
 
 

 
 
 

 
František Dancák 

 
 

Náboženský turizmus 
 
 

 
 

Turistika, náboženská turistika, púte 
 – história a súčasnosť 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Prešov 2005 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. František Dancák 
Náboženský turizmus 
 
 
Recenzenti 
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. 
ThLic. Daniel Dian  
Mgr. Andrej Kaputa 
 
 
Jazyková korektúra 
PhDr. Valéria Juríčková 
 
Návrh obálky a grafická úprava 
ThLic. Juraj Gradoš 
 
Tlač 
Vydavateľstvo Michala Vaška v Prešove 
 
Vydané vlastným nákladom autora 
 
Vydala Petra, n. o., Prešov 
 
 
 
 
ISBN 80-89007-65-1 
 
 
 



 3 

 
Obsah 
 
Skratky 
Úvod 
 
1 Turistika 
1.1 Svätý Bernard z Menthonu – patrón turistiky 
1.2 Náboženská turistika 
1.3 Cirkev a turistika 
2. Podstata a podoba pútí 
2.1 Cirkevné historické hľadiská 
2.2 Blízky a vzdialený cieľ púte 
3 Púte na sväté miesta 
3.1 Púte k hrobom svätcov 
3.2 Púte k relikviám 
3.3 Milostivé sochy a obrazy 
3.4 Miesta eucharistických zázrakov 
3.5 Miesta nebeských zjavení 
4. Historický kontext pútí 
4.1 Púte a pútnici v stredoveku 
4.2 Barokové púte 
4.3 Púte novoveku 
4.4 Nové formy pútí 
Záver 
Literatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
Skratky a značky 
 
 
AAS    -  Acta Apostolicae Sedis (Akty Apoštolskej stolice) 
DVK     -  Druhý vatikánsky koncil 
IEĽV    -  Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti 
In    -  v 
Inv.     -  inventár 
KN    -  Katolícke noviny 
KBS    -  Konferencia biskupov Slovenska 
LG    -  Lumen gentium 
PB    -  Pastor bonus 
PSK    -  Príručný slovník kresťanstva 
RaV    -  Rím a Vatikán 
R 2000   -  Rím 2000 
rkp    -  rukopis 
RRA    -  Regionálna rozvojová agentúra (Svidník) 
s.    -  strana 
sv.    -  svätý, svätá 
SAV    -  Slovenská akadémia vied 
SPM    -  Slavná poutní místa 
SSV    -  Spolok svätého Vojtecha 
SÚSCM -  Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 
VES    -  Všeobecný encyklopedický slovník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 Úvod 
  
 Leto – čas prázdnin a dovoleniek. Deti a mladí potrebujú nahradiť obdobie školských 
povinností hrami a dobrodružstvom, dospelí sa na chvíľu vzdialiť z kolotoča pracovných 
povinností a rodinných starostí. Je to čas na rodinné dovolenky, mládežnícke výlety, 
spoznávanie nových krajín, obdivovanie prírodných krás. 

Striedať prácu a odpočinok je základná požiadavka ľudskej prirodzenosti. Takú ju 
stvoril Boh. Rešpektovať jej zákonitosti teda zároveň znamená plniť Božiu vôľu a posväcovať 
sa. Pripomína nám to aj Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Ako Boh «v siedmy deň odpočíval od 
všetkých diel» (Gn 2, 2), aj ľudský život má svoj rytmus práce a odpočinku. Ustanovenie 
Pánovho dňa (nedele) prispieva k tomu, aby všetci mali dostatočný odpočinok a voľný čas, 
ktorý by im umožnil pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život“ (KKC 
2184).    

Boh stvoril čas a stvoril ho naozaj veľa. Ujde sa z neho všetkým a na všetko, čo treba. 
Je dôležité vedieť s ním správne nakladať. Veľký vychovávateľ sv. Ján Bosko (1815-1888) 
hovorieval, že chlapci, ktorí sa cez prestávku netúžia vykričať a vyskákať, sú buď chorí, alebo 
sú takí leniví, že si už počas práce dostatočne oddýchli.  

Problematiku oddychovania možno rozdeliť na dve časti. Prvú tvorí priebežné 
oddychovanie počas celého roka a druhú celoročný oddych – dovolenka. Nestačí celý rok 
drieť a potom výčitky okolia i svedomia uhasiť dvoma týždňami dovolenky. Kto sa nenaučí 
oddychovať priebežne a deliť svoj čas nielen medzi prácu a prácu, prípadne prácu a spánok, 
tomu dvojtýždňová dovolenka veľa nedá. Aj dovolenka môže byť stresom. 

Možno to znie paradoxne, ale najvýkonnejší ľudia nebývajú tí, ktorí pracujú ustavične 
a nemajú čas na koníčky, zábavu. Najviac toho urobia práve tí, ktorí si vedia dať prestávku 
v práci, vedia ísť včas spať. Ak sa totiž z rozvrhu dňa vynechajú všetky príjemné činnosti 
a čas na oddych, postupne sa každá, aj pôvodne zaujímavá práca, mení na nepríjemnú 
povinnosť, ktorá človeka zaťažuje fyzicky i psychicky. A keď ostanú iba povinnosti, človek 
postupne stráca dobrú náladu, elán, energiu a všetko mu ide čoraz pomalšie a nešikovnejšie. 

Lepšie na tom nie sú ani ľudia, ktorí sa šetria a oddychujú až príliš. Aj tí často bývajú 
unavení. Nadmerný odpočinok vyvoláva slabosť, stratu sily a únavu. Tá vedie k ďalšiemu 
oddychovaniu, čím vyvoláva ešte väčšiu únavu. Keď človek nerobí nič, nerobí ani nič 
príjemné. 

Vedieť správne striedať prácu a odpočinok je jednou zo základných podmienok 
správneho využitia času. Z duchovného pohľadu je to aj otázka napĺňania Božej vôle. 

Po práci všetci túžime po zmene a odpočinku. Nie je to rozmar ani lenivosť. 
Podporuje to telesný a duchovný rozvoj. Pre mladých je to čas rastu, poznávania, prežívania 
priateľstiev, telesného citového, duchovného rozvoja. Spoločné zážitky napomáhajú 
vytváranie vzájomných priateľstiev. 

Súčasný životný štýl vedie k jednostrannosti. Často chýba fyzický pohyb a technická 
kultúra nás oberá nielen o príležitosti, ale aj o schopnosť obdivovať prírodné krásy. Pre 
dospelého človeka je preto čas dovolenky možnosťou aspoň na chvíľu vedome dopĺňať, na čo 
bežne nezostáva čas. 

Odpočinok môže byť aktívny, keď je naplnený poznávaním a pohybom. Pre rodiny 
s deťmi by to mal byť čas tých najkrajších spoločných zážitkov. 

Nemalo by chýbať ani stíšenie v samote a zamyslenie sa nad smerovaním svojho 
života. Pre prácu nemáme čas na seba a pre seba čas na iných. Duša živorí, sú narušené 
medziľudské vzťahy. V návale každodenných povinností človek často nie je schopný 
podobných úvah. Rekreácia znamená pokúsiť sa vniesť do života pôvodnú harmóniu. 
Znamená stať sa opäť človekom. 
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Postupne ubúdanie síl si vyžaduje viac odpočinku. Vedieť prijímať i toto obdobie, 
vedieť vyslovene „nič nerobiť“, vyjsť si na pokojnú prechádzku, obdivovať aj malé veci 
a ďakovať za ne, patrí k veľkosti a kráse staroby. 

Odpovedať na čisto prirodzené potreby života, medzi ktorými majú významné miesto 
rozmanité formy trávenia voľného času, znamená pre veriaceho človeka zároveň plniť Božiu 
vôľu. Aj šport, turistika, odpočinok sú formou posväcovania sa. Sú to potreby našej ľudskej 
prirodzenosti, ktorá nám v jednotlivých životných etapách ukazuje vôľu svojho Stvoriteľa. 

Prázdniny a dovolenky sú teda časom rekreácie. Je to čas viery a posväcovania – aj 
odpočinkom, športom, výletmi, posilňovaním zdravia, vzájomných vzťahov. U kresťana má 
všetko toto ešte o dôvod viac – nie je to len prirodzená, ale aj nadprirodzená potreba. 
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 1 Turistika   
  

Turistika (z franc. tour = cesta, jazda, „túra“)1 – je jedna z foriem telovýchovnej 
činnosti, aktívneho oddychu spojeného s pohybom a pobytom v prírode vo voľnom čase.2 

Obsah sa sformoval na základe jeho vývoja a tradícií. Vychádza zo snáh po aktívnom 
objavovaní a poznávaní prírody a všetkého, čo človek a ľudská spoločnosť vytvorili 
v priebehu vývoja. Vychádza z poznania významu pohybovej činnosti v prírode a jeho 
priaznivého vplyvu na organizmus človeka. 

Obsah turistiky tvorí zložka pohybová, kultúrno-poznávacia a zložka odborno-
technických vedomostí a zručností. 

Podľa spôsobu pohybu turistu v krajine delíme na turistiku pešiu (v náročnom 
horskom prostredí vysokohorskú), lyžiarsku, cykloturistiku, vodnú turistiku a mototuristiku.3 
V poslednej dobe pribudla agroturistika, ekoturistika, sociálna turistika, a v neposlednej 
miere aj náboženský turizmus. 

Dejinami dovolenky a turistiky sa slovenskí historici príliš nezaoberajú. Ani 
v Encyklopédii Slovenska sa o tom veľa nehovorí.4 Všeobecný encyklopedický slovník má 
o nej iba jednu súvislú vetu.5  

Dovolenka na zotavenie sa rozšírila v našich krajinách koncom devätnásteho storočia. 
Zákonodarstvo sa ňou začalo zaoberať až v dvadsiatom storočí. Pôvodne bola dovolenka 
výsadou zamestnancov vo vyšších kruhoch. Od roku 1910 zaručoval dovolenku, minimálne 
desať dní, zákon o obchodných pomocníkoch. Po prvej svetovej vojne sa zákonom zaručená 
platená dovolenka vo väčšine štátov rozšírila aj na iné kategórie pracujúcich. Postupne sa 
stala masovou záležitosťou pre strednú vrstvu i pre robotníkov.6 

Donedávna pretrvával aj v odbornej verejnosti mýtus odpočinku prácou. Bolo úplne 
normálne a bežné, že ľudia cez týždeň pracovali v továrni a cez víkend na poli. Dnes už nikto 
nepochybuje, že dovolenka by mala byť v znamení aktívneho pobytu, relaxu, poznávania 
a nemala by zaváňať prácou, opravovaním chalupy, maľovaním bytu či doháňaním iných 
restov. 

