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Místa, která byste neměli přehlédnout
6. 7. letní pouť ke svátku Navštívení Panny Marie (mše
sv. v předvečer pouti 5. 7. v 18.00, 6. 7. pak mše sv.
v 7.15, 9.00, 11.00 hod.; svátostné požehnání a zakončení pouti ve 14.30 hod.)
Poutní areál vybudovali v 17. stol. jezuité z Českého
Krumlova. Tvoří jej loretánská kaple, obklopená ambity
a doplněná kostelem Sv. Ducha. Svatá chýše v Římově
svým vzhledem přesně kopíruje kapli z italského Loreta, kam ji údajně z Palestiny během jediné noci přenesli
andělé. Uvnitř se skrývá socha černé Madony z hruškového dřeva. Okolím Římova lemuje dlouhý barokní
okruh – křížová cesta s barokními kaplemi a plastikami.
Více http://www.rimov.cz, tel. 387 987 244.
 Místní muzeum Roubenka – expozice malých mašinek a vláčků. Muzeum připomíná bývalou koněspřežní
železnici z Českých Budějovic do Lince.

VYŠŠÍ BROD
5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje (mše
sv. v 10.00 hod.) 11.
7. slavnost sv. Benedikta (mše sv. v 10.00
hod.) 15. 8. poutní mše
svatá (mše sv. v 10.00
hod.) 20. 8. slavnost
sv. Bernarda, (mše
sv. v 10.00 hod.) Cisterciácké opatství bylo
založeno v r. 1259. Prý z vděčnosti po šlechticově zázračném zachránění z rozbouřených vod řeky Vltavy.Více
www.cisterciaci.cz, http://www.klaster.vyssibrod.cz.
 Blízko se nachází poutní místo Maria Rast. Pseudogotická kaple „Panny Marie odpočívající na kameni“
byla postavena v roce 1890. Ke kapli patří také sousední
hala a kamenná kazatelna pod širým nebem.

LOMEC

O L O M O U C K Á
VELEHRAD

KÁJOV
16. 8. Pouť pro německé
poutníky (mše sv. v 10.00
hod.)
Jedno z nejstarších
a nenavštěvovanějších
mariánských poutních
míst v jižních Čechách –
z poč. 13. stol. Poutní areál tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým kostelíkem Zesnutí
Panny Marie, obklopeným zdí bývalého hřbitova. Při severní straně kostela stojí farní budovy s vestavěnou kaplí sv. Jana Nepomuckého. Působí zde milosrdné sestry řádu sv. Vincence z Pauly.
Více tel.: 380 709 400, http://www.kajov.eu.

KŘTINY
6. 7. tradiční votivní pouť (mše svaté
v 9.00, 10.30 hod.)
8. 7. kardinál Giovanni Coppa ve Křtinách
(mše sv. v 10.30 hod.)
27. 7. svatoanenská
pouť (mše sv. v 7.30,
9.00 (kaple sv. Anny)
a 10.30 hod. krojovaná hudba ze Žarošic
17. 8. tradiční svěcení květin a bylin i křtinského čaje
(mše sv. v 7.30, 9.00, v 10.30 hod.)
Jedno z nejznámějších a nejstarších poutních míst na
Moravě. Podle legendy ve zdejším údolí křtili sv. Cyril
a Metoděj a jejich žáci. Poutní tradice se váže ke gotické
kamenné soše Madony umístěné na hlavním oltáři. Lidé
k ní putují již od začátku 13. stol. Největší rozkvět Křtiny
prožívaly v 17. a 18. století, kdy byla postavena barokní
svatyně podle Giovanni Santiniho. Poutní areál doplňují
ambity a kaple sv. Anny. Více http://krtiny.katolik.cz.

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

POUTNÍ KOSTEL SVATÝ KÁMEN

5. 7. česko-německá pouť (mše sv. v 10.00 hod.)
Původ poutního místa se datuje do 16. stol. Tehdy se
objevily legendy vyprávějící o balvanu rozděleném na
dvě části, který se měl nacházet nedaleko Rychnova
nad Malší. Údajně se pastýřům na tomto místě zjevila
Panna Maria, obklopená nebeskou září a doprovázená
prozpěvujícími anděly. Ti prý také rozdělili velký kámen
na dvě části, jež se od sebe neustále vzdalují. Až bude
prostor mezi balvany tak velký, že jím projede vůz se
senem, nastane konec světa.
Barokní kostel Panny Marie Sněžné uvozuje cesta lemovaná šesti kapličkami. K poutnímu místu patří také kaple, postavená nad pramenem s léčivou vodou.
Více farnost.kaplice@atlas.cz.
MAKOVÁ HORA U PŘÍBRAMI 20. 7. karmelská pouť
(mše sv. v 10.00 hod.)
ČKYNĚ 27. 7. pouť ke cti sv. Marie Magdalény (mše
sv. v 10.30 hod.)
NEPOMUK 17. 8. pouť k sv. Janu Nepomuckému (mše
sv. v 8.00 hod.)

