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Úvod 

 

„Evangelizace druhých začíná evangelizací vlastní. Bez osobní svatosti není 

evangelizace moţná. Lásku nelze jen ohlašovat, je ji třeba přinášet i tím, ţe se druzí setkají 

s obětí a darováním se.―
1
 

(Instrumentum Laboris all - §38, c) - Plenární sněm Katolické církve v ČR) 

 

Mnoho teologů, katechetů a učitelů víry v dnešní době pociťuje silnou potřebu více 

sdělovat Boha lidem, kteří ţijí v současné společnosti velmi hektickým způsobem ţivota. 

Hledají se cesty a různé programy k preevangelizaci a evangelizaci. Jedním z moţných 

způsobů, jak sdělovat Boţí lásku dnešnímu člověku, je putování na posvátná místa a ţivá 

svědectví kaţdého jednotlivého poutníka. Nad tím „koho― a „co― na poutních místech 

hledáme, se zamýšlí Doc. Aleš Opatrný v článku „Má dnes smysl mluvit o poutích?!―
2
 

 

Téma poutí a poutních míst je velmi obsáhlé a nelze jej jednoduše metodologicky 

uchopit v rámci jednoho směru teoretického bádání. K získání celkového obrazu o poutích 

by bylo nejen zajímavé, ale i prospěšné, obsáhleji nahlédnout do historie poutí a jejího 

vývoje aţ po dnešní dobu. Tato práce si nečiní nárok na vyčerpávající a úplné postiţení 

problematiky v celé její šíři vzhledem k její náročnosti a komplikovanosti. 

 

Cílem bakalářské práce je postihnout duchovní smysl křesťanské poutě. Poznávání  

a zkoumání poutě přináší s sebou mnoho nových poznatků, které lze vnímat skrze reflexe 

samotných účastníků poutí, jejichţ některé výpovědi jsou v práci uvedeny. 

 

Předmětem mého výzkumu je popis tří významných evropských poutních míst  

a charakteristika průběhu předem určených poutí, které se zde konaly v průběhu 

posledních 15 let. Vybranými poutními místy je italské město Řím a pouť konaná 

                                                 
1
Cit. Instrumentum Laboris all http://snem.cirkev.cz/indexfc74.html?menu=403&pub=109&id=all 

(5.10.2011) 
2
 Srov OPATRNÝ ALEŠ: Má dnes smysl mluvit o poutích?! 

http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748 (18.11.2011) 

http://snem.cirkev.cz/indexfc74.html?menu=403&pub=109&id=all
http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748
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v Milostivém létě roku 2000. Dalším poutním místem je španělské město Santiago de 

Compostela s poutěmi ke hrobu sv. Jakuba. Třetím místem studie je posvátný Velehrad na 

Moravě s poměrně mladou tradicí pěších tematických poutí. 

 

Při svém výzkumu a zpracování daného tématu jsem vycházela z dostupných zdrojů 

literatury a dokumentů v jazyce českém. Byly prostudovány Apoštolské listy a Bula Jana 

Pavla II., které se vztahují k Miléniu, dále Směrnice a zásady Kongregace pro bohosluţbu, 

Liturgický slovník a Slovník spirituality, dále pak knihy o historii a svědectví účastníků 

poutí do Santiaga de Compostela a poutí do Říma. Pro získání zpráv o tematických poutích 

na Velehrad byly prostudovány nejen dostupné publikace, časopisy, teologické texty  

a novinové články, ale i dostupná svědectví zveřejněná na internetových stránkách. Práce 

analyzuje uvedené texty a porovnává reflexe a poznatky účastníků jednotlivých poutí. 
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1. Vymezení pojmů 

 

V této kapitole jsou definovány základní termíny: pouť a její průběh, poutník a jeho 

symbolika, poutní místo, cíl poutí a způsoby putování na posvátná místa, spiritualita poutě, 

evangelizační prvky poutě a její minulost. 

 

1.1 Pouť a její průběh 

 

Pouť lze definovat jako putování, které není jen pouhým okrajovým jevem lidové 

zboţnosti, který se objevuje jen v některých obdobích, v určitých kulturách  

a společenstvích.
3
 Jde především o náboţensky motivovanou návštěvu svatých míst, která 

je rozšířena ve všech náboţenstvích na základě přesvědčení, ţe boţstvo je na určitých 

místech přístupnější.
4
 Pouť je starobylou formou ekumenismu, při které dochází 

k setkávání různých lidí, neznámých věřících, kteří ale věří ve stejná tajemství zjevená 

Bohem. Pouť je tedy vyznáním víry kaţdého účastníka. Poutník při pouti zakouší fyzickou 

i duševní námahu a odměnou je mu velký pocit svobody, který zakouší ve svém srdci. 

Křesťan není povinen konat pouť, ale stále více lidí se vydává cestami v Jeţíšových 

šlépějích. Pouť je univerzální náboţenská zkušenost, je typickým projevem lidové 

zboţnosti a je úzce spojena s poutní svatyní.  

 

Pouť má několik fází, které jsou popsány v mnoha dokumentech. Jedním z dokumentů 

je „Direktář o lidové zboţnosti a liturgii―, který zdůrazňuje následující části. 

 

Zahájení putování se děje ve farním kostele nebo příhodnějším chrámu, kde se slaví 

eucharistie nebo některá část Denní modlitby církve. Poutníci zde mohou dostat zvláštní 

poţehnání na cestu. 

 

                                                 
3
 Srov. FIORES DE STEFANO, GOFFI TULLO: Slovník spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, 231. 
4
 Srov. BERGER Rupert: Liturgický slovník, Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., 2008, 376. 
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Závěr putování a přiblíţení se cíli je ve znamení intenzivní modlitby pronášené ústy 

poutníků putujících pěšky v procesí, nad kterým se vznáší tóny procesních písní. 

 

„Liturgie překročení prahu― je určitý druh přijetí poutníků správci poutního místa. Někdy 

je vidět vyjití správců ze svatyní směrem k putujícím, aby je doprovázeli na posledním 

úseku poutě. 

 

Nejintenzivnější částí poutě je setrvání v poutní svatyni. Je charakteristické úsilím  

o obrácení, osobitými projevy modlitby, díkůvzdání, proseb a přímluv a završeno přijetím 

svátosti smíření.
5
 Jako poděkování za dar poutě a prosba Pána o pomoc jsou modlitby 

pronášené v poutní svatyni nebo ve farním kostele, kde pouť byla započata. 

 

Jiný pohled na jednotlivé fáze poutě lze najít v rukopise „Pojď na pouť―, ve které 

definuje autor P. Jan Peňáz pouť z hlediska: 

 

a) Místa poutě – otázka zní: „Kam se putuje?“ a odpověď zní: „do Říma, na do 

Křtin, do Compostely,― tedy na nějaké poutní místo, které nelze vymyslet  

a vynaleznout. Toto místo jde pouze objevit.
6
 

 

b) Času - otázkou je „Kdy?“ lze odpovědět: na svatého Cyrila  

a Metoděje na Velehrad, na Matějskou pouť do Prahy.
7
 Výběr poutního místa můţe 

podléhat několika kritériím. Důleţitou se jeví otázka času, který můţe poutník 

svému putování věnovat. Časová dostupnost bude při výběru hrát významnou roli. 

Taktéţ je nutné se zamyslet nad ročním obdobím, kdy se vydat na pouť. Nepřízeň 

počasí můţe negativně ovlivnit celé putování. 

 

                                                 
5
 Srov. Direktář o lidové zboţnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 196. 

6
 Srov. PEŃÁZ JAN: Pojď na pouť, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., FATYM, 2004,6-8. 

7
 Srov. tamtéţ 6-8 
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c) Způsobu – na otázku: „Jak se putuje?“ – se odpovídá: pěšky (na Velehrad, do 

Říma), na kole, koňmo (do Compostely), letmo (do Svaté země).
8
 Zde je důleţité si 

uvědomit, kudy trasa povede a jak velké bude společenství, které se na pouť 

vydává. Dalším kritériem při výběru je plánovaná fyzická náročnost. V mnoha 

případech však můţe být tato otázka potlačena k neprospěchu celé poutě. 

 

d) Příčiny – poloţená otázka: „Proč se vydáváme na pouť?“ nabízí následující 

odpovědi. Putuje se na znamení pokání za lidské viny, z vděčnosti k Pánu Bohu, 

jako prosba za zdraví a poděkování.
9
 

 

e) Účelu – otázka zní: „Za jakým účelem?― 
10

 Odpovědí je především: nalezení sebe 

sama, které směřuje k nalezení Boha. 

 

Pro úspěšný průběh a zakončení celé poutě, je důleţitý denní program, který z velké 

části dělá obraz poutě, ovlivňuje její náročnost, zboţnost, atraktivnost, ale i náladu 

poutníků. Je velmi dobré vytvořit pro účastníky dobré zázemím a při vícedenních poutích 

pravidelný denní reţim s přesně stanovenými přestávkami na občerstvení a dostatečný 

odpočinek.
11

 

 

Kromě těchto prvků je velmi důleţité zařadit do programu duchovní prvky. 

Nejdůleţitější je pravidelná mše svatá, která je posilou v únavě a přicházející krizi. 

Nesmějí chybět ani modlitby církve - ranní chvály, modlitba uprostřed dne, nešpory  

a kompletář. Zdrojem mnoha milostí je i modlitba růţence. Pro denní zamyšlení patří do 

denního programu duchovní promluva, kterou si připravují provázející kněţí. Následuje 

doba ticha, která slouţí ke zklidnění a rozjímání. V neposlední řadě patří k pouti i svátost 

smíření. Poutník má přicházet na poutní místo očištěn od svých vin. 

                                                 
8
 Srov. PEŃÁZ JAN: Pojď na pouť, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., FATYM, 2004, 6-8. 

9
 Srov. tamtéţ 6‒8. 

10
 Srov. tamtéţ 6‒8. 

11
Srov. VAŇKOVÁ PETRA: Pěší putování- organizace a náměty, 

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=pesi-putovani-organizace-a 
namety&cislhttp://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=pesi-putovani-organizace-a-

namety&cisloclanku=2009090013 (20.11.2011) 
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Program poutě však netvoří jen duchovní prvky a doba nutná pro regeneraci  

a odpočinek. Zbylý čas při chůzi je dobré vyplnit zboţnými zpěvem. Jiţ v minulosti 

vznikaly zpěvníky s písněmi k oslavě Panny Marie a nebeského Otce. Zpěv je 

povzbuzením při fyzické námaze, udává rytmus a svým textem je i modlitbou, která vede 

poutníka ke zboţnosti.
12

 Pouť se tak můţe stát cenným záţitkem, který rozvíjí opravdové 

duchovní hodnoty, hodnoty tvořivosti, druţnosti a účasti.
13

 

 

1.2 Poutník a jeho symbolika 

 

Latinský výraz pro poutníka ―peregrinator - peregrinus―
14

 byl sloţen ze dvou slov „per― 

znamená „přes― a „ager― znamená „pole― - je to tedy ten, kdo je přespolní, má domov jinde 

neţ se právě nachází. Nejvýstiţnějším výrazem se jeví „člověk putující― a „člověk 

hledající―. 

 

Poutník se odlišuje od běţného turisty mnohými znaky a pohnutkami, pro kterého není 

pouť jen bezcílným bloumáním krajinou. Je to putování za nějakým konkrétním cílem, 

který si předem stanoví. Poutník si uvědomuje, ţe ţivot není něco „statického―, ale je 

směřováním za určitým cílem, kterým je v  konečném důsledku putování do Věčného 

království. 

 

Vydává se na poutě jednodenní i několikadenní, při kterých má čas vytrhnout se ze 

stresu dnešní hektické doby a hlouběji se zamyslet nad okolním světem, nad svým 

ţivotem, nad svou ţivotní poutí. Očišťuje tím nejen sám sebe, ale také posvěcuje církev. 

Vychází ze svého domova a stereotypů, aby se mohl věnovat modlitbě, přemýšlení o své 

rodině a svém okolí. Jeho chování není výstředním jevem, ale jde asketický projev, který 

                                                 
12

Srov. VAŇKOVÁ PETRA: Pěší putování- organizace a náměty, 
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=pesi-putovani-organizace-a 

namety&cislhttp://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=pesi-putovani-organizace-a-

namety&cisloclanku=2009090013 (20.11.2011) 
13

 Srov. FIORES DE STEFANO, GOFFI TULLO: Slovník spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999,1171. 
14

 Srov. ŠENKOVSKÁ SILVA: Latinsko-český, česko-latinský slovník, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 

s.r.o., 2005, 204. 
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ukazuje jeho úplnost sebedarování, chápaného jako radikální vykořenění z vlastního 

prostředí.
15

 Poutník vychází na pouť s úmyslem, na který během svého putování myslí  

a modlí se za něj i několikrát denně. Tento úmysl je důleţitý proto, aby se z putování 

nestala jen pouhá turistická výprava. Měl by být seriózní, aby obstál před lidmi i před 

Bohem. Kaţdý poutník, který přichází na posvátná místa, je jinak disponován duchovními 

vjemy, různě vnímá autentičnost poutního místa a získává různý duchovní proţitek, jeho 

víra je posilována různou intenzitou. Hodnota kaţdé pouti spočívá právě v zintenzivnění 

víry, v obrácení a v příklonu poutníka ke společenství církve.
16

 

 

Jiţ od dob minulých se poutník potřebuje odlišit od ostatních lidí, kteří pouze procházejí 

krajem. Jedním z podnětů je svědectví, které tak vydává svému okolí o svém cíli a pevném 

úmyslu, tohoto cíle dosáhnout. Dává najevo svou víru a je tak pro druhé svědkem ţivé 

víry. Odlišuje se i poutním symbolem, který se vţdy odvíjel od místa, kde poutník putoval, 

např. znakem pro poutníky do Santiaga de Compostela je mušle, znakem poutníků do 

Říma je kříţ, znakem poutníků do Svaté země je palmová ratolest, znakem poutníků na 

Velehrad je dvouramenný kříţ cyrilometodějský. 

