do vztahu jednoho k druhému.“184 

     Chrám Panny Marie Vítězné se stal mezinárodním poutním místem modliteb a setkávání. Na 

bohatě zdobeném mramorovém oltáři, stojí skleněná schránka s jedním nejuctívanějších obrazů 

Krista, Pražským Jezulátkem. 

     Původ sošky není znám, zachovala se však starobylá legenda, která líčí její vznik. Vytvořil ji 

prý někdy v 11. nebo 12. století jeden zbožný mnich v polorozbořeném klášteře v jižním 

Španělsku. Tvář se pokoušel modelovat podle Božského Dítěte, které se mu zjevilo. Nebyl však 

dlouho schopen vystihnout jeho podobu. Až na sklonku života se mu Dítě zjevilo podruhé, a 

teprve poté se mu podařilo tvář věrně dokončit. 

     Ověřená historie Pražského Jezulátka začíná v polovině 16. století. Sošku s sebou do Čech 

přivezla Maxmiliána Maria Manriquez de Lara, která darovala sošku své dceři Polyxeně jako 

svatební dar a ta ji po smrti svého manžela roku 1628 věnovala karmelitánům u Panny Marie 

Vítězné. Úcta k božskému Dítěti doznala značného rozkvětu, ale po vpádu Sasů do Prahy roku 

1631 zcela zanikla. Sasové vyplenili i karmelitánský konvent, soška byla vyhozena do smetí.  

Roku 1634 karmelitáni z Prahy uprchli před Švédy. Za rok se sice někteří bratři vrátili, ale soška 

Jezulátka už upadla v zapomnění. 

     Roku 1637 byl do pražského konventu povolán P. Cyril od Matky Boží, který se tu před lety 

v noviciátu modlil u sošky Jezulátka. Začal po ní pátrat a nakonec ji skutečně nalezl.  

     Díky karmelitánům se úcta k pražskému Jezulátku začala šířit po celém světě, zvláště ve 

španělsky mluvících zemích. V celé Latinské Americe je mnoho oltářů a soch Pražského 

Jezulátka, uctívána je i v Číně, Oceánii a jinde. V minulosti byla soška Pražského Jezulátka 

místem, kam se uchylovali věřící nejen ve svých soukromých potřebách, ale i v dobách ohrožení 

                                                 
184 SVATÁ HORA: Soška Panny Marie z Aparecidy u Pražského Jezulátka, in: www.svata-hora.cz,  
     ( 20/11/2007 ), s. 1. 
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města a národa. Ani dnes bychom neměli zapomínat na to, že u této sošky si již mnoho lidí 

vyprosilo od Boha milost a pokoj.185 

     Správci tohoto poutního místa, bosí karmelitáni jinak Bosí bratři blahoslavené Panny Marie 

z hory Karmel jsou členové katolického řeholního řádu navazujícího na starozákonní prorockou 

tradici a rané křesťanské poustevnictví. Řád nese jméno podle biblické hory Karmel v Palestině, 

kde se během křížových výprav usadili první bratři, aby zde vedli život v poslušnosti vůči Ježíši 

Kristu. Inspirací jim byl starozákonní prorok Eliáš a matka Panna Maria, jíž byl zasvěcen jejich 

první kostel a později celý karmelitský řád.186  

     K nám do Prahy je uvedl Karel IV. v roce 1347. Reformovaná větev bosých karmelitánů 

vznikla v 16. století ve Španělsku díky svatým Terezii z Avily a Janu od Kříže. Rychle se rozšířila 

i do Čech. Řád je charakteristický svým důrazem na modlitbu a bratrský život. Bratři se věnují též 

manuální práci a skupinové nebo individuální duchovní péči.187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Srov. BENEŠ Petr: Úcta k Dítěti Ježíšovi III., Pražské Jezulátko, in: www.effatha.cho.cz, ( 22/08/2007 ), s. 2. 
186 Srov. NOVOTNÝ Antonín: Pražské Jezulátko, Nakladatelství Bystrov a synové, 2000, s. 25 – 27. 
187 Srov. PRAŽSKÉ JEZULÁTKO: Bosí karmelitáni, in: www.pragjesu.info, ( 27/08/2007 ). 
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4 SLEDOVÁNÍ PASTORAČNÍ ČINNOSTI VE VYBRANÝCH POUTNÍCH 

MÍSTECH PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 

 

4.1 Metodický postup 

 

     Předmětem sledování pastorační činnosti jsou čtyři vybraná poutní místa pražské arcidiecéze: 

Stará Boleslav ( kostely Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava ), Svatá Hora, Hrádek u 

Vlašimi a kostel Panny Marie Vítězné ( Pražské Jezulátko ) v Praze. Pastorační činnost byla 

sledována v období let 2005 – 2008.  

     Sledované ukazatele ( kritéria ) pastorační činnosti vycházejí z Katechismu katolické církve, 

z dokumentů II. vatikánského koncilu ( pastorační konstituce Gaudium et spes ), z Direktáře o 

lidové zbožnosti a liturgii a ze Závěrečného dokumentu Plenárního sněmu katolické církve 

v České republice. 

     Ukazatelé pastorační činnosti v poutním místě jsou uvedeny v následujícím pořadí: 

1. Struktura farnosti a úroveň farního společenství. 

2. Návštěvnost a podmínky pro přijetí poutníků. 

3. Slavení liturgie. 

4. Evangelizace, charitativní činnost a duchovní ekumenické úsilí. 

     Potřebné údaje k výše uvedeným ukazatelům byly získávány několikerým způsobem: 

a) osobní návštěvou jednotlivých poutních míst s účastí na slavení liturgie a sledováním 

aktuálního informačního materiálu v poutních svatyních. 

b) sledováním internetových stránek, kterými daná poutní místa vesměs disponují. 

c) osobním kontaktem s odpovědným zástupcem poutního místa, který mi poskytl vyjádření 

k jednotlivým sledovaným kritériím. Informace o poutním místě Stará Boleslav mi poskytl 

probošt staroboleslavské kapituly P. Mgr. Vladimír Kelnar, o poutním místě Svatá Hora provinciál 

redemptoristů a tehdejší farář na Svaté Hoře P. Mgr. Stanislav Přibyl, CSsR, o poutním místě 

Hrádek u Vlašimi tehdejší farář vlašimské farnosti P. Mgr. Ing. Jan Dlouhý a farář a správce 

poutního místa P. Mgr. Mariusz Sierpeniak MIC, o poutním místě u Pražského Jezulátka v chrámu 

Panny Marie Vítězné převor kláštera bosých karmelitánů P. Mgr. Petr Schleich, OCD. 

d) zpracováním dat, které duchovní správa poskytuje každoročně za celou farnost arcibiskupství 

v dokumentu „Dotazník pro duchovní správce“. V našem případě lze tyto statistické údaje využít 

pouze pro poutní místo Svatá Hora, kde je farnost totožná s poutní svatyní. Zbývající poutní místa 

jsou částí farnosti a pro ně tyto údaje nemají vypovídací hodnotu.    
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4.2 Struktura farnosti a úroveň farního společenství 

 

4.2.1 Stará Boleslav 

 

     Stará Boleslav, poutní místo s Palladiem, ochranným obrazem české země a místo mučednické 

smrti svatého Václava zahrnuje kostely Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava. Ve 

sledovaném období byl duchovní správou pověřen diecézní kněz – farář s řeholní komunitou 

pallotinů, která působí v České republice od roku 2002 a ve Staré Boleslavi od roku 2003. Od 1. 

ledna 2006 byly do farnosti Stará Boleslav včleněny další dvě farnosti Kostelec nad Labem a 

Kozly. Na konci sledovaného období, v roce 2008 dochází ke změně duchovní správy. Z poutního 

místa odchází řeholní komunita pallotinů  a administrátorem sloučených farností Stará Boleslav a 

Brandýs nad Labem je ustanoven P. Mgr. Michal Procházka, který je zároveň okrskovým 

vikářem. 

     Významnou úlohu v tomto poutním místě představuje Kolegiátní kapitula staroboleslavská, 

ustavena papežskou bulou roku 1052, která je nejstarší kapitulou v Čechách. Dokladem 

kapitulního úsilí od jejího počátku až do dnešní doby, je vedle prokazatelného rozvoje tohoto 

poutního místa také její vytrvalá péče o staroboleslavské poutní svatyně. Mnohé z řady zde 

působících kanovníků známe jako slavné postavy našich dějin. Každý svým způsobem probouzel 

zájem a nadšení pro místo mučednické smrti svatého Václava a pro Palladium země české. 

     Poslední změna vnitřní organizace kapituly je z roku 1995. Podle jejích stanov kapitulu tvoří 

probošt, který ji zastupuje navenek, děkan, který spravuje kostelní a kapitulní majetek, dva sídelní 

( kanovník ekonom, kanovník bibliotékář ) a dva nesídelní kanovníci ( kanovník teolog, kanovník 

penitenciář ), k nim se pak řadí až šest čestných kanovníků.188 

     Ve snaze zlepšit spolupráci mezi poutními svatyněmi a farním společenstvím byla uvnitř 

farnosti organizována různá setkání farníků. Každý druhý pátek v měsíci proběhlo v charitním 

domově setkání s mariánskou tematikou. Každý třetí pátek v měsíci ve farním sále fary 

v Brandýse nad Labem se konaly biblické hodiny pro dospělé. Po každé nedělní mši svaté se 

farníci mohli setkat v domku na farní zahradě kostela Panny Marie. Podle sdělení duchovní správy 

se spolupráce s farním společenstvím příliš nedařila.  

 

 

                                                 
188 Srov. KELNAR Vladimír: Stará Boleslav - Kolegiátní kapitula staroboleslavská, in:  Národní svatováclavská  
      pouť, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 2003. 
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4.2.2 Svatá Hora v Příbrami 

      

     Římskokatolická farnost u baziliky Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora v Příbrami, náleží 

do vikariátu Příbram. V době získávání níže uvedených informací, byl farářem této farnosti P. 

Stanislav Přibyl, CSsR. Po jeho odchodu do litoměřické diecéze v lednu 2009, byl jmenován 

administrátorem této farnosti P. Jozef Michalčík, CSsR. Společně s ním spravuje farnost pět 

farních vikářů, každý se specifickým pastoračním zaměřením. P. Petr Beneš, CSsR je zpovědník a 

má odpovědnost za organizaci a průběh duchovních cvičení. P. Francis Hoa Dang, CSsR je určený 

pro pastoraci věřících vietnamské národnosti. P. Roman Janáč, CSsR je určen pro udělování 

svátostí svatého křtu, manželství a pro vedení katolických obřadů při pohřbech. P. Ladislav Škrňa, 

CSsR a P. Břetislav Vaněk, CSsR působí jako zpovědníci. Do struktury duchovní správy farnosti 

je zařazen vojenský kaplan P. Kamil Vícha. 

     I když je toto poutní místo označováno jako farnost, vlastně žádné farníky nemá, protože 

obvod této farnosti je totožný s obvodem areálu tohoto poutního místa. Svatá Hora je nejen 

významným duchovním centrem, ale i významnou perlou baroka, takže na ni najdou cestu věřící i 

nevěřící. Proto duchovní správa Svaté Hory koordinuje svoji činnost, zejména v oblasti 

praktických záležitostí, s Maticí svatohorskou a Nadačním fondem pro svatohorské schody a pro 

zvelebení okolí. 

     Matice svatohorská je dobrovolné, neziskové, veřejně prospěšné, nepolitické a podpůrné 

sdružení, které si klade za cíl péči o duchovní zázemí Svaté Hory a shromažďuje příspěvky na 

opravy a údržbu baziliky a celého poutního areálu. Její snahou je podporovat propagační, 

agenturní a publikační činnost v oblasti náboženské a morální a snažit se vytvářet příznivé 

podmínky pro přicházející poutníky. 

     V současné době zabezpečuje tři významné projekty. Prvním projektem je stavba nových 

varhan, která je koncipována ve dvou etapách. V prvé etapě to byla stavba menších mobilních 

varhan, které byly dokončeny v prosinci 2007. Jsou umístěny v presbytáři baziliky a jsou určeny 

především pro doprovod liturgie ve venkovních prostorách korunovačního oltáře. Prozatímně kryjí 

i potřeby při slavení liturgie v bazilice. Ve druhé etapě je koncipována stavba velkých varhan pro 

západní kůr baziliky, což je v současnosti otevřená záležitost. Dalšími projekty je ekologické 

vytápění areálu na principu použití biomasy a zpřístupnění svatohorské zvonice návštěvníkům. 

     Nadační fond pečuje především o svatohorské schody, které jsou jedním z významných 

architektonických prvků Svaté Hory. Spojují poutní místo se starou částí města Příbram. K jeho 

plánovaným projektům patří vybudování stravovacích a ubytovacích zařízení pro poutníky a 
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výstavba rozhledny v blízkosti svatohorského areálu. Z realizovaných projektů je jeho významný 

podíl na obnově křížové cesty v parku v blízkosti svatohorské studánky.189 

 

4.2.3 Hrádek u Vlašimi 

 

     Římskokatolická farnost Hrádek u Vlašimi a Kongregace kněží mariánů tvoří poutní místo 

Navštívení Panny Marie s farním kostelem sv. Matouše. K farnosti Hrádek jsou od 1. ledna 2008 

připojeny další dvě farnosti Trhový Štěpánov a Radošovice. Konkrétně se jedná o správu farního 

kostela na Hrádku, dvou filiálních kostelů v Trhovém Štěpánově a Radošovicích a kostela 

v Tehově. Do správy farnosti náleží i čtyři kaple Libuš, Javorník, Chlum a Kladruby. Ve všech 

uvedených místech se konají pravidelné bohoslužby a to ve farním a filiálních kostelech dvakrát 

až třikrát v týdnu, ve zbývajících místech jednou až dvakrát za měsíc. 