5. – 6. 7. pouť k Panně
Marii de Foi (5. 7. mše
sv. v 15.00 – německy
– a v 19.00 hod., 6.
7. v 6.00, 7.30, 9.00
a 10.30 hod.)
Mariánský kostel Navštívení Panny Marie je
součástí rozsáhlého
poutního areálu, budovaného od r. 1860.
Místní raritou je poutní cesta lemovaná obrazy více než
padesáti poutních míst Moravy, Slezska, Slovenska, Polska a Rakouska zavěšenými na stromech.
Více www.hlubokemasuvky.cz.

SLOUP V MORAVSKÉM KRASU

chrám Panny Marie Sedmibolestné
Červenec až srpen – průběžně probíhají votivní poutě.
Se vznikem tohoto poutního místa je spjata gotická soška Panny Marie Sedmibolestné. Uctívána byla nejprve v místním mlýně, pak v kapli a nakonec v barokním
chrámu, postaveném v letech 1751–54. Ten se pyšní
malířskými dekoracemi chrámové klenby a sochařskou
výzdobou. Více http://www.farnostsloup.cz.

cký

5.7. červencová pouť
(mše sv. v 17.00 hod.)
13. 7. fatimský den (mše
sv. v 14.30 hod.)
2. 8. letní pouť (mše
sv. v 17.00 hod., celebruje biskup Pavel Posád)
13. 8. fatimský den (mše
sv. v 17.00 hod.)
Stavba v barokním slohu
se silně španělskými vli-

vy z r. 1692. Centrální věžový chrám zastřešuje kupole
s lucernou, interiéru vévodí mohutný baldachýnový oltář
s milostnou soškou Panny Marie Královny. Uctívána je
dřevěná soška Panny Marie Foyenské, kterou do Čech
přivezl hrabě Buquoy. Sídlí zde šedé sestry 3. řádu sv.
Františka. Více www.lomec.cz.
 Blízko se nachází zámek Kratochvíle.

A RC ID I E C É Z E

SVATÝ HOSTÝN

Ka

17. 8. hlavní pouť (mše
sv. v 10.15) 24. 8. tradiční orelská pouť (mše
sv. v 10.00 hod.) 30. 8.
arcidiecézní pouť rodin
a dětská pouť na konci
prázdnin (mše sv. 10.15
hod.)
Už ve středověku stála na
hostýnském kopci kaple
Panny Marie, zřejmě dílo
havířů, kteří zde těžili stříbro. Podle pověsti se zde
ve 13. stol. ukrývali lidé při velkém nájezdu Tatarů. Trpěli
nedostatkem vody a modlili se k Matce Boží. Na její přímluvu zde vytryskl pramen a mohutná bouře donutila
Tatary k ústupu. V r. 1657 je poprvé zmiňován Hostýn
jako poutní místo s kaplí. Ta byla postupně rozšiřována
ve velký chrám, který byl dokončen v r. 1748. Poblíž se
nachází také kamenná rozhledna a dvě křížové cesty.
Více www.hostyn.cz.

SVATÝ KOPEČEK

17. – 19. 8. odpustkové slavnosti (mše sv. v neděli
v 15.00, jinak v 10.00 hod.)
Poutní areál se skládá z chrámu Navštívení Panny Marie,
obytných budov, ambitů s kaplí. Je cenným barokním
dílem 17. a počátku 18. stol. Více http://www.svatykopecek.cz.

 Raritou jsou místní Sloupsko-šošůvské jeskyně. Ze
Sloupu jsou také po turistických stezkách lehce dostupné jeskyně Moravského krasu včetně známé propasti
Macocha.
SVATYNĚ MATKY BOŽÍ MONTSERRATSKÉ
U CIZKRAJOVA
9. 8. hlavní pouť (mše sv.
v 9.00 hod., v 10.00 hod.
mariánská pobožnost)
10. 8. pouť (v 8.30 a 11.00
hod. mše sv. v češtině,
v 9.45 mše sv. v němčině,
ve 14.00 hod. mariánská
pobožnost)
31. 8. pouť mládeže před
začátkem školního roku
(mše sv. v 9.00, v 10.00
hod. křížová cesta)
Zalesněný kopec s poutním kostelem je od 2. pol. 17. stol. nazýván Montserratem – podle slavného španělského poutního místa. Do
původní české osady Cizkrajov byli povoláni němečtí
osadníci. Vzniklo zde tak smíšené národnostní osídlení, všichni ale svorně uctívali P. Marii Montserratskou.
Původní kaple z r. 1651 byla později rozšířena na velký
poutní kostel. Vyúsťuje zde pramen dobré vody prýštící ze skály vedle hlavního oltáře, kde je zakrytý vstup
do studánky.
 Zhruba jeden kilometr od „moravského Montserratu“
se nachází obec Slavonice – městská památková rezervace plná ojedinělých goticko-renesančních památek. Více
http://www.farnoststarehobzi-cizkrajov.estranky.cz.