 

Dnešní poutník, který celé dny kráčí pěšky, chce znovu objevit pocit svých předků  

a současně si vytváří stereotypní svět, kdy se musí trpět, opouští své pohodlí civilizace, 

přijímá těţké podmínky, vzdává se mnohého, jde do neznáma, protoţe netuší, jak bude 

přijat okolím. Nesnáze cesty, jako je hlad, ţízeň, negativní postoje nekřesťanského okolí, 

slouţí k tomu, aby poutníku připomínaly, ţe spásy se nedosáhne pasivitou a všechny 

proţité zkoušky prohlubují jeho víru. 
17

 

 

 

 

                                                 
15

 Srov. FIORES DE STEFANO, GOFFI TULLO: Slovník spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 1999, 231. 
16

 Srov. BERGER Rupert: Liturgický slovník, Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., 2008, 376. 
17

 Srov. FIORES de Stefano, GOFFI Tullo: Slovník spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, 695. 
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1.3 Poutní místo 

 

Na počátku svého putování si poutník stanoví určitý cíl, kterým jsou jednotlivá posvátná 

místa. Tato místa jsou spjata s působením nějakého světce nebo místa, kde jsou uloţeny 

jeho ostatky. Posvátnými, tj. Bohu zasvěcenými nebo poţehnanými, místy, se podle 

Kodexu kanonického práva rozumí taky poutní svatyně, tj. kostely nebo jiná posvátná 

místa, k nimţ se s přivolením ordináře konají hromadné pouti věřících. Kodex rozlišuje 

poutní svatyně diecézní, národní a mezinárodní. Svatyně na poutních místech bývají 

vybaveny některými privilegii ve prospěch poutníků.
18

 

 

„V poutních svatyních se věřícím hojněji poskytují prostředky spásy horlivým hlásáním 

boţího slova, vhodným podporováním liturgického ţivota, hlavně eucharistií a svátostní 

smíření a schválenými formami lidové zboţnosti.―
19

 Přičemţ slovem „hojněji― není 

rozuměno „mnohokrát―, neboť kdo přijal eucharistii, můţe ji týţ den ještě jednou přijmout 

pouze při mši, jíţ se zúčastní.
20

 

 

Některá poutní místa vznikla v dávné minulosti a mají bohatou historii, jiná vznikla 

teprve nedávno, ale jejich popularita stále roste. Nacházíme zde duchovní proţitky  

a setkání s Bohem. Na těchto místech, kde věřící přicházejí prosti o Pánovu milost  

a pomoc, o přímluvu Matky milosrdenství a přímluvu světců a kde na kněţích ţádají 

nejrůznější ţehnání, představuje tato praxe významnou pastorační otázku. Aby se pastorace 

týkající se ţehnání rozvíjela správně, vyţaduje to od rektorů poutních míst zachovávání 

správných postupů.
21

 Na poutních místech se kromě eucharistie, svátosti smíření  

a společného udělování pomazání nemocných slaví také ostatní svátosti.
22

 Tato místa jsou 

taky místy, kde se neustále hlásá jedna zvěst ţivota, Boţí evangelium.
23

 

 

                                                 
18

 Srov. HRDINA ANTONÍN: Kanonické právo, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 

235. 
19

 Cit. tamtéţ kán.1230. 
20

 Srov. Kodex kanonického práva, Praha: Zvon, 1994, kán. 917. 
21

 Srov. Direktář o lidové zboţnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 183. 
22

 Cit. Direktář o lidové zboţnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 184. 
23

 Srov. Direktář o lidové zboţnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 186. 
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Jak ve svých úvahách připomíná Doc. Opatrný, můţeme kromě toho všeho najít na 

posvátných místech taky mnoho „nevkusu― hlavně v oblasti nabídky upomínkových 

předmětů a taky v nejrůznějších projevech zboţnosti. Přesto by se dnešní poutník neměl 

tímto jevem nechat znechutit, protoţe se ukazuje, ţe upřímné snahy o kultivaci jsou 

nevykořenitelné.
24

 Negativní vlivy a jevy však nejsou podstatné pro setkání poutníka 

s Bohem. 

 

1.4 Cíl poutě 

 

Cílem kaţdého poutníka by nemělo být pouhé dosaţení daného poutního místa. Jiţ 

v minulosti měly poutě nejrůznější charakter a zaměření, které se do dnešní doby mnoho 

nezměnily. Známe poutě prosebné, děkovné i poutě, které se vykonávaly a stále 

vykonávají jako pokání na odpuštění hříchů. Jako v minulosti tak i dnes se na posvátných 

místech přinášejí oběti, pronášejí modlitby, prosby a úmysly těch, kteří se na pouť vydat 

nemohli. Poutník svými modlitbami získává odpustky, rozmnoţuje dobro, aby se i díky 

tomuto poutníku církev zaskvěla v bělostném šatě jako nevěsta. Tím zářivým šatem jsou 

dobré skutky věřících, jak je psáno v knize Zjevení.
25

 

 

Modlitby ve svatyni mají být spontánní, prosté a zboţné. Jiţ vstupování do svatyně je 

nepopiratelná spiritualita, jistá askeze, předobraz „vystupování do nebeského Jeruzaléma―, 

stesk po nebi spojený se steskem po „jiném― lidském souţití.
26

 Konečným cílem však není 

jen upevnění víry, ale následné probuzení lásky k Bohu a lidem, která jediná nezaniká a jde 

s námi do věčného ţivota. 

 

 

                                                 
24

 Srov. OPATRNÝ ALEŠ: Má dnes smysl mluvit o poutích?! 
http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748 (18.11.2011) 
25

 Srov. Zj 19,8 
26

 Srov. FIORES DE STEFANO, GOFFI TULLO: Slovník spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999,1171. 

http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748
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1.5 Způsoby putování 

 

Způsobů, jak se dopravit na posvátné místo, je velmi mnoho. Ať uţ je to putování všemi 

současnými dostupnými dopravními prostředky na vzdálená poutní místa nebo koňmo na 

Svatojakubské cestě ve Španělsku. Poutníci putují na poutní místo jednotlivě i ve 

skupinách. Na poutě se chodilo a chodí především na znamení pokání, to jest nápravy za 

lidské viny, a proto není ojedinělým jevem pěší putování i do míst více vzdálených. Tento 

způsob s sebou nese nejen těţkosti s únavou, fyzickým vypětím a nepřízní počasí, ale 

přináší i čas k duchovnímu zamyšlení a pokání, dává větší prostor k modlitbám  

a intenzivnějšímu duchovnímu proţitku. 

 

Jednodenní poutě jsou charakteristické rychlým přesunem na poutní místo  

a náleţitá příprava před poutí je závislá od duchovní přípravy poutníka v domácím 

prostředí. V případě několikadenní poutě a zvláště pěší poutě je dána poutníkovi moţnost 

se lépe připravit na duchovní proţitek. Přípravou je myšlena častější příleţitost k modlitbě, 

časté připomínání si úmyslu, který dal podnět k vykonání poutě, doba odpočinku 

a nalezení vnitřního klidu. 

 

Poutník při své putování nejde pustinou. Prochází krajinou, která byla lidem svěřena 

Bohem a můţe upoutat mysl poutníka k Bohu. Cestou potkává lidi, kterým svědčí o své 

víře svým postojem, svou modlitbou, svým příkladem. 

 

1.6 Spiritualita poutě 

 

V průběhu staletí prošly poutě mnoha proměnami a měnili se i poutníci, jejich motivace 

a cíle. Přesto všechno si však poutě zachovaly podstatné rysy, které určovaly a stále určují 

jejich spiritualitu. 

 

V Direktáři o lidové zboţnosti a liturgii lze najít šest pohledů a rozměrů poutní 

spirituality. Jako podstatným a původním je první rozměr eschatologický. Poutě pomáhají 
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člověku si uvědomit onu eschatologickou perspektivu, v níţ se poutník pohybuje. Je to 

cesta mezi temnotou víry a touhou po poznání v čase plném omezení a úzkosti, v námaze  

a strádání v očekávání odpočinku.
27

 V listě Ţidům čteme, ţe nemáme trvalý domov, 

vyhlíţíme město, které přijde.
28

 Pouť je připomínkou, ţe poutník putuje za bezprostředním 

cílem své cesty, k nebi, do poutní svatyně, k velkému uţ bezprostřednímu setkání 

s Bohem, vstříc skutečné zaslíbené zemi – Boţímu království. 

 

Poutník koná cestu, aby poznal vlastních hříchy, které jsou příčinou jeho svázání 

s pomíjejícími věcmi a jsou překáţkou k dosaţení vnitřní svobody a pochopení hlubokého 

smyslu ţivota. Tato cesta je cestou obrácení. Zde je jasný kající rozměr poutě, při níţ je 

příleţitost k svátosti smíření. V minulosti i dnes je pouť míněna a ukládána jako skutek 

pokání.
29

 

 

„Zaradoval jsem se, kdy mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!―
30

 Projevená radost 

je spojena s kajícností a obrácením při hledání Boţího království. Svátečnost patří 

k podstatě poutě, protoţe kaţdá pouť je úlevou z přerušení kaţdodenní monotónnosti, je 

odlehčením tíhy ţivota. Současně lze povaţovat pouť za příleţitost k vyjádření 

křesťanského bratrství a přátelství.
31

 

 

Pouť je podstatným činem kultu a lze hovořit o kultickém rozměru. Poutník kráčí ke 

svatyni, aby se přiblíţil Bohu, spočinul v jeho náruči, vzdal mu klaněním úctu a odpověděl 

na jeho volání otevřením svého srdce. Ve svatyni jsou konány četné úkony, které jsou 

součástí liturgie nebo spadají do oblasti lidové zboţnosti. Modlitby poutníka mohou mít 

formu chval a klanění, díkůvzdání, prosby za odpuštění, vyprošování milosti. Mnoho 

modliteb poutníka je směřováno k blahoslavené Panně Marii, andělům a svatým, kteří jsou 

povaţováni za mocné přímluvce.
32

 

                                                 
27

 Srov. Direktář o lidové zboţnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 194. 
28

 Srov.  Ţid 13,14. 
29

 Srov. Direktář o lidové zboţnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 194. 
30

 Cit. Ţl 122,1. 
31

 Srov. Direktář o lidové zboţnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 194-5. 
32

 Srov. tamtéţ 195. 
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Cesty poutníka jsou v určitém smyslu pokračováním cest Jeţíše a jeho učedníků, kteří 

putovali Palestinou a hlásali evangelium spásy. Pak se tedy kaţdý poutník stává putujícím 

hlasatelem Krista. Mluvíme o rozměru apoštolském.
33

 

 

Lze říci, ţe kaţdý poutník, který se ubírá ke svatyni, se nachází ve společenství 

samotného Krista a ve společenství víry a bratrské lásky s těmi, kdo s ním putují. Zde je 

definován rozměr společenství, ve kterém se poutník nachází spolu s věřícími, kteří se po 

staletí ve svatyni modlili, s přírodou obklopující poutní místo a skutečně s celým lidstvem, 

jehoţ utrpení a naděje jsou ve svatyni různými způsoby vyjadřovány. 
34

 

 

1.7 Evangelizační prvky poutí 

 

Lidová zboţnost je velkým dědictvím církve, protoţe lidem umoţňuje jednoduše 

vyjádřit víru, a to mnoha různými způsoby. Jeden ze způsobů jsou poutě k posvátným 

místům, jejich prostřednictvím je moţno šířit evangelium, tedy radostnou zvěst o Jeţíši 

Kristu. 

 

Poutí lze evangelizovat dvě cílové skupiny lidí.
35

 První skupinou jsou samotní poutníci, 

kteří nejen evangelium přijímají při svém putování, ale současně jej i přinášejí všem, které 

cestou potkávají. Jsou svědky ţivé víry a tedy nositeli evangelia. Lze na tomto místě 

hovořit o preevangelizaci a evangelizaci. Při samotném putování kaţdý účastník roste ve 

svém duchovním ţivotě, ve svém vztahu k Bohu, a proto účast na pouti je pro něj 

povzbuzením pro přijetí Boţího volání. Poutní zkušenost kaţdého poutníka proměňuje  

a posouvá blíţe k Otci. To vše se děje účastí na duchovním programu poutě, vlastním 

sebezapřením a vyjitím z vlastního prostředí. Fyzická námaha, půst i přijetí ostatních 

poutníků, klade účastníku poutě mnoho otázek a současně nabízí i odpovědi na ně. 