     Farnost v této struktuře spravují dva kněží a jeden pastorační asistent. Farářem a správcem 

poutního místa je P. Mgr. Mariusz Sierpeniak MIC, farním vikářem je P. Mgr. Marek Martiška 

MIC a jako pastorační asistent zde působí bratr Mgr. Andrej Zak MIC. Kongregace kněží mariánů 

spravuje toto poutní místo od roku 1994. Sídlo této kongregace je v počtu šesti řeholníků v Praze, 

z nichž tři působí na Hrádku. 

     Spolupráce správy poutního místa a farního společenství, je dána existencí osmičlenné 

pastorační rady, která má silnou podporu starostů, potažmo obecních zastupitelstev obcí 

náležejících do hrádecké farnosti. V tomto smyslu je také velmi aktivní spolupráce s farním 

společenstvím ve Vlašimi. Výsledkem této spolupráce je v současné době provedená oprava kaple 

nad nedalekou lesní studánkou, která se vždy těšila zvláštní důvěře poutníků. 

     V těsné blízkosti poutního areálu je budova školy, kterou farnost v roce 1995 koupila od obce 

Ctiboř s cílem vybudovat v ní ubytovací kapacity pro poutníky, účastníky duchovních cvičení 

apod. Nyní, kromě možnosti ubytování v řeholním domě, je možnost v budově bývalé školy 

ubytovat 25 osob. Tyto ubytovací kapacity slouží více pro účastníky duchovních cvičení a pro 

účastníky různých aktivit ( skauti, modlitební společenství různých farností a mládežnická 

společenství ), které kongregace kněží mariánů pořádá. 

     Například „Společenství mladých z Hrádku u Vlašimi“ se koná každých 14 dní. Každé setkání 

je něčím originální. Předem je zadáno téma, kterého se někdo dobrovolně ujme a na setkání po 

jeho uvedení, je předmětem diskuse. Na každém společenství je přítomen kněz. Ve společenství je 

                                                 
189 Srov. SVATÁ HORA: Informace, in: www.svata-hora.cz, ( 19/10/2009 ). 
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možné prožít společnou modlitbu, čtení z Písma svatého, rozjímání nad obrazy z Písma a také 

rozbor aktuálních otázek, které se účastníků společenství osobně týkají.190 

 

4.2.4 Pražské Jezulátko 

      

     Toto poutní místo je součástí farnosti svatého Tomáše, která je v duchovní správě augustiniánů. 

Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského je klášterní kostel při klášteře 

Pražského Jezulátka, který od první poloviny 17. století náleží Řádu bosých karmelitánů. 

V současné době je v tomto klášteře pět kněží – řeholníků. Převorem kláštera je P. Mgr. Petr 

Schleich, OCD. Intenzivní výpomoc v poutním místě zajišťuje i ženská větev tohoto řádu. Jsou to 

Karmelitky Dítěte Ježíše z Prahy – Zbraslavi a Karmelitky svaté Terezie z Florencie se sídlem 

v Praze – Košířích. 

     Spolupráce mezi poutní svatyní a farním společenstvím probíhá v úrovni kněžské spolupráce 

v duchovní správě. V rámci farnosti svatého Tomáše, kam toto poutní místo náleží, pracuje 

pastorační rada, ve které je členem jeden kněz komunity karmelitánského řádu. Konkrétní formy 

pastorace v poutním místě jsou zaměřeny na rodiny a živá společenství mládeže, např. skautské 

oddíly. 

 

 

4.3 Návštěvnost a podmínky pro přijetí poutníků 

 

4.3.1 Stará Boleslav 

 

     Návštěvnost poutního místa je rozdílná v průběhu roku, pochopitelně nejvyšší je v období 

březen až říjen. Bohoslužby ve všední dny navštěvuje průměrně 15 – 20, tři nedělní bohoslužby 

150 – 180 věřících farníků. Tři čtvrtiny těchto věřících přichází z okolí Staré Boleslavi, protože 

v samotném městě, podobně jako v tomto regionu, je religiozita nízká. 

     Od roku 2002 nastalo oživení poutní tradice o hlavních poutích, tj. o slavnostech Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého Václava. Oslavy probíhaly interně v kostelech za účasti kolem 450 

poutníků.  

     Po staletí přicházejí na slavnost Nanebevzetí Panny Marie poutníci do Staré Boleslavi. 

Samotná slavnost podle liturgického kalendáře připadá na 15. srpna. Pokud toto datum nepřipadne 

                                                 
190 Srov. DLOUHÝ Jan, SIERPENIAK Mariusz: Ústní sdělení, ( 13/10/2008 ). 
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na neděli, slaví se ve Staré Boleslavi tato slavnost dvakrát. Jednou 15. srpna a podruhé v neděli, 

která je 15. srpnu nejblíže. Oslavy se konají vždy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

     Druhou největší slavností v poutním místě Stará Boleslav je Národní svatováclavská pouť, 

která byla obnovena v roce 2003 péčí města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a 

římskokatolické církve, reprezentované Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou 

konferencí, Kapitulou svatých Kosmy a Damiána a Společností katolického apoštolátu Pallotini 

Stará Boleslav. 

     Národní svatováclavská pouť se koná každoročně v den liturgické slavnosti svatého Václava, 

mučedníka a hlavního patrona českého národa, 28. září. Tento den je zároveň českým státním 

svátkem, označený jako Den české státnosti. Oslavy začínají již v předvečer této slavnosti a 

vrcholí následující den průvodem na Mariánské náměstí, kde probíhá koncelebrovaná poutní 

bohoslužba, které předsedá pražský arcibiskup za účasti papežského nuncia a biskupů českých a 

moravských diecézí. Veřejné úctě je vystavena lebka svatého Václava. 

     V roce 2003 byla Národní svatováclavská pouť přenášena rozhlasem, v následujícím roce již i 

českou televizí. V prvních letech svatováclavských poutí byla účast kolem 800 – 1000 poutníků, 

v současné době se poutě účastní až 3000 poutníků. 

     Stará Boleslav je po staletí místem modlitby za národ. Od roku 1994 je tímto dnem každá 

poslední sobota v měsíci, kdy se mše svaté v chrámu Nanebevzetí Panny Marie účastní v současné 

době 80 – 100 věřících. Kromě toho se koná v tomto místě jedenkrát ročně hlavní den modliteb za 

národ, kterým je každoročně první neděle po 8. květnu. V měsíci září je Den modliteb za národ 

spojen s Národní svatováclavskou poutí a v měsíci prosinci s adventní duchovní obnovou. 

     Další každoroční poutě se konají na svátek Božího milosrdenství vždy o druhé neděli 

velikonoční a o druhé červnové neděli je Den modliteb za duchovní povolání v Čechách. Středem 

posledně zmíněné slavnosti je primiční mše svatá, po které udělují požehnání novokněží z řádu 

pallotinů, kteří jsou zváni z Polska. 

     Významná je také „Pěší pouť“ o druhé sobotě v září, kdy přicházejí poutníci z Prahy. Tato 

pouť je organizována farností Panny Marie před Týnem. 

     Snahou duchovní správy je umožnit všem poutníkům i turistům přístup do kostelů ve Staré 

Boleslavi po co možná nejdelší dobu. K tomuto účelu byl například zaveden „projekt otevřených 

dveří“, který spočívá v tom, že v kostele jsou brožury o Staré Boleslavi, pohlednice a jiné 

drobnosti, jejichž zakoupením je přispíváno na otevření kostelů. V období od dubna do konce října 

jsou oba chrámy otevřeny v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin, bazilika svatého Václava je 

v tuto dobu otevřena také v úterý. Pokud přijíždějí skupiny poutníků se svým knězem a oznámí 

tuto návštěvu předem, je jim umožněno odsloužit mši svatou v době, která jim vyhovuje. Rovněž 
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je možné objednat pohoštění pro poutníky, pro skupiny od 10 do 90 osob v Klášterní vinárně ve 

Staré Boleslavi. Potřebné zázemí pro poutníky, prostory, zařízení, péče o nemocné a tělesně 

postižené, dosud chybí.191  

      

4.3.2 Svatá Hora 

 

     V průběhu církevního roku je pochopitelně nejvyšší návštěvnost v průběhu poutní sezony. V ní 

se udržuje poměrně stálá tendence spočívající v mírném poklesu návštěv organizovaných poutních 

výprav a naopak ve vzestupu individuálních a rodinných návštěv. 

     Poutní místo Svatá Hora chápe samo sebe jako destinaci poutí, tj. neorganizuje samotné poutě, 

ale spíše program v této destinaci, který je nazýván poutí. Poutní výpravy jsou přijímány a 

přivítány a poutníkům je dána možnost setrvat na poutním místě. Svatá Hora je otevřena od 

pondělí do soboty od 5.45 hod do 18.00 hod a v neděli od 5.45 hod do 16.45 hod. V případě, že 

poutní výpravy nestihnou dostat se na místo během dne, je možnost otevření poutního místa večer 

i během noci. V případě přijetí poutní skupiny je možné po domluvě se správci Svaté Hory, zajistit 

pro skupinu celebraci vlastní mše svaté, nejlépe s knězem, který tuto skupinu doprovází. Podobně 

je možné zajistit jinou pobožnost nebo křížovou cestu v jiném čase než jsou uvedeny pravidelné 

bohoslužby. Poutníkům jsou nabízeny prohlídky poutního areálu s průvodcem také v cizích 

jazycích. V ambitech poutního areálu je pro poutníky obchod s upomínkovými předměty, poutním 

zbožím a knihami. Některé vzácné předměty ze svatohorských sbírek jsou vystavovány v rámci 

sezónních výstav ve Svatohorském poutním muzeu. Na Svaté Hoře je postaven zvláštní exerciční 

dům, vzdálený asi 150 m od poutního areálu. V průběhu roku v něm probíhá několik desítek 

duchovních cvičení a v případě volné kapacity, je zde možnost ubytování poutníků. 

V bezprostředním okolí poutního místa je možné občerstvení u stánků, pro větší skupiny je lépe 

kontaktovat některou z restaurací v centru města.192 

     V průběhu církevního roku jsou v poutním místě Svatá Hora slaveny kromě dvou hlavních 

poutí, kterými je výročí Korunovace a slavnost Nanebevzetí Panny Marie, ještě arcidiecézní pouť 

za duchovní povolání. V době poutní sezóny jsou poutními slavnostmi každá sobota a neděle, 

z nichž mnohé jsou specificky zaměřené. 

     Slavnost Korunovace je připomínkou rozhodnutí papeže Klementa XII., který nechal 22. 

června 1732 ozdobit Svatohorskou sošku Panny Marie s Jezulátkem zlatými korunkami. Slavnost 

                                                 
191 Srov. KELNAR Vladimír: Ústní sdělení, ( 03/03/2009 ). 
192 Srov. PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním 
     místě Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ). 
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Korunovace se koná každoročně vždy třetí neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého. Začíná 

vigilií, kdy po večerní mši svaté následuje světelný průvod areálem Svaté Hory. V den slavnosti je 

před hlavní mší svatou vystoupení Svatohorských trubačů a po skončení této bohoslužby následuje 

korunovační průvod s milostnou soškou Panny Marie po nádvoří Svaté Hory. 

     Bazilika na Svaté Hoře je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Toto zasvěcení je součástí 

ideového programu celého areálu Svaté Hory. Zasvěcení jednotlivých oltářů a kaplí sleduje život 

Panny Marie, jehož vyvrcholením je její Nanebevzetí. Proto je také centrální svatyně umístěna na 

vyvýšené terase, k níž vedou schodiště. Také slavnost hlavní pouti začíná o vigilii světelným 

průvodem po večerní mši svaté. Věřící se svícemi prochází areálem Svaté Hory, ke studánce a na 

nádvoří před baziliku. V poslední době byl oživen starobylý zvyk svěcení květin a léčivých bylin 

při mši svaté o slavnosti Nanebevzetí. 

     Třetí významnou poutní slavností je arcidiecézní pouť za duchovní povolání, která se koná o 

první květnové sobotě a neděli nepřetržitě ( noční bdění ze soboty na neděli ) za účasti téměř 

všech duchovních pražské arcidiecéze.  

     Přehled o návštěvnosti bohoslužeb ve sledovaném období je znázorněn v tabulce 1. 

      

4.3.3 Hrádek u Vlašimi 

 

     V návštěvnosti tohoto poutního místa mají největší podíl věřící z okolních vesnic a měst.  

V průběhu liturgického roku se nedělní mše svaté účastní cca 10 až 20 věřících, v období od 

května do října je účast dvojnásobná. Vyšší návštěvnost je také o prvních sobotách v měsíci, kdy 

na bohoslužbu přichází cca 50 věřících. 