Na Slovensku sa tento proces vyvíjal pomalšie. Od polovice deväťdesiatych rokov 
narastá podiel tých, čo cez dovolenku nestavali dom a neokopávali záhradu, ale rekreovali sa 
či už v mieste bydliska alebo mimo neho, prípadne využili dovolenku na zdravotnú 
regeneráciu. Pomaly sa tak Slovensko blíži k priemeru Európy, kde na dovolenku odchádza 
každý druhý dospelý obyvateľ. Pre mnohých sa cestovanie a dovolenka stali súčasťou ich 
hodnotovej orientácie. Stredná vrstva si dovolenkovanie udržiava ako bežnú súčasť života. 
A v niektorých vrstvách sa zahraničné zájazdy, či priamo exotické cesty, stali módnou 
záležitosťou. „Je to niečo, čo sa nosí.“7  

                                                 
1 Turista (z franc. touriste = výletník) je človek, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje turistickej činnosti, ale 
tiež účastník cestovného ruchu ako návštevník príslušnej oblasti alebo miesta. Porov.: PAUČÍR, Ľ.: Pobyt 
v prírode. In: JUNGER, J. a kol.: Turistika a športy v prírode. Prešov : FHPV PU, 2002, s. 14. 
2 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV:  Pyramída – encyklopédia moderného človeka. Bratislava : Obzor, júl 1985, 
zv. XV., s. 5700. 
3 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV: Rozum do vrecka. Bratislava : Mladé letá, 1998,  s. 572. 
4 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV: Encyklopédia Slovenska. VI. zväzok (T-Ž). Bratislava : Veda v SAV, 1982, s. 
146-147).  
5 Turistika – súhrn činností, ktoré súvisia s aktívnym pohybom a pobytom v prírode; cestovanie so športovým, 
rekreačným a poznávacím cieľom. – Porov.  PAULIČKO, I. a kol.: Všeobecný encyklopedický slovník. S-Ž.  
Praha : Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2005, s. 644. 
6 Porov.: (fw).: Čo hovoria historici. In: LETO – príloha Prešovského denníka KORZÁR, 13. mája 2003, s. 1. 
7 Porov.: (ru, gk): Oddychovať sa dá aj na úver. In: LETO – príloha Prešovského denníka KORZÁR, 13. mája 
2003, s. 2. 
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Takto sa cestovanie – turistika – stalo rýchlo sa rozvíjajúcim priemyslom koncom 
minulého a začiatkom tohto tisícročia.  
  
  

1.1 Svätý Bernard z Menthonu (Aosty) – patrón turistiky 
  

Vznik novodobej turistiky sa datuje do 18. storočia, keď vo Francúzsku Jean-Jacques 
Rousseau8 nabádal zvýšiť záujem o prírodu a využiť ju vo výchove.9 

Slovo turista po prvýkrát použil v roku 1838 francúzsky spisovateľ Stendhal10 vo 
svojej povesti Memoires d’un touriste (Spomienky turistu). Píše o cestách mladého človeka, 
ktorý cestuje bez toho, aby mal nejaký cieľ. O štyridsať rokov neskoršie slovo turista prijal 
Slovník Francúzskej akadémie.11 

História turistiky – začiatky turistiky sú spojené s vyhláseniami viacerých mysliteľov 
17. a 18. storočia o potrebe návratu človeka k prírode, živelným využívaním cestovania 
a následným rozvojom najmä v alpských krajinách. Nová etapa vývoja je spojená 
predovšetkým so vznikom turistických spoločností. Možno tu spomenúť aspoň niekoľko: 
Alpine Club (1857), Österreichischer Alpenverein (1862), Schweizer Alpen Club (1863), Club 
Alpino Italiano (1863), Deutscher Alpenverein (1869) a i. Z týchto potom vznikali 
medzinárodné turistické spoločnosti. Takto neskoršie vznikla dnešná Svetová organizácia 
turistiky (WTO) pri OSN.12  

V jednotlivých formách sa turistika pestovala aj na Slovensku. Zo 16. storočia existujú 
záznamy o výlete kežmarských mešťanov na Zelené pleso (1567), prešovských študentov do 
Vysokých Tatier (1598). V období národného obrodenia sa využívala i na 
národnouvedomovacie ciele (výlety J. Kollára na Znievsky vrch a Vyšehrad, štúrovcov na 
Devín a Kriváň, z ktorých sa vyvinuli národné púte). V druhej polovici 19. storočia vznikali 
prvé turistické organizácie. Najväčším a najznámejším bol Uhorský karpatský spolok.13 

Uhorský karpatský spolok (turistický spolok) bol založený 10. augusta 1873 v Starom 
Smokovci. Organizoval turistickú činnosť prevažne na Slovensku, najmä vo Vysokých 
Tatrách. S jeho činnosťou sú spojené aj začiatky ochrany prírody, sprievodcovskej 
a záchrannej služby. Významným pracovníkom spolku bol Edmund Téry,14 ktorý sa zaslúžil 
o rozvoj turistiky najmä vo Vysokých Tatrách. Spolok budoval chaty, cesty, značil turistické 
chodníky. Zanikol roku 1918.15  

Už celý rad rokov existuje Svetová federácia turistických sprievodcov. Jej členom sa 
v poslednej dobe stala i novozaložená Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu 
(SSSCR). Táto Svetová federácia organizuje 21. februára na Deň sprievodcov cestovného 

                                                 
8 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) - významný francúzsky filozof, spisovateľ a pedagóg revolučných 
názorov, predstaviteľ francúzskeho osvietenstva. 
9 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV: PYRAMIDA – encyklopédia moderného človeka. Bratislava : Obzor, júl 
1985, zv. XV., s. 5700.  
10 Stendhal (1783-1842) – vlastným menom Henri Beyle, francúzsky spisovateľ, predstaviteľ kritického 
realizmu.  
11 Porov.: OSTROVSKI, M.: Teologia i duszpaterstvo wolnego czasu (3.1. Rozwoj turystyki). Prednáška : 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. 
12 Tamtiež. 
13 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV:  Encyklopédia Slovenska. VI. zväzok (T-Ž). Bratislava : VEDA v SAV, 
1982, s. 146. 
14 Edmund Téry (1856-1917) – lekár, priekopník turistiky. Autor viacerých článkov o turistike vo Vysokých 
Tatrách, kde bola po ňom pomenovaná chata v malej Studenej doline. 
15 Encyklopédia Slovenska. VI. zväzok (T-Ž), 1982, s. 166. 
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ruchu sprievodcovské aktivity v oblastiach, kde jednotlivé organizácie pôsobia (najmä 
prehliadky turisticky zaujímavých miest).16 

S pojmom turistika, turizmus, sa však stretávame oveľa skôr.17 Má dokonca aj svojho 
patróna. Je ním sv. Bernard z Aosty. Čo o ňom vieme? 

Sv. Bernard z Aosty, kňaz, ohlasovateľ viery v Alpách, zakladateľ kláštora, sa 
narodil roku 923 (?) v zámku Menthon, v dnešnom Menthone – St. Bernard pri Annecy (?) vo 
Francúzsku. Zomrel 13. júna 1007 v Novare (Taliansko). V starej spisovnej nemčine jeho 
meno znamená: medvedia sila. V katolíckom kalendári je 15. júl jeho pamätným dňom. 

Bernard pochádzal zo zámožnej šľachtickej rodiny. Študoval v Paríži – právo 
a filozofiu. Potom ale neposlúchol návrh svojho otca k drahej svadbe. 

Legenda hovorí, že bol preto svojím otcom zatvorený vo veži rodičovského zámku, 
odkiaľ bol oslobodený sv. Mikulášom cez okno. Nato sa stal archidiakonom biskupa z Aosty. 
Či bol niekedy vysvätený na kňaza, je otázne. 

Bernard videl pretrvávajúcu modloslužbu chudobných ľudí v horách a rozhodol sa 
posilniť ich vieru. Jeho kázne obrátili počas niekoľkých rokov veľa ľudí. Pôsobil pri budovaní 
viacerých biskupstiev. Aj v Lombardii dosiahol mnoho obrátení a konal zázraky. 

Nebezpečný alpský priechod Mont-Joux medzi Walle a dolinou Aosta používalo 
mnoho cestujúcich, predovšetkým mnoho pútnikov.18 Bernard založil roku 962 k ich ochrane 
kláštor vo výške priechodu, ktorý je dnes pomenovaný po ňom a je spravovaný 
augustiniánmi. Neskoršie v St. Bernard postavil aj hospic.19  

Známymi sa stali aj trénované psy, pomenované po Bernardovi. Týchto psov používali 
mnísi na záchranu zasypaných turistov. Mnísi ich už vtedy nasadzovali ako svojich 
pomocníkov. Vyšľachtili ich k samostatnej psej rase, dodnes známej ako Bernardini.20 

Iné ústne podanie pozná Bernardov život skoro 100 rokov neskôr, a premiestňuje 
miesto jeho narodenia do údolia Aosty a jeho smrť do roku 1081.  

Hrob sv. Bernarda sa nachádza v Novare (Taliansko). 
Relikviár s jeho ostatkami sa nachádza v kláštornom chráme v Bourg-St.-Pierre vo 

Švajčiarsku.21 
Už v 12. storočí bol Bernard v celom Piemonte uctievaný ako svätý. Za svätého bol 

však vyhlásený až roku 1681 pápežom Inocentom XI. 
Iné podanie hovorí o jeho svätorečení roku 1120.22 

                                                 
16 Po prvý raz sa takého podujatia uskutočnili aj u nás – v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach i Prešove. – 
Porov.: Sprievodca má priblížiť naše krásy a zaujímavosti (aš). In: Bardejovské novosti – nezávislý regionálny 
týždenník. Bardejov, 25. februára 2004, roč. 15, č. 8, s.1;2. 
17 Albino Luciani – neskorší pápež Ján Pavol I. – vo svojej knihe Listy včerajším napísal: „Pre nás Talianov 
starým a klasickým príkladom turistu je Petrarca, ktorý bol aj alpinistom a cestoval, kam sa len v tých časoch 
dalo v Itálii aj mimo nej, pričom hľadal «drahé miesta, drahých priateľov a drahé knihy». Cestovanie dobre 
slúžilo jeho zvedavosti a jeho smädu po vedomostiach...“ – Porov.: LUCIANI, A.: Listy včerajším. Bratislava : 
Nové mesto, 1980, s. 79. 
    Tu je potrebné poznamenať, že Francesco Petrarca, taliansky humanista a básnik, žil v rokoch 1304-1374. 
Turistika bola v Taliansku známa už v 14. storočí. 
18 Na hlavnej diaľkovej ceste E 27, medzi švajčiarskym mestom Martigny (z diaľnice E 62) a talianskym mestom 
Aosta (diaľnica E 25, smer Turín). 
19 Hospic – hostinec, útulok pre nevyliečiteľne chorých s celodennou opaterou, starostlivosťou (aj lekárskou). 
V súčasnej dobe je hospic špecializované zariadenie, ktoré poskytuje tzv. paliatívnu (zmierňujúcu, ale 
neliečiacu) starostlivosť. V hospici sa kladie dôraz na kvalitu života chorého až do jeho posledných dní. Zámer 
je jasný: nie naplniť život dňami, ale dni chorého životom. – Prvý hospic na Slovensku (Hospic Matky Terézie) 
bol otvorený 1. marca 2003 v Bardejovskej Novej Vsi (okr. Bardejov). 
20 Svätobernardinský pes bol vytvorený v rokoch 1660-1670 zo starých švajčiarskych hľadajúcich psov 
v kláštore sv. Bernarda v nadmorskej výške 2473 m. Od roku 1776 je zaznamenaných mnoho správ 
o záchranných akciách, v ktorých bernardini mali hlavnú úlohu záchrancov, najmä legendárny Barry. – Porov.: 
http://www.barryswss.ch 
21 Na hlavnej diaľkovej ceste E 27, pred priesmykom. 
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Pápež Pius XI. ho roku 1923 vyhlásil za patróna obyvateľov Álp, horolezcov 
a lyžiarov. 

Na obrazoch sa znázorňuje s diablom a vežou. 
Pre úplnosť treba povedať, že na hraniciach medzi Švajčiarskom a Talianskom, 

v nadmorskej výške 2473 m, je alpský priesmyk Col du Grand Sant Bernard (Priesmyk sv. 
Bernarda Veľkého). Nachádza sa medzi vrcholmi Mont Nort (2867 m) a Pic de Drona (2950 
m), medzi skupinkou Walliských Alp a skupinou Mont Blanku.  

