
 
O poutích, díl I.    

 
Prázdninový čas je časem, kdy se mnoho z nás vydává na cesty. 

Cestujeme nejen na chatu, na dovolenou či na prázdniny, ale také na pouť, 
která našemu cestování dodává ten správný duchovní rozměr a smysl. Toto 
období nás k putování samo vybízí - vždyť putujeme na Velehrad na 
slavnost svatých Cyrila a Metoděje, putujeme za svatým Jakubem do 
Santiaga de Compostela, putujeme také na horu Tábor připomenout si 
Proměnění Páně či za Matkou Boží, abychom slavili její Nanebevzetí.  
 

Kdo je nebo byl vlastně poutníkem? Slovo „poutník“ je výraz, který 
pochází z latinského slova peregrinus a označuje cizince, který žije mimo 
oblast, kde má svoje občanská práva. Vždyť ten, kdo podniká pouť, se na čas 
oddává jakémusi výjimečnému stavu – opouští domov a vydává se na cestu. 
Putovalo se od 4. století, kdy se bohatí i chudí, zdraví i nemocní, zoufalí i 
šťastní vydávali na cesty, aby na posvátných místech chválili Boha, prosili 
ho o pomoc, děkovali mu i činili pokání. Na přelomu tisíciletí převažovali 
poutníci, kteří se vydávali na cestu jednotlivě a spíše spontánně; od 
vrcholného středověku přibývalo poutí dlouhodobě připravovaných, 
kolektivních a celkově méně riskantních. V pozdním středověku klesal počet 
dalekých poutí a to často pod tlakem vrchnosti. Vážnou krizi poutnictví 
přineslo v 18. století osvícenství v katolických zemích. V 19. století opětně 
došlo ke znovuobjevení hodnot křesťanské tradice, což znamenalo příznivý 
vliv na nový rozmach poutnictví. V Evropě měla výrazný vliv na masové 
poutnictví i výstavba železniční sítě. Hlavními poutními místy se stal Řím a 
Lurdy. Ve 20. století utlumily intenzitu poutí světové války.  
 

Která místa byla cílem poutníků? Podle starých poutních zpráv 
můžeme říci, že na sklonku antiky putovali křesťané především do Svaté 
země a ke hrobům apoštolů a mučedníků. Palestina a Jeruzalém byla místa 
svatá pro křesťany již od časů dějin církve jako místa, kde Pán Ježíš učil a 
trpěl, kde zemřel a vstal z mrtvých. Dále se putovalo do Říma k hrobům 
svatých apoštolů Petra a Pavla. Třetí velké poutě se konaly do Santiaga de 
Compostela, kde je uctíván svatý Jakub Starší. V průběhu středověku rostl 
počet světců a jim zasvěcených míst. Kromě mučedníků a věrozvěstů sílilo i 
uctívání Matky Boží.  
 
(zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14982, redakčně zkráceno) 
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Úvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšleníÚvodní zamyšlení    
 

„Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“  (Exodus 33, 14) 
 
 

AktuálněAktuálněAktuálněAktuálně    
∗∗∗∗∗∗∗ 

Od středy 4. července do neděle 8. července 2012 se uskuteční 
dvanáctý ročník cyrilometodějských slavností Dny lidí dobré vůle 
Velehrad 2012. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat Dominik 
kardinál Duka spolu s biskupy Čech, Moravy a Slezska. Přímý přenos 
slavnostní mše vysílá Česká televize ve čtvrtek 5. července od 10:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 14. července 2012 skrze modlitbu a vkládání rukou 
litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta přijmou jáhenské svěcení 
dva bohoslovci Litoměřické diecéze Pavel Morávek a Josef Peňáz. 
Jáhenské svěcení se bude konat v katedrále svatého Štěpána 
v Litoměřicích. Mše svatá začíná v 10:00. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 15. července 2012 od 16:00 zve duchovní správa a obecní 
úřad všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté  
ke cti svaté Markéty.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V úterý 17. července 2012 od 19:00 vystoupí chlapecký pěvecký 
sbor  Dresdner Kapellknaben z Drážďan v rámci XXI. ročníku 
Festivalu uprostřed Evropy v Chrámu svatého Mikuláše v Lounech.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 29. července 2012 od 16:00 zve duchovní správa všechny 
obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jakuba Staršího.  

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužebPřehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1. 7. 2012 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 
  5. 7. 2012 SLAVNOST SV. CYRILA  A METODĚJE  

Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  8. 7. 2012  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
   –  Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
15. 7. 2012  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá v 10:30. 
 

  POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ 
  KE CTI SVATÉ MARKÉTY –  Mše svatá v 16:00. 
 
22. 7. 2012  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
   –  Mše svatá v 10:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 

 
28. 7. 2012 SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
   
29. 7. 2012  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
  KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO  
  Mše svatá v 16:00. 

Učící se církevUčící se církevUčící se církevUčící se církev    
 
Téma 16. neděle v mezidobí: Den milosti a pracovního klidu 
 
 

KKC 2184 Jako Bůh „přestal sedmý den konat veškeré své 
stvořitelské dílo“ (Gn 2,2) a odpočinul si, tak i život člověka má 
rytmus práce a odpočinku. Ustanovení dne Páně přispívá k tomu, aby 
byla všem dána možnost „mít také dostatek klidu a volného času 
k životu rodinnému, kulturnímu, společenskému a náboženskému“. 
 
KKC 2185 V neděli a o jiných zasvěcených svátcích se věřící mají 
zdržovat těch prací nebo činností, které jsou na překážku bohopoctě a 
radosti, jež je vlastní dnu Páně, a zabraňují konání milosrdných skutků 
a nezbytnému uvolnění mysli i těla. Potřeby rodiny nebo velká 
společenská užitečnost jsou oprávněnou omluvou od zachovávání 
příkazu o nedělním klidu. Věřící však budou bdít, aby oprávněné 
omluvy nezaváděly zvyky škodlivé náboženství, rodinnému životu a 
zdraví. „Láska k pravdě hledá posvátný volný čas, potřeba lásky 
přijímá spravedlivou práci.“ 
 
KKC 2186 Sluší se, aby si křesťané mající volný čas vzpomněli na 
své bratry, kteří mají tytéž potřeby a tatáž práva, a nemohou si odpo-
činout pro svou chudobu a nouzi. Křesťanská zbožnost zasvěcuje 
tradičně neděli dobrým skutkům a pokorným službám, které potřebují 
nemocní, zesláblí, staří. Křesťané mají světit neděli také tím, že věnují 
čas a pozornost své rodině a 
příbuzným, což tolik nemo-
hou v ostatních dnech 
v týdnu. Neděle je vhodná 
doba pro zamyšlení, mlčení, 
studium a rozjímání prospí-
vající růstu vnitřního a 
křesťanského života. 
 
 
(zdroj Katechismus katolické církve) 


