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Nalistujeme-li ve slovníku heslo Pouť, najdeme tam tyto 

významy: "1. putování, cesta, cestování, 2. putování na 

posvátné místo, 3. církevní slavnost k uctění památky 

světce, jemuž je zasvěcen místní kostel, kaple ap., spojená 

s lidovou zábavou, 4. (nověji zejména) tato zábava, 

atrakce, prodej u stánků ap." Použijeme-li místo slovníku 

fenoménu dnešní doby – Internetu, pak na slovo pouť 

dostaneme 29 800 odkazů a to za pouhých  21 sekund. 

V obou případech jsme hledali význam a důvod pořádání 

poutí.  

Důvody pro pouť se v průběhu staletí příliš nezměnily. 

Lidé vždy hledali pomoc ve svých důležitých životních rozhodnutích, těžkostech a ve vyslyšení 

proseb i tužeb. Snad nepatrný rozdíl lze spatřit v organizaci a realizaci dnešních poutí.  Představa  

procesí s korouhvemi, předříkávačem a zpěvem nábožných písní může u mnohých vzbudit 

pousmání, protože v našem slovníku zcela chybí výraz “ jít na pouť“ a je nahrazen “jet na pouť“.  

Zůstaneme-li ještě chvíli u výrazových prostředků, pak  slovo “usebrání“ nahrazujeme slovem 

“koncentrace“ možná právě proto, že našim předkům můžeme v dnešním zápase s uspěchaností 

přes veškeré technické vymoženosti  jejich usebrání leda závidět.  

Přitom putování zcela jednoznačně vystihuje obraz celého našeho života o kterém také hovoříme 

jako o pouti. Naše „životní putování“ nás někdy vede prosluněnou krajinou, jindy balancujeme nad 

propastí. Chvílemi prší, chvílemi svítí sluníčko. Na takové pouti, kdy si mnohdy připadáme 

opuštění, unavení a cíl zdá se být v nedohlednu, máme k dispozici občerstvovací stanice v podobě 

poutních míst. Tato místa nelze uměle sestrojit, protože jsou jako  pramen, který lze jen objevit. Pak 

je třeba udržovat ho v čistotě a brát z něho, aby se nestalo, že nevyužívaný pramen vyschne. Pokud 

takové prameny vydrží staletí, hovoříme o putování k nim jako o tradici.  

Snad právě takovou tradici putování bychom chtěli 

vytvářet v naší farnosti právě prvními sobotami 

v měsíci. Pokud souhlasíme s tím, že důvody pro 

pouť se opravdu po staletí nemění, pak dochází 

k výrazným změnám v našem postoji k těmto 

poutím.  

Jako každoročně s poslední poutí provádíme malou 

rekapitulaci, která je pro nás jako organizátory poutě 

spíše neradostná, než povzbuzující. V šesti 

uskutečněných poutích byla průměrná účast 35 

poutníků, což je vzhledem ke kapacitě autobusu 

velmi málo. Jednou z příčin malé účasti mohou být 

ekonomické důvody, jinou ne zcela zanedbatelnou 

jsou důvody zdravotní, protože věkový průměr poutníků je spíše vyšší. Opět se nám nepodařilo 

získat mladší generaci, kterou zřejmě tento způsob společného putování  neoslovil. Rádi bychom ve 

vytváření tradice královopolských prvních sobot pokračovali i v příštích letech, byť přechodně 

v omezeném rozsahu. 

Proto se jako organizátoři velmi těšíme na společné setkání poutníků ve  Křtinách, kde bychom 

chtěli při mši svaté  Panně Marii poděkovat za její přímluvy o ochranu na našich cestách a vyprosit 

si Boží milosti nejen pro poutníky, ale pro všechny naše farníky. Společnou návštěvou místního 

hřbitova přede mší svatou budeme při modlitbách vzpomínat nejen na naše nejbližší, ale též na 

poutníky, kteří tu svoji pozemskou pouť již doputovali. Srdečně zvou 
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