Cestu cez Alpy poznali už Kelti. V rímskej dobe tu bol dokonca postavený Jupiterov 
chrám, podľa ktorého tento priesmyk dostal pomenovanie Mont Joux, alebo Mont Jovis. 
Dodnes to pripomína aj planina Plan de Jupiter, vpravo od švajčiarskej colnice, kde dnes stojí 
kamenný kríž z roku 1816 a bronzová socha sv. Bernarda z roku 1905. 

Cez priesmyk na svojich výpravách prechádzali Longobardi, ako aj roku 773 po Kr.  
vojská cisára Karola Veľkého, roku 1077 vojská Jindřicha IV., a roku 1175 vojská Friedricha 
Barbarosy. Roku 1049 bol v Priesmyku sv. Bernarda z Menthonu založený hospic pre 
pútnikov (útulok pre pocestných). Dôležitý je aj rok 1800, keď tade prechádzal Napoleon I. so 
svojou 30 000 armádou pred bitkou pri Marengu.  

Zvláštnu kapitolu dejín priesmyku písali aj psy bernardíni, ktoré sa podarilo odchovať 
miestnym mníchom. Im za záchranu vďačí stovka zblúdilých pocestných.  

Dnes stojí v priesmyku hotel, ktorého základom je pôvodný objekt hospicu. 23 
Terajší hospic slúži ako útulok a modlitebný dom. V lete, keď sú hotely pootvárané, 

hospic prijíma len skupiny študentov, skautov a chudobných. Hospic je v zime čím ďalej tým 
viac navštevovaný. Zasnežené hory, čistý vzduch a ticho prináša ľuďom oddych od stresu 
a mestského hluku. 

Dodnes tu žijú mnísi, ktorí obývajú staré budovy zo 16. storočia. Kostol je z rokov 
1676-78. Zaujímavosťou je náhrobok Napoleonovho generála Desaixa, ktorý padol pri 
Marengu.  

V budovách je zaujímavé múzeum z archeologickými a prírodovednými zbierkami 
z doby Rimanov. Časť expozície je venovaná psom bernardínom. 
  
  

1.2 Náboženská turistika 
 
Cestovanie a využitie voľného času počas dovolenky môže byť chápané rôznymi 

spôsobmi, a to neraz aj ako problémová záležitosť. Pôžitkárstvo a podľahnutie konzumnému 
životu často vedie turistu k odcudzeniu sa od Boha. „ Človek má napodobňovať Boha, aj keď 
pracuje, aj keď odpočíva“, napísal pápež Ján Pavol II.24 Keď ideme my na dovolenku, vtedy 
Boh nie je na dovolenke. Preto sa využitie voľného času počas dovolenky stalo podnetom pre 
prácu Cirkvi. Lebo, ako to povedal už Ježiš Kristus, „nielen z chleba žije človek, ale 
z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4, 4).  

Naším cieľom je preto turista, ktorý zo svojho náboženského pohľadu hodnotnejšie 
vníma a objavuje svet. Tento svet, ktorý na našich cestách spoznávame a konfrontujeme 
aj s otázkami viery. Preto sa sv. Ján z Kríža modlil celé noci v okne svojej cely s pohľadom 
upretým na španielsku prírodu a preto bol sv. František taký šťastný v krajine okolo Assisi. 
Lebo príroda je miestom epifánie, zjavenia Boha. Každá vychádzka sa môže stať malými 
exercíciami. Na duchovných cvičeniach sa kresťania snažia byť niekoľko dní v tichu 
a v modlitbe a exercitátor im každý deň dáva v prednáškach akýsi surový materiál na ich 

                                                                                                                                                         
22 Pozri.: http://www.heiligenlexikon.de 
23 Pozri.: http://www.heiligenlexikon.de 
24 Laborem exercens 25. 
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vlastné úvahy a rozjímanie. Niekoľkodňový pobyt v prírode je to isté: materiál tentoraz 
nedáva exercitátor, ale kresťan ho čerpá priamo zo svojho okolia.25 

Samotný Ježiš Kristus povedal v Reči na vrchu: „Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, 
ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí... Pozrite sa na poľné 
ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve 
nebol oblečený tak ako jediná z nich“ (Mt 6, 26; 28). Inak povedané: kontemplujte prírodu! 
Ježiš to navyše nehovorí ani ako prosbu alebo prianie, ale ako príkaz. 

Na našu planétu sa teda môžeme pozerať ako na jeden veľký svätostánok – tu Boh 
prebýva pod spôsobom Eucharistie vo svätostánkoch nesčíselných kostolov, pod spôsobom 
všetkých ľudských bratov a sestier, ktorí svojou láskou pretkávajú planétu nespočetnými 
vzťahmi, tu Boh prebýva sviatostným spôsobom. 

Preto turistu možno vidieť aj inak, než z pohľadu cieľa cesty, či ide k moru, do hôr, 
alebo na púť do Lúrd. Hoci je účastníkom „nenáboženských“ zájazdov, mal by mať aj 
duchovný zážitok. Treba sa zamyslieť aj nad tým, či sa prišiel len najesť, okúpať, 
predvádzať..., alebo cieľom jeho aktivít počas dovolenky je hlbšie prežitie a dôkladnejšie 
poznanie tajomstiev tohto sveta? Už sv. Augustín povedal, že „výpravy cez hory a doly 
nepomôžu, ak človek nedbá sám o seba“ (Vyznanie). 

Turista, ktorý sa stretáva s ľuďmi počas svojich ciest, lepšie spoznáva svojich bratov 
v Kristovi. Učí sa „otvárať svoje srdce pre každého, zvlášť pre toho, kto je iný: hostiteľ 
a hosť, cudzinec, prisťahovalec, utečenec, ten, kto sa hlási k inému náboženstvu, ako ten, čo 
nevyznáva žiadnu vieru.“26 Toto sú skúsenosti mnohých. Duchovné obohacovanie takto vedie 
ku kresťanskému spôsobu turistiky. To je vtedy, keď jeden druhému dávame, jeden od 
druhého prijímame, žijeme medzi sebou v bratskej láske. „Putovanie sa tak stáva vynikajúcou 
príležitosťou na stretnutie s druhými ľuďmi. Kto raz vynaložil úsilie na to, aby opustil svoju 
krajinu, svoju vlasť a svoj domov ako Abrahám (porov.: Gn 12, 1), už tým samým sa stáva 
ochotnejším otvoriť sa pre toho, kto je iný.“27 

S týmto krokom sú spojené veľké nádeje. Má nám pomôcť uvedomiť si, že ako 
kresťania máme v okolitých krajinách mnoho bratov a sestier vo viere, že v spoločenstve 
Cirkvi sme všade doma, medzi svojimi. „Vo ľný čas a turizmus môžu takto dopĺňať nedostatok 
ľudského kontaktu, ktorý často pociťujeme vo všednom živote.“28 V zdravom sebavedomí si 
môžeme uvedomiť, že ako ľudia riadiaci sa morálnymi zásadami kresťanskej viery máme 
druhým čo dať, čím ich obohatiť. Môže byť aj vzácnou skúsenosťou, ktorá nám pomôže 
vidieť v ľuďoch z iných národov našich bratov a naše sestry, poznávať a obdivovať ich 
kultúru a hodnoty.29 

 
 
1.3 Cirkev a turistika 
 
Pápež Pius XII. sa ako prvý z pápežov zaoberal otázkou turistiky. Na audiencii pre 

zástupcov talianskej turistickej organizácie v roku 1952 vyjadril svoj postoj k turistike, ktorý 
možno zhrnúť do troch bodov: 

1. Turizmus prispieva k zdokonaleniu psychického a morálneho profilu človeka. 
2. Turizmus ako spoločenská aktivita vzbudzuje pocit ľudskej spolupatričnosti, 

oslabuje existenciu predsudkov, ktoré vládnu vo vzťahoch medzi ľuďmi a podporuje 
vzájomnú úctu medzi národmi. 

                                                 
25 Porov.: ORKO VÁCHA, M.: Tančiace skaly. Trnava : SSV, 2004, s. 108. 
26 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 2. svetovému dňu migrantov, 21. novembra 1999, 25. 
27 Tamtiež. 
28 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 23. svetovému dňu turizmu, 27. septembra 2002, 1. 
29 Porov.: Pastiersky list k Púti národov do Mariazellu (21.-23. máj 2004). KBS, 2004, s. 2. 
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3. Turizmus vytvára objektívne podmienky pre duchovné pozdvihnutie.30 
Za niekoľko posledných desaťročí by sme nenašli pápeža, ktorý by vo svojom 

príhovore k veriacim nespomenul fenomén cestovného ruchu. Každý pápež, ak hovoril 
o turistike, nezabudol spomenúť porozumenie medzi národmi, a to znamená aj medzi ľuďmi 
rôznych vierovyznaní, čo predstavuje jednu z najväčších hodnôt, hodných rozvíjania, ktoré 
prináša turistika dnešnému svetu. 

Nad týmto problémom sa zamýšľal aj Druhý vatikánsky koncil. Vo svojej pastorálnej 
konštitúcii  Gaudieum et Spes o Cirkvi hovorí: 

„Vo ľný čas načim dobre využiť na oddych a na posilnenie duševného i telesného 
zdravia, venujúc sa zo záľuby nejakej činnosti alebo štúdiu, cestami do iných krajov 
(turistika), ktoré zveľaďujú duševné schopnosti a okrem toho obohacujú ľudí o vzájomné 
poznanie, potom gymnastikou a športovými podnikmi, ktoré napomáhajú udržovať duševnú 
rovnováhu – a to aj pospolitosti – a nadväzovať bratské vzťahy medzi ľuďmi každého 
postavenia, všetkých národov a rozličných čias...“ (61). 

Tu treba pripomenúť, že už počas prípravy na Druhý vatikánsky koncil bol 
vypracovaný osobitný dokument o úlohe Cirkvi v oblasti turistiky. K jeho vydaniu však 
nakoniec nedošlo. Niektoré jeho tézy vyšli v rôznych koncilových dokumentoch. 

Pokoncilový dokument Motu proprio pápeža Pavla VI. Apostolicae caritatis, ustanovil 
Pápežskú komisiu pre Pastoráciu emigrantov a cestujúcich.31 

Tento list nadväzuje na predchádzajúce dokumenty Apoštolskej stolice: Konštitúciu 
Exul familia vydanú v roku 1952 pápežom Piom XII.,32 a na inštrukciu Kongregácie pre 
biskupov De pastorali migratorum cura.33 Obidva dokumenty, aj keď nehovorili priamo 
o poslaní turistiky, dali podnet k pastoračným úlohám pre tých, ktorí sa nachádzajú „na ceste“ 
(homo viator). 

Veľký význam malo vydanie dokumentu Kongregácie pre duchovenstvo Všeobecné 
pokyny pre pastoráciu turistov.34 Tieto pokyny nadväzovali na predchádzajúce dokumenty 
a venovali sa niektorým kategóriám osôb, ktoré sú „na ceste“. 

Konkrétnym posunom v tejto oblasti, ktorý poukázal na potrebu zaoberať sa touto 
úlohou, bola reorganizácia centrálnych orgánov Apoštolskej stolice. Apoštolskou konštitúciou 
Regimini Ecclesiae35 bol zriadený osobitný úrad, ktorý sa mal venovať pastorácii v oblasti 
turistiky, prázdnin, dovoleniek a odpočinku. 

