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Historie putování 

Pouť patří neodmyslitelně ke křesťanství. Křesťanství je ná-
boženství, které bylo zjeveno na pouti. Ve světě Starého zákona byl 
Abrahám pozván na pouť, kde mu bylo zjeveno zaslíbení, které se 
naplnilo ještě během jeho života. Mojžíš slavný vůdce Izraele na ces-
tě u hory Sinaj obdržel morální kodex, kterým má univerzální plat-
nost. Izraelský národ dlouhou dobu putoval, než vešel do Zaslíbené 
země. Každý pravověrný Izraelita musel každý rok putovat do 
Jeruzalémského chrámu, aby přinesl oběť za své hříchy. Nalezením 
Ježíšova kříže sv. Helenou matkou císaře Konstantina se otevírá 
poutní cesta do sv. Země za účelem uctívání sv. Kříže. V Novověku 
nastal rozvoj poutí po vydání ediktu milánského císařem Konstanti-
nem  v roce 313. Kromě poutí do Jeruzaléma se putuje do Věčného 
města Říma, kde v době pronásledování obětovalo pro víru v Ježíše 
Krista život mnoho křesťanů. Román polského spisovatele Henryka 
Sinkijewicze popisuje události pronásledování křesťanů v Římě. Dal-
ší významné poutní místo je Santiago de Compostela kterému se  říká 
Finisterra (konec země) do objevu Ameriky se mělo za to, že se zde 
nachází konce země. V našich podmínkách je významným poutním 
místem polská Čenstochová, moravský Velehrad, nebo Stará Bole-
slav, která uchovává paládium země české. Paládium je obrázek, kte-
rý podle tradice věnovala babička sv. Ludmila vnukovi sv. Václavo-
vi.  
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Má cenu dnes v době používání leteckých dopravních prostředků, 
které nám umožní během několika hodin dosáhnout téměř jakéhokoli 
místa na zemi mluvit o pouti? Díky počítačům se můžem on-line spo-
jit s osobou na druhém konci světa a hovořit s ní bez omezení. Jaký je 
smysl poutě dnes? 
Zatímco svět se díky lidskému duchu a schopnostem člověka mění, 
sám člověk zůstává stejný. V každém z nás je ukryta touha po hodno-
tách, které ho přesahují. Každý člověk potřebuje něčemu věřit. Ne jen 
něčemu, ale Někomu. Křesťanství ho nazývá Pánem, Stvořitelem 
světa a Stvořitelem člověka, Původcem vesmíru, Prvotní příčinou, 
která uvádí svět do pohybu, ač sám zůstává stále stejným. 
Člověk potřebuje putovat ze tří důvodů 
1) Potřebuje ke svému životu zažít odpuštění to lidské i božské 
2) Potřebuje zažít smíření s druhými lidmi v rodině i se sousedy a 
přáteli nemůže jít na pouť ten, kdo žije v nepřátelství se svým souse-
dem. 
3) Potřebuje ke svému životu Boží požehnání to se nedá koupit jako 
houska na krámu. Požehnání je darem shůry, které se naplňuje v na-
šem reálném čase. 
Obsah poutě na vzdálené a významné poutní místo a na místo v naší 
blízkosti je stále stejný. Bůh je dosažitelný všude a je na rozdíl od nás 
na příjmu stále. Záleží na nás zda jsme ochotni svůj mobilní telefon 
připojit na jeho nebeskou centrálu a naslouchat jeho hlasu. 
P. J.K 

Putování v čase.      
 Slunce vystoupalo výše nad obzor a zalilo svým svitem lány 
obilí. Prohřátá pole voní. Tu a tam mile zazáří barvy chrpy. Polní 
cesta vydává vůni heřmánku a rmenu. Je horké letní dopoledne. Bez-
větří umocňuje ticho malebného kraje s mírnými kopci porostlými 
smrkovými a borovými lesy. Níže, údolím potoka, se košatí staré 
vrby. V křovinách nachází své útočiště množství nejrůznějšího ptac-
tva. Jejich štěbetání je slyšet až sem do polí. Ptačí zpěv korunuje vy-
soko na obloze nepřetržitá melodie skřivana. Kdyby nějaký umělec 
dostal za úkol vymyslet a napodobit takovýto nepřetržitý tok trylků 
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Římskokatolická farnost Mladá Vožice 
Morávkovo nám. 21 
391 43 Mladá Vožice 
mob. +420 731 402 979 
 
Vážení rodiče, 
    dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě výuku ná-
boženství. 
Jedná se o jednu hodinu týdně, při které se budeme snažit 
seznámit Vaše dítě se základy víry, Písmem svatým a 
s životem v křesťanském společenství. 

zde oddělte 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přihlašuji své dítě na výuku náboženství 
Jméno a příjmení dítěte: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bydliště: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon …………….……………………… E-mail……………………….... 
 