ZLATÉ HORY

13. 7. pouť nemocných (mše sv. v 15.00 hod.)
Průběžně votivní poutě (20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17.
8., začátky mší sv. vždy v 15.00 hod.)
31. 8. děkovná pouť (mše sv. v 10.15 hod., celebruje
P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe)
Kapli sv. Antonína nechal vystavět majitel ostrožského
panství v r. 1668 jako poděkování za uzdravení svého
syna, později byla rozšířena o přístavbu chrámové lodi.
V okolí je křížová cesta, studánka se „zdravou vodou“
a sochou sv. Antonína.
Více www.sweb.cz/FarnostBlatnice.

9. 8. hlavní pouť
k Panně Marii Pomocné (Maria Hilf) (mše
svatá v 11.00 hod.)
Když se komunistický
režim zapříčinil o to, že
demoliční četa výbuchem dynamitu v září
roku 1973 srovnala se
zemí více než sto let
starý kostel, málokdo
věřil, že se zde tradice poutí vzkřísí. Přesně po dvaadvaceti letech však byl na stejném místě vysvěcen nový
chrám a poutní dům. Vznik tohoto místa se datuje do
období třicetileté války a je spojován s ochranou nenarozeného života a sblížením národů, které si v minulosti ubližovaly. Poutní místo se nachází v lese ve Zlatých
Horách, 14 km východně od Jeseníku. Více http://mariahilf.hyperlink.cz.
 Zlaté Hory jsou plné turistických a přírodních památek. Např. Biskupská kupa – vyhlídková věž. Při dobré
viditelnosti lze z věže dohlédnout do Vratislavi (Wroclavi
– PL) anebo spatřit nejvyšší vrcholky Vysokých Tater.
Biskupská kupa slouží jako pěší turistický přechod mezi
Českem a Polskem.

ŠTÍPA

17. 8. malá pouť k Matce Boží Štípské, kostel Narození
Panny Marie (mše sv. v 9.00, 10.30 hod.)
Milostná socha Panny Marie s Ježíškem, stojící nyní na
hlavním oltáři v poutním kostele zasvěceném Narození
Panny Marie, patří do trojice nejstarších mariánských
soch na Moravě (Tuřany, Žarošice, Štípa).
Více www.stipa.cz.
 V blízkosti se nachází ZOO Lešná, Zámek Lešná,
zřícenina hradu Lukov, poutní místo Provodov.

PROVODOV

10. 8. pouť Panny Marie Sněžné (mše sv. v 7.30, 9.00,
10.30, 14.30)
První zprávy o poutním místě Provodov pochází z poč.
18. stol. díky prameni zdravé vody. Malý kostel v barokním slohu.
 Blízko kostela se nachází křížová cesta, podél které
se dá dojít až do známého lázeňského městečka Luhačovice.

VŘESOVÁ STUDÁNKA
30. 8. hlavní pouť (mše
sv. ve 14.30 hod.)
Nejvýše položené místo
Moravy a Slezska. Mše
svaté se dnes slouží
na základech bývalého kostela. V blízkosti
kamenná mohylka od
výtvarníků J. Jemelky,
O. Olivy a M. Vochty
a do ní vsazen protepaný reliéf Madony s dítětem s litinovým křížem, který
vydržel požár původní kaple i nepřízeň minulých časů.
Více info na tel.: 583 248 333.

VRANOV U BRNA

5. 7. farní pouť ke sv. Kateřině (mše sv. v 15.00 hod.),
5. 7., 2. 8. mariánské 1. soboty u Matky Boží Vranovské (10.30 modlitba sv. růžence, litanie k Panně Marii,
adorace se svátostným požehnáním, v 11.15 hod. mše
sv.)
Sídlo paulánského konventu, duchovní centrum brněnské diecéze. Farní a poutní kostel spolu s klášterní kvadraturou vybudován v letech 1617–1633, v raně barokním slohu. Poutníci uctívají zejména sochu Matku Boží
Vranovskou.Více www.dc-vranov.katolik.cz.
BOHUTICE 19. 7. pouť k Lurdské jeskyni (mše sv.
v 10.00 hod.)
KOSTELNÍ VYDŘÍ 16. 7. tradiční pouť kněží (nejen)
brněnské diecéze (mše sv. v 10.00 hod. – hlavním celebrantem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle).