Konštitúcia Pastor bonus,36 zaoberajúca sa novou reorganizáciou Rímskej kúrie, 
nastolila nový obsah pastorácie. Bola zriadená Pápežská rada pre duchovnú starostlivosť 
o presťahovalcov a cestujúcich. Jej úloha spočíva „v tom, aby cestovanie z dôvodu nábožnosti 
alebo štúdií alebo dovolenky prispelo k mravnej a náboženskej formácii veriacich a je 
nápomocná partikulárnym cirkvám, aby všetci, čo sa nachádzajú mimo vlastného bydliska, 
mohli dostať vhodnú duchovnú starostlivosť“  (151). 

Potrebami pastorácie a rozvojom duchovnej starostlivosti o turistov sa zaoberali štyri 
Svetové kongresy duchovnej starostlivosti o turistov, ktoré organizovala Apoštolská stolica. 
Prvý bol v roku 1970, štvrtý v roku 1990. 

Pápežská rada pre kultúru vydala dňa 23. mája 1999 dokument Pastorácia kultúry. 
V kapitole Kultúrne dedičstvo, náboženská turistika sa hovorí: 

                                                 
30 Porov.: BENČIČ, S.: Hlásanie kresťanských ideí v turistike. Prednáška na VII. interdisciplinárnom seminári. 
Spišské Podhradie - Spišská Kapitula, 14. novembra 2001. 
31 Z 19. marca 1970; AAS 62 (1970), 193-197. 
32 Z 1. augusta 1952; AAS 44 (1952), 649-704. 
33 Z 22. augusta 1969; AAS 61 (1969) 614-643. 
34 Z 27. marca 1979; AAS 61 (1969) 361-384. 
35 Z 15. augusta 1967; AAS 59 (1967) 885-928.  
36 JÁN PAVOL II.: Pastor bonus. Apoštolská konštitúcia o Rímskej kúrii; 28. júna 1988. Slovenský preklad 
vydaný v rámci Kódexu kanonického práva. Text: KBS, 1996 (htt://www.kbs.sk). 
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„V súvislosti s rozvojom voľného času a náboženskej turistiky, niektoré iniciatívy 
umožňujú chrániť, reštaurovať a zhodnocovať existujúce náboženské kultúrne dedičstvo, ako 
aj prenášať na nové generácie bohatstvá kresťanskej kultúry, ovocie harmonickej syntézy 
medzi kresťanskou vierou a géniom národov. Na tento cieľ sa zdá byť želateľné rozvíjať 
a povzbudzovať určitý počet rôznych iniciatív: 

- zaviesť pastoráciu turistiky a voľného času, ako aj katechézu prostredníctvom 
umenia medzi obvyklé špecifické činnosti diecéz; 

-  navrhnúť náboženské trasy v niektorej diecéze alebo niektorej oblasti a sledovať 
pritom sieť tých miest viery, ktoré tvoria jej duchovné a kultúrne dedičstvo; 

-  poskytnúť na pastoráciu najnavštevovanejších náboženských budov, aby sa umožnilo 
návštevníkom zúžitkovať posolstvo, ktorého sú nositeľmi a publikovať jednoduché a jasné 
dokumenty, ktoré spracovali kompetentné orgány; 

-  utvoriť organizácie katolíckych sprievodcov, schopné poskytovať turistom kvalitnú 
kultúrnu službu, oživenú svedectvom viery. Také iniciatívy môžu utvárať aj pracovné miesta 
pre mladých alebo aj starších nezamestnaných, i keď len dočasne;...“ (37). 

Pápežská rada pre kultúru vydala v roku 2004 ďalší dokument pod názvom Kde je tvoj 
Boh? V kapitole Náboženský turizmus tieto aktivity Cirkvi ešte viac upresňuje: 

„Zatia ľ čo v niektorých častiach sveta stále vládne neľudské pracovné zaťaženie, inde 
sa predlžuje voľný čas, ktorý je k dispozícii aj na turistické účely. V rámci tradície putovania 
je dôležité podporovať náboženský turizmus. Medzi rôznymi iniciatívami, ktoré chcú 
odpovedať na legitímne kultúrne očakávania ľudí ľahostajných voči náboženstvu či 
nenavštevujúcich bohoslužby, sa niektoré snažia spoji ť prezentáciu náboženského kultúrneho 
dedičstva s kresťanskou povinnosťou lásky, pohostinnosti a odovzdávania viery. Možnosti sú 
nasledujúce. 

- otvoriť úrad na koordinovanie miestnych cirkevných aktivít s požiadavkami turistov, 
pričom im treba pomôcť pochopiť špecifickosť dedičstva Cirkvi, ktoré má predovšetkým 
kultový charakter; 

- vymyslieť aktivity, podujatia, diecézne múzeá, kde by umenie danej lokality, 
uchovávané pre ďalšie generácie, mohlo slúžiť ako nástroj katechézy a výchovy; 

- informovať o zbožnosti miestneho ľudu prostredníctvom sprievodcovských brožúrok 
po kultových miestach a umožniť tak spoznať bohatstvo, rozmanitosť a univerzalitu života 
viery rôznych národov; 

- zakladať organizácie pod katolíckou správou zaoberajúce sa historickými 
pamiatkami, ktoré budú schopné poskytovať súčasne dobré kultúrne služby i svedectvo viery, 
a to vďaka kvalitnej formácii ich zamestnancov v oblasti kresťanskej i umeleckej; 

- na informovanie o týchto aktivitách využívať diecézne internetové stránky.37 
Tu treba pripomenúť, že turistika má aj svoj deň – Svetový deň turizmu. Je ním 27. 

september. K tomuto dňu pápež pravidelne vydáva svoje posolstvo. Má aj vlastnú tému.38 
V Posolstve pápeža Jána Pavla II. k 24. svetovému dňu turizmu (27. septembra 2003), 

venovanému boju proti chudobe, vytváraniu pracovných miest a nastoľovaniu sociálneho 
mieru, čítame: 

„Cestovanie a turistický pobyt sú vždy spojené so stretnutím s cudzími kultúrami 
a ľuďmi. Všade, no predovšetkým v rozvojových krajinách, sa návštevníci a turisti nemôžu 
vyhnúť kontaktu s bolestnou realitou biedy a hladu. V takom prípade je potrebné nielen 

                                                 
37 Kde je tvoj Boh? Kresťanská viera pred výzvou náboženskej ľahostajnosti. Trnava : SSV, 2005, s. 64 (čl. 2.7). 
38 V roku 2002 – 23. svetový deň turizmu – mal tému: Ekoturizmus, kľúč k  trvalo udržateľnému rozvoju. - 
V roku 2003 – 24. svetový deň turizmu – mal tému: Turizmus: hybná sila boja proti chudobe, vytvárania 
pracovných miest a nastoľovania sociálneho mieru. V roku 2004 – 25. svetový deň turizmu – mal tému: Šport 
a turizmus: dve životné sily v službe vzájomného pochopenia, kultúry a rozvoja krajín. V roku 2005 – 26. 
svetový deň turizmu: Od fantastického sveta Jula Verna po realitu 21. storočia. 
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odolať pokušeniu izolovať sa od miestnych spoločenských kontaktov na akomsi «šťastnom 
ostrove», ale urobiť aj čosi viac: vyhnúť sa tomu, aby sme zo svojej privilegovanej pozície 
využívali núdzu miestnych ľudí. Naša návšteva u nich má byť príležitosťou na dialóg medzi 
ľuďmi s rovnakou dôstojnosťou; má byť pohnútkou na lepšie poznávanie obyvateľov danej 
krajiny, ich dejín a kultúry a zároveň úprimnou snahou o pochopenie druhých, ktorá vedie ku 
konkrétnym gestám solidarity“ (2). 

„Vrúcne si želám, aby sa turizmus stával čoraz účinnejším nástrojom na boj proti 
biede, na podporu osobného a spoločenského rastu jednotlivcov a národov, na upevňovanie 
vzájomnosti a spolupráce medzi národmi, kultúrami a náboženstvami“ (3). 

Podľa týchto cirkevných dokumentov (a iných) možno konštatovať, že Cirkev 
turizmus odobruje, ak: 

1. Turizmus pomáha relaxovaniu a zdokonaľovaniu ľudskej osobnosti. 
2. Napomáha vzájomnej prepojenosti človeka s prírodou. 
3. Turizmus upevňuje rodinnú jednotu a spoločenské povedomie. 
V oblasti turistiky sa teda začína nová epocha nášho života a čím viac sa budeme 

tváriť, že ju nevidíme, že ešte neprišla, že to nie je naša vec, tým viac na to doplatíme. 
Problémy, ktoré vzniknú a dalo by sa im zabrániť, sa prejavia celoplošne, lebo môžu nahlodať 
morálku, osobnosť, rodinu...  

Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., ešte ako benátsky patriarcha sa vyznáva, 
že ako pastier duší nemôže mlčať a preto musí písať „o každom probléme svedomia, čo súvisí 
s týmto pohybom, túlaním sa alebo okružnými cestami, ktoré volajú podľa okolností víkend, 
krátka dovolenka, dovolenka, prázdniny, turistika, letovanie...“ Zdôvodňuje to tým, že 
„nekonečný sprievod áut postupuje všetkými smermi, vo všetkých hodinách a po všetkých 
talianskych mestách...“ Konštatuje, že je tu viac lomozu ako pri starých vpádoch 
Longobardov do Talianska.39 Mohlo ich byť niekoľko stotisíc a pripadalo to ako pochodujúce 
mravenisko. Dnes je tomu podobne. Idú k moru, do hôr, vidieť pamiatky a prírodné 
zaujímavosti; idú hľadať svieži vzduch, zeleň, piesok, hľadajú únik. Ale „ko ľkí sa vracajú 
z prázdnin ustatí a unudení, lebo si vybrali príliš rušné a hlučné miesto alebo nevedeli 
zachovať náležitú mieru vo výletoch alebo sa dostali do vleku ľudí, čo ich strhli do búrlivých 
a únavných zábav, rozhovorov a diskusií“.40 

Skúsenosť hovorí, že veriaci, i tí bez vyznania, prahnú po múdrom slove na miestach, 
kde pôsobili svetové osobnosti, a to aj osobnosti viery – mučeníci a svätí. Tiež to, keď 
namiesto dojímavých životných príbehov počúvajú len roky, letopočty, miery, 
architektonické, botanické, zoologické, klimatické či sociologické informácie. „Nielen 
z chleba žije človek...“ (Mt 4, 4). Preto je potrebné dávať aj „polievku pre dušu“!41 K tomu 
vyzval aj pápež Ján Pavol II. v závere svojho posolstva k 23. svetovému dňu turizmu (27. 
septembra 2002): „Obraciam sa preto zvlášť na kresťanov, aby bol pre nich turizmus aj 
príležitosťou na kontempláciu a stretnutie s Bohom, Stvoriteľom a Otcom všetkých“ (5). 
                                                 