 

                                                 
33

 Srov. Direktář o lidové zboţnosti a liturgii, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 195. 
34

Srov. tamtéţ 195—6. 
35

Srov. VAŇKOVÁ PETRA: Pěší putování - organizace a náměty, 

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2009090013 (18.11.2012) 

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2009090013
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Druhou skupinou jsou lidé, kteří se jeví nejprve jako pouhými pozorovateli poutníků. 

Jejich postoj k putování a poutníkům samotným můţe být různý, od vřelého přijetí aţ po 

postoj zcela záporný. Mnoho z nich však mohou být lidé hledající, pro které se stává 

setkání se ţivou vírou podnětem k zamyšlení. A právě sám poutník svým putováním 

předkládá těmto hledajícím svědectví opravdové víry. 

 

1.8 Poutě minulosti 

 

S poutí, jako náboţenským a kulturním jevem, se setkáváme v mnoha náboţenstvích  

a kulturách. Různé doby nesou rozdílné znaky a výrazy poutí, které jsou osobním 

putováním kaţdého věřícího, účinnou askezí, pokáním za lidské slabosti nebo vnitřní 

přípravou na obnovu srdce. Základním a společným východiskem kaţdé poutě je přijetí 

předpokladu, ţe na určitých místech je člověku zvlášť blízká milost Boţí. Naši předkové 

od nepaměti putovali na významná místa za účelem přinesení oběti, modlitby, touhy po 

odpuštění, ale i vzdávání díků a chval. Hledali tak pomoc ve svých ţivotních rozhodnutích, 

těţkostech, bolestech a ve vyslyšení svých proseb. Vykonaná pouť byla úkonem plným 

námahy, strasti, pokory i radosti. 

 

Písmo svaté k samotným poutím přímo nevybízí. Jsou v něm však popsány příběhy, ze 

kterých lze původ poutí a jejich význam odvodit a vystopovat. Z biblických vyprávění 

víme o putování Adama z ráje, o cestách patriarchů kmenů Izraele Abrahama, Izáka  

a Jákoba, o cestě Josefa, který byl prodán do otroctví, máme na paměti izraelský lid, který 

putoval pouští, známá je cesta mudrců z Východu, kteří hledali narozeného Mesiáše.
36

 

 

O základech křesťanského putování se dočteme jiţ v evangeliích Nového Zákona. Jeţíš 

ve svém ţivotě nepobýval dlouhodoběji na jednom místě. Jeho ţivot byl poutí světem, při 

které šířil víru ve sluţbě svému Otci. Jeţíše můţeme z pohledu křesťanství povaţovat za 

prvního poutníka, který svým chováním přiměl k poutím mnoho následovníků. 

                                                 
36

 Srov. OHLER NORBERT: Náboţenské poutě ve středověku, Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s. r. o,  

2002, 16. 
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Důvodem vykonání poutě se stávala prosba za odvrácení pohrom, za uzdravení, získání 

odpuštění za viny, poděkování a prosba o Boţí ochranu, jako projev pokání. Motivací pro 

poutníky minulosti byla velká víra v Boha a důvěra ke svatý
37

 a osobní návštěva svatých 

míst a získání relikvií.
38

 

 

Poutníkem se nestával člověk prvním vykročení na cestu, ale stal se jím jiţ v okamţiku, 

kdy se pro pouť rozhodl. Na dlouhé poutní cesty se nejprve vydávali dospělí a zdraví muţi, 

ke kterým se později přidávaly i ţeny. Ze středověkých miráklů
39

 je známá i účast dětí. 

 

V minulosti bylo putování pro mnohé nebezpečné a obtíţné. Poutníka na začátku čekaly 

přípravy na dlouhou cestu, kterou většinou vykonával pěšky nebo na koni. Obtíţnými bylo 

i zajišťování potravy, ubytování a nepřízeň počasí. Nebezpečí hrozilo i ze strany lidí, kteří 

poutníky na jejich cestách potkávali. 

 

Při příchodu na posvátné místo poutníci v pokoře poklekali, pomodlili se nebo zazpívali 

píseň. Před samotným vstupem do chrámu následovala očista těla vodou. První noc trávili 

poutnici v poutní  bazilice při modlitbách. Během poutě slavili ve společenství liturgické 

obřady. V závěru poutě se modlitbou a prosbou o poţehnání poutníci rozloučili 

s posvátným místem a odcházeli s pocitem radosti ze šťastného dovršení putování, kterým 

chtěli chválit Boha, vzdávat mu díky, pronášet modlitby a konat pokání. Právě zde, na 

svých cestách, poznávali lidské slabosti své pozemské existence a současně zaţívali velkou 

radost z Boţí blízkosti. 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Srov. OHLER NORBERT: Náboţenské poutě ve středověku, Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s. r. o,  

2002, 56. 
38

 Srov. tamtéţ  62. 
39

 Mirákly byly středověké náboţenské hry s námětem z ţivota světců. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/zivot
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2. Metody používané při zpracování bakalářské práce 

 

Pro získání poznatků o duchovním smyslu poutí dnes byly při zpracování bakalářské 

práce pouţity následující základní výzkumné metody. 

Sběr dat
40

 - metoda byla pouţita při vyhledávání podkladů pro práci z dokumentů 

magisteria, kniţních publikací, časopisů a internetu ještě před samotným zpracováváním 

práce. 

 

Metodou analýzy
41

 bylo postupováno při mapování informací pro zpracování vymezení 

pojmů, nástinu historie poutí a vybraných poutních míst. 

 

Syntéza
42

 - metoda byla vyuţita při vyhodnocení duchovního významu poutí na základě 

jednotlivých psaných svědectví. 

 

Metodou abstrakce
43

 jsem se snaţila vyjádřit obecné poznatky účastníků jednotlivých 

poutí. 

 

Konkretizací
44

 byly uvedeny poznatky a reflexe jednotlivých účastníků poutí, které ať 

uţ částečně či plně, ovlivnili jejich pohled na putování. 

 

Metoda třídění
45

 byla vyuţita při stanovení priorit jednotlivých informací a jejich 

začlenění do bakalářské práce.
46

 

                                                 
40

 Metodou sběr dat jde o shromaţďování dat z jednoho či více míst vzniku za účelem jejich centralizace, 

přenosu a zpracování. 
41

 Analýza - rozbor, rozklad - proces rozčlenění celku na části. Metoda umoţňuje oddělit podstatné od 

nepodstatného. Zjišťuje se, co lze poznat, bude-li se z těchto údajů vycházet. 
42

  Syntéza - spojení, sjednocení - myšlenkové sloučení částí jevů či prvků, znalostí, spojení jejich vlastností. 
43

 Abstrakce Při zobecňování se rozlišuje, co je na předmětech a jevech obecné, člověk si nevšímá těch 

vlastností, jimiţ se vzájemně liší. 
44

 Konkretizace - upřesnění - oproti abstrakci umoţňuje pouţít jevu obecného v konkrétních podmínkách.  
45

 Třídění je důleţitý nástroj výzkumu, bez kterého by nemohlo dojít ke správné orientaci ve velkém 

mnoţství znalostí a zkušeností. Jde o myšlenkové rozdělení předmětů a jevů do skupin a podskupin podle 

jejich vzájemné shody a odlišnosti. 
46

 Srov. WIMMER MILOSLAV: Základní metody vědeckého myšlení, http://www.quido.cz/metody.htm 

(20.11.2011) 

http://www.quido.cz/metody.htm
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3. Vybraná poutní místa Evropy 

 

Pro existenci velkého mnoţství poutních míst a poutních cest, které jsou na tato místa 

konány, bylo nesnadné vybrat pouhá tři místa, která by byla tak různá z hlediska historie  

a velikosti a současně ve svém významu stejná. Vybranými poutními místy jsou italské 

město Řím, španělské město Santiago de Compostela a moravský Velehrad. Kaţdé z těchto 

míst má svou dlouhou historii, svou současnou civilní i duchovní podobu, je zasvěcené 

nějakému světci a poutě, které se zde konají, nesou svou specifickou podobu. 

 

Prvním zastavením je hlavní město Itálie Řím v roce 2000 za pontifikátu Jana Pavla II., 

kdy se konala celosvětová pouť ke hrobu sv. Petra. Druhým poutním místem, které bude 

popsáno, je španělské město Santiago de Compostela, do něhoţ zavítá kaţdým rokem jiţ 

po staletí mnoho tisíc poutníků, kteří putují ke hrobu sv. Jakuba ať uţ jednotlivě nebo ve 

skupinách. Třetím místem výzkumu bude Velehrad na Moravě, který se zařadil Dohodu  

o přistoupení Zlínského kraje do sítě „I CAMMINI D´EUROPA―
47

 a pěší tematické poutě, 

jejich tradice začala před pouhými dvanácti lety. 

 

3.1 Řím 

 

Řím, který je často nazýván Věčným městem, patří mezi nejstarší  

a nejmocnější města Evropy. Byl zaloţen před více jak 2 700 lety a po staletí mělo statut 

hlavního města Římské říše, nejmocnější evropské mocnosti starověku. 

 

Vatikán je vnitrozemský suverénní městský stát, jehoţ území se skládá ze zděných 

uzavřených prostor uvnitř města Říma. Je církevním státem a sídlem římského biskupa, 

                                                 
47

 I CAMMINI D´EUROPA (Evropské poutní stezky) je celoevropský projekt, jehoţ cílem je rozvoj regionů, 

podpora kulturních a vzdělávacích aktivit, propagace a turistické vyuţití hlavních evropských poutních 
stezek. Páteřními stezkami jsou poutní cesta do Santiago de Compostela (Svatojakubská stezka) a poutní 

cesty do Říma (Via Francigena), které jsou nejstaršími známými poutními stezkami v Evropě. K těmto 

stezkám se přidruţují taky stezky krále Olafa ve Skandinávii, cesty do Jeruzaléma a dalších 22 stezek. Naše 
poutní stezka o délce asi 60 km, vede ze Svatého Hostýna přes poutní místo Štípu na Velehrad. Od roku 2012 

bude uvedena v katalogu Evropských poutních stezek, který se vydává v angličtině, italštině a španělštině. 
Společnost I Cammini d´Europa poskytuje certifikaci stezek - takto se k putujícím z celé Evropy dostává 

určitá garance kvality, bezpečnosti a schůdnosti trasy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
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v době Jubilejního roku 2000, papeţe Jana Pavla II., za jehoţ pontifikátu bylo vyhlášeno 

Milostivé léto a konaly se přípravy na celosvětovou pouť. Milénium bylo jiţ druhým 

Jubileem, které Jan Pavel II. vyhlásil. 
48

 

 

Na území města je mnoho míst, kam směřují kroky poutníka. Patří k nim velké baziliky 

tzv. „basilica maior― bazilika sv. Petra, která je místem posledního odpočinku kardinála 

Josefa Berana, katolického duchovního a teologa, který jako jediný Čech je pohřben po 

boku papeţů. Dalšími bazilikami jsou bazilika sv. Jana v Lateránu, bazilika Panny Marie 

Větší, bazilika sv. Pavla za hradbami a bazilika sv. Vavřince za hradbami, která je někdy 

uváděna jako „bazilica minor―. Všechny baziliky mají velmi bohatou historii a pro svou 

monumentálnost, historii a duchovní rozměr by zaslouţily podrobnější popis, neţ jak 

dovoluje téma a stanovený rozsah této práce. 

 

Za důleţité okamţiky a události Jubilejního roku 2000, lze povaţovat vydání církevních 

dokumentů. První z dokumentů, který hovoří o Miléniu, byla papeţská encyklika 

„REDEMPTOR HOMINIS“, kterou jiţ v roce 1979 vydal Jan Pavel II. a vzpomněl v ní 

blíţící se rok 2000, jenţ má být pro církev, pro Boţí lid, který se rozšířil – i kdyţ nestejnou 

měrou – aţ do nejzazších končin země, rokem Milostivého léta.
49

 Úmyslem při vydání 

encykliky bylo připravit srdce všech, aby byla vnímavá k působení Ducha.
50

 

 

V listopadu roku 1994 byl vydán Janem Pavlem II. Apoštolský list „TERTIO 

MILLENNIO ADVENIENTE“ k přípravě Jubilejního roku 2000, kterým vyhlásil 

jubilejní rok na konci tisíciletí. V první části apoštolského listu se připomíná Jeţíšovo 

lidství, kdy se Boţí Syn stal jedním z nás. Druhá část listu hovoří o plnosti času samotného 

vtělení, o povinnosti čas posvěcovat neboť Kristu je Pán času, jeho počátek a konec. Třetí 

část listu je zaměřena na přípravu jubilejního roku. V poslední části je rozepsána 

bezprostřední příprava, která byla rozdělena do dvou fází. První fáze měla předpřípravný 

charakter, jejímţ účelem bylo oţivit v křesťanském lidu vědomí hodnoty a významu 

                                                 
48

 V roce 1983 vyhlášeno mimořádné Jubileum u příleţitosti 1950. výročí vykoupení lidského pokolení. 
49

 Srov. JAN PAVEL II., Encyklika REDEMPTOR HOMINIS, Praha: Zvon, 1996, 1. 
50

 Srov. JAN PAVEL II., Bula INCARNATIONIS MYSTERIUM, [b.m.]: [b.n.], 1998, 2. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Petra
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teolog
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv._Jana_v_Later%C3%A1nu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Maria_Maggiore&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Maria_Maggiore&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv._Pavla_za_hradbami
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bazilika_sv._Vav%C5%99ince_za_hradbami&action=edit&redlink=1
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jubilejního roku pro dějiny lidstva.
51

 Druhá fáze pak byla rozdělena do tří po sobě jdoucích 

let, které nesly jednotlivá témata. 