     Výjimku v návštěvnosti tvoří hrádecké poutě, které se zde konají v červenci. První pouť se 

koná první červencovou neděli po svátku Navštívení Panny Marie, druhá pouť je v oktávu téhož 

svátku tj. druhou červencovou neděli a třetí pouť se koná v neděli po oktávu svátku Navštívení 

Panny Marie, tedy o třetí červencové neděli. O těchto poutích přichází na Hrádek několik tisíc 

poutníků. 

     Vzhledem k tomu, že podle dnešního liturgického kalendáře se slaví svátek Navštívení Panny 

Marie jiný den než na Hrádku, chci na tomto místě podat patřičné vysvětlení. „Svátek Navštívení 

Panny Marie věnuje pozornost setkání matky Mesiáše s matkou jeho Předchůdce. V Čechách se 

tento svátek slavil poprvé 28. dubna 1387. Zavedl ho arcibiskup Jan z Jenštejna a na jeho naléhání 

rozšířil papež Urban VI. slavení tohoto svátku pro celou církev ( 1389 ) a stanovil pro něj den 2. 

července. Při úpravě kalendáře podle ustanovení Druhého vatikánského sněmu ( 1969 ) bylo 
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přihlédnuto k přání Jana z Jenštejna, aby se tento svátek slavil v době mezi slavnostmi 

Zvěstováním Páně a Narozením svatého Jana Křtitele 31. května. Slavení tohoto svátku na Hrádku 

vychází tedy z dlouhodobé tradice církve a z tradice lidové zbožnosti.“193 

     Výrazný podíl na návštěvnosti v tomto poutním místě představuje mládež, které kněží mariáni 

věnují značnou pozornost a podrobněji o nich bude pojednáno v další části této práce. Poutníci, 

kteří přicházejí z regionálních oblastí Podblanicka, Posázaví a Vysočiny, převážně ubytování 

nepožadují. Podobně doprava pro nemocné a tělesně postižené poutníky do poutního areálu 

zajištěna není, zde se spoléhá na podporu rodinných příslušníků.194 

      

 

4.3.4 Pražské Jezulátko 

      

     Světový charakter tohoto poutního místa významně určuje jeho návštěvnost. Přicházejí 

poutníci z celého světa, zejména z latinské oblasti. Za jeden rok navštíví toto poutní místo asi 

milion návštěvníků. Nejvíce jich přichází o slavnosti korunovace milostné sošky Jezulátka o první 

květnové neděli a ve vánočním období. 

     Prostory pro ubytování poutníků v klášterních objektech jsou značně omezené, ubytování a 

dopravu poutníků zabezpečují cestovní kanceláře, působící zejména na území hlavního města. 

Služba v poutním místě zabezpečuje poskytování potřebných informací. Stálá přítomnost bratří a 

sester karmelitánského řádu umožňuje slavení eucharistie i mimo stálý program bohoslužeb, 

umožňuje kvalitní spolupráci s průvodci jednotlivých skupin poutníků, umožňuje kontakt i 

s jinými návštěvníky a věřícími.195 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
193 Česká liturgická komise: Denní modlitba církve, Praha, Vatikán, 1987, s. 1378. 
194 Srov. JANÁTOVÁ Alena, CIAGLO Wladyslaw: Hrádek. Poutní místo Navštívení Panny Marie, Kostelní 
     Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 121 – 140. 
195 Srov. SCHLEICH Petr: Ústní sdělení, ( 09/02/2009 ). 
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4.4 Slavení liturgie 

 

4.4.1 Stará Boleslav 

      

     Slavení liturgie v poutním místě Stará Boleslav probíhá ve vzájemně se doplňujícím programu 

současně ve dvou poutních svatyních. Středem liturgického slavení je slavení eucharistie spojené 

se svátostnou pastorací, se slavením denní modlitby církve a svátostin. Nedílnou součástí slavení 

liturgie jsou pobožnosti vycházející z lidové zbožnosti.  

     Uvedené komplexní slavení liturgie probíhá především o poutních slavnostech a při příležitosti 

slavení různých významných výročí, která se vztahují k tomuto poutnímu místu. 

     Eucharistie v kostele Nanebevzetí Panny Marie je slavena každodenně jednou mší svatou 

v dopoledních hodinách, v neděli jsou slouženy dvě mše svaté, dopoledne a navečer. Po každé mši 

svaté je požehnání Palladiem země české a jeho uctívání. Od pondělí do soboty je každý den ve 

večerních hodinách příležitost hodinové adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Po 

reorganizaci duchovní správy je v chrámu Panny Marie mše svatá sloužena v pondělí, ve středu a 

v sobotu, vždy odpoledne. Tichý Eucharistický výstav je každý první pátek v měsíci. V neděli 

dopoledne je zde sloužena jedna mše svatá. 

     V bazilice svatého Václava je mše svatá sloužena každý den navečer, sobotní mše svatá je vždy 

z následující neděle. Každou neděli je navíc jedna bohoslužba v dopoledních hodinách (po 

reorganizaci duchovní správy jsou v bazilice svatého Václava slouženy mše svaté v úterý, v pátek 

a v neděli navečer ). O hlavních každoročních poutích je slavena liturgie podle specifického 

programu. Příležitost k přijetí svátosti smíření je pro farníky každý den, půl hodiny před mší 

svatou a na požádání kdykoli, zpravidla po telefonické domluvě. Při hlavních každoročních 

poutích, včetně posledních sobot v měsíci, je přijetí svátosti smíření zajištěno přítomností dvou 

kněží. Společná příprava věřících k přijetí této svátosti je zajišťována přítomností hostujícího 

kněze a probíhá v rámci postní duchovní obnovy. V průběhu Národní svatováclavské pouti je 

možnost přijetí svátosti smíření v bazilice svatého Václava dopoledne a v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie během celého dne.  

     Udělování svátostí pomazání nemocných probíhá individuálně a po roce 2005 byla tato svátost 

udělena pouze třem věřícím. Z ostatních svátostí je udělováno dvacet až třicet svátostí svatého 

křtu ročně, svátost biřmování zde slavena nebyla a svátost manželství přijímají průměrně čtyři 

páry snoubenců za rok. 
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     Denní modlitba církve je součástí programu Národní svatováclavské pouti. O vigilii poutní 

slavnosti jsou v bazilice svatého Václava v rámci svatováclavského koncertu slaveny nešpory a 

v den slavnosti ranní chvály. Společná modlitba nešpor předchází večerní mši o svátku svatých 

Kosmy a Damiána 26. září ve stejnojmenném kostele. Podobně je tomu o slavnosti svatého 

Klimenta 23. listopadu v kostele svatého Klimenta, který je součástí areálu baziliky svatého 

Václava. 

     Slavení svátostin – žehnání předmětů se koná v průběhu poutí vždy po skončení slavnosti 

eucharistie. 

     Pobožnosti, které se v tomto místě konají, zahrnují modlitbu svatého růžence, pobožnost 

křížové cesty, litanie k Panně Marii a k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které jsou obsahem 

májových pobožností v chrámu Panny Marie, jsou často spojeny s uctíváním Palladia země české 

a s adorací před Nejsvětější svátostí zejména o prvním pátku v měsíci.196 

 

4.4.2 Svatá Hora 

 

     Slavení eucharistie je vrcholem pastorační činnosti na Svaté Hoře. Každý den se na tomto 

poutním místě slaví čtyři mše svaté, o nedělích a liturgických slavnostech je slaveno pět mší  

svatých. Návštěvníci poutního místa se tak mohou účastnit slavení v kteroukoli denní dobu. 

Návštěvníci většinou přicházejí na pouť bez doprovázejícího kněze a z toho důvodu je zde 

preferováno společné slavení eucharistie pro více skupin. Pokud přicházejí skupiny 

s doprovázejícím knězem, není bráněno možnosti slavit eucharistii odděleně. V případě slavení 

eucharistie pro poutníky, hovořící různými jazyky, snaží se duchovní Svaté Hory vyjít vstříc jejich 

přání. Počet bohoslužeb s nedělní platností, bohoslužeb pro děti a mládež, jejich návštěvnost, jsou 

přehledně uvedeny v příloze v tabulce 1. 

     Součástí slavení první denní mše svaté, je modlitba Anděl Páně spojená s vystavením milostné 

sošky Panny Marie a požehnání. Každou neděli je v bazilice slavena řeckokatolická svatá liturgie. 

Před odpolední mší svatou je každý den modlitba posvátného růžence, která je v postní době 

v pátek a v neděli nahrazena pobožností křížové cesty. V neděli po odpolední bohoslužbě se slaví 

společná denní modlitba církve formou zpívaných nešpor. V mariánském měsíci květnu denně 

kromě čtvrtka a neděle se koná po odpolední bohoslužbě májová pobožnost. Každý čtvrtek po 

odpolední mši svaté je půlhodinová adorace před Nejsvětější svátostí oltářní.197 

                                                 
196 Srov. STARABOLESLAV.COM: Aktuality, in: www.staraboleslav.com, ( 17/10/2009 ). 
197 Srov. SVATÁ HORA: Nabídka akcí a služeb, in: www.svata-hora.cz, ( 19/10/2009 ). 
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     Slavení svátosti smíření patří k nutnému předpokladu pouti na Svatou Horu. Shromáždit a 

disponovat věřící, aby se účastnili svátosti smíření jako slavení, je na tomto poutním místě velmi 

těžké. V tomto smyslu je snahou duchovní správy Svaté Hory organizovat v adventní a postní 

době duchovní obnovy, které disponují kajícníky společným slyšením Božího slova, kázáním, 

zpěvem a zpytováním svědomí. Potom následuje individuální slavení svátosti smíření. Co se týče 

prostoru, jsou k dispozici uzavřené zpovědnice, ale je možné využít i alternativního místa 

v klášteře. Vybudovat zpovědní místnost není vzhledem k možnostem v bazilice reálné. 

     Zvláštní poutě nemocných na Svaté Hoře nejsou, ale některé poutní skupiny čas od času 

požádají o přijetí svátosti nemocných. Tomuto slavení předchází katecheze, svátost smíření a 

eucharistie. Skupiny nejsou nikdy tak velké, aby při udělování této svátosti bylo přítomno více 

kněží. Dalším okruhem jsou jednotliví žadatelé o tuto svátost nebo menší skupiny, které se vytvoří 

například při účasti na duchovních cvičeních. 

     Na Svaté Hoře je duchovní správa velmi často žádána o slavení svátosti křtu a asistenci při 

svátosti manželství. Každý druhý rok také přichází žádost o udělení svátosti biřmování. Při 

přípravě na tyto svátosti je si duchovní správa Svaté Hory vědoma, že by se měly slavit spíše ve 

farnostech žadatelů, případně, kdyby ti, kterých se to týká, přišli se svým knězem a slavili tyto 

svátosti sice na tomto místě, ale tak, aby se tím budovalo jejich farní společenství. Duchovní 

správa Svaté Hory se snaží řešit tyto situace s nezaujatostí a snahou o pokojné řešení. Udělení 

svátosti křtu dětí i dospělých, udělení svátosti biřmování, počet svatých přijímání, udělení svátosti 

pomazání nemocných a svátosti manželství jsou uvedeny v tabulce 2 a v grafech 1 – 5.  

     Důležitou součástí života poutního místa je slavení svátostin. Jde především o žehnání 

předmětů, o které mají poutníci velký zájem. Nechtějí si z poutě odvézt pouze suvenýr, ale 

předmět, který je bude upomínat na pouť a který bude prostředkem a připomínkou Božího 

požehnání. 

     Žehnání předmětů probíhá na Svaté Hoře pokud možno společně, buď na požádání v rámci 

programu poutě, nebo ve stanovenou a předem oznámenou dobu, tedy v poutní sezóně v neděli 

v odpolední hodině. Žehnání je provázeno vždy vysvětlením smyslu obřadu a požehnání 

samotného. V této souvislosti klade duchovní správa velký důraz na selekci předmětů 

předkládaných k žehnání. Specifickou záležitostí na Svaté Hoře je zavedení žehnání růží o poutní 

slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, o které projevují poutníci velký zájem.198 

 

 
                                                 
198 Srov. PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním 
     místě Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ). 
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4.4.3 Hrádek u Vlašimi 

 

     Účast věřících v poutní svatyni Hrádek je především spojena s účastí na slavení liturgie 

v průběhu liturgického církevního roku. Mše svatá je slavena každou neděli a středu. Na závěr 

každé mše svaté navazuje výstav sochy Panny Marie s pobožností a individuálním požehnáním 

věřících. V poutní svatyni se v průběhu roku konají mariánské pobožnosti, které zahrnují litanie 

k Panně Marii, modlitbu růžence s rozjímáním a pobožnost křížové cesty. Zvláštní akcent na tyto 

pobožnosti je kladen při slavení slavností, svátků a památek Panny Marie, při slavení první soboty 

v měsíci a v „mariánských měsících“ květnu a říjnu, kdy jsou tyto pobožnosti spojeny 

s nasloucháním Božímu slovu. 

     V průběhu hrádeckých poutí v červenci jsou o poutní neděli slaveny tři mše svaté, z nichž 

hlavní mši svatou celebruje pozvaný biskup pražské arcidiecéze nebo jím pověřený zástupce.             