39 Longobardi, germánsky kmeň – v 6. storočí prenikli do severného Talianska, kde sa usadili v dnešnej 
Lombardii. 
40 LUCIANI, A.: Listy včerajším. Bratislava : Nové mesto, 1995, s. 79; 81. – Autorom tejto nevšednej knihy je 
„usmievavý pápež“ Ján Pavol I., ktorého pontifikát trval iba tridsaťtri dní. Knihu tvoria fiktívne listy historickým 
i mýtickým osobnostiam, literátom a umelcom. Badať v nej autorov živý záujem o všetky ľudské problémy. 
41 Kniha Slepačia polievka pre dušu vyšla vo Vydavateľstve SOFA v niekoľkých pokračovaniach. Sú to príbehy, 
ktoré „otvárajú srdce a zohrievajú dušu“. Sú to príbehy, ktoré povzbudia v tých chvíľach, keď sa človek cíti 
odmietnutý, frustrovaný, sklamaný, keď je na dne, keď cíti bolesť a zármutok nad stratou. – Podobná je aj kniha 
Vitamín C od Boha. Sú to dojímavé príbehy zo života ľudí, ktorých oslovil Boh a pomohla im viera. Vyšla vo 
Vydavateľstve Motýľ v roku 1997. 
   Tu treba poznamenať, že pri zájazdoch a turistických trasách sa stretávame s ľuďmi, ktorí tú „polievku pre 
dušu“ potrebujú. Ba mnohí idú aj preto,  aby ju hľadali a našli. Preto je dobre, aby na týchto zájazdoch či pútiach 
bol dobrý kňaz a sprievodca. Ak účastník takého zájazdu je aj duchovne uspokojený, zážitky ostávajú dlho 
v jeho pamäti! 
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Turistika pre spoločnosť a Cirkev sa stáva veľkou výzvou. S turistikou sa treba 
zaoberať ako s časťou života, kde nesmie chýbať ani starostlivosť o ľudské duše. „Turistika, 
alebo neturistika, dovolenka, alebo nedovolenka, nadovšetko a predovšetkým je naša duša.“42 
Práve tu môže veľa pomôcť kňaz i dobrý kresťanský sprievodca animovaním programu 
dovolenky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
42 LUCIANI, A.: Listy včerajším. Bratislava : Nové mesto, 1980, s. 84. 
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2 Podstata a podoba pútí 
  
  
 2.1 Cirkevné historické hľadiská 

 
Medzi turistom a pútnikom je nemalý rozdiel. Turista prichádza na historické miesta, 

aby kultúrne pookrial a spoznal pamiatky času. Pútnik sa líši od turistu tým, že na svojej ceste 
po vyznačených miestach neutonie iba v obdivovaní krás a pamiatok, ale sa snaží prežiť 
a sprítomniť si dobu svätých, ktorí zanechali na miestach, po ktorých sa on uberá, nemiznúce 
stopy. Nehasnúce príklady týchto svedkov viery sú pre neho povzbudením a posilou pre 
život.43 

Pútnici, ako napovedá ich názov, sú hlavnými aktérmi pútí. Všetko, čo púť 
predstavuje, sa odvíja práve od týchto ľudí, ktorí sa zo svojho rodiska vydávajú na cestu do 
svätyne, kde odpočívajú ostatky svätých a vracajú sa na miesto, odkiaľ vyšli.  

Putovanie44 je pohyb na posvätné miesta za náboženským cieľom. Na rozdiel od 
náboženskej turistiky má putovanie vyšší cieľ, i keď používa vlaky, lietadlá, ubytovacie 
zariadenia. Je to predovšetkým jav náboženský – nadčasový i nadkonfesionálny, ktorý je 
viazaný na kult.45 Už od prvých kresťanských storočí malo tieto základné ciele: vidieť, modliť 
sa, adorovať, splniť sľub a dosiahnuť vypočutie prosieb.46 

Putovanie nie je náboženská turistika. Púť, putovanie je znamením univerzálnej 
hodnoty, na ktorej má každý človek účasť: homo viator, pútnik, človek, ktorý je stále na ceste. 
Na jeho ceste sa nachádza veľa nebezpečenstiev, veľa krížov, skúšok, až pokiaľ „nedoputuje“ 
na to najsvätejšie miesto, kde je Boh, „nebeský Jeruzalem“. 

„Byť na ceste“ je častý výraz Svätého písma pre obraz kresťanského života (Lk 9, 51; 
56; 10, 1; 38). Kresťan hľadá Boha, má odvahu vykročiť i do neznámej krajiny ako Abrahám 
(Gn 12, 1), zbytočne sa neohliada (Lk 9, 62) a pozerá na konečný cieľ (Sir 7, 40). Prečo? 
Odpoveď je úplne jasná: pretože kresťania sú „vo svete“, ale nie sú „zo sveta“ (porov. Jn 17,  
16); pretože ich pravá vlasť je v nebi, odkiaľ očakávajú „aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista“ 
(Flp 3, 20). 

List Diognetovi, jeden z najstarších kresťanských spisov (2.-3. stor.), definuje človeka, 
ktorý „býva vo vlasti, ale ako cudzinec, ktorý má na všetkom účasť ako občan, ale všetko 
prežíva ako pútnik, pre ktorého je každá cudzia krajina vlasťou a každá vlasť cudzinou“.47 

Pozemskú cestu mnohí prirovnávali k nebeskej ceste. „Cesta života, s ktorou sa 
môžeme stretnúť aj pri čítaní Danteho diela, sa postupne rozširovala a rozdeľovala, až vznikla 
hustá sieť tepien, čisto duchovných, ale schopných prejsť aj cez tie najvyššie pohoria, ďalších 
prírodných, s takým silným tokom, aký mávajú len veľké rieky, ktoré sa spájali v starých 
rímskych cestách... Sám Dante to jasne vysvetlil vo svojom diele Vita Nova (Nový život), keď 
napísal, že hoci sa všetci pútnici považovali za cestovateľov, v striktnom zmysle slova sa 
mohlo toto pomenovanie vzťahovať len na tých, ktorých cieľom bolo Santiago, vzhľadom na 
to, že existovali aj ďalšie mestá, kam sa pútnici vydávali za Najvyšším: napríklad pútnici, 
nazývaní palmeros, cestovali do Jeruzalema – mystického cieľa mnohých pútnikov i výprav, 

                                                 
43 Porov.: BOHUŠ, J. M.: Rímske baziliky očami pútnika. Rím : Christextum, 1995, s. 7.  
44 Putovanie – lat. peregrinatio – je odvedené od slova peregre, čo znamená ísť ďaleko. Pútnik je teda človek, 
ktorý sa vydáva na dlhú cestu, obyčajne do neznámeho kraja a istý čas tam pobudne.  
45 Porov.: LENČIŠ, Š.: Putovanie v živote veriaceho človeka. Prešov : Klub kresťanských pedagógov, 2000, s. 1. 
46 Porov.: GAVENDA, M.: Budeme putovať. In: Katolícke noviny. Trnava : SSV, 2004, roč. 119, č. 5, s. 5. 
47 List Diognetovi 5, 5. – Porov. CANTALAMESSA, R.: Eucharistie – naše posvěcení. Kostelní Vydří : 
Karmelitánské nakladatelství, 1997, s. 108. – KKC 2240. 



 17 

a cieľom ďalších pútnikov, romeros, bolo hlavné mesto západného kresťanstva Rím, v ktorom 
začínajú zaznamenávať veľký nápor ľudí od roku 1300.“48 
 Dalo by sa povedať, že celý ľudský život je ako jedno veľké putovanie. Kde je človek, 
tam sa vydáva na cestu. Putovanie dáva človeka do vzťahu s Bohom, alebo aspoň ho privádza 
na prah tajomstva. „Celý kresťanský život je akoby veľkým putovaním do Otcovho domu“, 
napísal pápež Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Tertio millennio adveniente (49). 
Teda kresťan má byť na ceste (on the road). Nie je náhoda, že sám zakladateľ kresťanstva 
povedal: Ja som cesta (porov. Jn 14, 6). 
 Avšak tu treba povedať, že tak, ako pri pozemskom putovaní, aj na ceste k Bohu je 
potrebné nabrať silu a nový dych, odpočinúť si, uistiť sa o správnom smere, aby sme vykročili 
s novou chuťou. Tak to robil aj Ježiš Kristus sám, aj s učeníkmi.49 To je aj cieľom a zmyslom 
každej náboženskej púte.  
  

 
 2.2 Blízky a vzdialený cieľ púte 
  

Z hľadiska dejín náboženstva je účasť na náboženských pútiach súčasťou všetkých 
vyšších náboženstiev. Možno povedať, že účasť na pútiach predpokladá vieru v prítomnosť 
božstva alebo hrdinu na určitom mieste, ktoré je s ním úzko spojené. Púť nás okrem toho 
privádza na miesta, kde božstvo poskytlo človeku pomoc, alebo na pamätné miesta v živote 
a pôsobenia božstva či zakladateľa náboženstva. Púť je teda odrazom konkrétneho hľadania 
božstva, za ktorým sa ľudia vydávajú na cestu k miestu, ktoré si zasluhuje úctu. 
 Na posvätných miestach sa k tomu účelu vyvinuli zvláštne zvyky a rituály, spôsoby 
obetovania a modlitby. Náboženská úcta, kultové očisťovanie, ktoré má odvrátiť telesnú 
i duševnú biedu, vyprosenie duchovného či materiálneho bohatstva, ale aj poďakovanie50 sa 
za vypočuté prosby a za záchranu, to všetko môžeme uviesť ako motívy pre vyhľadanie 
pútnických miest. 
 Putovanie človeka na posvätné miesta má hlboké korene už v staroveku. Púte 
nachádzame už u Egypťanov, Grékov, Rimanov, v hinduizme, lamaizme, šintoizme a tiež aj 
u Konfuciových nasledovníkov. V islame patrí púť do Mekky k piatim svätým povinnostiam 
veriaceho. 
 Dejiny Izraela nám hovoria, že skôr, ako Joziášova deuteronomická reforma51 
uskutočnila jednotu svätyne, zisťuje sa v Izraeli existencia početných pútnických stredísk, 
posvätných miest, zviazaných so svätými dejinami, kam ľud prichádzal hľadať Boha. Dejiny 
patriarchov referujú iba o jednom putovaní vo vlastnom zmysle (cesta Jakuba s ľudom do 
Betelu; porov.: Gn 35, 1-7). V neskoršom období sa zisťuje, že sa po dlhý čas zachovalo 
náboženské zhromažďovanie, a teda putovanie, pri rozlične dôležitých svätyniach: Sichem 
(Joz 24, 25; Sdc 9, 6), Betel (1 Sam 10, 3) tam ukazuje pútnikov (1 Kr 12, 29; Am 5, 5; 7, 13), 