 

Rok 1997 se věnoval úvahám o Kristu, který je Otcovým Slovem a stal se skrze Ducha 

svatého člověkem.
52

 Tento rok byl vhodnou dobou pro to, aby se věřící vrátili ke katechezi, 

k prvotnímu významu a původní hodnotě, coţ je apoštolské učení o osobě Jeţíše Krista  

a jeho tajemství spásy. Bylo doporučeno prohloubení poznání Katechismu katolické 

církve.
53

 

 

Druhý rok přípravné fáze byl věnován Duchu svatému a jeho posvěcující přítomnosti 

uprostřed společenství Kristových učedníků. Duch je hlavním činitelem evangelizace  

i v naší době, a proto byla hlavní povinností příprav jubilea znovu prozkoumat přítomnost 

Ducha, který působí v církvi svátostně, zvláště ve svátosti biřmování, a taky v různých 

charismatech, úřadech a sluţbách.
54

 Bylo zdůrazněno cílevědomé vedení věřících k tomu, 

aby si uvědomili hodnotu jednoty uvnitř církve. 

 

Třetí rok přípravy 1999 slouţil k rozšíření duchovních obzorů věřících podle Kristovy 

míry, tedy míry nebeského Otce, který ho poslal a k němuţ se vrátil. Bylo zdůrazněno 

opravdového obrácení, která s sebou přináší jak negativní aspekt osvobození od hříchu, tak 

pozitivní aspekt rozhodnutí se pro dobro. Oslavy velkého jubilea byly ustanoveny do všech 

místních církví po celém světě. 

 

O čtyři roky později ustanovil Jan Pavel II. v Bule „INCARNATIONIS 

MYSTERIUM“ okamţik zahájení Velkého jubilea 2000, který byl stanoven na  noc 

Narození Páně 1999.
55

 Byla zdůrazněna událost, která uvádí celou církev do období milosti 

a pokání a předneseno pozvání na oslavu dvoutisíciletého výročí ústředního tajemství 

křesťanské víry, které by mělo být proţíváno jako cesta smíření a jako znamení opravdové 

                                                 
51

 Srov JAN PAVEL II., Apoštolský list TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE, Praha: Zvon, 1995, 31. 
52

 Srov tamtéţ 40. 
53

 Srov tamtéţ 41. 
54

 Srov JAN PAVEL II., Apoštolský list TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE, Praha: Zvon, 1995, 44-45. 
55

 Srov JAN PAVEL II., Bula INCARNATIONIS MYSTERIUM, [b.m.]: [b.n.], 1998, čl. 3. 
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naděje pro ty, kdo hledají.
56

 V noci 24. prosince 1999 při půlnoční mši svaté se konalo 

papeţem Janem Pavlem II. slavnostní otevření Svaté brány v bazilice sv. Petra.
57

 

 

O rok později dne 5. ledna 2001 se konalo uzavření Svaté brány kardinály-delegáty  

v bazilikách sv. Jana v Lateránu, Santa Maria Maggiore a sv. Pavla za hradbami. A o den 

později uzavřel Jan Pavel II. Svatou bránu v bazilice sv. Petra, chvalozpěvem "Te Deum", 

tím zakončil Jubilejní rok 2000 a podepsal Apoštolský list „NOVO MILLENNIO 

INEUNTE“.
58

 V tomto listě zhodnotil papeţ uplynulý rok, ve kterém slavila Církev dva 

tisíce let od Jeţíšova narození. Svatý rok byl označen za důleţitý mezník, ve kterém nebylo 

moţné vyčíslit všechny milosti, které se v průběhu roku dotkly lidských srdcí. 

V Apoštolském listě Jan Pavel II. se vrátil k setkáním s různými skupinami  

a kategoriemi poutníků. 

 

První velké setkání s papeţem bylo věnováno dětem, právě těm maličkým, které Jeţíš 

ve svém napomenutí: „Nechte děti přicházet ke mně.―
59

 staví do středu všeho dění, do 

středu nejen naší pozornosti, ale i našeho postoje, který máme zaujmout, pokud chceme 

dojít do Boţího království. 
60

 

 

Děti byly těmi, jejichţ kroky směřovaly do Říma dvakrát. Vrátily se ve společnosti 

svých rodičů a příbuzných v setkání rodin, aby byly představeny světu jako „jaro rodiny  

a společnosti―
61

, jako nový vánek, který osvěţuje rodinné souţití, jehoţ vytrácející se 

smysl je ve společnosti znepokojeně pozorován. 

 

„Radostným a okouzlujícím― setkáním pojmenovává papeţ Jan Pavel II. v apoštolském 

listě NOVO MILLENNIO INEUNTE setkání s mládeţí, která se ukázala Římu a celé 

                                                 
56

 Srov tamtéţ čl. 4. 
57

Srov. Tiskové středisko České biskupské konference: Významné události Jubilejního roku, 

http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/vyznamne-udalosti-jubilejniho-roku/ (20.11.2011) 
58

 Srov.  JAN PAVEL II., Apoštolský list NOVO MILLENNIO INEUNTE, Praha, Sekretariát České 
biskupské konference, 2001, čl. 10 
59

 Srov. Mk 10,14 
60

 Srov. JAN PAVEL II., Apoštolský list NOVO MILLENNIO INEUNTE, Praha, Sekretariát České 

biskupské konference, 2001, čl. 10. 
61

 Srov. tamtéţ čl. 10  

http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/vyznamne-udalosti-jubilejniho-roku/
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církvi jako zvláštní dar Ducha svatého, jako sůl země, jako ranní hlídka svítání, v němţ se 

probouzí nové tisíciletí. 

 

A jako děti, mládeţ a dělníci, přicházely do Říma nepřetrţité proudy poutníků, v nichţ 

byl spatřen zřetelný obraz „putující církve―. Byly to skupiny dospělých z různých oblastí 

společnosti. Ať uţ to byli sportovci, umělci, univerzitní profesoři nebo biskupové, kněţí, 

řeholníci, a to zdraví i nemocní a postiţení, kteří přišli prosit o Boţí lásku a milosrdenství  

a snaţili se dostat zvláštní papeţské poţehnání pro svůj ţivot i po ţivoty svých blízkých. 

 

Nezapomenutelným setkáním pro papeţe Jana Pavla II. bylo setkání s vězni, v jejichţ 

očích četl bolest, utrpení, zoufalství, ale i pokání, prosbu a naději. Pro ně zvlášť byl 

jubilejní rok rokem milosrdenství.
62

 

 

3.1.1 Reflexe účastníků poutí do Říma 

 

O pouti do Říma v Jubilejním roce byly vydány knihy, publikace a články, které 

zachycovaly reakce, první postřehy a záţitky účastníků. 

 

Katolický deník
63

 tehdy ocitoval P. Tomáše Špidlíka: „Člověk, který jde na pouť, 

opouští místo, kde ţije kaţdý den. Ale necítí se přitom vyhnancem, pouť je naopak pro 

něho osvobození od všedních starostí a únavného lopocení.―
64

  Tato slova mohou potvrdit 

pár vzpomínek některých účastníků poutě, jak byly zaznamenány po jejich návratu. 

 

Vojtěch Cirkle, současný brněnský biskup, mluvil ve své homilii o zaplnění propasti 

mezi člověkem a Bohem a o zbourání hradeb mezi lidmi navzájem.
65

 

 

                                                 
62

 Srov. JAN PAVEL II., Apoštolský list NOVO MILLENNIO INEUNTE, Praha, Sekretariát České 
biskupské konference, 2001, čl. 10. 
63

 Srov. BADAL Milan: Putování domů, in Katolický týdeník 16 (2000), 1—2. 
64

 Cit. BADAL Milan: Putování domů, in Katolický týdeník 16 (2000), 1—2. 
65

 Srov. BADAL Milan: Putování domů, in Katolický týdeník 16 (2000), 2. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup_brn%C4%9Bnsk%C3%BD
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Martina Jandlová, mluvčí brněnského biskupství, si s v mysli a srdci nesla při svém 

putování slova brněnského biskupa Cikrleho: „Jdete k prahům apoštolským, do míst kde 

zemřel svatý Petr a Pavel a mnoho dalších mučedníků, na kterých vyrostla církev. Staňte se 

tam prosbou nás všech. Nic tam nenesete, ale vy sami se staňte prosbou, poděkováním  

i chválou Boha. My vám budeme pomáhat.―
66

 

 

Jan Peňáz spolu s dalšími šesti poutníky byli jedni z mnoha, kteří se pěšky vydali při 

příleţitosti jubilejního Svaté roku dne 16. května 2000 z Vranova nad Dyjí na pouť do 

"Věčného města". Do baziliky sv. Petra v Římě vstoupili v brzkých ranních hodinách dne 

18. června 2000. Společně se zamýšleli nad smyslem putování a pouti samotné. Pouť se 

pro ně stala připomínkou osobního putování po stopách Vykupitele, cvičením účinné 

askeze, pokáním za lidské slabosti, stálou bdělostí nad vlastní křehkostí, vnitřní přípravou 

na obnovu srdce. Stále měli v mysli, ţe celý ţivot je putováním - od narození aţ do smrti, 

ţe poutník je na cestě do nebeského království. Celou pouť obětovali kaţdý za své farnosti 

a všichni za diecézi.
67

 

 

Pro P. Marka Dundu, katolického kněze a v současné době moderátora FATYMu,
68

 

bylo nejdůleţitější se „pevně rozhodnout―. Mezi důvody, které ho přiměly k pouti, patřilo 

pokání, poděkování, prosba, dárek k narozeninám Jeţíši Kristu a znamení a příklad pro 

ostatní. Pak uţ jen následovaly nutné přípravy.
69

 

 

Nejsilnějším záţitkem pro faráře a děkana Mons. Jindřicha Bartoše, kdyţ si uvědomil 

neochvějnou jistotu, která nastala po dokončení balení věci potřebných na cestu, ţe jeho 

rozhodnutí se vydat do Říma je v ten okamţik správné. Věděl, ţe musí něco s radostí 

opustit, aby mu to bylo darováno v jiné podobě. Cítil se plně svobodný pro Boha.
70

 

 

                                                 
66

 Srov. BADAL Milan: Putování domů, in Katolický týdeník 16 (2000), 1-2. 
67

 Srov. FATYM: Pouť je putování, http://fatym.com/bylo/pout_rim_00/smysl.htm (20.11.2011) 
68

 FATYM je společenství kněţí, jáhnů a laiků ţijících na několika farách na Znojemsku a spravující větší 
počet farností té oblasti. 
69

 Srov. PEŃÁZ JAN: Pouť do Říma od A do Z v jubilejním Svatém roce 2000, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., 
FATYM, 2006, 4. 
70

 Srov. tamtéţ,  64. 

http://fatym.com/bylo/pout_rim_00/smysl.htm
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Pastorační asistent Jan Klíma, podobně jako mnoho jiných, vnímal přijetí katolické 

církve neznámými lidmi, kteří sdíleli radost z víry spolu s putujícími.
71

 

 

Události spojené s Jubileem skončily a otázkou je, zda se jeho poselství vyjádřené slovy 

Jana Pavla II. v Bule INCARNATIONIS MYSTERIUM, aby Svatý rok byl svou povahou 

obdobím volání po obrácení, jak tomu káţe Jeţíš svým učedníkům: „Obraťte se a věřte 

evangeliu―, 
72

 bude předávat dál. 

 

Všechny uvedené reflexe a vzpomínky, jsou důleţité nejen pro samotného konkrétního 

účastníka, ale pro celé jeho okolí. Kaţdý, kdo stanul na Svatopetrském náměstí, hovořil se 

svými blízkými a známými o nezapomenutelných záţitcích, které proţívali ve společenství 

jiných poutníků a ve společenství samotného trojjediného Boha. Kaţdý z poutníků se stal 

svědkem Boţího volání na straně jedné a odpovědi člověka Bohu na straně druhé. 

 

Z pohledu statistiky lze konstatovat, ţe Milénium 2000 zaznamenalo mnoho vrcholných 

událostí. Svatého Otce při mších a jiných obřadech sledovalo více neţ 1,7 miliardy 

televizních diváků, přibliţně 25 milionů lidí se bezprostředně účastnilo jednotlivých akcí 

Velkého jubilea v Římě. Přes 8,5 milionu věřících se setkalo s papeţem přímo při 

bohosluţbách nebo modlitbách. Jen při závěru Světového dne mládeţe, který se konal  

20. srpna 2000, se dostavily na papeţskou mši 2 miliony mladých lidí. Přibliţně 70 tisíc 

dobrovolníků z mnoha zemí zajišťovalo překladatelské a pořadatelské činnosti.  

O bezpečnost účastníků se staralo víc jak 50 tisíc policistů při 200 velkých akcích  

a stanice první pomoci řádu Maltézských rytířů zaznamenaly výjimečnou událost, kterou 

bylo narození 3 dětí.
73

 Lze říci, ţe události Milostivého léta byly výjimečnou událostí, 

která se poznamenala mnoho lidí. 