Třída: ……………………….………..….. 

 
 

 Datum ………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
Vydává ŘKF Mladá Vožice, Morávkovo nám. 21, 391 43 
email: faravozice@seznam.cz    Tel. 731 402 979 
Náklad 300 kusů; Neprodejné; srpen
Doporučený příspěvek na 1 číslo cca 5 
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Adopce oltáře, soch nebo andělů?     
 Před časem mě zaujal pojem adopce na dálku. Znám řadu lidí, 
kteří „šli do adopce“ to znamená, že přijali děti z kojeneckých ústavů 
nebo dětských domovů a snažili se jim nahradit to, co jim osud 
odepřel. Ve světovém měřítku existuje adopce „na dálku“. Prostřed-
nictvím charitativních organizací je možné finančně podporovat děti 
v chudých zemích světa. Mnoho rodin tak opravdu rozkvetlo a 
v možnosti dávání nalezli možnost realizace svých tužeb. V současné 
době se hovoří o adopci zvířat v ZOO, nebo o adopci vzácných pa-
mátek. V jedné moravské farnosti si dokonce adoptovali farnost Jení-
kov, která v důsledné sekularizaci severních Čech téměř zanikla. Po 
několikaletém úsilí evangelizace tato duchovní poušť rozkvetla a 
přinesla nečekané ovoce. Několik křtů, svatba i biřmování jsou po-
tvrzením, že i v obtížných podmínkách se dá něco dělat. Hlavní kos-
tel sv. Martina se podařilo v mnoha směrech zrenovovat. Interiér i 
exteriér chrámu je skutečně perlou Mladé Vožice. Kostelu dominuje 
hlavní oltář s obrazem sv. Martina a čtyřmi sochami svatých (sv. Pe-
tr, sv. Pavel, sv. Václav a sv. Ludmila). Podle nejstarších pamětníků 
nebyly sochy restaurovány a zub času se neúprosně podepisuje na 
jejich „zdravotním stavu“. V souladu s rozhovory s odborníky jsme 
došli k rozhodnutí započít opravu soch a postupně podle náročnosti i 
celý oltář. Vzhledem k omezeným finančním možnostem farnosti 
budeme mít příležitost „adoptovat si sochu“, obraz nebo anděla, to 
znamená podílet se na její opravě. Jména dárců budou podle jejich 
přání uveřejněna nebo zůstanou v anonymitě. Společenství v naší 
farnosti, rodiny, děti, mládež i jednotlivci se mohou přihlásit k adopci 
sochy nebo anděla na faře. Mohou tak smysluplně investovat své 
peníze do památky, která je a zůstane v našem kraji na očích všem 
věřícím i méně věřícím. V současné době probíhají jednání ohledně 
této renovace. Věřím, že další etapu obnovy se nám společně podaří 
realizovat.                                      
 P. Jaroslav Karas duchovní správce 
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v nejrůznějších obměnách, nesvedl by to. A po modré obloze maje-
státně plují kupící se bílá oblaka. Do ptačího zpěvu se po chvíli mísí 
jakási jiná melodie. Zpočátku zaniká, jakoby se to jen zdálo, ale po 
chvíli skutečně! Od lesa je slyšet zpěv většího množství lidí. Je po-
znat prastarou mariánskou píseň. A to už v dálce na kraji pole něco 
bíle zazáří. Lze rozpoznat bíle oděné ministranty a za nimi další lidi, 
kteří v zástupu vycházejí z lesa. Procesí! Procházejí zvolna mezi poli. 
To už se modlí růženec. Vpředu je nesen kříž, za ním ministranti s 
modlitebními knihami, jsou neseny také bohatě zdobené korouhve, 
dále za nimi krásně oděné družičky s velikými liliemi v rukou okolo 
pečlivě ozdobené sochy Panny Marie, která je nesena dvěma muži. A 
za nimi zástup modlících se účastníků procesí. Na tvářích je vidět 
radost, soustředění v modlitbě i dojetí. Dvě ženy jdou bosy. Ve kte-
rém století jsme se to ocitli? To musí být asi hodně dávno! Ale přeci! 
I když se to zdá neskutečné, jsme v současnosti! A to dokonce v naší 
šebířovské farnosti! Je šestý červenec 2014. Toto procesí vypravené 
ze Bzové vyvrcholilo působivou poutní mší v kostele v Šebířově. 
Tedy s Marií za Kristem. To je nejjistější cesta do šťastné budoucnos-
ti, do bezpečí a radosti nebeského domova a způsob jak dobře a 
smysluplně prožít čas života, který nám byl zde dán.    RM 