Poutní slavnost probíhá na prostranství před poutní svatyní a slavení hlavní mše svaté doprovází 

dechový soubor z farnosti Trhový Štěpánov a okolí. Odpoledne je prezentován kulturně – 

vzdělávací program ( např. pásmo starých mariánských básní a písní v provedení dětského sboru 

z Radošovic, přednáška „O mariánském řádu Mariánů v České republice“ apod. ) na který 

navazuje mariánská pobožnost u poutní studánky v lese. Z hlediska organizace jednotlivých 

skupin poutníků, je kladen důraz na jejich sjednocení při jedné koncelebraci. 

     Slavení svátosti smíření v tomto poutním místě je prováděno prakticky dvěma způsoby. 

Jedenkrát až dvakrát ročně se po slavení eucharistie, koná společná příprava svátosti smíření pro 

nemocné. Pro ostatní věřící přípravná setkání před svátostí smíření nejsou, svátost smíření se 

uděluje přede mší svatou, během poutí je udělována v průběhu dne. 

     Svátost pomazání nemocných je slavena společně ve filiálním kostele Trhový Štěpánov a 

v kapli v Kladrubech, která má úzkou návaznost na Rehabilitační ústav Kladruby. 

     Příprava na přijetí svátosti uvedení do křesťanského života, stejně jako příprava a přijetí 

ostatních svátostí probíhá ve filiálním kostele Trhový Štěpánov. Svátost svatého křtu přijmou 

průměrně tři osoby ročně, z nichž převládají více malé děti než dospělí. Ke společné denní 

modlitbě církve je využívána řeholní kaple na Hrádku. Účastníky této modlitby je nejčastěji 

mládež, která má možnost při svých společných setkáních tuto kapli využívat.199 

 

 

 

                                                 
199 Srov. DLOUHÝ Jan, SIERPENIAK Mariusz: Ústní sdělení, ( 13/10/2008 ). 
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4.4.4 Pražské Jezulátko 

 

     Chrám Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského patří k hlavním poutním místům 

Arcidiecéze pražské. Hlavní slavností je zde slavnost Korunovace milostné sošky dítěte Ježíše, 

která se každoročně slaví o první květnové neděli. Soška Pražského Jezulátka bývá po celou 

sobotu a neděli vystavena v presbytáři, aby se s ní věřící mohli setkat z větší blízkosti. V sobotu 

večer se koná průvod s kopií milostné sošky do farního kostela svatého Tomáše. V neděli 

dopoledne je sloužena hlavní slavná poutní mše svatá s korunovací. 

     Slavnosti Jezulátka mají svůj původ v historii. Velkými ctiteli Jezulátka byl hraběcí rod 

Martiniců. Z jejich podnětu se v lednu 1651 konalo se zázračnou soškou z kostela Panny Marie 

Vítězné procesí po pražských chrámech. V prosinci roku 1654 se do klášterní poustevny bosých 

karmelitánů na několik dní duchovních cvičení uchýlil nejvyšší purkrabí království českého 

Bernard Ignác Bořita z Martinic, první muž země po císaři. Krátce poté nechal zhotovit zlatou 

korunu pro milostnou sošku Ježíška. Dne 4. dubna 1655 při slavnostní mši svaté o první neděli po 

Velikonocích, vložil pražský světící biskup Josef de Corte v zastoupení nemocného arcibiskupa 

kardinála z Harrachu, korunu darovanou hrabětem Martinicem, na Ježíškovu hlavu. Vyjádřil tak 

společnou víru křesťanského lidu ve svrchovanou moc Krista. 

     Podle karmelitánského liturgického kalendáře slaví Řád bosých karmelitánů ještě další tři 

významné slavnosti. Je to slavnostní připomínka Panny Marie Karmelské dne 16. července, 

slavnost svaté Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, matky reformovaného Karmelu dne 15. 

října a slavnost svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve, otce reformovaného Karmelu dne 

14. prosince.200 

     Slavení liturgie probíhá v několika cizích jazycích, což plně uspokojuje potřeby poutníků. To 

se týká zejména soboty a zvláště neděle, kdy je návštěvnost poutního místa největší. Nedělních 

bohoslužeb se účastní celkově 100 až 150 věřících. Během všedního dne jsou slaveny dvě mše 

svaté v českém jazyce, v sobotu tři mše svaté, z nichž jedna je ve španělském jazyce a v neděli je 

slouženo pět mší svatých, dvě v českém a zbývající v angličtině, francouzštině a italštině. Při 

slavení liturgie mají významnou úlohu sestry karmelitky, které obohacují slavení eucharistie 

asistencí, lektorskou službou a zpěvem. Každý pátek večer se koná výstav Nejsvětější Svátosti 

s hodinovou adorací. Součástí této adorace je společná modlitba nešpor. Ostatní části denní 

modlitby církve tento den i v ostatní dny jsou slaveny uvnitř řeholní komunity. Každý čtvrtek 

večer se koná pobožnost před milostnou soškou Pražského Jezulátka, při které jsou účastníkům 

                                                 
200 Srov. PRAŽSKÉ JEZULÁTKO: Pražské Jezulátko, in: www.pragjesu.info, ( 27/08/2008 ). 
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rozdávány růže k uctění milostné sošky. Pobožnost je zakončena kněžským požehnáním. 

Pobožnosti se pravidelně zúčastňuje asi 60 věřících. 

     Možnost přijetí svátosti smíření v době otevřeného kostela ( ve všední dny od 8.30 hod do 

19.00 hod, v neděli o hodinu déle, do 20.00 hod ) je nepřetržitá. Kněz – zpovědník je vždy 

dostupný v sakristii. Svátost smíření probíhá i v jiných světových jazycích. Prostory pro udílení 

této svátosti jsou jednak v samotném kostele nebo ve zpovědní kapli. Způsob přijetí této svátosti je 

individuální. 

     Slavení iniciačních svátostí probíhá ve spolupráci s farností svatého Tomáše, kde je také 

vedena matrika. Při slavení svátosti křtu nebo svátosti manželství spolupracují kněží od Panny 

Marie Vítězné v případě potřeby odstranění jazykové bariéry. Většina konání obřadů je v kostele 

svatého Tomáše. Slavení svátostin je stálou činností u Pražského Jezulátka. Každý den probíhá 

žehnání předmětů na žádost návštěvníků poutního místa.201 

 

 

4.5 Evangelizace, charitativní činnost a duchovní ekumenické úsilí 

 

4.5.1 Stará Boleslav 

      

     Významným prvkem pastorační péče v poutním místě Stará Boleslav je evangelizace, která 

probíhá v obou poutních svatyních. I když příležitost k oslovení jednotlivých poutních skupin je 

omezená a potřebného rozsahu doznává pouze o poutních slavnostech. V roce 2008 v poslední 

části sledovaného období pastorační činnosti, tato příležitost byla významnější proto, že rok 2008 

byl arcibiskupem pražským kardinálem Miloslavem Vlkem vyhlášen Svatováclavským rokem při 

příležitosti 1100 let od narození patrona české země. Vedle hlavní oslavy, kterou se stala Národní 

svatováclavská pouť, proběhla také vědecká konference zaměřená k osobě svatého Václava. 

Konference byla pořádána ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií.202 Nicméně i při jiných 

příležitostech v průběhu církevního roku je snaha místní církve oslovit zejména mládež nebo celé 

rodiny. Tyto skupiny lidí se tak stávají přednostní kategorií, kterou je určena aktivita místní 

církve. Pro tento účel jsou organizována různá setkání, jsou tvořeny programy specielně zaměřené 

duchovní obnovy.  

                                                 
201 Srov. SCHLEICH Petr: Ústní sdělení, ( 09/02/2009 ). 
202 Srov. Rok se svatým Václavem, in: Katolický týdeník č. 5, ( 29/01 – 04/02/2008 ), s. 1. 
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     Například v dubnu 2007 proběhla duchovní obnova pro manžele na téma: „Radostná zvěst o 

lidské lásce.“ V programu této duchovní obnovy byla přednáška, meditace, osobní rozhovory 

s příležitostí ke svátosti smíření a na závěr slavení eucharistie. 

     V průběhu církevního roku jsou při významných příležitostech do Staré Boleslavi zváni 

biskupové a to nejen z pražské arcidiecéze a další duchovní, jejichž kázání jsou ukládána do 

videozáznamů a je možné je kdykoliv sledovat na internetových stránkách tohoto poutního místa. 

     Charitativní činnost se z pozice farnosti nekoná, ale je přenesena na půdu charitního kněžského 

domova ve Staré Boleslavi. 

     Ekumenické aktivity v tomto poutním místě jsou značně omezené, z praktického hlediska 

téměř nulové. V Brandýse nad Labem působí Českobratrská církev evangelická a Československá 

církev husitská, se kterými se farnost nepravidelně setkává při společné modlitbě. Například 

v lednu 2007 se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů konaly ekumenické bohoslužby za 

účasti dvou zmíněných církví. Značný zájem lze pozorovat o poutě ke svatému Václavu u věřících 

pravoslavné církve.203 204 

     Obnovení poutního místa Staré Boleslavi jako kulturní památky začíná po roce 2001 a od roku 

2003 je tato kulturní památka více vnímána veřejností ve spojení s Národní svatováclavskou poutí. 

Zásluhu o fyzickou obnovu tohoto poutního místa má Kolegiátní kapitula svatých Kosmy a 

Damiána ve Staré Boleslavi, která je také pořadatelem celonárodní pracovní brigády při obnově 

areálu baziliky svatého Václava a koná se každou poslední sobotu v měsíci za účasti 40 – 50 lidí, 

kteří nepravidelně přijíždí většinou z Prahy.205 

     Do popředí vystupují také doprovodné programy při svatováclavských poutích. O vigilii 

slavnosti svatého Václava se v bazilice koná slavnostní svatováclavský koncert s bohatým 

hudebním programem. Odpoledne, v den slavnosti svatého Václava před odvozem svatováclavské 

relikvie na Pražský hrad, je možné se zúčastnit prohlídky baziliky s odborným výkladem. 

V poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie probíhá od poledních hodin tohoto dne duchovní 

program spojený s uctíváním Palladia země české a navečer po jeho ukončení následuje 

svatováclavský chrámový koncert. 

     Do vedlejších aktivit je třeba zařadit řadu přednášek, které se na tomto místě konají. Z nich 

chci uvést například přednášku prof. PhDr. Royta o svatém Václavovi, která se konala také díky 

programu ministerstva kultury na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských 

organizací.  Z podnětu kanovníků staroboleslavské kapituly se konala například přednáška Ing. 

                                                 
203 Srov. KELNAR Vladimír: Ústní sdělení, ( 03/03/2009). 
204 Srov. STARABOLESLAV.COM: Aktuality, in: www.staraboleslav.com, ( 17/10/2009 ). 
205 Srov. KELNAR Vladimír: Ústní sdělení, ( 03/03/2009 ). 
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arch. Solaře, která zahrnovala aktuální informace o svatováclavské bazilice. Dne 3. května 2008 se 

při příležitosti výročí událostí třicetileté války a slavného návratu Palladia ( 1638 ) konala akce 

nazvaná „Miseria et gloria.“ Kromě duchovního programu se konal průvod vojenských 

historických jednotek, který byl ukončen pietním aktem u smírčího kříže. 

     Nelze opomenout také některé akce zaměřené pro děti a mládež. Za podpory Svatováclavského 

občanského sdružení pro Starou Boleslav se koná v průběhu postní doby křížová cesta v přírodě, 

zakončená společenským programem. Dále jsou organizovány pro děti z farnosti výlety na hory 

v zimním období, spojené se sportovní aktivitou.206 

 

4.5.2 Svatá Hora 

 

     Na Svaté Hoře jsou intenzivně využívány moderní prostředky evangelizace. Dvakrát ročně je 

přenášena bohoslužba do státního rozhlasu. Každou třetí neděli v měsíci a příležitostně ve sváteční 

dny je uskutečňován přenos bohoslužby Radiem Proglas. Svatá Hora má vlastní internetové 

stránky, které jsou pravidelně aktualizovány a nepochybně mají částečně evangelizační charakter. 

Jejich součástí je tzv. „internetová televize“, která přenáší na stránkách Svaté Hory všechny 

bohoslužby zvukem i obrazem. 

     Kromě audiovizuálních médií, je na tomto poutním místě vydáván časopis „Svatá Hora“ 

v nákladu 4000 výtisků, který je distribuován do celé republiky i do zahraničí a je většinou kladně 

hodnocen. Jako prostředek evangelizace je také již zmíněná existence exercičního domu, kde se 

koná přibližně 40 duchovních cvičení ročně s nejrůznějším zaměřením. 

     Jako vnitřní potřebu poutního místa duchovní správa chápe přítomnost aktivit prokazujících 

milosrdnou lásku. Důkazem toho byla snaha duchovní správy Svatá Hora, vybudovat hospic 

v blízkosti poutního místa. Tento projekt však byl nad její současné možnosti. Svatá Hora byla 

postavena jako místo s mnoha bariérami. Současnou snahou je vybudovat v poutním místě 

bezbariérový přístup až do baziliky. 

     Předpoklady k vytvoření podmínek pro duchovní ekumenické úsilí na tomto poutním místě 

zatím vytvořeny nejsou. 

     Na Svaté Hoře jsou funkční dva svatohorské chrámové sbory, z nichž „velký sbor“ se zabývá 

převážně zpěvem při slavení liturgie. Kromě pravidelných vánočních a velikonočních koncertů je 

jeho koncertní činnost výjimečná. Z tohoto sboru se rekrutuje komorní členská základna tzv. 