 

                                                 
71

 Srov. PEŃÁZ JAN: Pouť do Říma od A do Z v jubilejním Svatém roce 2000, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., 

FATYM, 63. 
72

 Mk 1,15 
73

Srov. Tiskové středisko České biskupské konference: Významné události Jubilejního roku 

http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/vyznamne-udalosti-jubilejniho-roku/ (18.9.2011) 

http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/vyznamne-udalosti-jubilejniho-roku/
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3.2 Santiago de Compostela 

 

Santiago de Compostela leţí v severozápadní části Španělska nedaleko pobřeţí 

Atlantického oceánu. Od středověku je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy. 

Město bylo zaloţeno na počátku 5. století. Název města je odvozen z latinského Campus 

Stellae, tj. hvězdné pole. Později byl název zkomolen na Compostela. 

 

V povědomí křesťanského světa se nejvýznamnější, a také nejfrekventovanější poutní 

trasou středověké křesťanské Evropy uţ od konce 1l. století, stala cesta ke hrobu apoštola 

sv. Jakuba. Compostela je ukazována jako obraz ráje, do kterého právě touto cestou kráčí 

symbolický zástup Boţích vyvolených. I kdyţ se v  průběhu let na tuto vizi zapomnělo, 

dnešnímu poutníkovi se znovu objevuje a poutník sám kráčí ve světle Vyvolených z knihy 

Zjevení. Jde poutní cestou za ty, kteří se na tuto pouť nikdy vydat nemohli.
74

 

 

Zájem o svatojakubskou pouť se obnovil koncem 80. let 20. století. Velkou měrou 

k tomu přispělo zapsání svatojakubské cesty na seznam světového dědictví UNESCO 

v roce 1993. V přehledné statistice
75

 se ukazuje stoupající počet účastníků mnoha 

národností, pohlaví a věku, kteří se vydali na Svatojakubskou pouť. Cílem kaţdého 

účastníka Svatojakubské pouti (ve španělštině El Camino de Santiago) je katedrála, v niţ 

jsou uloţeny ostatky svatého Jakuba Staršího (ve španělštině Santiago), jednoho 

z Kristových učedníků, který byl poslán konat misijní činnost na Pyrenejský poloostrov  

a po návratu do Jeruzaléma popraven. Později byly Jakubovy ostatky přeneseny zpět do 

místa jeho misijního působení. 

 

Jiţ od 17. století aţ po dnešní dobu si poutníci z poutního místa přinášejí potvrzení tzv. 

Compostelu, ţe došli aţ ke sv. Jakubovi. Pro získání tohoto potvrzení, které má stále 

velkou váţnost, se poţaduje, aby poutník přišel se zboţným úmyslem na posvátné místo  

a posledních 100 km ušel pěšky nebo 200 km jel na kole nebo na koni.
76

 

                                                 
74

 Srov. PEŃÁZ JAN: Pojď na pouť, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., FATYM, 2004, 62. 
75

 Srov. Příloha č. 1 – Statistika počtu poutníků  
76

 Srov. PEŃÁZ JAN: Pojď na pouť, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., FATYM, 2004,  63. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_m%C3%ADsto
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http://cs.wikipedia.org/wiki/1980-1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatojakubsk%C3%A1_cesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Jakub
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Jan Peňáz uvádí ve svých vzpomínkách překlad tohoto dokumentu, tzv. Compostely: 

„Kapitula tohoto blaţeného metropolitního a apoštolského kostela v Compostele, která 

střeţí pečeť oltáře blaţeného Apoštola Jakuba, aby mohla vydávat všem věrným 

poutníkům z celého světa, kteří došli k svatému Jakubovi, našemu Apoštolovi, patronu  

a ochránci celého Španělska, vedeni zboţností nebo slibem, potvrzení po pouti 

s přihlédnutím ke skutečnosti, potvrzuje, ţe Ve jménu této víry mu předává toto osvědčení 

opatřené pečetí tohoto svatého kostela.―
77

 

 

Symbolem poutníků ke hrobu sv. Jakuba je Svatojakubská mušle, jejíţ původ pochází 

z legendy o portugalském rytíři, jenţ stál v přístavišti u lodi, na které byl přivezen  

sv. Jakub do Španělska. Kůň rytíře měl být oslepen podivuhodným třpytem, který dopadal 

z hvězd na apoštola. V panice skočil do hlubin moře i s rytířem, který byl však zachráněn  

a vytaţen na palubu. Celé jeho tělo bylo pokryto svatojakubskými mušlemi.
78

 Mušle se 

pouţívá taky jako jeden ze symbolů značení poutní cesty.
79

 

 

3.2.1 Reflexe účastníků poutí do Santiaga de Compostela 

 

Španělské poutní místo navštívily tisíce poutníků z různých míst světa. Zde je uvedeno 

pouhých pět zastavení, pět odlišných pohledů na samotné putování typově různorodých 

lidí, různého věku a postavení. Svědectví jsou cenná svou upřímností a otevřeností. 

 

Mons. P. Jan Peňáz 
80

 se zamýšlí nad existencí Compostelské spirituality, která je 

vnímána jako hvězda, v jejímţ samotném středu je vidět Kristus Spasitel lidí, na horním 

cípu je Panna Maria, k níţ se poutníci neustále modlí, na bočních paprscích svatý Jakub, 

který je jedním ze tří nejbliţších apoštolů Jeţíše a poznal pokušení vládnout a uţít síly  

a svatá Magdalena představující hříšníka obráceného pro Boţí milosrdenství. Jako jediná 

                                                 
77

 Cit. PEŃÁZ JAN: Pojď na pouť, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., FATYM, 2004, 63. 
78

 Srov.Legendy, http://www.vwv.cz/jakub/legendy.php, (21.8.2011) 
79

 Srov. Příloha č. 2 - Svatojakubská mušle 
80

 P.Peňáz je farářem v Křtinách u Brna. Dne 15. září 2010 mu Svatý stolec udělil čestný titul "Kaplan Jeho 

Svatosti - monsignore", s právem uţívat před svým jménem čestný titul monsignore (zkr. Mons.). Je 
spoluzakladatelem tematických poutí na Velehrad a aktuality, myšlenky, promluvy a zprávy jsou všem 

k dispozici na web http://www.poutnik-jan.cz/ 

http://www.poutnik-jan.cz/
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zůstala pod kříţem a stala se svědkem jeho vítězství. Na spodních paprscích je svatý 

Antonín Veliký, křesťanský opat a mnich z Egypta ţijící na poušti, zakladatel poustevníků 

asketů a svatý Roch z Montpellieru, francouzský katolický světec, uctívaný jako patron 

proti moru. Všichni jmenovaní na cípech jsou různými podobami svatosti. Jak pro místní 

obyvatele, tak pro poutníky jsou příkladem k následování. Tato „hvězda― compostelské 

spirituality se můţe podle P. Jana, rozrůstat v souhvězdí, kdyţ pomyslíme na svatou Annu, 

svatého Kryštofa a další.
81

 

 

P. František Lízna
82

 se v úvodu svého vyprávění zmiňuje o pouti jako „malé smrti―, 

kdy sám chtěl „umřít sám sobě―. Na svých cestách se modlil nejen za ty, kterým ublíţil, ale 

i za své přátele a dobrodince.
83

 Cestou potkával mnoho lidí z různých zemí světa různého 

věku a pohlaví, vzdělání a víry, potkával i ty, kteří se netajili svými výhradami vůči církvi. 

Na většině z nich však pozoroval touhu něco změnit ve svém ţivotě. Při svých výpovědích 

stále věří, ţe se těchto poutníků dotklo vanutí ducha, který jim pomohl zvolit správný 

směr.
84

 Ve svém deníku vzpomíná P. Lízna na události, situace a postřehy, které jsou na 

první pohled velmi obyčejné, dá se říct aţ nezajímavé. Pro něho samotného však měly 

velký význam. Kaţdý den poutě počítal kokrhání kohouta, coţ byl okamţik, kdy si 

vzpomněl na apoštola Petra, který se při kohoutím kokrhání rozplakal ze své zrady. Byl to 

okamţik, který P. František povaţoval za výzvu ke svému pokání, která vyústila v prosbě 

„Kyrie eleison― (Pane smiluj se).
85

 Kaţdodenní poznámky sepsány do knihy obsahují trasu 

a její délku, obtíţnost etapy, celkový počet kilometrů a jméno vylosovaného člověka, za 

kterého byly obětovány modlitby. V kaţdém dni byly okamţiky, které nějakým způsobem 

našeho poutníka oslovily a dotkly se jeho srdce a mysli. Jsou zde uvedeny jen některé 

z nich pro představu, co všechno můţe poutníka oslovit. 

 

                                                 
81

 Srov. PEŃÁZ JAN: Pojď na pouť, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., FATYM, 2004, 69. 
82

 P. Lizna je známým českým jezuitou, který v době totality nezískal státní souhlas po vysvěcení na kněze. 
Podílel se na šíření samizdatu, podepsal Chartu 77 a v po sametové revoluci pracoval jako vězeňský kaplan 

v nejtěţších věznicích. Jako pěší poutník svým putováním propojil poutní místa mnoha zemí Evropy a své 

poznatky a záţitky sepsal do několika knih. Poutní místo Santiago de Compostela je cílem v jeho knihách 
„Musím jít dál― a „Vstávám a pokračuji v cestě―. 
83

 Srov. LÍZNA FRANTIŠEK: Musím jít dál, Brno: Tisk a vazba Arch, s.r.o., 2006, 5. 
84

 Srov. tamtéţ  6. 
85

 Srov. tamtéţ, 7. 
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„…celou noc velmi silně štěbetalo vodní ptactvo. Vystrkuji hlavu ze spacáku a útočí na 

mě zář vycházejícího slunce…―
86

 

„…kostelník sice neprojevuje nadšení, kdyţ mě vidí, ale mladý muţ,  

o němţ jsem předpokládal, ţe je kněz, pro mě má pochopení…―
87

 

„…sedím sám v nádherném starobylém kostelíku. Patří evangelíkům, nic v něm není. 

Jen v presbytáři malé, jakoby gotické okénko s hlavou Krista…―
88

 

„…krásná cesta byla chráněna stínem stromů. Uvědomuji si, jak stromy neslouţí jen 

svými plody, ale i tím, ţe poskytují cenný stín - a to nejen člověku…―
89

 

 

Kaţdá citovaná věta, vzpomínka, myšlenka z autorových deníků můţe oslovit 

vnímavého čtenáře a ukázat mu na jeho pouti ţivotem krásu všedního dne. V dnešní 

uspěchané době je pro kaţdého člověka důleţité se zastavit, nabrat dech, spočinout 

pohledem na krásu přírody, vnímat své okolí, aby si pak uvědomil, kým nám tato 

jednoduchá krása byla dána. 

 

Největším uţitkem celé pěší pouti do Santiaga de Compostela bylo pro P. Líznu zaţít 

pocit opuštěnosti, samoty, zimy a horka, hladu a ţízně. Více začal vnímat a chápat situace 

bezdomovců. A co bylo nejdůleţitější, bylo upevnění jistoty, ţe člověk není nikdy sám, ţe 

Bůh je vţdycky s námi.
90

 

 

Hans Peter (Hape) Kerkeling
91

 uvádí jako pobídku k započetí pěší pouti příslib, ţe se 

touto poutí dostane blíţ Bohu a tím i sám k sobě. Na počátku svého putování si poloţil 

otázku: „ Kdo je a kde je Bůh?― Poznatkem prvního dne jeho putování bylo zjistit nejprve, 

kdo je on sám, pak touha následovat Boha. Od počátku jej pronásledovaly bolesti nohou  

a přepadala beznaděj. Uvědomoval si však, ţe ho napadají myšlenky, na které dříve neměl 
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 Srov. LÍZNA FRANTIŠEK: Musím jít dál, Brno: Tisk a vazba Arch, s.r.o., 2006, 29. 
87

 Srov. tamtéţ 42. 
88

 Srov. tamtéţ 61. 
89

 Srov. tamtéţ 157. 
90

 Srov. tamtéţ 8. 
91

 Hans Kerkeling se v Německu proslavil jako moderátor, kabaretiér a bavič, pracující v televizních 

pořadech, ovládající pět světových jazyků, coţ mu na Jakubské pouti přišlo mnohokrát vhod. Kniha o jeho 
putování do Santiaga de Compostela se stala bestsellerem a v roce 2006 byla oceněna jako nejlepší cestopis 

roku. V úvodu svých vzpomínek píše, ţe pouť klade kaţdému poutníku jedinou otázku: „Kdo jsi?― 
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čas. Objevovaly se vzpomínky na dětství, začátky profesního ţivota, rodinu a přátele.  

A tyto vzpomínky se mísily s přítomností. Cosi se v něm uvolnilo a stával se „průstupnější 

a nasávavější―.
92

 Přestoţe sám se za věřícího člověka moc nepovaţoval, velmi zřetelně 

vnímal povzbuzující „ukazatele― na své pouti, mezi které patřil třeba malý nápis na čepici 

jedné poutnice: „O Senbor es mi pastor (Pán je mým pastýřem)―. 
93

 

 

Autor se ztotoţnil se slovy neznámého poutníka: 

„Proč si to jen dělám? 

Ten věčný v puse prach, 

to bláto na bolavých nohách, 

ten bičující déšť a spalující slunce na ubohé kůţi. 

Proč? 

Kvůli krásným městům? 

Kvůli kostelům? 