 
Historická slavnost. Dne 22. června 2014 se uskutečnila slavnost 
Božího Těla v Bělči. V loňském roce nedovolil vytrvalý déšť usku-
tečnit tuto akci, i když Běleč byla dobře připravena. Vznikla z toho 
další legenda, že nejen kostel Všech Svatých, který měl stát v Bělči, 
se přemístil do Janova, ale ani Boží Tělo není možné zrealizovat.  
Pán Bůh si to ale rozmyslel a tentokrát vše proběhlo hladce. Na pří-
pravě se podílelo mnoho lidí a brali vše zodpovědně. S týdenním 
předstihem jsme se s organizátory setkali na návsi a vše jsme důklad-
ně promysleli a naplánovali. Kaplička je zasvěcena Svatému Václa-
vovi a je perlou obce  Bělč. Vzorně se o ni stará rodina Krejčova. Má 
nový oltář, vyměněná okna, dveře a socha Svatého Václava je také 
nová. Tu krásnou předchozí zcizili zloději. Hlavní oltář byl naproti 
kapličce krásně nazdobený. Čtyři další menší oltáře stály proti sobě 
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na návsi u rodinných domků. Oltáře byly tematicky zaměřeny 
k osobě Pána Ježíše, druhý Panně Marii (měla ve váze i bílé lilie), 
třetí Svatému Václavovi a čtvrtý Svaté Ludmile. Byly rozlišeny i 
barevně. Jejich zhotovení a nazdobení vymyslel Pavel Krejčí se svý-
mi pomocníky a Tonička Petříková dodala látky, vše vyměřila a uši-
la. V neděli ráno od 7.30 hod. pracovali na návsi  místní hasiči s pa-
nem starostou i řada dalších. Slavnost začala v 10 hod., shromáždili 
jsme se a začala mše svatá, kterou celebroval  P. Jaroslav Karas. Také 
družičky nechyběly a vše doprovázela kapela pana Otradovce. Počasí 
přálo, a tak jsme prožili hlubokou duchovní slavnost ve společenství 
se všemi účastníky. Po mši svaté jsme pokračovali na návsi u dobré-
ho jídla a pití. Jsem moc šťastná, že pro letošní slavnost byla vybrána 
má rodná víska Běleč. Děkuji všem  organizátorům, bělečským že-
nám za přípravu chutných pokrmů, panu starostovi Šmejkalovi, míst-
ním požárníkům  i všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podí-
leli na této historické slavnosti. Za farnost J.S. 
 
 
ŘKF Mladá Vožice ve spolupráci s městem Mladá Vožice si vás 
dovolují pozvat v neděli 17. 8. v 10.00  na 
 
Poutní slavnost na Hradě 
hlavní celebrant P. Tadeáš Róbert Spišák OPraem 
 
Předprogram: 
Pátek   15.8. 16.00  Tichá modlitba, příležitost k rozhovoru s knězem,  
sv. smíření 
                      17.00 Mše sv. v kostele sv. Martina 
 
Sobota 16.8.  10.00  Mše sv. na Klokotech kardinál Dominik Duka       
         4.45  Odchod pěších poutníků od kostela sv. Martina do Klokot 
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Neděle 17. 8.  9.30  Uvítání hosta před kostelem sv. Martina průvod 
na Hrad 
                     10.00 Slavnostní liturgie u kaple P. Marie na Hradě 

• Žehnání obrazů křížové cesty  
• Slavnostní liturgii doprovází dechová hudba 

 

Zveme vás i vaše rodiny do průvodu od kostela sv. Martina na Hrad 
poneseme zrenovovovanou milostnou sošku P. Marie a obrazy křížo-
vé cesty v Lurdech. Průvod vyjde v 9.45 od kostela. 

 
 

Připravujeme a zveme 
 

 
• Národní pěší pouť na Velehrad od 18. 8.-23.8.  bližší informa-

ce na stránkách farnosti www.farnostmladavozice.cz 
• 20. 9. 2014 ve 14.00 hod.bude na Velkém Blaníku slavit bo-

hoslužbu kardinál Dominik Duka OP 
• Setkání rodičů s dětmi, které přistoupí ke sv. přijímání 20.9. 

v 9.00 hod. na faře. 
• Lasalettská pouť 21.9. na faře v Mladé Vožici v 15.00 na faře 
• V neděli 28. 9. 2014 organizuje Klub českých turistů Tábor, 

Cyklistický klub Mladá Vožice a Farnost Mladá Vožice 6. 
ročník turistického pochodu Svatováclavský výšlap.  

• Dětská diecézní pouť v Jindřichově Hradci 4. 10 
• Kaple na Hradě – program ke sv. Františkovi 
• Výlet na poutní místa severních Čech 

 
 
 
 