O S T R AVSKO- OPAVSKÁ

BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM

ol i

4. – 6. 7. hlavní pouť,
podrobnější program
str. 12.
Velehrad je úzce spojen s tradicí cyrilometodějskou. Poutní
komplex tvoří barokní bazilika (postavená na románských
základech) s přilehlými budovami bývalého
cisterciáckého kláštera. V podzemí baziliky je přístupné lapidárium.
18. – 20. 7. Activ8: setkání českých a slovenských mladých lidí jako paralela Světového dne mládeže se Svatým
otcem v australském Sydney. Více http://activ8.signaly.
cz, http://velehrad.maticevelehradska.cz.
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SKANZEN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
kostel sv. Anny v dřevěném městečku skanzenu Rožnov pod Radhoštěm
27. 7. anenská pouť (mše v 19.00 hod.: tradiční krojované
procesí, prodej pouťového zboží, pouťové atrakce). Více
http://www.roznov.cz/down/faraweb.
 Pouť se uskuteční v areálu Valašského městečka
(prezentuje způsob života na malém městečku v období pol. 19. stol., v době hlavní sezony zde probíhají nejrůznější folklorní a řemeslné akce).

HRABYNĚ
15. 8. pouť k Matce Boží Hrabyňské (mše sv. v 6.00,
7.30, 9.00, 10.30, 17.00 hod.)
Poutníci uctívají obraz Matky Boží s Ježíškem, silně postříbřený; ikonograficky připomíná Pannu Marii
Čenstochovskou.
Pověst vypráví, že místem zvaným Hrabín projížděl sedlák Hruška, který vezl těžký náklad a nemohl s ním překonat prudký kopec. Na voze zrovna spal jeho syn. Aby
koním ulehčil, shodil synka na zem tak nešťastně, že ho
zabil. Pod dojmem hrůzného činu vykonal kající cestu

D IECÉZE

do Říma, kde požádal papeže o rozhřešení. Papež mu
ho udělil a současně mu dal obraz Panny Marie, aby na
místě, kde zabil svoje dítě, postavil kapli a do ní zavěsil obraz. Sedlák po návratu nechal zbudovat v místě
svého činu kapli, do které umístil obraz. Kapli v pozdějších letech nahradil zděný kostel, který byl pak v letech
1863 až 1886 přestavěn do nynější podoby (trojlodní
kostel s věží v novorománském slohu). Více www.ado.
cz/poutni/hrabyne/hrabyne.htm.

RUDA U RÝMAŘOVA
3. 8. pouť k Panně Marie Sněžné (mše sv. 7.00, 9.00
a v 11.00 hod. – celebruje biskup F. Lobkowicz, křížová
cesta ve 13.00 hod.)
Stará hornická osada. Barokní kostel Panny Marie Sněžné dal vystavět v r. 1756 uničovský rychtář na poděkování za záchranu svého života při nebezpečném pádu do
rokle v tamním lese. Chrámové varhany jsou posledním
hrajícím nástrojem mistra Schwarze z Města Libavá,
pocházejí z roku 1762.
 U kostela začíná barokní křížová cesta, jednotlivá
zastavení pokračují až na kopec Křížový vrch, který je
místem dalekého rozhledu.
Více na tel.: 554 281 152, http://www.ado.cz/poutni/
ruda/ruda.htm.

RADHOŠŤ
kaple sv. Cyrila
a Metoděje
5. 7. pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi (mše
sv. v 9.30, 10.00, 11.00
a 14.00 hod.)
Legenda uvádí, že na
hoře Radhošť zrušili
soluňští bratři pohanské uctívání boha
Radegasta a postavili
tam kříž. Prokazatelný je však dřevěný kříž z roku 1735,
který se stal základem pro konání prvých poutí. Nynější
kamenný kříž před vchodem do kaple s nově pozlacenou sochou ukřižovaného Krista pochází z roku 1808.
Ke kříži později přibyla dřevěná kaple, kde je „Valašská Madona“ umístěná na bočním oltáři. Počátkem
20. století byl vybudován dřevěný ochoz kolem kaple, portál, věž se zvonicí ve slohu řecko-uniatském aj.
Duchovní správa: tel. 556 835 788.
 Kaple se nachází v nádherném prostředí beskydských hor – Pusteven.
(red)