„malý sbor“, jehož zaměření je spíše koncertní. Je to účinkování na odpoledních koncertech 

                                                 
206Srov. STARABOLESLAV.COM: Aktuality, in: www.staraboleslav.com, ( 17/10/2009 ). 
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pravidelných adventních a postních duchovních obnov, hostování v přilehlých farnostech apod. 

Samozřejmě provozuje také hudbu při bohoslužbách na Svaté Hoře. Oba sbory vede svatohorský 

regeschori Pavel Šmolík. Ve svatohorské bazilice v současné době působí šest pravidelně hrajících 

varhaníků, dva profesionální a čtyři amatéři. 

     Svatá Hora je národní kulturní památkou a z toho důvodu zde byla zavedena průvodcovská 

služba a muzeum. V tomto smyslu je třeba připomenout jednu z posledních uskutečněných aktivit, 

kterou je nové uspořádání liturgického prostoru a pořízení nových varhan.207 

 

4.5.3 Hrádek u Vlašimi 

 

     V případě zájmu poutníků o kulturní hodnoty poutního místa, je k dispozici pastorační asistent, 

který je schopen podávat tyto informace poutníkům. Oficiální průvodcovská služba zde ustavena 

není.  

     V regionu poutního místa Hrádek existuje několik společenství československé církve husitské, 

ale dosud vzájemné ekumenické snahy navázány nebyly a žádné ekumenické úsilí se z farnosti 

Hrádek neorganizuje. 

     Mariánské poutní místo Navštívení Panny Marie, přítomnost kněží mariánů předurčují specifitu 

tohoto poutního místa, kterou je mariánská spiritualita. Důkazem toho je například zdařená snaha 

o obohacení mariánské úcty zavedením tzv. „Mariánských večerů“, které se v poutní svatyni 

konají každou středu v týdnu. Iniciativa k tomuto kroku vzešla ze spolupráce kněží mariánů 

s farním společenstvím u kostela svatého Matouše. Mariánský večer začíná adorací Nejsvětější 

svátosti oltářní, během níž je možné přistoupit ke svátosti smíření. Potom následuje mariánská 

pobožnost se zpěvem mariánských písní, se staročeskými modlitbami a litaniemi. Pobožnost je 

ukončena svátostným požehnáním a následujícím slavením mše svaté.208 209 

     Rovněž geografické umístění tohoto poutního místa v krásné přírodě vytváří předpoklady pro 

vybudování turistických stezek a turistiky obecně. Tuto skutečnost nejvíce oceňují skautské 

organizace a obecně různá společenství mládeže. Z toho vyplývá druhá specifita poutního místa 

v Hrádku, kterou je orientace duchovních aktivit k mládeži, zejména ke skautům, kterým je zde 

poskytováno zázemí pro jejich činnost. Jsou organizovány programy duchovní obnovy, kterých se 

                                                 
207 Srov. PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním 
     místě Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ). 
208 Srov. DLOUHÝ Jan, SIERPENIAK Mariusz: Ústní sdělení, ( 13/10/2008 ). 
209 Srov. HRÁDEK, POUTNÍ MÍSTO NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE: Duchovní program, in: www.speaker.cz 
      ( 06/10/2009 ). 
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účastní skupiny mládeže ( cca 10 osob ), které sem přijíždějí z Prahy. Stejným způsobem jsou 

organizována víkendová setkání. 

     V průběhu prázdnin probíhají již tradičně v areálu osady Hrádek dětské tábory s využitím 

budovy školy jako zázemí. Tábory jsou pořádány ve spolupráci s různými farnostmi a skupinami, 

zejména s farností Vlašim. Blízkost chrámu a atmosféra poutního místa Panny Marie Hrádecké, 

dává možnost zařadit do programu táborů také mnohé duchovní aktivity. 

     V Úlehlích – Lipinách se nacházejí pouze dva domy položené v přímé blízkosti lesa. Jeden 

z nich byl s přilehlými loukami zakoupen Kongregací kněží mariánů. Na louce byl postaven srub a 

zřízeno tábořiště. Také tento komplex slouží k rekreaci a pro pořádání dětských táborů. 

V samotném domě se může ubytovat 12 osob. 

     Na konci občanského roku ve dnech 28. prosince až 1. ledna se koná každoročně na Hrádku 

setkání mládeže. První den je možné vést individuální duchovní rozhovory s kněžími a využít čas 

pro individuální modlitbu a procházky krásným kopcovitým lesem nebo údolím řeky Blanice. 

Další dny probíhají ve znamení společných soutěží a her, sportovních aktivit, duchovních 

přednášek a diskusí, společensky prohlubované zkušenosti modlitby a sdílení. Vyvrcholením 

setkání je společenská silvestrovská večeře, divadelní a soutěžní program, duchovní scénka pro 

zamyšlení a slavnostní koncelebrovaná mše svatá. 

     O vánočních svátcích se koná venku u oltáře „živý Betlém.“ Věřící z farnosti a okolí hrají 

jednotlivé postavy Betléma v čase Ježíšova narození. Naposledy se uskutečnil živý Betlém v roce 

2006. 

     Ke vzestupu vedlejších iniciativ dochází pochopitelně v průběhu hlavních červencových 

hrádeckých poutí. Je to distribuce příslušných informací, časopisů pro poutníky, organizace 

koncertů během poutí, zaměřených na různé hudební žánry. V období ve kterém se zaměřuji na 

pastorační činnost v tomto poutním areálu nelze nezmínit 3. celostátní Misijní pouť, která se 

uskutečnila 28. května 2005 a obsahovala slavení mše svaté společně s doprovodným programem 

pro poutníky.210 

 

4.5.4 Pražské Jezulátko 

 

     Uvnitř kostela Panny Marie Vítězné je umístěno bezplatně přístupné muzeum, ve kterém je 

vystavena řada vzácných kultovních předmětů. Jsou zde kalichy, obrazy, kříže, skulptury a 

především část vzácného souboru textilií Jezulátka. Starobylý zvyk oblékání milostné sošky 

                                                 
210 Srov. DLOUHÝ Jan, SIERPENIAK Mariusz: Ústní sdělení, ( 13/10/2008 ). 
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Ježíška má za cíl přiblížit věřícímu člověku Ježíše jako skutečného člověka. Pomáhá nám také 

zakusit Ježíšovu blízkost. Většina vystavených šatů jsou dary z vděčnosti. Proto je také v muzeu 

možno shlédnout jednu z korunek pražského Jezulátka a videonahrávku, ukazující sestry 

karmelitky při převlékání sošky Ježíška. Muzeum se otevírá vždy po skončení bohoslužby. 

     Řád bosých karmelitánů se již po staletí věnuje i činnosti sociální, která je součástí jeho misií. 

Ve Středoafrické republice, jedné z dvaceti nejchudších zemí světa, působí bosí karmelitáni od 

roku 1971. Tato misie je spolu s českou provinční delegaturou součástí Ligurské provincie řádu 

s centrem v Itálii a nese název Misie Pražského Jezulátka. Kromě šíření křesťanské víry, hodnot a 

formace domorodých kněží, misie pomáhá zajišťovat zdravotní péči, školní výuku a rozvoj 

regionu. S touto misií souvisí i stálá misijní výstava v kostele u Pražského Jezulátka. 

     Poutní místo u Pražského Jezulátka je registrované jako významná kulturní památka, zapsaná 

na seznamu památek UNESCO. Toto poutní místo je zařazeno mezi hlavní poutní místa České 

republiky. 

     Vzhledem ke světovému fenoménu poutního místa se k milostné sošce Pražského Jezulátka 

přicházejí modlit i lidé jiných nebo podobných vyznání. Tím se naplňuje ekumenické úsilí této 

poutní svatyně, konkrétní ekumenická setkání se neorganizují. 

     V klášteře karmelitánů probíhají ještě další aktivity související s poutním místem. Jsou to 

rozhovory o víře, duchovní doprovázení, v případě zájmu věřících skupinové katecheze 

s možností omezeného pobytu v komunitě pro veřejnost. K těmto aktivitám náleží pořádání 

duchovních cvičení, rekolekcí cílených pro konkrétní skupiny věřících ( muži, ženy, manželské 

páry, mládež ).211  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
211 Srov. PRAŽSKÉ JEZULÁTKO: Africká misie, in: www.pragjesu.info, ( 27/08/2008 ). 
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5 VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ O PASTORAČNÍ ČINNOSTI 

 

     Získat objektivní vyhodnocení kritérií pastorační činnosti v uvedených poutních místech 

v plném rozsahu, je záležitost značně obtížná, protože se jedná o poutní místa mezi sebou velmi 

odlišná. Liší se od sebe nejen svými historickými kořeny a návazně vzniklou křesťanskou tradicí, 

která se promítá mimo jiné také do úrovně lidové zbožnosti, ale také svým významem, kterým 

ovlivňuje křesťanské prostředí. 

     Světového významu nabývá poutní místo úcty k Pražskému Jezulátku v chrámu Panny Marie 

Vítězné a svatého Antonína Paduánského, který náleží do farnosti svatého Tomáše v Praze. 

Světový fenomén tohoto poutního místa pomáhá vytvářet mezinárodní obraz Krista nejen v oblasti 

duchovní, ale také v oblasti kulturní a historické. Ve světě existuje řada kopií sošky Pražského 

Jezulátka, které jsou uctívány a daly vznik četným poutním místům ve světě. 

     Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami, je rovněž hojně navštěvována 

zahraničními poutníky, zejména ze sousedních evropských států, což silně ovlivňuje charakter 

poutního místa. Naznačuje tendenci přerůstání českého poutního místa v poutní místo evropského 

významu. 

     Poutní místo Stará Boleslav je nejstarší poutní místo v Čechách a náleží mezi hlavní poutní 

místa pražské arcidiecéze. Dvojnásobná důležitost tohoto poutního místa spočívá ve spojení 

rmariánské úcty se svatým Václavem, který zde prolil svou krev a z jeho mučednické smrti 

čerpala potom celá pokolení Čechů sílu a naději pro sebe i pro celý národ. Na tomto místě nám 

svatý Václav zanechal další velký dar a jedinečné duchovní dědictví – obraz Matky Boží, později 

označený jako Palladium, který uctívala jeho babička svatá Ludmila a také on sám. 

Staroboleslavské poutní místo tak nabývá národního významu. Konkrétně se tak stalo v roce 2003, 

kdy byla obnovena Národní svatováclavská pouť, která oživila poutní tradici tohoto místa.212 

     Poutní místo Navštívení Panny Marie ve farním kostele svatého Matouše v Hrádku u Vlašimi 

bylo dekretem pražského arcibiskupa Miloslava Vlka z dubna 2008 vyhlášeno poutním místem 

Arcidiecéze pražské. I když toto poutní místo je plně funkční venkovskou farností, zvýšená 

návštěvnost o červencových poutích poutníky z Podblanicka, Posázaví a Vysočiny, určuje jeho 

regionální charakter. 

     K určitému objektivnímu zhodnocení kritérií pastorační činnosti na Svaté Hoře přispěly údaje 

z dokumentu „Dotazník pro duchovní správce“, které bylo možno zpracovat do tabulek a grafů. 

                                                 
212 Srov. VLK Miloslav: Stará Boleslav, in: Poutní místo ve Staré Boleslavi, Stará Boleslav: O. pallotini, 2004,  
     s. 3. 
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Tyto statistické údaje zahrnují celou farnost, proto nemohou být použity k hodnocení v dalších 

sledovaných poutních místech. 

 

5.1 Úroveň farních společenství 

      

     Sledováním úrovně farního společenství ve Staré Boleslavi se jeví jako závažný problém 

vytváření tohoto společenství. Přes veškeré snahy duchovní správy, která organizovala různá 

setkání farníků, vytvářela specifické projekty, vytváření farního společenství se nezbavilo potíží. 

Vzhledem k tomu, že chybí vlastní jádro farnosti, spolupráce duchovní správy s farním 

společenstvím příliš nefungovala. Není – li dobrá úroveň farního společenství, pak také chybí 

významné kontaktní místo v přijetí poutníků. Smíšené prostředí této farnosti s nízkou religiozitou 

má své kořeny zejména v existenci dvou totalitních režimů, které přerušily dobrou úroveň 

pastorace ve čtyřicátých letech minulého století snahou o sekularizaci této oblasti.213 

     Svatá Hora v Příbrami je druhým nejstarším poutním místem v Čechách a patří mezi pět 

hlavních poutních míst v pražské arcidiecézi. Z administrativního hlediska je Svatá Hora označena 

jako farnost, ale z praktického pohledu je toto označení zcela kontroverzní. Svatá Hora nemůže 

farností ve skutečnosti být, protože má nula farníků, farnost tvoří obvod areálu a provoz je tak 

specifický, že se s provozem farnosti dá jen těžko srovnat. Na druhou stranu je třeba přiznat, že 

Svatá Hora zároveň plnila a v některých oblastech stále ještě plní funkci „spádové farnosti“. Lidé 

vyžadují, aby na Svaté Hoře bylo jejich dítě pokřtěno, snoubenci zde chtějí přijmout svátost 

manželství, nebo tam pravidelně navštěvují bohoslužby.214  Z uvedeného pohybu návštěvníků není 

překvapením počet věřících ve společenství dospělých, který se pohybuje na úrovni dvojnásobku 

malého společenství ( tabulka 1 ) po celé sledované období. Na stejné úrovni se podařilo vytvořit 

společenství mládeže až v roce 2008. 