Pro jídlo či vína pití? 

Ne, jen se cítím povolán jít.“
94

 

 

Pro Hanse Petera Kerkelinga je Bůh jedinečnou bytostí, která se všem otvírá, aby je 

osvobodila. Vyslovil myšlenku, ţe Stvořitel nás vyhazuje do vzduchu, aby nás pak při 

pádu nad zemí opět zachytil a nenechal nás upadnout. Ze své pouti si proto odnáší 

následující poselství, které zní: „Důvěřuj tomu, kdo tě vyhazuje do vzduchu, protoţe tě 

miluje, a i kdyţ to nečekáš, nenechá tě spadnout.―
95

 

 

                                                 
92

 Srov.KERKELING HAPE: Tak já teda jdu aneb Moje Svatojakubská pouť, Praha: Euromedia Group, k. s., 

2009, 37. 
93

 Srov. tamtéţ  59. 
94

 Cit. KERKELING HAPE: Tak já teda jdu aneb Moje Svatojakubská pouť, Praha: Euromedia Group, k. s., 
2009, 61. 
95

 Cit. tamtéţ 283. 
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Václav Hanák a Michal Pivarči
96

, autoři knihy o své pouti španělskou krajinou po 

měsíčním putování a více neţ devíti stech kilometrech dorazili od Pyrenejí aţ  

k Atlantskému oceánu. Jejich vyprávění, které je na rozhraní cestopisu a sbírky příběhů, je 

cenné právě svou autentičností. Jemný humor a porozumění pro lidi na „poutní cestě― 

severním Španělskem je oním proţíváním jejich vlastní náročné pouti. Na samotném 

začátku svých příprav nedokázali porozumět svým předchůdcům na poutní cestě. Sbírali 

podklady a mapy, listovali v jízdních řádech, tvořili seznamy věcí potřebných na cestu. 

Všichni jimi oslovení, však na ně působili záhadným dojmem. S vědoucím úsměvem jim 

vyprávěli o něčem jiném, neţ potřebovali vědět.
97

 

 

V průběhu svého putování si začali všímat spousty zajímavých věcí, které by v běţném 

ţivotě neměli moţnost si uvědomit: 

 

„…zdravím dřevorubce, mává na mě, ať jdu k němu. Bere dţbán a polévá mi předloktí 

chladnou vodou: Seňore, takhle se nejlépe osvěţíte….―
98

 

„…zvony ve Španělsku jsou většinou trochu nakřáplé, u nás v Česku nebo na Slovensku 

se zvoní čistějšími tóny…―
99

 

„…spolehlivě jsme si uvědomili, ţe dolní končetiny jsou náš privátní majetek. Chodidla 

pálí, kotníky a kolena se nám výstřely bolestí mstí za naše nešetrné zacházení…―
100

 

 

Mnohokrát si na cestě klady otázky, co vlastně dělají uprostřed Španělska. Prvním 

impulzem jejich cesty bylo nejprve poznání země, její krajiny a kultury, pak mělo 

následovat poznání sebe. V určitém okamţiku se však tyto důvody obrátily a objevilo se 

jasné poznání sebe sama a pak všeho kolem. 

 

                                                 
96

 Václav Hanák a Michal Pivarči - herci „DS Právě začínáme―, se vydali na proslulou Svatojakubskou pouť. 

O svém putování napsali knihu „900 kilometrů…. o španělském putování―. Autorem textu je Václav Hanák a 

Michal Pivarči do knihy přispěl krásnými fotografiemi. 
97

 Srov. HANÁK VÁCLAV, PIVARČI MICHAL: 900 kilometrů…, Praha: Štorb, Širc & Slovák, s.r.o., 2009, 14. 
98

 Cit. HANÁK VÁCLAV, PIVARČI MICHAL: 900 kilometrů…, Praha: Štorb, Širc & Slovák, s.r.o., 2009, 19. 
99

 Cit. tamtéţ 22. 
100

 Cit. tamtéţ 26. 
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„…dopisovali jsme poznámky z cesty. Svěřovali svým deníčkům nejsilnější dojmy  

a moudra―… „za měsíc putování jsme spatřili tolik tváří―… „účast na poutním společenství 

byla mnohem, mnohem důleţitější. Cítili jsme se obdarováni duchem sounáleţitosti…―
101

 

 

V závěru svého putování se oba poutníci shodli na tom, ţe cílem poutě nebylo Santiago 

jako historické město a poutní místo, ale pouť sama, která kaţdého poutníka změní.
102

 

 

Miluše Válková a Zuzana Churanová
103

 mluví ve svém průvodci pro pěší poutníky 

„Svatojakubská cesta― o fenoménu této poutní cesty. Mylná je domněnka, ţe je to pouze 

módní záleţitost pro ty, kteří se chtějí stát „in―. Právě tito lidé končí svou pouť po několika 

málo kilometrech, po prvních puchýřích, prvním fyzickém vyčerpání. Byla poloţena 

otázka: „Kdo jsou ti, co vydrţí?― Důvodů, proč se člověk vydává na pouť, je mnoho. Jsou 

jimi náboţenské pohnutky, zájem o měnící se krajinu, architektonické památky všech 

moţných slohů nebo se lidé chtějí jen tak zastavit v dnešní hektické době a proţít 

magickou cestu, která se vymyká všem ostatním cestám a stává se záţitkem na celý ţivot, 

který je ostatním nesdělitelný a nepřenositelný.
104

 

 

Kniha obsahuje mnoho praktických rad hlavně pro pěší poutníky, např.ve kterou dobu 

se vydat na cestu, vysvětlení co je Svatojakubská mušle, informace o poutních ubytovnách, 

o stravování, slovníček základních španělských výrazů a slovních spojení, a taky odkazy 

na jiţ vydané knihy a publikace a internetové stránky, které mohou pomoci poutníkům 

v první orientaci při přípravě poutě. V závěru knihy jsou zachyceny záţitky, postřehy  

a myšlenky těch, co se Svatojakubskou cestou vydávali, a to nejednou. Lidé přicházejí 

v očekávání velkého proţitku, nových setkání s novým společenstvím. Kaţdého poutníka 

provázela nejen radost, ale i strádání, fyzické vyčerpání a otázky, proč se na cestu vydali, 

co tam dělají. 

                                                 
101

 Srov. HANÁK VÁCLAV, PIVARČI MICHAL: 900 kilometrů…, Praha: Štorb, Širc & Slovák, s.r.o., 2009, 151. 
102

 Srov tamtéţ 11. 
103

 M. Válková je novinářkou, překladatelkou a velkou milovnicí Španělska. Putování Svatojakubskou cestou 

povaţuje za jeden z nejsilnějších ţivotních proţitků. Z. Churanová je překladatelka a tlumočnice. Španělsko 

se stalo jejím druhým domovem. 
104

 Srov. VÁLKOVÁ MILUŠE, ZUZANA CHURANOVÁ: Svatojakubská cesta, Karpana, 2009, 5. 
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Následující slova mohou být odpovědí pro mnoho z nich. „Na pouti do Santiaga je 

kaţdé ráno začátkem nového dobrodruţství, není známo, kudy tě cesta povede, co ti ukáţe, 

s kým tě seznámí.―
105

 Důleţitou výbavou kaţdého putujícího je velká důvěra a vůle dojít 

aţ do cíle. 

 

3.3 Velehrad 

 

Velehrad je malebnou obcí, která se nachází mezi výběţky Chřibů nedaleko Uherského 

Hradiště v jednom z nejkrásnějších koutů Slovácka. Ve 13. století zde vznikl první 

cisterciácký klášter na Moravě v blízkosti vesnice Veligradu (dnes Staré Město). Klášter 

zaloţil moravský markrabě Vladislav Jindřich s bratrem Přemyslem Otakarem I.  

a olomouckým biskupem Robertem. Velehrad se stal velmi brzy nositelem mnohem starší 

duchovní tradice sahající do 9. století, kdy na Moravu přišli na pozvání krále Svatopluka 

slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. V roce 1784 byl klášter zrušen. V roce 1890 

došlo k obnovení kláštera řádem Tovaryšstva Jeţíšova, který zde působil do roku 1950. 

Jezuité se na Velehrad vrátili v roce 1990. Ve stejném roce zde přicestoval papeţ  

Jan Pavel II. Od této doby probíhá hmotná i duchovní obnova Velehradu. Projekt 

„Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy― představuje vyústění 

této obnovy. V současné době působí na Velehradě kromě řádu jezuitů i Kongregace sester 

sv. Cyrila a Metoděje a slovenská provincie Kongregácie sestier Boţského Vykupiteľa. 

 

Poutním místem se stala Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 

Velehradský kostel, jako většina cisterciáckých kostelů, přijal patrocinium Nanebevzetí 

Panny Marie. Rozhodnutím papeţe Pia XI byl kostel vyznamenán titulem bazilika v roce 

1928. O čtyři roky později byl dekretem papeţe Pia XI. připojen spolupatronát Cyrila  

a Metoděje. Jan Pavel II. udělil v roce 1985 velehradské bazilice Zlatou růţi, která byla 

vyrobena Giuseppem a Pietrem Paolem Spagnovými v letech 1818‒1819. Dnes je tento 

skvost umístěn v pokladnici v Hofburgu.
106

 

                                                 
105

 Cit. VÁLKOVÁ MILUŠE, ZUZANA CHURANOVÁ: Svatojakubská cesta, Karpana, 2009, 220. 
106

 Viz příloha č. 3 – Zlatá růţe 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongregace_sester_sv._Cyrila_a_Metod%C4%9Bje&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongregace_sester_sv._Cyrila_a_Metod%C4%9Bje&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongreg%C3%A1cia_sestier_Bo%C5%BEsk%C3%A9ho_Vykupite%C4%BEa&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_a_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje
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http://cs.wikipedia.org/wiki/1819
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hofburg
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Myšlenka cyrilometodějská, později unionistická, dala základ veřejnému dění  

a především náboţenským a společenským aktivitám, které se neobešly bez účasti 

poutníků a návštěvníků. Jezuité svým silným katolickým vědomím a ţivějším církevním 

myšlením přispěly k započetí obnovy Velehradu. 

 

Jiţ ve v 60. letech 19. století přicházely na toto poutní místo desetitisíce poutníků  

z různých míst Moravy i Čech, aby se před Velehradem spojovaly v jeden mohutný proud. 

Nádvoří před bazilikou zdobily praporce, věnce a slavobrána s nápisem „Chvála Cyrilu  

a Metodějovi―.
107

 Poutníci zůstávali na posvátném místě celý den, přespávali na chodbách 

kláštera, v soukromí i v okolních obcích. Mnoho jich zůstávalo v kostele přes noc a modlili 

se a zpívali. Velehrad přijímal poutníky nejen při cyrilometodějských jubileí a poutí, ale  

i při příleţitosti duchovních cvičení. Věhlas Velehradu byl šířen jak poutníky, tak  

i duchovními, mezi které patřil především arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Přes 

protináboţenský tlak v 50. letech minulého století, se konaly průvody na Velehrad pod 

„jiným názvem―, za „jiným účelem―, za „jiným cílem― na cestovním příkaze řidiče 

autobusu. 

 

Zcela netradiční pouť, spíše manifestační setkání, se konalo v roce 1985 v době 

náboţenského útlaku. V tomto roce se stala náboţenská pouť mezníkem v dějinách. Přes 

150 tisíc věřících dalo tehdy bývalému komunistickému reţimu jasně najevo své názory. 

Opět začaly přicházet procesí i jednotliví poutníci na posvátné místo pro pomoc v trápení, 

na setkání s přáteli a známými i pro docela "obyčejné" pohlazení na duši. Rok 1990 byl ve 

znamení návštěvy Velehradu papeţem Janem Pavlem II. 

 

Před jedenácti lety byla zaloţena tradice pěšího putování z mnoha míst naší země. Na 

počátku organizování pěších poutí na Velehrad byla uskutečněná pěší pouť z Vranova nad 

Dyjí do Říma v roce 2000. Velehrad jako hlavní město Evropy po duchovní stránce, 

definoval Jan Peňáz ve svých vzpomínkách „Pojď na pouť―, kde píše, ţe Velehrad má být 

cílem všech duchovních cest, aby opravdu platila slova písně Zvoňte zvony: „Svolávejte 

                                                 
107

 Srov. TARCALOVÁ LUDMILA: Slavnostní průvody, Brno: SIGNET, spol. s r. o., 1994, 133. 
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odevšad na posvátný Velehrad!―
108

 Základem pěšího putování je princip, aby se na 

Velehrad putovalo z různých směrů v symbolických pramíncích, aby se postupně na 

Velehradě slily v jeden mohutný silný proud, a tím poutníci vyjádřili své poděkování Bohu 

za dar víry a za obnovení víry v našem národě.
109

 

 

O pěších tematických poutí na Velehrad nebylo napsáno mnoho publikací a knih.  

O rozhodnutí, putovat pěšky na Velehrad, které padlo ve Znojmě 18. 1. 2001 přesně v den 

svátku Panny Marie Matky jednoty, uctívané právě na Velehradě, na místě, který je, 

kolébkou naší víry a velikým znamením pro naši současnost, jsem se dozvěděla 

z internetových stránek Poutníka Jana a FATYMU. První ze jmenovaných stránek patří 

knězi Janu Peňazovi, a druhé jsou stránkami farního týmu z brněnské diecéze. 