                                                 
48 KOLEKTÍV AUROROV: Cesty, z ktorých sa rodila Európa: Santiago a jeho púte, Bratislava 2005, s. 5. 
49 „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte“ (Mk 6, 31). - „Ako išli ďalej, vošiel do 
ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta“ (Lk 10, 38). 
50 Ďakovná púť je od 13. storočia najčastejšou pohnútkou k vyhľadaniu pútnického miesta na znamenie 
poďakovania za poskytnutú pomoc (SPM 190). 
51 Joziáš (640-609), júdsky kráľ. Náboženskú a kultovú reformu vykonal roku 621 v spojitosti s objavením 
„Knihy Zákona“ v jeruzalemskom Chráme. Reforma spočívala v odstránení pohanskej modloslužby a svätýň na 
„výšinách“, v očistení chrámu, v reorganizácii a centrálizácii kultu a jeho personálu v Jeruzaleme, v návrate 
k monoteistickej viere v Jahveho a k zachovávaniu Mojžišovho zákona (porov.: 2 Kr 23, 4-25)... 
Deuteronómium  predpisuje, že Izraeliti majú sláviť Veľkú noc všetci na jednom mieste a takto ju už dávno 
neslávili. Svätila si ju každá rodina doma, a to sa nezrovnávalo s nájdenou  Knihou zákona: „Paschu nebudeš 
môcť obetovať v každom svojom bydlisku, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, ale iba na mieste, ktoré si vyvolí Pán, tvoj 
Boh...“ (Dt 16, 5).   
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Bersaba (Am 5, 5). Objavujú sa svätyne aj v Efre (Sdc 6, 24) a Sarai (Sdc 13, 19), kde sa 
spomínajú zjavenia Jahveho anjela. Ďalej je to svätyňa v Šíle, kde prebýva archa a kde sa 
každý rok svätil sviatok Jahveho (Sdc 21, 19). Ale potom, keď Dávid uviedol archu do 
Jeruzalema a Šalamún postavil Chrám (1Kr 5-8),52 najväčšiu dôležitosť nadobúdajú púte do 
Jeruzalema (1 Kr 12, 27).53 
 A tak už oddávna starodávne kódexy Zmluvy (jahvistický – Ex 34, 18-23; 
a elohistický – Ex 23, 14-17) predpisujú celému mužskému obyvateľstvu, aby sa tri razy do 
roka ukázali pred Pánom, Jahvem. Tento predpis sa má splniť v rozličných svätyniach krajiny 
pri príležitosti sviatkov. 
 Joziášova reforma, ktorú načrtol Ezechiáš (2 Kr 18, 4; 22; 2 Krn 29, 31), ruší miestne 
svätyne. Slávenie Paschy a dvoch druhých sviatkov, Sviatku týždňov a Sviatku stánkov, 
určuje v Jeruzaleme. Takto sa usiluje zhromaždiť ľud pred jeho Bohom a ochrániť ho pred 
miestnymi modloslužobnými nákazami. Pravda, po Joziášovej smrti sa táto reforma stala 
otáznou. Ale po návrate z vyhnanstva je jeruzalemský Chrám jedinou svätyňou. Tam 
prichádzajú na veľké sviatky roka pútnici z celej Palestíny a tiež z diaspory,54 ktorá sa začína 
rozširovať. „Žalmy výstupov“ (Ž 120-134) vyjadrujú modlitbu a city pútnikov: ich lásku 
k domu Pánovmu a ku svätému mestu, ich vieru, uctievanie, radosť, že v liturgickom 
zhromaždení uskutočňujú hlboké zjednotenie Božieho ľudu.55 
 Nový zákon v tomto bode neprináša nijakú novotu. Ježiš putuje do Jeruzalema so 
svojimi rodičmi, keď má dvanásť rokov, aby splnil nariadenie Zákona (Lk 2, 41n). Počas 
svojho poslania prichádza do Jeruzalema na rozličné sviatky (Jn 2, 13; 5, 1; 7, 14; 10, 22n; 12, 
12). Aj apoštolovi Pavlovi – po viac ako dvadsiatich piatich rokoch po kríži – záleží na tom, 
aby si vykonal púť na Turíce (Sk 20, 16; 24, 21). 
 Ježiš Kristus však ohlasuje zborenie Chrámu (Mk 13, 2). Odmietnutie Mesiáša 
Izraelom dovŕši zlom medzi Cirkvou a židovstvom. Ba ešte viac. Ježišovo zmŕtvychvstanie 
odteraz sústredí kult jeho verných na jeho oslávenú osobu, nový Chrám, a už nie na nejaké 
miesto na zemi (Jn 2, 19-21); 4, 21-23). Život Božieho ľudu sa predstavuje ako opravdivé 
eschatologické56 putovanie. Toto putovanie vedie Pán Ježiš a jeho cieľom sú duchovné 
reality. 
 Preto ak pútnik navštevuje tieto posvätné miesta, to neznamená – vysvetľuje už 
Teodoret z Cyru,57 aby veril, že Boh je nútený viazať sa na určité miesta. Ak však navštevuje 
miesta, „kde sa odohrali udalosti spásy, robí tak preto, aby živil svoje oči kontempláciou toho, 
čo je objektom jeho túžob, lebo nielen pohľad duše, ale aj pohľad zraku slúži viere 
na duchovné povzbudenie.“58 
  
  

                                                 
52 Chrám -  hlavná židovská svätyňa v Jeruzaleme, kde sa konali obety a bohoslužby. Jeho stavbu plánoval už 
kráľ Dávid po dobytí Jeruzalema (okolo r. 1000 pred Kr.),  postavil ho však až jeho syn Šalamún (970-930 pred 
Kr.). Zbúrali ho Babylončania v r. 586 pred Kr., ale po návrate z babylonského zajatia bol znovu postavený v r. 
520 pred Kr. V Ježišovej dobe stál v Jeruzaleme už tretí Chrám, ktorý dal postaviť Herodes. Ten zničili Rimania 
v r. 70 po Kr., a tým zanikli aj chrámové obety a bohoslužby. 
53 Porov.: LÉON-DUFOUR, X. A KOLEKTÍV: Slovník biblickej teológie. Trnava : Dobrá kniha, 2003, s. 712. 
54 Diaspóra – (gr. rozhodenie, rozptýlenie) – pôvodne sa tento výraz vzťahoval na Židov žijúcich mimo 
Palestíny (Jn 7, 35). V apoštolských časoch židovské komunity sa nachádzali už vo všetkých väčších mestách 
Rímskej ríše. Synagógy v diaspóre boli prvými miestami, kde sa ohlasovatelia evanjelia zastavovali 
a oboznamovali Židov i miestnych pohanov s Kristovým učením.  
55 Slovník biblickej teológie, 2003,  s. 713. 
56Eschatológia  - (gr. eschatos = posledný) – časť systematickej teológie, ktorá sa zaoberá poslednými vecami 
človeka i ľudstva; vo vzniku k človeku sú to hlavne tieto veci: smrť, osobný súd, nebo, očistec, peklo. 
57 Teodoret z Cyru sa narodil okolo roku 395 v Antiochii. Tu dostal i znamenité vzdelanie, ktoré ho robí 
významným učencom z týchto čias. Ako mladý muž sa stal roku 423 biskupom mestečka Cyrus (Kyrrhos). 
58 Porov.: GAVENDA, M.: Budeme putovať. In: Katolícke noviny. Trnava : SSV, 2004, roč. 119, č. 5, s. 5. 
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 3 Púte na sväté miesta 
  
 3.1 Púte k hrobom svätcov 
  
 Na tradíciu židovského putovania do jeruzalemského Chrámu priamo nadviazali prvé 
kresťanské púte. Putovanie patrilo od prvých storočí k základným prejavom života Cirkvi. 
Bolo jednou z foriem účasti širokej veriacej verejnosti a prejavom jej duchovného života.  

V 2. a 3. storočí po Kr. ešte nemožno hovoriť o pútiach v pravom zmysle slova, 
pretože prví kresťania, v súlade so slovami Lukášovho evanjelia, nehľadali Krista medzi 
mŕtvymi (porov.: Lk 24, 5), ale svoju nádej zameriavali k jeho novému príchodu, 
k nebeskému Jeruzalemu (porov.: Hebr 12, 22). 

Situácia sa zmenila až v 4. storočí, keď cisár Konštantín Veľký (306-337) roku 313 
udelil Cirkvi slobodu. Kresťanstvo už nielen že nebolo prenasledované, ale získalo podporu aj 
u cisárov. Vznikajú nové chrámy, mnohé z nich na „svätých miestach“, t. j. tam, kde žil 
a pôsobil Ježiš Kristus a jeho učeníci. Cisár Konštantín Veľký a jeho matka Helena dali 
postaviť chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme, ktorý bol považovaný za ústrednú svätyňu 
kresťanstva a stal sa cieľom mnohých pútnikov.59 V Jeruzaleme a v jeho okolí vzniklo mnoho 
stavieb, ktoré pripomínali starozákonné udalosti. Cieľom pútnikov bolo hlavne okolie dolného 
toku Jordána, Galilei a vrchu Sinaj. Uctievané bolo miesto nanebovstúpenia Pána, Olivová 
hora, hrob Panny Márie a i. 

Okrem biblických miest navštevovali pútnici na Východe predovšetkým hroby 
mučeníkov a svätcov; tiež miesta, kde boli uložené ich ostatky. V Malej Ázii sú už v 4. 
storočí vyhľadávané niektoré dôležité posvätné miesta: Efez s hrobom sv. apoštola Jána, 
Chalcedónia, Cézarea v Kapadocii, Izaurská Seleucia. Je to práve táto oblasť, kde v 5. storočí 
vznikol celkom nový typ pútí: putovať k slávnym stylitom.60 Simeon Starší (389-459) je ešte 
za živa stredobodom všeobecného záujmu a po jeho smrti stĺp v strede baziliky, postavenej 
v tváre kríža, je métou mnohých pútnikov.61 

Aj Egypt sa stal v tom istom storočí miestom pútí, vďaka tomu, že sa stal kolískou 
mníšskeho života. Vynikali dve pútnické miesta. Prvým bolo mesto Abu Mina s chrámom sv. 
Menasa. Druhým bol chrám sv. Cyra a Jána v Menuthis. 

Ďalšími pútnickými miestami, napr. v Grécku, bol chrám sv. apoštola Andreja v Patras 
a v Salonikách chrám sv. Demetera.  

Konštantinopol sa stáva doslova klenotnicou relikvií, pochádzajúcich zo všetkých 
oblastí Východu, medzi nimi ostatky sv. Kozmu a Damiána, sv. Jána Krstiteľa a sv. 
Artémia.62 

Najstaršie správy o počiatkoch pútí nám zachoval cirkevný historik Euzébius 
Cézarejský.63 Pútnička Pavla v Betleheme „kontemplovala očami viery dieťa zavinuté do 
plienok a uložené v jasliach.“64 Významný je aj popis ciest pútničky z južnej Galie, z územia 
dnešného Francúzska, rehoľníčky Etherie, ktorá putovala okolo roku 400 po Sinajskom 

                                                 
59 „Z najstarších správ pútnikov do Svätej zeme vidno, že navštevovali posvätné miesta v Jeruzaleme...“ – 
Porov.: ŠPIDLÍK, T.: Pramene svetla. Trnava – Prešov : SSV – Blahovistnik, 2000, s. 515. 
60 Stylita (gr. stylos = stĺp) – pustovník, ktorý žil na stĺpe. Najznámejším predstaviteľom tejto askézy je Simeon 
Stylita (390-459), ktorý žil na stĺpe (kde mal vybudovanú malú ohrádku s plochou 1, 2 m štvorcových) od r. 425 
až do smrti. Zo stĺpa kázal a dával rady pútnikom. 
61 Porov.: GAVENDA, M.: Putovanie v dejinách a súčasnosti putujúcej Cirkvi. In: Duchovný pastier – revue pre 
teológiu a duchovný život. Trnava : SSV, 1995, roč. LXXXVI., č. 8, s. 350-355. 
62 Porov.: LENČIŠ, Š.: Putovanie v živote veriaceho človeka. Prešov : Klub kresťanských pedagógov, 200, s. 4. 
63 EUZÉBIUS CÉZAREJSKÝ (260-340) – biskup, apologéta, autor prvých dejín Cirkvi od apoštolských čias až 
po svoju dobu (Historia Ecclesiastica). Napísal Život cisára Konštantína a dielo Palestínski mučeníci, v ktorom 
opísal prenasledovanie kresťanov za cisára Diokleciána. Nazývajú ho „otcom cirkevných dejín“. 
64 Porov.: GAVENDA, M.: Budeme putovať. In: Katolícke noviny. Trnava : SSV, 2004, roč. 119, č. 5, s. 5. 
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poloostrove, Egypte a Palestíne, Mezopotánii a Malej Ázie.65 Púť do Svätej zeme nadobudol 
taký význam, že po dobytí Jeruzalema Arabmi (r. 630) cisár Karol Veľký uzavrel s kalifom 
Hárúnom ar-Rašídom zmluvu na ochranu pútnikov smerujúcich do Palestíny. 