     Hrádek, poutní místo Navštívení Panny Marie s farním kostelem svatého Matouše, je typickou 

venkovskou farností, kde počet věřících farníků netvoří většinu. Přesto je zde vytvořeno malé, ale 

funkční společenství, spojené s životem obcí náležejících do farnosti. Prostřednictvím pastorační 

rady je plně funkční konkrétní spolupráce s veřejnou správou těchto obcí. Výsledkem této 

spolupráce je řada opravených objektů a získávání nových objektů, potřebných pro pastorační 

činnost. Kongregaci kněží mariánů, která je od roku 1994 správcem tohoto poutního místa a 

                                                 
213 Srov. KELNAR Vladimír: Ústní sdělení, ( 03/03/2009 ). 
214 Srov. PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním  
     místě Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ). 
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farnosti zároveň, se daří stmelování farnosti jako celku s citlivým působením na farníky bez 

zjevné manipulace. Zdá se, že praxe v této farnosti potvrzuje, že je důležité čím farnost žije, zda 

koná to, co se líbí a bude oceněno.215 Duchovní správa mariánů klade velký důraz na orientaci 

duchovních aktivit pro mládež a vytváří pro tuto specifickou činnost komplexní zázemí.  

     Dekretem pražského arcibiskupa kardinála Vlka je poutní místo u Pražského Jezulátka 

zařazeno mezi pět hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Poutní svatyně Panny Marie 

Vítězné a svatého Antonína Paduánského není kostelem farním, ale náleží do farnosti svatého 

Tomáše v I. pražském vikariátu, kterou spravuje řád augustiniánů. Součástí poutní svatyně je 

klášter Pražského Jezulátka, který náleží Řádu bosých karmelitánů, správců tohoto poutního místa. 

Jde tedy o poutní místo jedné z farností velkoměsta, z čehož vyplývají určité odlišnosti, které 

ovlivňují jeho charakter. Farní společenství je zde značně pohyblivé. Z různých důvodů řada 

věřících navštěvuje bohoslužby v jiných farnostech velkoměsta a zejména v letním období farníci 

opouštějí velkoměsto, přesouvají se na venkov a stávají se součástí farního společenství příslušné 

farnosti. Z toho plyne, že za těchto okolností vytvoření stabilního farního společenství v tomto 

místě není snadné. V této situaci nabývá velkého významu skutečnost, že je toto poutní místo ve 

farnosti velkoměsta spravováno řeholní komunitou, která na sebe váže řadu sympatizantů a 

příznivců této řeholní komunity a ta je schopna s nimi vytvořit živé společenství. Velkým 

přínosem pro toto poutní místo je intenzivní výpomoc ženské větve tohoto řádu. Tato struktura 

společenství je schopna zabezpečit náročné úkoly pastorační činnosti, která směřuje dovnitř 

farnosti a je orientována směrem k rodinám a k živým společenstvím mládeže a pastorační 

činnosti, která směřuje k podílu na pastoraci cizinců.216 

 

5.2 Návštěvnost a podmínky pro přijetí poutníků 

 

     Problémem zůstává skutečnost, že ve farním kostele je návštěva bohoslužeb velmi nízká a tvoří 

průměrně desetinu celkové návštěvnosti bohoslužeb ve farnosti. Chybí stále potřebné zázemí pro 

přijetí poutníků, chybí ubytovací prostory, je zde nedostačující pohostinství. Celková 

infrastruktura města není připravena. Město Stará Boleslav je spojeno s Brandýsem nad Labem a 

veškeré aktivity veřejné správy včetně rozvojových programů, jsou více nasměrovány k části 

Brandýs nad Labem. Oživení poutního místa naznačuje návštěvnost poutníků o hlavních poutích 

                                                 
216 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
     2001, s. 53.  
216 Srov. OPATRNÝ Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
     2001, s. 54 – 55. 
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v srpnu a v září. Například účast věřících na Národní svatováclavské pouti byla v roce 2008 

trojnásobně vyšší ve srovnání s rokem 2003. Tyto skutečnosti svědčí o mariánské a 

svatováclavské úctě poutníků, z nichž většinu tvoří poutníci z pražské arcidiecéze. To je dáno 

především blízkostí Prahy a rozšiřující se její expanzí, což naznačuje možnost většího rozkvětu 

tohoto poutního místa. Tato okolnost je možným předpokladem ke splnění cíle, aby se toto poutní 

místo stalo stěžejním místem pražské arcidiecéze na městské úrovni.217 

     Ze srovnání tabulky 1 vyplývá, že uvedené hodnoty se udržují prakticky na stejné úrovni po 

celé sledované období. Po stránce kvalitativní návštěvnost poutníků naznačuje snižování počtu 

větších poutních skupin nebo farních společenství a na druhé straně zvyšování počtu rodinných 

nebo individuálních poutí. Tato skutečnost poukazuje na roztříštěnost a individualismus nejen ve 

společnosti, ale i v církvi. Chybí smysl pro společenství jako pro hodnotu, která neomezuje, ale 

obohacuje a která je pro existenci církve podmínkou, protože církev je společenství.218 

     Přesto, že není vedena přesná statistika o návštěvnosti poutního místa Hrádek u Vlašimi, lze 

z hrubého odhadu konstatovat, že období zvýšené návštěvnosti je dáno příchodem poutníků 

z Podblanicka, Posázaví a Vysočiny. Tím nabývá toto poutní místo charakter regionálního 

významu. Tato skutečnost se odráží v průběhu liturgického roku, který při účasti deseti až dvaceti 

věřících na nedělní mši svaté, je až příliš klidný. K oživení dochází ve dnech zvláštní úcty k Panně 

Marii o prvních sobotách v měsíci, o mariánských památkách, svátcích a slavnostech. Vyvrcholení 

nastává o červencových poutích, kdy návštěvnost dosahuje několik tisíc poutníků. Mariánská 

spiritualita je zde živá. 

     Samostatně je třeba hodnotit návštěvnost mládeže, organizované v různých seskupeních, která 

je konstantní po celé období církevního roku. Setkává se zde mládež z farnosti, přilehlých 

regionálních oblastí a z Prahy. Zvláště pro pražskou mládež je Hrádek oblíbeným poutním místem 

nejen v poutním období, ale zejména o vánočních svátcích.219 

     Ve farnosti svatého Tomáše hodnoty návštěvnosti střídavě kolísají v průběhu sledovaného 

období. Dokazuje to, již zmíněnou skutečnost, že farní společenství je zde značně pohyblivé. Ve 

vztahu k poutníkům u Pražského Jezulátka je pozitivní ten fakt, že stálá přítomnost bratří a sester 

karmelitánského řádu, dokáže pokrýt veškeré potřeby poutníků a navíc pro ně umožňuje slavení 

eucharistie mimo stálý program bohoslužeb a přístup do muzea, které se otevírá vždy po skončení 

bohoslužby. Kvalitní úroveň této služby výrazně ovlivňuje návštěvnost této svatyně. Během roku 

navštíví tuto poutní svatyni kolem milionu poutníků, kteří přicházejí z celého světa, zvláště ze 

                                                 
217 Srov. KELNAR Vladimír: Ústní sdělení, ( 03/03/2009 ). 
218 Srov. PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním  
     místě Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ). 
219 Srov. SIERPENIAK Mariusz: Ústní sdělení, ( 13/10/2008 ). 
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zemí latinské oblasti. V průběhu liturgického roku počet návštěvníků kolísá, je vyšší o sobotách a 

nedělích, nejvyšší o slavnosti korunovace milostné sošky Jezulátka a v průběhu vánočního 

období.220 

 

5.3 Slavení liturgie 

 

     Počet slavených liturgií v obou kostelech poutního místa Stará Boleslav, odpovídá návštěvnosti 

farníků i poutníků. Pokud by vznikla snaha o podporu stávajícího liturgického života, pak tedy 

jenom v oblasti jeho kvality a ne ve smyslu zvyšování počtu slavených liturgií.221 Slavení liturgie 

společně s doprovodným programem o hlavních poutích v srpnu a v září můžeme označit jako 

nárazovou pastoraci v průběhu poutních dnů. Podobná proměna pastorační činnosti nastává při 

slavení liturgie v průběhu Dne modliteb za národ o každé poslední sobotě v měsíci. Svátostná 

pastorace se po celé sledované období pohybuje na nižší úrovni a často s formálním zaměřením. 

     Ve sledovaném období nebyla udělena svátost biřmování biskupem, knězem byla udělena 

dvakrát při křtu dospělých. Společná příprava k přijetí svátosti smíření, která je považována za 

normální praxi,222 zde proběhla pouze v rámci postní duchovní obnovy. Ve farnosti se praktikuje 

udělení svátosti pomazání nemocných při společné bohoslužbě. Slavení denní modlitby církve a 

udělování svátostin je součástí duchovního programu zmíněných poutních dnů.223 

     Direktář o lidové zbožnosti a liturgii vybízí správce poutních míst a svatyní, aby to byla místa 

příkladná v kvalitě slavení liturgie. Domnívám se, že tento požadavek je do jisté míry, díky 

dlouholeté zkušenosti duchovních, na Svaté Hoře naplněn. Slavení eucharistie je skutečně 

vrcholem pastorační činnosti na Svaté Hoře, což dosvědčuje návštěvnost uvedená v tabulce 1.  

     Vyjít vstříc různojazyčným poutníkům, může být za určitých okolností problémem. Pokud 

chtějí slavit eucharistii odděleně, není jim bráněno, ale společné slavení liturgie je 

upřednostňováno. Podle vyjádření správce poutního místa „je škoda, že již prakticky pro 

všeobecnou neznalost nelze sloužit mši v latině. Latina bohužel už dnes slouží spíše k tomu, aby 

nikdo nerozuměl, než aby rozuměli všichni. Z liturgie se v případě vícejazyčného slavení stává 

bohužel často chaotická záležitost. Jestliže direktář doporučuje, aby zvláště vyznání víry a 

modlitba Páně se zpívaly v latině, tak právě tato skutečnost se nedodržuje, protože právě v těchto 

                                                 
220 Srov. SCHLEICH Petr: Ústní sdělení, ( 09/02/2009 ). 
221 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří:  
      Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 266. 
222 Srov. Tamtéž, č. 267. 
223 Srov. GUARDINI Romano: O posvátných znameních, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
     1992, s. 44 – 45. 
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textech se trvá na tom, aby jim lidé důkladně rozuměli. Zde se tedy s dokumentem praxe 

rozchází.“224 V přístupu ke slavení dalších svátostí, zejména svátosti křtu a manželství ( tabulka 1 

s grafy 1 – 5 ) respektuje duchovní správa direktář, který připomíná nutnost hledání cest 

spolupráce mezi poutním místem a farnostmi.225 „Při přípravě na tyto svátosti“, sděluje duchovní 

správce, „jsme si vědomi, že by se měly slavit spíše ve farnostech. Já sám považuji za ideální 

řešení, kdyby na Svaté Hoře bylo nula křtů, nula svateb a žádné biřmování, případně, kdyby ti, 

kterých se to týká, přišli se svým farářem a slavili tyto svátosti sice u nás, ale tak, aby se tím 

budovalo jejich farní společenství. Článek direktáře hovoří o přístupu, který je naším 

každodenním chlebem, totiž o tom, že od nás vyžaduje nezaujaté a pokojné posuzování 

rozmanitých a nepředvídatelných situací, u nichž nelze předem stanovit pevné normy. Velkým 

problémem je disponovatelnost k přijetí těchto svátostí pro naprostou neznalost věcí víry. 

Překážkou je také fakt, že lidé chápou udělení svátosti jako jakoukoli jinou službu, kterou si prostě 

zaplatí, a proto na ni mají nárok. Náš přístup chápou nikoli jako zodpovědnost, ale spíše jako 

obstrukci.“226 Při slavení svátosti smíření se dosud neuskutečňuje liturgie svátostného smíření pro 

více kajícníků se soukromou zpovědí. V dosavadní praxi jde spíše o disponování kajícníků 

společnou přípravou, po níž následuje individuální přijetí svátosti smíření.227 Direktář doporučuje, 

až vyžaduje společné slavení svátosti pomazání nemocných, zvláště při pouti nemocných.228 Tyto 

poutě na Svaté Hoře nejsou, ale některé poutní skupiny jsou vlastně skupiny nemocných, ale 

nejsou zase tak velké, aby při udělování této svátosti bylo přítomno více kněží. Od května 2004 se 

slaví každou neděli nešpory, které získaly své příznivce a v současné době jsou zkomponovány 

všechny potřebné žalmové nápěvy a antifony. Slavení nešpor se účastní každou neděli desítky lidí, 

v květnu je nešporami nahrazena májová pobožnost. Na Svaté Hoře existuje fakt vlastních 

zvyklostí, které spoluvytvářejí charakter tohoto poutního místa, i když jsou někdy kritizovány, 

jsou však oblíbeny. Jedná se o procesí se světly v předvečer hlavních poutí, procesí s milostnou 

soškou Panny Marie v den hlavních poutí a požehnání s milostnou soškou Panny Marie a její 

uctívání políbením, spojené se zpěvem Svatohorského Zdrávasu. Projevem kultivace lidového 

zvyku je skutečnost přímluvné pobožnosti k Panně Marii. Od roku 2005 je možné poslat přes 

                                                 
224  PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním místě  
Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ).     
225 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří:  
     Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 270. 
226 PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním místě 
     Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ). 
227 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
      Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 267. 
228 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
      Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 269. 
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internetové stránky prosbu nebo poděkování Panně Marii. Další prosby se shromažďují od 

poutníků. Tyto prosby jsou přednášeny každou sobotu v rámci zmíněného požehnání a uctívání 

milostné sošky. Lidé tak chápou, že se modlí k Panně Marii, která je sochou Svatohorské Madony 

pouze zobrazena. V této pobožnosti je také podtržena skutečnost spoluzodpovědnosti poutníků za 

naši zemi, když se v modlitbě k Panně Marii zmiňuje Svatá Hora jako srdce české země. Z úrovně 

pastorace na Svaté Hoře lze pochopit, že poutě a lidová zbožnost nejsou jen nějaký folklór, 

odsouzený do muzeí a skanzenů, ale že jsou důležitou součástí křesťanského života, upevňující a 

posilující život církve.229 

     Ke zkvalitnění liturgie v poutním místě Hrádek dochází při jejím slavení o památkách, svátcích 

a slavnostech Panny Marie, při slavení liturgie o první sobotě v měsíci a v mariánských měsících 

květnu a říjnu. V těchto dnech je propojeno slavení eucharistie s mariánskými pobožnostmi. 