 

Jak samotný název pěších poutí napovídá, je pro kaţdý rok vyhlášeno samostatné téma 

poutního týdne. Témata, která jsou níţe uvedena, ukazují na široký záběr duchovního 

zamyšlení účastníků jednotlivých poutí. 

 

Rok 2001 – I. pěší pouť s tématem: Sedm hlavních hříchů 

Rok 2002 – II. pěší pouť s tématem: Mše svatá 

Rok 2003 – III. pěší pouť s tématem: Ctnosti 

Rok 2004 – IV. pěší pouť s tématem: Šest základních pravd 

Rok 2005 – V. pěší pouť s tématem: Eucharistie 

Rok 2006 – VI. pěší pouť s tématem: Smrt, soud, nebe, peklo 

Rok 2007 – VII. pěší pouť s tématem: Sedm darů Ducha svatého 

Rok 2008 – VIII. pěší pouť s tématem: Modlitba Páně 

Rok 2009 – IX. pěší pouť s tématem: Sedm svátostí 

Rok 2010 – X. pěší pouť s tématem: Desatero 

Rok 2011 – XI. pěší pouť s tématem: Písmo svaté – Vezmi a čti 
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 Srov. PEŃÁZ JAN: Pojď na pouť, Vranov nad Dyjí: A.M.I.N.S., FATYM, 2004, 21. 
109

 Srov. Ohlasy na 11. Pouť od Václava, .http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/ohlasy-na-11-

pout/ (20.11.2011) 

http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/ohlasy-na-11-pout/
http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/ohlasy-na-11-pout/
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Poutníci se zamýšlejí nad jednotlivými částmi liturgie. Jde o témata, která jistě 

mnohokrát slyšeli a rozebírali v kázáních či diskuzích ve společenství. Ale právě zde, při 

putování, právě v onom strádání kaţdého jednotlivce a opuštění „civilizačních― 

vymoţeností, se ukazují daná témata a rozhovory v jiném světle a poutníci vnímají, jak se 

upevňuje jejich víra, naděje a láska k sobě i bliţnímu. 

 

Rozhodnutí účastnit se společné pěší poutě se postupně rozšířilo i do vzdálenějších míst 

naší republiky. Dnes vychází poutníci na toto šesti-denní putování z více jak pěti směrů. 

V uplynulém roce bylo ustanoveno šest hlavních směrů, které jsou níţe uvedeny pro lepší 

představu o zájmu, rozšíření a organizovanosti poutě: 

 

A) ze severu Moravy a Slezska: Bohuslavice - Bílovec - Blahutovice - Dřevohostice - 

Křenovice - Cetechovice - Buchlovice – Velehrad 

B) z Vranova nad Dyjí (a Znojma): Vranov nad Dyjí, Znojmo, Miroslav, Blučina, 

Ţarošice, Věteřov, Svatý Kliment, Buchlovice, Velehrad 

C) z Brna: Brno-Bystrc, Petrov, Rajhrad Blučina, Ţarošice, Vřeteřov, Svatý Kliment, 

Buchlovice, Velehrad 

D) z Novojičínska – vlakem a autobusem: Kopřivnice, Nový Jičín, Studénka, 

Suchodol, Přerov,  Staré Město, Velehrad 

E) z Vítochova a severozápadu: Radešínská Svratka, Sebranice, Vítochov, Vír, 

Olešnice, Boskovice, Ruprechtov, Milonice, Boršice, Velehrad 

F) o Olomoucka: Olomouc, Křenovice u Kojetína, Cetechovice, Buchlovice, 

Velehrad
110

 

 

Během jedenáctileté tradice tematických pěších poutí se ujednotila organizace a styl 

vedení celého putovního týdne. Začal se vydávat zpěvník pod názvem „Zpěvník směr 

Velehrad―
111

, který obsahuje poutní písně tradiční i rytmické, známé i nově sloţené 
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 Viz. Příloha č. 4 – hlavní plakát 
111

 Srov.FATYM: Zpěvník směr Velehrad, http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2010100061 

(20.11.2011) 

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2010100061
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samotnými účastníky jako na např. píseň Víra, to je poklad můj
112

. Obsahem Zpěvníku 

jsou i modlitba ranních chval, modlitba dne, nešpory, kompletář a další modlitby, které se 

poutníci během cesty modlí. Kaţdý den je do programu zařazena modlitba růţence, 

rozjímání připravované  kněţími a nechybí i chvíle ticha a mlčení. 

 

Zdokonaluje se organizace celého poutního dne. O poutníky je postaráno i ve večerních 

a nočních hodinách, kdy společně strávené večery bývají zaměřeny na setkání  

s programem tvořený především mládeţí. Ubytování je předem zajišťováno ve školách  

a na farách. Od účastníků se vybírá se zápisné, které slouţí pro přepravu zavazadel  

a případné reţie ubytování. Vyvrcholením celé pouti je sobotní slavnostní bohosluţba ve 

velehradské bazilice, při které se setkává několik set aţ tisíc poutníků ve společné 

modlitbě. 

 

Pro vytvoření správné atmosféry a duchovního povzbuzení poutníků bylo sestaveno 

„Dvanáctero poutníka.―
113

 Jedná se o dvanáct bodů, které poutníky provázejí na jejich 

putování a současně přispívají k příjemné a radostné atmosféře pouti, napomáhají 

organizaci celé skupiny a kaţdému jednotlivci jsou návodem k správnému proţití poutě. 

Dvanáctero poutníka, vzniklo pro potřeby pěších poutníků na Velehrad, u kterých se 

osvědčilo, a tak se postupně rozšířilo do dalších farností a společenství, které pořádají pěší 

poutě na různá posvátná místa naší země. 

 

3.3.1 Reflexe účastníků poutí na Velehrad 

 

Pro ty, kterým to dovolí zdravotní stav a věk, se pouť stává jedinečnou zkušeností, která 

prohlubuje jejich duchovní ţivot a proměňuje všední ţivot v radostnou skutečnost. Řada 

z nich přichází s konkrétními bolestmi, prosbami, přáními a očekáváními. Účastníci poutí 

jsou naplněni Duchem svatým a jsou povoláni šířit radostnou zvěst o Boţím volání ve 

svém okolí.  
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 Viz. Příloha č. 5 - píseň Víra, to je poklad můj 
113

 Srov. Příloha č. 6 - Dvanáctero poutníka 



40 

 

V práci jsou uváděny přímé citace vzpomínek, které v sobě nesou mnoho poselství 

ostatním. Získat však tyto zkušenosti a psané reflexy účastníků pro můj výzkum, bylo 

velmi sloţité, protoţe nejsou dosud publikovány kniţně. Materiály byly získány především 

z  novinových článků a internetových stránek. 

 

Markéta Ondráčkova napsala: „Na Velehradě jsme s manţelem byli uţ několikrát. Má 

pro nás zvláštní význam―… „byli jsme unešeni duchovní silou tohoto poutního místa, coţ 

bylo navíc umocněno krásnými slovy Otce arcibiskupa Graubnera během mše. Jsme moc 

rádi, ţe jsme mohli Velehrad navštívit.―
114

 

 

Poutník Václav vzpomíná: „Někomu můţe tato pouť připadat jako bláznovství  

a zbytečně ztracený týden, ale pro mě to znamenalo načerpání duchovní síly a obnovení 

víry, k čemuţ mi pomáhala kaţdodenní modlitba růţence, přednášky a zpěvy písniček, 

neboť kdo zpívá, dvakrát se modlí. Poněvadţ se jedná o jiţ tradiční poutě a kaţdý rok se 

prochází stejnými místy, je zajímavé pozorovat, jak se na nás lidé ve vesnicích, kterými 

procházíme, těší a očekávají nás.―
115

 

 

Za poutníky z Pacova napsala Marie Simandlová: „Čím jsme se více přibliţovali  

k Velehradu, tím větší radost jsme cítili. "Velehrad náš, ten rozkvétá vţdy znova a ţádná 

moc uţ nám jej nerozboří, pokud náš národ v hloubi srdce chová důvěru k Matce, která 

divy tvoří...." Poslední úsek šla většina z nás bosa aţ k velehradské bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, kde celebroval ve 12 hod. pontifikální mši 

svatou pan kardinál za všechny poutníky a všechny dobré lidi a jejich úmysly, kteří nám 

poskytli hmotnou a duchovní pomoc, ale i za všechny zemřelé. Z kardinála vyzařovala 

zvláštní radost. Tohle prý nečekal. Připravoval si, čím by nás povzbudil, a zatím jsme ho 

povzbudili my.―
116
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 Cit. ŢALOUDKOVÁ ANNA: Pěší pouť na Velehrad 2010, http://www.orik.cz/content/pesi-pout-na-velehrad-

2010, (23.8.2011) 
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 Srov. poutník VÁCLAV: Ohlasy na 11. pouť,  http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/ohlasy-

na-11-pout/ (20.11.2011) 
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Cit. SIMANDLOVÁ MARIE: Další ohlasy - V Pelhřimovském deníku 10.9.2011 http://www.poutnik-

jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/dalsi-ohlasy/ (25.11.°2011) 
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V promluvě Kardinála Miloslava Vlka na závěr 11. pěší poutě na Velehrad zazněla 

slova, která mohou být poselstvím pro mnohé další poutníky: „Tyto poutě jsou zvláště dnes 

velice symbolické: putování ke kořenům, ke kořenům naší víry. Velehrad, kolébka naší 

víry, je velikým znamením pro naši současnost―…„i dnes musíme hlásat evangelium 

současnou srozumitelnou řečí, nemluvit k lidem náboţenskými pojmy, naším 

náboţenským dialektem, kterému oni nerozumějí, ale obyčejnými slovy a hlavně svými 

zkušenostmi s ţitým evangeliem.― 
117
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Srov. VLK MILOSLAV: Promluva kardinála Vlka na velehradské pouti 

 http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=554 (2.10.2011) 
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4. Vyhodnocení duchovního významu na základě 

psaných svědectví 

 

Výzkum mé práce spočíval v charakteristice průběhů poutí vybraných poutních míst  

a analýze duchovního přínosu pro dnešního člověka. 

 

V roce 2000 se ze svých domovů v jeden časový úsek spojily miliony lidí v jednotný 

proud, který putoval na posvátné místo. Všichni směřovali k jednomu cíli, jednomu místu, 

aby se staly součástí „Znamení doby―. 

 

Poutě do Santiaga de Compostela, které mají dlouhou tradici, jsou uskutečňovány buď 

organizovaně menšími skupinami poutníků, nebo jednotlivci. Podle zlomku svědectví, 

které jsem měla moţnost prozkoumat, lze připustit, ţe se na pouť vydávají nejen křesťané, 

ale i ti, jejichţ zájem je čistě turistický, při kterém chtějí poznat krásy severního Španělska. 

 

Tradice pěších tematických poutí na Velehrad je velmi mladá a ukazuje jak silná je 

touha člověka vyjít z domovů a přiblíţit se Bohu. Pěší poutě jsou hromadně organizovány 

od samého začátku a účastní se jich poutníci nejen z křesťanského prostředí. 

 

Tři nahlíţené poutě, tři místa a přesto jeden cíl všech poutníků. Jde  

o hledání sebe sama, o hledání Boţí lásky, o hluboký proţitek, který je sice  

u kaţdého jiný, ale směřuje k jednomu cíli. Na začátku kaţdého putování je empatie neboli 

vcítění se do druhého. Je to snaha najít především lidský přístup ke kaţdému, pochopení  

a porozumění. Teprve pak je moţná preevangelizace a samotná evangelizace, rozhovor  

o víře, o Trojjediném Bohu a jeho lásce k člověku. Naše vzdálení se Bohu je způsobeno 

konzumním způsobem ţivota, a proto důleţitými prostředky evangelizace je modlitba  

a půst, který proţívá poutník na své poutní cestě, a tak se můţe uvolnit pro Boha a pro 

působení Boţího Ducha. 
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U větších pravidelně organizovaných poutí se jednotlivé farnosti na poutních místech 

připravují na příchod poutníků, jejich přítomnost je vnímána jako poţehnání a příleţitost 

k získávání Boţích milostí. Od první chvíle, kdy se poutníci vydávají na cestu, se 

společenství farníků, kteří je očekávají, modlí za jejich putování. 