Na Západe sa stal svätým miestom a prednostným cieľom pútnikov z mnohým krajín 
Rím s hrobmi mnohých mučeníkov, predovšetkým sv. apoštolov Petra a Pavla. Mesto bolo 
doslova posiate svätyňami, v ktorých boli uctievaní rôzni svätí. Jeho význam vzrástol zvlášť 
v roku 1300, keď pápež Bonifác VIII. bulou Antiquorum habet fida relatio vyhlásil prvý 
Jubilejný rok. Tu sa začali ešte viac šíriť púte k hrobom dvoch apoštolov sv. Petra a Pavla, 
ktoré dostali pomenovanie Ad limina apostolorum (K hrobom apoštolom).  

Na začiatku 5. storočia vyzýva básnik Paulin z Périgueux veriacich, „aby tí, ktorí 
nemôžu putovať do svätých miest v Palestíne, a ani do Mesta apoštolov, sú Božou milosťou 
pozývaní putovať do bližších miest“. Týmto začali veriaci putovať pre nich na dostupnejšie 
pútnické miesta.66 

Takto už od 4. storočia viedli cesty pútnikov nielen k hrobom mučeníkov, ale aj 
významných duchovných vodcov, predovšetkým biskupov a rehoľníkov, ktorí zomreli 
v chýre svätosti.  

Známymi sa stali púte v Gálii, Španielsku, Taliansku a v Afrike. 
V Gálii vynikalo predovšetkým pútnické miesto v Tours, v ktorom bol biskupom 

v rokoch 371-379 sv. Martin, a tam bol aj pochovaný. V Afrike bola známa predovšetkým 
úcta k mučeníkom sv. Perpetue a Felicite a mučeníkovi z Kartága sv. Cypriánovi. 

V Španielsku sa dostalo do popredia pútnické miesto v Compostele.67 Podľa tradície je 
tam pochovaný sv. apoštol Jakub Starší.68 Vznik tohto pútnického miesta najnovšie výskumy 
zaraďujú do obdobia okolo r. 830, keď na odľahlom severozápadnom výbežku Iberského 
polostrova, v diecéze Iria, bol objavený starý hrob, ktorý údajne patril apoštolovi Jakubovi 
staršiemu. Protagonistom tohto nálezu, okolo ktorého sa postupne vytvorilo mesto 
Compostela, bol biskup Teodomiro († 847), ktorý o ňom ihneď informoval vtedajšieho vládcu 
Alfonza II. Astúrskeho a ten bez meškania pricestoval na miesto, aby sa pri hrobke mŕtveho 
pomodlil. Práve on sa stal ochrancom prvého kostola, ktorý bol vybudovaný nad hrobkou 
a tiež prvým významným mecenášom kultu apoštola Jakuba.69 

Santiago de Compostela70 bolo jedným z hlavných cieľov pútnikov v 10.-15. storočí. 
Púte k hrobu sv. Jakuba mali mnoho trás. Hlavnými zastávkami na týchto trasách boli ďalšie 
významné pútnické miesta. Na týchto trasách boli postavené zariadenia pre pútnikov – 
nemocnice a hospice. Santiago de Compostela sa tešilo takej obľube, že sa dostalo takmer na 
úroveň Ríma.71 „Od obdobia vrcholného stredoveku (11. a 12. storočie) sa tento kult 
vyzdvihol na úroveň pútí do Ríma a Jeruzalema a ako dôsledok obrovských politických, 

                                                 
65 Rehoľníčka Etheria veľmi živo opisuje obrady Veľkého týždňa a priebeh slávnosti. – Porov.: JUDÁK, V.: 
Úsvit nového dňa. Trnava : SSV, 2003, s. 87. 
66 Porov.: LENČIŠ, Š.: Putovanie v živote veriaceho človeka. Prešov : Klub kresťanských pedagógov, 2000, s. 4.  
67 V r. 1987 boli Cesty svätého Jakuba (los Caminos de Santiago) – sieť pútnických ciest, pretínajúcich celú 
Európu a vedúcich do Compostely vyhlásené Radou Európy za prvú kultúrnu cestu Európy; v r. 1993 boli 
v rámci UNESCO zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. – Porov. MRÁZOVÁ, M.: Santiago a 
 jeho púte. In: Rodinné spoločenstvo. Náboženský a kultúrny časopis kresťanských rodín. Bratislava : Hnutie 
kresťanských rodín, október 2004, č. 8, obálka, s. 2. 
68 Sv. apoštol Jakub, syn Zebedejov a Salome, starší brat sv. apoštola Jána Bohoslova. Pochádzal z Galiley a žil 
v Betsaide. Voláme ho Jakubom Starším na rozdiel od Jakuba Mladšieho, ktorý bol tiež apoštolom. Jakub Starší 
bol prvým z apoštolov, ktorý podstúpil mučenícku smrť. Stalo sa to v Jeruzaleme v rokoch 42-44 na rozkaz 
kráľa Herodesa Agripu I.Španieli si zvolili sv. apoštola Jakuba za svojho nebeského orodovníka a medzi nimi 
dodnes žije podanie, že on hlásal v Španielsku Kristovu vieru. – Porov.: Mt 4, 18-22. 
69 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV: Cesty, z ktorých sa rodila Európa: Santiago a jeho púte. Bratislava : 
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, 2004, s. 11. 
70 Santiago – znamená v španielčine svätý Jakub. 
71 LENČIŠ, Putovanie v živote veriaceho človeka, 2000, s. 5. 
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hospodárskych, náboženských, demografických a iných premien, ktoré v tej dobe poznačili 
celú Európu, sa stal jedným z najvýznamnejších kultových prejavov kresťanstva“.72 

Tri z nezameniteľných atribútov pútnika, palicu, kapsu a predovšetkým svätojakubskú 
mušľu, symbol kompostelského svätca, velebí Kalixtov kódex73 už v polovici 12. storočia. 

Príchod a pobyt pútnikov v Bazilike Santiaga de Compostela, vytúženom cieli, časom 
nadobudol ceremoniálny charakter. Skôr, než pútnik vyrazil na často nebezpečnú cestu, čakal 
ho zložitý rituál, ktorého najpodstatnejšou časťou bolo udelenie požehnania a odovzdanie 
palice a kapsy. Až dodnes sa v platnosti zachovalo veľa zo zvykov: prinášanie milodarov, 
objímanie apoštolovho obrazu, či certifikát, ktorým Compostela potvrdzuje absolvovanie 
púte. 

V Taliansku okrem Ríma vzniklo známe pútnické miesto v Nole, kde bol pochovaný 
sv. Félix. K ďalším patrili chrámy ako napr. Miláno, Aquileia, Ancona a Ravenna, kde sa 
nachádzalo veľké množstvo relikvií. 74 Pútnici radi putovali aj na Monte Gargano, ktoré bolo 
zasvätené sv. Michalovi. 75 

Významnou udalosťou bolo tiež prenášanie ostatkov svätých. Dôvodom mohla byť 
snaha ochrániť ostatky pred zneuctením počas nepriateľských vpádov. Tiež aj túžba zbožných 
veriacich poskytnúť im dôstojnejšie uloženie. V takomto prípade sa prenesenie ostatkov 
uskutočňovalo nákladnou inscenovanou procesiou. V dobových správach sú obvykle 
pripojené informácie o mnohých zázrakoch, aby sa zvýraznilo pôsobenie ostatkov. 

 
 
3.2 Púte k relikviám 
 
Od počiatku 8. storočia sa najvýraznejším prejavom zbožnosti stalo uctievanie relikvií. 

Ostatky svätých boli rozdeľované na malé časti a rozptýlené na mnohé miesta. Panovníci 
a predstavitelia Cirkvi sa usilujú o získanie čo najväčšieho množstva relikvií,76 aby si zaistili 
účinný príhovor na nebesiach a zvýšili význam chrámu v mieste svojho sídla. Tak sa napr. do 
Prahy dostala časť ostatkov talianskeho mučeníka sv. Víta, a neskoršie za Karola IV. ostatky 
burgundského kráľa sv. Žigmunda, povýšeného na jedného z patrónov krajiny. 

Ostatky boli uložené v nádherne prevedených, umelecky vysoko kvalitných 
relikviároch,77 spravidla umiestnených za oltárom a nosených pri procesiách.78  

                                                 
72 KOLEKTÍV AUTOROV: Cesty, z ktorých sa rodila Európa: Santiago a jeho púte. Bratislava : Slovenské 
národné múzeum - Historické múzeum, 2004, s. 14. 
73 Codex Calixtinus (Kalixtov kódex), cca 1160, Museo de Pontevedra, Španielsko. Inv. 86.025. 
74 LENČIŠ, Putovanie v živote veriaceho človeka, 2000, s. 5. 
75 Uctievanie sv. archanjela Michala v jaskyni na vrchu Gargano je najstarším pútnickým miestom v Taliansku. 
Základom je zjavenie. Podľa legendy v r. 493 istý pastier v hneve vystrelil šíp na zatúlaného býka. Šíp sa 
zastavil vo vzduchu a vrátil sa k strelcovi. Po jednej pobožnosti sa archanjel Michal zjavil biskupovi zo Siponta 
a oznámil mu, že chce byť uctievaný v jaskyni na tomto vrchu. V r. 495 archanjelovi Michalovi pripísali 
záchranu Siponta pred Gótmi. Vtedy sa zjavil biskupovi Lorenzovi, ktorý sa k nemu modlil o pomoc. Počas 
bitky archanjel Michal sám hádzal blesky na nepriateľov. Keď mu na túto pamiatku bola postavená kaplnka, 
povedal, že túto kaplnku sám posvätil. Na dôkaz jeho slov bol nájdený oltár s krížom a odtlačok archanjelovej 
nohy v skale. – Porov. SPM 116. 
76 Relikvie sú predovšetkým ostatky svätcov, na druhom mieste predmety, ktoré sú posvätené tým, že ich svätec 
používal za svojho života (napr. odev), alebo dotykom s jeho ostatkami (prsť z hrobu, tkaniny, olej a i.) – (SPM 
191). 
77 Relikviár – schránka na relikvie, často zhotovená z drahocenných materiálov. Jej vonkajšia podoba môže byť 
rôzna, od jednoduchej skrinky až po relikviárovú monštránciu. Relikviáre sú často zhotovené v tvare časti tela 
(ruky, hlavy, nohy), v súvislosti s tým, ktorá časť svätcovho tela sa v nich uchováva (SPM 191). 
78 Procesia je často srdcom púte. Je to slávnostný alebo prosebný sprievod, pri ktorom veriaci spoločnou 
modlitbou velebia Boha, alebo ho prosia o odvrátenie zla. Sú známe aj niektoré špecifické formy, ako napr. 
„skákavé“ procesie v Echternacte (SPM 191).  
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Tu možno spomenúť relikvie (ostatky) sv. Mikuláša v talianskom meste Bari na 
poloostrove Gargano. Sv. Mikuláš, ktorý sa narodil v maloázijskom meste Patrase, patrí 
k najznámejším svätcom tak Východu ako aj Západu. Legenda mu pripisuje mnohé zázraky. 
Historicky je istá iba doba jeho pôsobenia v biskupskom úrade v Myre, kde pravdepodobne 
zomrel 6. decembra 342 alebo 352 a bol tam aj pochovaný Od 6. storočia je zaznamenané 
jeho uctievanie. Jeho ostatky sú dodnes hlavným cieľom pútnikov. Podľa legendy už v Myre 
zo svätcových ostatkov vytekal vzácny balzam, ktorý bol priezračný ako voda a po jeho 
prenesení do Bari (r. 1087) zázračný jav pokračoval. Pútnici si preto odnášajú „Mannu sv. 
Mikuláša“ v sklenených fľaštičkách. Hlavným pútnickým dňom je 8. máj – výročie 
prenesenia ostatkov. Na počesť tohto patróna námorníkov sa v Bari koná celodenná procesia 
plachetníc a bárok na mori. Svätcovu sochu sprevádzajú na slávnostne vyzdobenej lodi. Keď 
sa čln vráti na breh, začína nočná procesia mestom.79 

Najuctievanejšími relikviami boli predmety, ktoré mali priamy vzťah k Ježišovi 
Kristovi a jeho Matke, Panne Márii. Boli ukazované časti odevu, ako napr. Kristovo rúcho 
v Trevíre či Turínske plátno. Tiež symbolické odkazy na mučeníctvo, ako napr. klinec či 
drevo (trieska) z Kristovho kríža. Z relikvií sa často stal predmet so zázračnou mocou a ich 
drahocennosť bola hodnotená určitými odpustkami. Atraktivita cieľa pútí sa tak zvyšovala 
úmerne množstvu uctievaných predmetov a odpustkov, ktoré na nich bolo možné získať.  