Vrcholem liturgického slavení jsou poutní slavnosti o třech červencových nedělích. Tento způsob 

liturgického slavení ovlivňuje návštěvu bohoslužeb tak, že dochází zhruba k trojnásobnému 

zvýšení účasti na slavení eucharistie. S tím souvisí i svátostná pastorace v tomto poutním místě. I 

když frekvence slavení iniciačních svátostí není zdaleka ideální, příprava a jejich slavení odpovídá 

požadavkům direktáře. Svátost smíření je udělována pouze individuálně. Výjimkou jsou nemocní, 

pro které je jedenkrát až dvakrát ročně vykonána společná příprava k přijetí této svátosti, kterou 

však nelze kvalifikovat jako liturgii svátostného smíření pro více kajícníků se soukromou zpovědí. 

Jedná se spíše o disponování kajícníků k přijetí této svátosti společným slyšením Božího slova, 

které následuje po slavení eucharistie. Svátost pomazání nemocných má úzkou návaznost na 

existenci Rehabilitačního ústavu Kladruby, který náleží do duchovní správy farnosti. Zde je tato 

svátost slavena při společné bohoslužbě. Slavení společné denní modlitby církve přerůstá rámec 

řeholní komunity tím, že je dána možnost mládeži při jejich společných setkáních, se této 

modlitby zúčastnit v řeholní kapli. Neodmyslitelnou součástí tohoto poutního místa je slavení 

svátostin. Kromě žehnání předmětů se jedná o individuální nebo hromadné žehnání poutníků 

soškou Panny Marie.230 

     Vysoká úroveň slavení liturgie u Pražského Jezulátka je dána především tím, že při každém 

slavení liturgie je kladen důraz na evangelní zvěst, která je náležitým způsobem zdůrazněna i 

v homilii. Do vědomí věřících se tak uznávaná kultická funkce poutní svatyně dostává až na druhé 

místo. Slavení eucharistie plně uspokojuje potřeby zahraničních poutníků, protože je sloužena 

kromě češtiny v dalších čtyřech světových jazycích. Vedle kvalitní duchovní hudby se na slavení 

                                                 
229 Srov. PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním  
     místě Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ). 
230 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
      Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 266 – 272. 
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eucharistie podílejí i sestry karmelitky a obohacují ji lektorskou službou a zpěvem. Jedním 

z mimořádně rozšířených projevů úcty k eucharistii je adorace Nejsvětější svátosti oltářní. V této 

poutní svatyni se koná každý pátek a její součástí je společná modlitba nešpor. Oblíbené čtvrteční  

pobožnosti před milostnou soškou Jezulátka patří do sféry křesťanského kultu. V této poutní 

svatyni je respektována skutečnost, aby v pastorační praxi byla liturgii dána přednost, která jí 

v poměru k pobožnostem náleží. Z hlediska slavení svátosti smíření je pro tuto poutní svatyni 

cenné, že je denně příležitost k přijetí této svátosti kromě češtiny v dalších čtyřech světových 

jazycích, což plně vyhovuje potřebám zahraničních poutníků. Pro udělení této svátosti je v poutní 

svatyni vyhrazeno místo ve zpovědní kapli. Slavení ostatních svátostí v poutní svatyni je omezené, 

tyto svátosti jsou více udělovány ve farním kostele svatého Tomáše. Ze slavení svátostin zde 

probíhá každodenně žehnání předmětů se snahou preferovat společné slavení před slavením 

individuálním.231 

 

      

5.4 Evangelizace, charitativní činnost a duchovní ekumenismus 

 

     Charitativní činnost a ekumenické duchovní aktivity jsou z pozice poutního místa Stará 

Boleslav prakticky nulové, což může být závažnou překážkou účinného misijního působení a 

evangelizace. Vzdělávání a provádění systematické výchovy různých kategorií křesťanů je ve 

zdejších podmínkách značně obtížné. Evangelizační iniciativy jsou více méně nárazové a zatím 

největší příležitostí a prostorem této aktivity je Národní svatováclavská pouť se svým komplexním 

programem. V závěru sledovaného období došlo ke změnám územního členění farnosti a ke 

změně duchovní správy. Komunita pallotinů opouští po pěti letech působení toto poutní místo, 

které přechází do správy diecézních kněží. V dané situaci je nutné přikládat velkou důležitost 

vedení arcidiecéze za současné podpory Kolegiátní kapituly staroboleslavské, které svými 

aktivitami a rozhodnutími podporují toto poutní místo, určují jeho charakter a tedy možnou změnu 

pastorační činnosti. 

     Poutní místo Svatá Hora plně využívá existenci moderních prostředků evangelizace tak, jak je 

uvedeno v předchozí kapitole. Jde o využití situace, kdy vzhledem k poloze Svaté Hory, došlo 

k umístění internetových antén na střeše klášterní budovy. Díky tomu je zde velmi kvalitní a 

rychlé připojení, které umožňuje využití dalších prostředků, které slouží k evangelizaci. 

                                                 
231 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
     Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 73 – 75, č. 266 – 267. 
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     Na úseku charitativní činnosti je řada aktivit od prokazování lásky každému příchozímu, 

pohostinnost až po velké projekty, které se zatím nepodařilo zrealizovat. Jsou to bezbariérový 

přístup do baziliky a vybudování hospice v blízkosti poutního místa. 

     Poutní místo Svatá Hora je také místem kultury. Je národní kulturní památkou. Na tuto 

skutečnost reaguje duchovní správa tím, že příchozím vysvětluje souvislosti této krásy. Podle 

názoru správce poutní svatyně je tato skutečnost propojena se slavením liturgie. Krása liturgie je 

vrcholem krásy a harmonie místa a naplněním důvodu jeho existence. Společné úsilí zdejších 

duchovních je, aby všechny úkony při bohoslužbě byly opravdu na umělecké úrovni. Přitom 

respektují požadavek direktáře a dbají na to, aby kulturní rozměr nezískal převahu nad kultickým 

rozměrem.232  

     Poutní svatyně by měla být místem ekumenického úsilí. V tomto smyslu se na Svaté Hoře 

nezdařilo něco vykonat. Duchovní správce se domnívá, že je to dáno spíše historickými spory o 

postavení Panny Marie v jednotlivých křesťanských církvích.233 V každém případě nechybí vůle 

konat, spíše jde o čekání na podnět nebo inspiraci. 

     Poutní místo Navštívení Panny Marie v Hrádku u Vlašimi je místem mariánské spirituality 

regionálního významu, silně orientované na pastoraci různých společenství mládeže. Práce 

s mládeží přesahuje rámec farnosti ne tím, kdo ji vede, ale místem původu ze kterého mládež do 

Hrádku přichází, aby pod vedením místního kněze společně vytvořili plně funkční pohyblivé 

společenství, kterému nehrozí riziko uzavření vůči svému okolí.234 Existence společenství 

československé církve husitské v regionu poutního místa zatím zůstává výzvou k ekumenickému 

úsilí, které je v současné době nulové. Kulturní hodnota poutního místa je do určité míry 

prezentována v doprovodném programu červencových hrádeckých poutí. 

     Kulturní aktivity poutního místa u Pražského Jezulátka se formují jako spřízněná vedlejší 

iniciativa směřující k rozvoji a povznesení člověka. Užitečně se přidružují k primární úloze poutní 

svatyně, být místem zasvěceným Božímu kultu, dílu evangelizace a prokazování milosrdné lásky. 

Stále více se prosazuje snaha učinit z poutních míst specifická místa, kde se organizují studijní 

kurzy a konference, zajímavé vydavatelské iniciativy, náboženská představení, koncerty, výstavy 

nebo jiné umělecké a literární akce. Tyto snahy, s výjimkou výstav a koncertů, nepatří do běžné 

                                                 
232 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
     Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 276. 
233 Srov. PŘIBYL Stanislav: Praktická aplikace dokumentu „Direktář o lidové zbožnosti a liturgii“ na poutním  
     místě Svatá Hora, předneseno na kněžském dni na Svaté Hoře. Převzato ( 15/03/2009 ). 
234 BALÍK Jan: Na cestě s mladými, Praha: Paulínky, 2004, s. 99. 
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praxe této poutní svatyně, takže v tomto smyslu nehrozí převaha kulturního rozměru nad 

kultickým.235 

     Díky štědrosti věřících a horlivosti zodpovědných osob se tato poutní svatyně stala místem 

zprostředkování mezi Boží a bratrskou láskou na jedné straně a lidskými potřebami na straně 

druhé. Misie Pražského Jezulátka pracuje ve Středoafrické republice od roku 1971 a navazuje tak 

na činnost Řádu bosých karmelitánů, který se již po staletí sociálním aktivitám věnuje. 

     Ekumenické úsilí tohoto poutního místa není aktivní, ale umožňuje lidem jiného vyznání, 

návštěvu poutní svatyně a jejich projev úcty k milostné sošce Pražského Jezulátka. 

     S poutním místem Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského ( Pražské Jezulátko ) 

souvisí i další aktivity, které probíhají v klášteře karmelitánů. Jsou to duchovní cvičení, rekolekce 

apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Kostelní Vydří: 
     Karmelitánské nakladatelství, 2007, č. 276. 
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ZÁVĚR 

 

     

      Naše arcidiecéze je obdarována řadou poutních míst, která v průběhu bohaté historie místní 

církve zbožnost věřících vytvořila. Snahou církve je některá z nich postavit před oči našich 

současníků zřetelněji a tím podtrhnout jejich význam. Z toho důvodu vydal v roce 2008 kardinál 

Vlk dekret, kterým prohlásil statut poutních míst Arcidiecéze pražské ve dvou kategoriích, hlavní 

poutní místa a poutní místa Arcidiecéze pražské. 

     Tato poutní místa, která až do současných dnů osvědčují svou obdivuhodnou duchovní 

životnost, slouží zvláště k povzbuzování věřících poutníků, aby hlouběji prožívali ve společenství 

církve projev úcty ke kultu poutního místa a tak rozvíjeli zdravé tradice lidové zbožnosti. 

     Z výše uvedených poutních míst byla vybrána čtyři za účelem sledování pastorační činnosti 

v tříletém období 2005 – 2008 s následným vyhodnocením. Jedná se o poutní místa Stará 

Boleslav, Svatá Hora, Hrádek u Vlašimi a Pražské Jezulátko. 

     Samotný význam těchto poutních míst je natolik odlišný, že každé z nich si v daných 

podmínkách vytváří svůj osobitý charakter. Ve snaze docílit objektivního vyhodnocení sledované 

pastorace, je obtížné provést optimální srovnání mezi jednotlivými poutními místy. Použití 

objektivních kritérií tuto snahu podpořilo. 

     Objektivní kritéria jsou dosažena v církevních dokumentech, kterými jsou Katechismus 

katolické církve, Kodex kanonického práva a Dokumenty II. vatikánského koncilu. Prolínání 

liturgie a lidové zbožnosti má své normy, které jsou obsahem Direktáře o lidové zbožnosti a 

liturgii, který je základním dokumentem pro hodnocení pastorace ve sledovaných poutních 

místech. K dosažení co největší objektivity při vyhodnocení kritérií pastorační činnosti byl použit, 

bohužel v omezené míře, dokument arcibiskupství „Dotazník pro duchovní správce“, který 

každoročně zobrazuje údaje celé farnosti. V tomto případě mohl být použit pouze pro poutní místo 

Svatá Hora, které se ztotožňuje s farností. Pro zbývající poutní místa, která jsou pouze částí 

farnosti, nemá tento dokument vypovídací hodnotu.  