 

Velká část poutníků označuje důvod svého putování za náboţenský. Jejich víra není 

však to jediné, co přišli na poutní místo hledat. Velké procento poutníků naznačuje, ţe 

jejich putování má i poznávací charakter. 
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Závěr 

 

Záměrem bakalářské práce bylo pokusit se přiblíţit současný fenomén křesťanské poutě 

a její přínos pro preevangelizaci a evangelizaci v dnešní době. Ukazuje se, ţe dnešní 

společnost je otevřenější pro duchovní hodnoty. Mnozí lidé zjistili, ţe jim nestačí hmotný 

blahobyt, stále častěji se ptají na duchovní věci a hledají hlubší smysl svého ţivota. Starší 

generace má křesťanské základy, ale mnoho lidí je nepraktikují, naopak mladá generace 

obvykle nemá na co navázat. Někteří se s křesťanskou vírou setkali jen částečně, přijali 

ţivotní styl, který je plněním náboţenských povinností, ale jejich víra není zaloţena na 

osobním vztahu s Bohem. Ukazuje se, ţe právě putování na posvátná místa v dnešní době 

není pouhým mýtem a minulostí, ale ţe oslovuje stále více lidí nejen z řad křesťanů.
118

 

 

Liturgický slovník uvádí, ţe hodnota pouti spočívá v zintenzivnění víry, v obrácení 

v příklonu společenství církve, vyrůstajícím ze společenské návštěvy takových míst víry, 

za předpokladu, ţe se děje se správným postojem.
119

 Při výzkumu a porovnávání 

jednotlivých sledovaných výpovědí lze zkonstatovat, ţe uvedená slova nejsou jen pouhou 

teorií, ale naopak velmi ţivou skutečností. Lze souhlasit s názorem doc. Opatrného, ţe je 

velmi tenká hranice mezi vírou a omylem.
120

 Je tím myšlen onen správný postoj věřícího 

k poutnímu místu a Bohu, neboť i dobrý úmysl přijít na poutní místo můţe v konečném 

důsledku vyústit v „nátlakovou akci― na Boha jako příjemné přesunutí vlastního 

rozhodování na zodpovědnost uctívaného světce nebo jako zázračný prostředek k naplnění 

vlastních přání.
121

 

 

 

 

                                                 
118

 Srov. ADAM Adolf: Liturgika, Praha: Nakladatelství Vyšehrad spol. s r. o., 2008, 127. 
119

Srov. BERGER RUPERT: Liturgický slovník, Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., 2008, 376 
120

 Srov. OPATRNÝ ALEŠ: Má dnes smysl mluvit o poutích?!,  

http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748 (18.11.2011) 
121

 Cit. OPATRNÝ ALEŠ: Má dnes smysl mluvit o poutích?!,   

http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748 (18.11.2011) 

http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748
http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748
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Cílem křesťanských poutí bylo a stále ještě je pro mnohé hluboké setkávání s Bohem  

a jinými svatými v modlitbě a vyprošování si pomoci pro sebe a všechny potřebné. Však 

pravý význam pouti - pocit, který poutníka zaplaví poté, co je cíl poutě dosaţen, se nedá 

vědecky popsat a zachytit. Pocit sebepoznání, vnitřního uspokojení, splynutí s Bohem 

skrze putování, a tím spíše pěším putováním, lze doopravdy poznat pouze „na vlastní 

kůţi―. Poutník se stává svědkem ţivé víry. 

 

Zvětšující se mnoţství poutníků na zkoumaných poutních místech ukazuje  

i na její moţný turistický rozměr. Do definice turismu spadá v současné době všechno co 

má spojitost s volným časem vyuţitým mimo domov. Proto se těţko spojení poutě  

a turistického vyţití ubráníme navíc, kdyţ hromadné zájezdy na poutní cestu nacházíme  

i v katalogu cestovních kanceláří a tyto nabídky jsou také hojně vyuţívány. Lze 

zkonstatovat, ţe turistický rozměr na poutní cestě existuje. Důleţité je však podotknout, ţe 

nelze slovo turismus ve spojení s poutní cestou chápat hanlivě. 

 

Je zřejmé, ţe důvodů k pouti můţe být mnoho, ale vyhnout se duchovnímu rozměru je 

přece jen nemoţné. V práci jsem se pokusila prokázat, ţe poutník se vydává na pouť, 

protoţe touţí po obnově své víry, po růstu v obrácení, po vztahu s Bohem, očekává pomoc 

při nalezení sebe sama před Bohem. A proto byla, je a bude i nadále pouť významným 

okamţikem v ţivotě věřících. Připomíná osobní putování věřícího po stopách Vykupitele. 

Je cvičením určité askeze, pokání za lidské slabosti, vnitřní přípravou na obnovu srdce  

a taky pokáním za lidské slabosti. Skrze bdění, půst a modlitbu poutník postupuje po cestě 

křesťanské dokonalosti a za pomoci Boţí milosti se snaţí dojít ke zralosti, k onomu věku, 

kdy se v nás uskuteční Kristova plnost.
122

 Fenomén křesťanských poutí v naší zemi je stále 

ţivou otázkou, kterou je třeba neustále si pokládat, abychom si uvědomovali, ţe na 

poutních místech se lze setkat s ţivou modlící se církví v přítomnosti i ve vzpomínkách na 

ty, kteří přecházeli před námi, neboť i my zde můţeme objevit schopnost s důvěrou se 

modlit, posilu víry a smíření s Bohem.
123

 

                                                 
122

 Srov. JAN PAVEL II., Bula INCARNATIONIS MYSTERIUM, [b.m.]: [b.n.], 1998, čl. 7 
123

 Srov. OPATRNÝ ALEŠ: Má dnes smysl mluvit o poutích?!,  

http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748 (18.11.2011) 

http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=748
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Seznam použitých zkratek 

 

FATYM – farní tým 

MONS. – Monseigneur 

P. – pater - otec 
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Příloha č. 1 

 

 

Statistika počtu poutníků v letech 1970 až 2008 přicházejících  

do Santiaga de Compostela 

 

rok poutníků rok poutníků rok poutníků rok poutníků 

1970 68 1980 209 1990 4 918 2000 55 004³ 

1971 451
1
 1981 299 1991 7 274 2001 61 418 

1972 67 1982 1 868
1
 1992 9 764 2002 68 952 

1973 37 1983 146 1993 99 436
1
 2003 74 614 

1974 108 1984 423 1994 15 863 2004 179 944
1
 

1975 74 1985 690 1995 19 821 2005 93 924 

1976 243
1
 1986 1 801 1996 23 218 2006 100 377 

1977 31 1987 2 905 1997 25 179 2007 114 026 

1978 13 1988 3 501 1998 30 126 2008 125 133 

1979 231 1989 5 760² 1999 154 613
1
   

 

Legenda:  
1)

 Jacobeo, Svaté roky, tedy ty, jejichţ 25. červenec připadá na neděli. 
2)

 IV. Světový den mládeţe v Santiagu de Compostela 
3)

 Evropské hlavní město kultury 

(Zdroj: statistiky archivu katedrály Santiago de Compostela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btov%C3%BD_den_ml%C3%A1de%C5%BEe&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto_kultury
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Příloha č. 2 

 

 

 

 

Svatojakubská mušle 
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Příloha č. 3  

Zlatá růţe 

 
 

Zlatá růţe je drahocennou posvěcenou dekorací z čistého zlata. Je vyráběna nejlepšími 

mistry zlatníky po staletí pro papeţe, kteří ji udělují jako zvláštní vyznamenání 

osobnostem, chrámům, městům a vládám pro jejich katolického ducha a loajalitu  

k Svatému stolci. Je to obrovské ocenění a vyjádření mimořádné papeţské přízně. Ţehnání 

růţe je obvykle na čtvrtou neděli postní. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_stolec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laetare
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Příloha č. 4 

Společenství cyrilometodějských poutníků pořádá 

XI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD 

na poděkování za poselství evangelia, které přišlo před 1148 roky, a s prosbou za obnovení víry v 

našem národě 
Duchovní téma XI. pouti: Písmo svaté - Vezmi a čti 

 
PUTUJEME OD PONDĚLÍ 22. 8. 2011 

Pouť vrcholí v sobotu 27. 8. v poledne v bazilice 

ODKUD: 

Pondělí 22.8. 
z Vítochova nebo ze Sebranic nebo z Vranova n/D anebo z Netína, z Bílovce (ti vycházejí uţ v neděli 

ráno z Bohuslavic) 

Úterý 23.8. 
z Olešnice, nebo ze Znojma anebo z Velkého Meziříčí, z Blahutovic 

Středa 24.8. 
přidají se také z Brna-Bystrce nebo z Olomouce, z Dřevohostic 

Čtvrtek 25.8. 
přidají se také ze Slavkova u Brna nebo z Ratíškovic anebo z Ostroţské Lhoty 

Pátek 26.8. 
přidají se také z Veselí nad Moravou  

JAK: 
Denně 22 aţ 36 km. Jede s námi vozidlo, které veze zavazadla (i unavené poutníky). 

CO POTŘEBUJETE: 
Spacák a karimatku. Spí se pod střechou. 

 

CÍL: 
V SOBOTU 27.8. 2011 v 8.00 z Buchlovic nebo z Boršic u Buchlovic 

nebo ve 4 ráno z Uherského Brodu, 

v 11.00 h. obnova zasvěcení na nádvoří, 

12.00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ S KARD. M. VLKEM  

15.00 beseda s P. Petrem Piťhou 

16.00 svátostné požehnání a rozloučení  
 

Srdečně vás všechny zveme, i kdyţ víme, ţe ve stejnou dobu jsou jiné a zajímavé nabídky. Přejeme si, aby 

tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě „RADOST PRO VŠECHEN LID" (Lk 2,10), pro poutníky i pro ty, kdo 

se s nimi setkají. 

U koho se hlásit: 

Mons Jan Peňáz, Křtiny 72, 736529221, http://www.poutnik-jan.cz/,  

P. Marek Dunda Th.D., Vranov n/D 20, 515 296 384 begin_of_the_skype_highlighting 515 296 384 

end_of_the_skype_highlighting, http://www.fatym.com/, 

jáhen Mgr Ladislav Kinc, Prosetín 79, 516463315 www.rovecne.farnost.cz/ 

Praţská větev: Libor Gottfried: 739 389 158 begin_of_the_skype_highlighting 739 389 158 

end_of_the_skype_highlighting 

 

 

 

 

http://www.poutnik-jan.cz/
http://www.fatym.com/
http://www.rovecne.farnost.cz/
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Příloha č. 5 

Víra, to je poklad můj 

R.: Víra, to je poklad můj, tu mi, Pane, ochraňuj, 

víra, to je poklad můj, tu mi, Pane, chraň. 

 

1. Na Velehrad putuji, tuhle píseň notuji, 

prosím nejen za sebe, chcem se dostat do nebe. 

 

2. Jako Panna Maria Bohu zpívám gloria, 

svěříme jí rodinky - mariánské druţinky. 

 

3. Jako Cyril s Metodem míru ţili v srdci svém, 

chceme Jeţíšův oheň šířit naším národem. 

 

4. Zvlášť ve chvíli pokušení, ať má víra slabá není, 

říkám třikrát rázně "ne", ďáble, máš to prohrané. 

 

5. Dobro v sobě upevňuji, pro ctnosti se rozhoduji, 

překonávám těţkosti bez reptání, s radostí. 

 

6. Ke svátostem přistupuji, v modlitbě vztah prohlubuji, 

k Jeţíšovi s Marií mířím k němu skrze ní. 

 

7. Není ţádný nesmysl míti ryzí úmysl, 

chci vše dělat pro Jeţíše, bez váhání, rád a tiše. 

 

8. V dobrém kéţ bych vytrval, posiluj mě, Pane, dál, 

kaţdý den chci vyuţít, k tobě víc se přiblíţit. 
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Příloha č. 6 

DVANÁCTERO POUTNÍKA (kdo neplní – naříká) 

 
I. Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti, na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento 

úmysl obstál i před Bohem. Častěji na něj vzpomene. 

II. Poutník si je vědom, ţe po dobu pouti (i po ní) vydává přede všemi mimořádné svědectví  

o své víře a snaţí se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit ty, se kterými se náhodně 

setká. 

III. Poutník nikdy nereptá, obtíţe pouti přijímá jako příleţitost k oběti nesené s láskou pro 

Jeţíše Krista a Pannu Marii. 

IV. Poutník se snaţí o maximální dochvilnost, disciplinovanost a ohleduplnost a to i při chůzi 

v silničním provozu, při společných programech i při odpočinku. 

V. Poutník vidí v ostatních poutnících své bratry a sestry, pomáhá jim nést těţkosti pouti, 

pracuje pro vzájemné sbliţování, sjednocování a povzbuzování. Netrhá potní skupinu a nevytváří 

partikulární přátelství (známosti), které by ho omezovaly v aktivním vztahu k ostatním. 

VI. Poutník se ochotně a aktivně zapojuje podle svých moţností do sluţeb při pouti a nehledá 

výmluvy. 

VII. Poutník se aktivně účastní celého programu (včetně modliteb, zpěvu, naslouchání atd.) 

VIII.  Poutník je vděčný všem, kteří ho při pouti přijímají a jakkoli podporují a dbá na to, aby 

vše půjčené vrátil včas a v pořádku a místa, kde pobývá, zanechal upravená a v pořádku. 

IX. Ani přes vyčerpanost, bolesti a únavu se poutník nenechá vyprovokovat k netrpělivosti, 

nervozitě  

a nelásce. 

X. Poutník si je vědom i kajícího rozměru, a proto v tyto dny nevyhledává světské radovánky 

(např. diskotéky, televizi atd.) a má i ochotu dle svých moţností mít ducha odříkání a sebezáporu 

(např. zbytečné sladkosti, zmrzlina, alkohol atd.) a volí i přiměřené a slušné oblečení. 

XI. Poutník se nevzdává – PRO MILÉHO NIC TĚŢKÉHO. 

XII. Milosti, které poutník načerpá, jsou k jeho upevnění v dobrém a k tomu, aby jimi povzbudil 

další, proto po návratu z pouti o ní nemlčí. 

Omnia ad Bonum adhibere! 

 

Převzato z poutního zpěvníku Směr Velehrad, A.M.I.M.S. Vranov n. D. – Přímětice – Bítov, 2004. 


