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Poutních míst jsou na našem území stovky. Pro věřící znamenají duchovní 
posilu pramenící z víry, pro nevěřící představují zajímavou historii, umění, 
skvostnou architekturu či krásu přírody. Pro všechny společně jsou pak 
svědky kultury národa…. 
Přesně tato slova jsme mohli slyšet z úst herce Ladislava Lakomého při 
každém úvodu třináctidílného publicistického cyklu Poutní místa. Režisérem 
tohoto pořadu byl Jiří Šindar, který se narodil v Dolních Bojanovicích, odkud 
pochází i pan biskup Petr Esterka. Bojanovští chodí po staletí každoročně na 
šestatřicetikilometrovou pouť do Žarošic, které jsou jedním z nejstarších 
poutních míst na Moravě.Také pro naši farnost se stává pouť do Žarošic již 
tradičním místem, kde zahajujeme náš roční cyklus poutí. 
Vypráví se, že název tomuto místu  dala markomanská královna Fitigilda, 
která k uctívání sošky Panny Marie nechala zbudovat malou svatyni na místě 
pohanského pohřebiště nazývaného Žároviště. 
Poutní místa bývají opředena pověstmi, která mají s historickou věrohodností 
málo společného. Přesto cítíme, že původní význam slova pouť nebo poutník 
je spjat s cestou. Zcela určitě se nebude jednat o turistiku, kterou však lze 
považovat za jakousi nevědomou formu poutí. Rozdíl mezi poutníkem a 
turistou je především v tom, že poutníci oceňují posvátné kvality místa, 
zatímco turisté uloví pár obrázků do svého digitálního fotoaparátu a spěchají 
na další místa. 
Na poutích je nejdůležitějším přáním setkat se s Bohem výrazněji než ve 
všedním dni a víra, že právě tato promodlená místa nám k tomu lépe 
pomohou. Jdeme-li na posvátné místo jako poutníci, jdeme v naději, že 
budeme obdarováni a naplněni klidem a pokojem, který chceme přinést též 
do našich domovů. Snad proto bychom neměli na poutích spěchat a pokud je 
to možné jít na konci poutě alespoň kousek pěšky. Při společné modlitbě nebo 
zpěvu se sjednotit v rytmu chůze navzdory tomu, že dnes musí jít všechno 
rychle.Uvědomit si, že v této době, kdy nikdo nemá čas je ze všeho 
nejdůležitější nenechat se strhnout tímto nesmyslným tempem.Také hlemýžď 
došel do archy Noemovy.   
 
 