     Poutním místem národního významu je Stará Boleslav. Je to poutní místo s Palladiem – 

ochranným obrazem Panny Marie pro české země a místo mučednické smrti svatého Václava, 

hlavního patrona českého národa. Smíšené prostředí této farnosti s nízkou religiozitou má své 

kořeny v existenci dvou totalitních režimů a podílí se na závažném problému farnosti, kterým je 

prakticky nefunkční farní společenství. Nepodařilo se je vytvořit přes veškeré snahy duchovní 

správy pod vedením otců pallotinů. Chybí potřebné zázemí pro přijetí poutníků, celková 
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infrastruktura města není připravena. I když slavení liturgie je v souladu s požadavky Direktáře o 

lidové zbožnosti a liturgii, k oživení poutního místa dochází pouze v období březen až říjen 

s vyvrcholením o hlavní pouti Nanebevzetí Panny Marie a o Národní svatováclavské pouti, kdy 

v roce 2008 byla trojnásobně vyšší účast než v roce 2003. Výzvou pro budoucnost je Den 

modliteb za národ o poslední sobotě každého měsíce, kterého se pravidelně účastní poutníci 

z Prahy. Při účasti poutníků z dalších českých a moravských diecézí by nepochybně došlo 

k dalšímu oživení pastorace a k podpoře snahy, aby toto poutní místo se stalo stěžejním místem 

nejen pražské arcidiecéze, ale celého národa. Po změnách v územním členění farnosti došlo 

v závěru sledovaného období ke změně duchovní správy. V této situaci se stane velmi významnou 

podpora vedení arcidiecéze ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou staroboleslavskou. 

     Druhým nejstarším a nejvyhledávanějším poutním místem v Čechách je Svatá Hora v Příbrami 

s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Administrativní označení farnost je z praktického hlediska 

kontroverzní, protože farnost tvoří obvod poutního areálu, kde žádný farník nežije. Navzdory 

tomu je zde vytvořeno farní společenství ze stálých návštěvníků Svaté Hory z jiných farností, z 

příznivců a členů Matice Svatohorské a stejně tak z příznivců a spolupracovníků s řádem 

redemptoristů, správců tohoto poutního místa. Požadavek direktáře na příkladnost poutních míst a 

svatyní v kvalitě slavení liturgie je v tomto poutním místě zcela naplněn. Určitým problémem je 

slavení svátostí svatého křtu a manželství, které by měly být slaveny v domovské farnosti. 

Duchovní správa si tuto skutečnost uvědomuje a respektuje direktář, který vyzývá k hledání cest 

spolupráce mezi poutním místem a farnostmi. Na Svaté Hoře se každou neděli slaví mariánské 

zpívané nešpory a v této souvislosti je třeba se zmínit o funkčnosti dvou chrámových sborů, které 

ve zdejším poutním místě vytvářejí vysokou úroveň duchovní hudby. Poutní místo Svatá Hora 

plně využívá moderních prostředků evangelizace, kterým je internet včetně internetové televize 

k přenosu bohoslužeb pro ty, kteří nemohou být v bazilice bohoslužbě přítomni. Návštěvnost 

zahraničních poutníků, především ze sousedních evropských států naznačuje tendenci přeměny 

českého poutního místa v poutní místo evropského významu. 

     Hrádek u Vlašimi poutní místo Navštívení Panny Marie s farním kostelem svatého Matouše je 

plně funkční venkovskou farností ve správě kněží mariánů. Spolupráce duchovní správy poutního 

místa s farním společenstvím je na dobré úrovni a prostřednictvím farní rady je podpořena 

obecními zastupitelstvi obcí, náležejících do farnosti. To se odráží v konkrétní realizaci různých 

aktivit farnosti. V tomto smyslu je také živá spolupráce s farním společenstvím ve farnosti Vlašim. 

K oživení tohoto poutního místa dochází ve dnech zvláštní úcty k Panně Marii o prvních sobotách 

v měsíci, o mariánských památkách, svátcích a slavnostech zejména v mariánských měsících 

květnu a říjnu. Vyvrcholení nastává o třech červencových poutích, kdy návštěvnost dosahuje 
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několika tisíc poutníků, přicházejících zejména z Podblanicka, Posázaví a z Vysočiny. Tím 

nabývá toto poutní místo charakteru regionálního významu. Po celé období církevního roku je zde 

stálá návštěvnost mládeže, organizované v různých seskupeních. Duchovní správa mariánů totiž 

klade velký důraz na pastoraci mládeže a vytváří pro tuto činnost komplexní zázemí. 

     Poutní svatyně Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského ( Pražské Jezulátko) 

není farním kostelem, ale náleží do farnosti svatého Tomáše, kterou spravuje řád augustiniánů. 

Součástí poutní svatyně je klášter Pražského Jezulátka řádu bosých karmelitánů, kteří spravují toto 

poutní místo jako celek. Jde tedy o poutní místo v jedné velkoměstské farnosti, která s sebou nese 

své konkrétní znaky. Spolupráce mezi poutní svatyní a farním společenstvím u svatého Tomáše 

probíhá v úrovni kněžské spolupráce v duchovní správě. Vlastní farní společenství u Pražského 

Jezulátka tvoří převážně příznivci a spolupracovníci řádu karmelitánů a zaměřuje se na spolupráci 

s duchovní správou na pastoraci rodin a živých společenství mládeže. Stálá přítomnost bratří a 

sester karmelitánského řádu v poutní svatyni pokrývá veškeré potřeby poutníků, včetně slavení 

liturgie, svátostí a svátostin plně v souladu s direktářem. Světový význam tohoto poutního místa 

určuje roční návštěvnost kolem milionu poutníků, přicházejících z celého světa, zejména ze zemí 

latinské oblasti. Staleté sociální aktivity řádu karmelitánů v současné době završuje Misie 

Pražského Jezulátka ve Středoafrické republice. S tímto poutním místem souvisí i další aktivity ( 

duchovní cvičení, rekolekce ), které probíhají v klášteře karmelitánů. Světový fenomén poutního 

místa spoluvytváří mezinárodní obraz Krista v oblasti duchovní, kulturní a historické. 

     Pohled na pastoraci nejvýznamnějších poutních míst pražské arcidiecéze ve světle nově 

vydaného církevního dokumentu, více zviditelňuje současnou úroveň pastorace a může být 

podporou snah, které budou směřovat k obnovení poutních tradicí v naší zemi. 

     Ze zhodnocení pastorační činnosti ve vybraných poutních místech vyplývá, že tato činnost 

přesahuje rámec pastorační činnosti ve farnosti a poutní místa se tak stávají místy s požadavkem 

na speciální pastoraci. 

     Poutní místo musí být především místem hluboké reformy přístupu ke svátosti smíření. Jde 

především o odstranění formalismu. Totéž se týká eucharistie. Pouhé vrstvení bohoslužeb vede 

spíše k povrchnímu prožívání této svátosti a nepřitahuje ani ty, kteří na poutní místo přicházejí 

poprvé nebo velmi zřídka. 

     Mezi další formy speciální pastorace patří duchovní cvičení, různé modlitební a vzdělávací 

akce, pro které poutní místo tvoří více než vhodné zázemí. Pouť při své výjimečnosti v duchovním 

životě člověka, musí být také zážitkem kulturním a uměleckým. Znamená to, že určité prvky 

pastoračního působení musí dosahovat určité kvality. Jedná se zejména o biblická čtení a kázání, 
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která by měla dosahovat solidní rétorické kvality. Liturgie by měla dosahovat takové úrovně, ze 

které pro její účastníky vyzařuje kromě krásy, také vnitřní harmonie a pokoj. 

     Úkolem poutního místa je zachování vlastní identity. Každé poutní místo má své tradice, které 

je třeba sledovat a vysvětlovat. Některé formy lidové zbožnosti na poutních místech ukazují 

neobyčejnou a hlubokou tvář víry našeho národa, že se pro mnohé mohou stát povzbuzením. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

 

CIC   Codex iuris canonici ( Kodex kanonického práva ) 

LG     Lumen Gentium ( Konstituce věroučná o církvi ) 

SC     Sacrosanctum Concilium ( Konstituce o posvátné liturgii ) 

AG    Ad gentes ( Dekret o misijní činnosti církve ) 

 

 

 

 

 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

                  ( Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu ) 
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ANOTACE 

 

     Tato diplomová práce popisuje a hodnotí pastorační činnost na čtyřech poutních místech 

v pražské arcidiecézi v období 2005 až 2008. Jedná se o Starou Boleslav, Svatou Horu v Příbrami, 

Hrádek u Vlašimi a Pražské Jezulátko v Praze. Hodnocení pastorace v těchto poutních místech je 

provedeno na základě církevních dokumentů, která porovnávají obecná kritéria s konkrétní 

pastorací na těchto poutních místech. 

 

 

ANNOTATION 

  

     This thesis describes and evaluates the four pastoral activities of pilgrimage sites in the 

archdiocese of Prague from 2005 till 2008. The names of pilgrimage sites are Stara Boleslav, 

Svata Hora in Pribram, Hradek u Vlasimi and Infant Jesus of Prague. Evaluation of these 

pilgrimage sites is made by basis of religion documents that compare the general pastoral activity 

of these pilgrimage sites. 

 

 

Klíčové pojmy 

 

pilgrimage sites                    poutní místa 

pastoral activity                    pastorační činnost   

Stara Boleslav                      Stará Boleslav 

Svata Hora in Pribram         Svatá Hora v Příbrami 

Hradek u Vlasimi                 Hrádek u Vlašimi 

Infant Jesus of Prague         Pražské Jezulátko 

           

 

 

 

 

 



  98 

RESUMÉ 

 

     Podle požadavků nově vydaného Direktáře o liturgii a lidové zbožnosti a dalších církevních 

dokumentů, bylo provedeno zhodnocení pastorace ve vybraných poutních místech pražské 

arcidiecéze v období 2005 – 2008. 

     Poutní místo Stará Boleslav, místo mučednické smrti svatého Václava a Palladia země české 

má přes veškeré snahy, značné problémy s vytvořením funkčního farního společenství a jeho život 

udržuje návštěvnost poutníků zvláště z Prahy v období poutní sezóny s vyvrcholením o hlavních 

poutích. Širší účast návštěvníků je o Národní svatováclavské pouti, která se stává předmětem 

narůstajícího zájmu křesťanské veřejnosti. 

     Poutní místo Svatá Hora v Příbrami s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie dosahuje velmi 

dobré úrovně pastorace včetně využití nejmodernějších způsobů evangelizace. S narůstajícím 

zájmem věřících i z evropských zemí, dochází k problémům při udělování iniciačních svátostí, 

které by měly být udělovány v domovské farnosti. 

     Hrádek u Vlašimi, poutní místo Navštívení Panny Marie, je typickou venkovskou farností 

s nepříliš výraznou aktivitou farníků v průběhu roku. Poutní místo oživuje při slavení mariánských 

památek, svátků a slavností s vrcholem o třech červencových poutních dnech. Těžiště pastorace 

směřuje k organizovaným návštěvám mládeže, která v menších skupinách navštěvuje toto poutní 

místo po celý liturgický rok. 

     Poutní svatyně Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského ( Pražské Jezulátko) 

v Praze, je součástí velkoměstské farnosti, což přináší určité specifické rysy farního společenství. 

Úroveň pastorace je velmi dobrá a vyznačuje se stálou dostupností všech potřeb farníků. 

Z hlediska návštěvnosti se jedná o poutní místo světového významu. 
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PŘÍLOHY 

 

 

 

Tabulka 1.    Počet nedělních bohoslužeb a jejich návštěvnost na Svaté Hoře  

                      v období 2005 – 2008. 

        

2005 

        

2006 

         

2007 

        

2008 

Počet nedělních bohoslužeb 265 260 260 260 

Počet návštěvníků bohoslužeb 547 550      - 545 

Index návštěvnosti  

(počet návštěvníků/ počet bohoslužeb) 

2,04 2,11      - 2,09 
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Tabulka 2.  Počet udělených svátostí na Svaté Hoře v období 2005 – 2008. 

Svátost Počet udělení       

 2005 

     

2006 

     

2007 

       

2008 

KŘEST celkem pokřtěných 38 57 70 82 

 do 1. roku 36 39 52 70 

 1 -  7 let 2 14 13 5 

 7 – 14 let 0 1 1 3 

 nad 14 let 0 3 4 4 

BIŘMOVÁNÍ celkem biřmovaných 0 27 3 3 

 biřmoval biskup / kněz 0 24/3 0/3 0/3 

SV.PŘIJÍMÁNÍ celkový počet sv. přijímání 85 000 83 000 86 350 84 561 

 z toho 1. sv. přijímání 0 0 0 0 

POMAZÁNÍ 

NEMOCNÝCH 

celkový počet udělených 93 230 83 69 

 z toho individuálně 67 230 74 21 

 společně 26 0 9 48 

SVÁTOST 

MANŽELSTVÍ 

celkový počet uzavřených 

manželství 

21 21 13 15 

 z toho mezi katolíky  17 10 9 10 

 mixta religio 0 2 0 1 

 disparitas cultus 4 9 4 4 
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Graf 1.  Počet pokřtěných na Svaté Hoře v období 2005 – 2008. 
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Graf 2.  Počet biřmovaných na Svaté Hoře v období 2005 – 2008. 
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Graf 3.  Celkový počet svatých přijímání na Svaté Hoře v období 2005 – 2008. 
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Graf 4.  Počet udělení pomazání nemocných na Svaté Hoře v období 2005 – 2008. 
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Graf 5.  Celkový počet uzavřených manželství na Svaté Hoře v období 2005 – 2008. 
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