Vedľa uctievania známych relikvií vzťahujúcich sa ku Kristovi sa objavili v priebehu 
stredoveku predovšetkým púte k Svätej krvi (k relikviárom s Kristovou krvou, napr. hostií či 
textilu, ktoré ňou boli postriekané).  

 
 
3.3 Milostivé sochy a obrazy 
 
Hlavným cieľom pútnikov, ktorý pretrváva až do dnešných čias, nie sú relikvie, ale 

zázračné sochy, obrazy a ikony. Približne od 11. storočia vzrastá na celom Západe úcta 
k Panne Márii, a množia sa chrámy, ktoré sú jej zasvätené. Centrom kultu sa prakticky vždy 
stáva milostivá socha alebo obraz. Milostivou je nazývaná preto, že sú jej pripisované 
zázračné účinky (uzdravenie, záchrana života, úrody, narodenie potomka a pod.).  

Podľa chápania Katolíckej cirkvi tieto zázraky nepôsobí sám obraz, ale osoba, ktorú 
zobrazuje. Je preto potrebné rozlišovať medzi ikonou východnej cirkvi, ktorá je považovaná 
za sprítomnenú osobu svätca, a preto je uctievaná, - a západným obrazom, ktorý nebol 
vytvorený ako posvätný, a teda hodný uctievania, ale vznikol a začal byť uctievaný zhodou 
rôznych okolností. Vo východnej cirkvi je teoreticky považovaná za zázračnú nielen pôvodná 
mariánska ikona, určitým spôsobom zhotovená a v súlade s tým pomenovaná, ale aj 
ktorákoľvek ďalšia mariánska ikona, vystavená v ľubovoľnom chráme a označená 
zodpovedajúcim spôsobom. Obidve sa môžu tešiť rovnakej úcte.80 Naproti tomu náboženské 
obrazy na Západe sú cieľom pútí, ktoré začali často náhodne a sú otázkou zvyku.81 

Zvláštnosťou sú púte do Grécka, na horu Athos. Tu sa neputuje v pravom zmysle 
slova, pretože ženám je návšteva mníšskej republiky zakázaná a muži-laici potrebujú zvláštne 
povolenie k pobytu. Predsa tu existujú milostivé obrazy, ktoré sú vyhľadávané zahraničnými 
pútnikmi. Ako príklad možno uviesť zázračnú ikonu Panagia Tricheirousa (trojruka) 
v srbskom kláštore Chilandari. O ikone sa traduje, že ju maľoval sám sv. Lukáš, keď 
sprevádzal sv. Pavla na jeho misijných cestách.82 Ikona má zaujímavú históriu. Pre 

                                                 
79 Porov. SPM 110. 
80 Napr.: Klokočovská ikona a jej kópie. 
81 Porov.: JÖCKLE, C.: Slavná poutní místa. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 10. 
82 V 8. stor. jej majiteľom bol údajne sv. Ján Damascénsky (asi 657-749), ktorý rozvinutím teológie ikony 
významne prispel k ukončeniu obrazoboreckých sporov. Podľa legendy, byzantský cisár Lev III. (716-741), 
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zaujímavosť možno spomenúť, že pútnici si odtiaľ odnášajú vetvičky z prastarej vinnej révy, 
ktorej korene siahajú až pod pôvodný hrob zakladateľa kláštora sv. Simeona.83 Tieto vetvičky 
údajne liečia neplodnosť. 

Pomerne vzácne sú púte k svätému Krížu. Mnohé kaplnky svätého Kríža sú 
umiestnené na návrší. Pútnik si takto pri výstupe môže v duchu zopakovať výstup na Golgotu. 
Ide tu teda o akýsi predobraz krížovej cesty.  

V poreformačnom období, keď sa teológia stala špekulatívnejšou, sa objavili aj púte 
k Najsvätejšej Trojici.  

Zvláštnosťou sú tzv. púte ku kópiám devocionáliám.84 Pri nich je na určitom mieste 
umiestnená kópia obrazu uctievaná pútnikmi inde, pričom podobnosť oboch diel môže byť 
len približná. Musí byť však zaručené, že uctievaná kópia zhruba ikonograficky zodpovedá 
prvotnému obrazu a nejakým spôsobom s ním súvisí. Súvislosť je spravidla vyjadrená v názve 
púte. 

 
 
3.4 Miesta eucharistických zázrakov 
 
Eucharistia je tajomstvom, nie zázrakom. To, čo sa v nej uskutočňuje, teda skutočná 

prítomnosť Ježiša Krista s jeho osláveným telom, je mimo našej zmyslovej skúsenosti. 
Eucharistické zázraky85 sú však mimoriadnymi prípadmi premenenia počas svätej 

liturgie, ktoré môžeme pozorovať zmyslami. Stávajú sa viditeľným znakom Ježišovej 
skutočnej prítomnosti. 

Vo svete sa nachádza viac ako 132 miest, kde bolo možné vidieť eucharistické 
zázraky. Niektoré so zázrakov pretrvávajú vo svojej podstate až dodnes. 

Skutočnosťou je, že napr. i vo Fatime a v Lurdoch sa dejú zázraky. Nie vždy sú však 
zverejnené. Ale ako ťažko je dokázať historickosť eucharistických zázrakov, tak ťažké je 
pochopiť ich skutočnú hodnotu. Ako ťažké, ak je to vôbec možné, sa dá v mnohých prípadoch 
rozlíšiť medzi tým, čo je historické pravdivé a medzi tým, čo malo slúžiť len ako pre 
katechézu a vyučovanie veriacich. 

Taliansko je posiate eucharistickými zázrakmi. Známych je 69. Ide o mimoriadne 
skutočnosti, ktoré sú však žiaľ neznáme i v kresťanskom svete. 

Lanciano, starodávne talianske mesto v provincii Chieti, uchováva už takmer 13. 
storočí prvý a najväčší eucharistický zázrak Katolíckej cirkvi (okolo r. 750). Ďalšie talianske 
mestá: Trani (r. 1000); Ferrara (r. 1171); Alatri (r. 1228); Bolseno - Orvieto (r. 1263); Offida 
(r. 1280). Valvasone (r. 1294); Cascia (r. 1330); Bagno di Romagna (r. 1412); Turín (r. 1453); 
Asti (r. 1535); Morrovalle (1560); Siena (r. 1730); Patierno (r. 1772) a i. 

Švajčiarsko (Ettiswile 1447; Bourgillon-Bürglen 1923); Španielsko (Iborra 1010; 
Moncada 1392); Siera Morena 1530; Zaragoza 1427; Valencia 1554); Portugalsko (Fatima 
                                                                                                                                                         
nepriateľ ikon, dal sv. Jánovi Damascénskemu odťať ľavú ruku. Keď sa však sv. Ján modlil pred ikonou Božej 
Matky, ruka mu zázračne opäť prirástla. K obrazu preto pripevnil tretiu, striebornú votívnu ruku. Preto sa ikona 
nazýva Tricheirousa, t. j. „trojruka“ (porov. SPM 100). 
83 Sv. Simeon – vl. menom Štefan I. Nemanja, srbský kráľ (1159-1195). V r. 1196 spolu so svojím synom 
Rastkom založil kláštor Chilandari, do ktorého vstúpil ako mních a prijal meno Simeon. Rastko prijal meno Sáva 
(porov. SPM 10). 
84 Devocionálie – (lat devotio = nábožnosť) – kolektívny názov pre predmety, ktoré sa používajú ako pomôcky 
na prehĺbenie nábožnosti, napr. obrázky, krížiky, ruženec, medailóniky a pod. Cirkevným požehnaním sa tieto 
veci stávajú sväteninami. 
85 Zázrak. – Nevysvetliteľná udalosť prekračujúca ľudské chápanie, ktoré je považované za priamu intervenciu 
Boha. Môže dať podnet k vzniku púte. Rovnako, že na určitom pútnickom mieste dôjde, bolo a je motiváciou pre 
účasť na púti. Zázraky, ktoré sa na pútnických miestach udiali, sa v minulosti zaznamenávali do zvláštnych 
knižiek. Pri mnohých pútiach hľadali pútnici uzdravenie z chorôb tým, že sa dotýkali relikvií alebo svätcovho 
hrobu či vykonávali určité rituálne praktiky. Napr. umývali sa vodou z prameňa (porov. SPM 191). 
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1916); Francúzsko (Avignon 1226; Faverney 1608); Holandsko (Amsterdam 1345); Poľsko 
(Krakov 1918); Rusko (Dubno 1866) a i.86 

 
 
3.5 Miesta nebeských zjavení 
 
Popri pútiam ku kultovým obrazom existuje stará tradícia pútí k miestam zjavenia 

archanjela Michala, Ježiša Krista, Panny Márie či svätých. 
„Dôležitú úlohu pri uchovávaní duchovnej sily a kresťanskej viery zohrávali 

a zohrávajú aj dnes pútnické mariánske miesta. Mnohí možno ani netušia, že na európskom 
kontinente sa nachádza vyše sto známych i menej známych pútnických miest. Materskou 
krajinou mariánskych zjavení je Francúzsko. Veď všetky zjavenia až do portugalskej Fatimy 
v r. 1917 sa odohrali práve v tejto zemi [...]. Podľa rôznych štatistík sa Panna Mária so 
svojimi posolstvami zjavila vo svete až na sedemsto miestach, z ktorých Vatikán oficiálne 
uznal iba tucet. Medzi nimi sú i najznámejšie mariánske svätyne v Európe. “87 

So zjavením Panny Márie je spojený celý rad mariánskych chrámov. Tiež milostivé 
obrazy môžu na sebe upozorniť formou zjavení. Toto je prípad často sa opakujúcich legiend 
o mariánskych obrazoch zavesených na strome. 

Pokiaľ ide o mariánske zjavenia, treba pripomenúť, že sú to neobyčajné zážitky 
určitých osôb, ktoré mali videnie Panny Márie, pričom zvyčajne od nej dostali isté pokyny 
a odkazy, ktoré mali potom odovzdať predstaviteľom Cirkvi, alebo oznámiť ľudu.88 Tu je 
potrebné zdôrazniť, že všetky tieto „zjavenia Panny Márie, pokiaľ sú autentické, nám 
nepredkladajú nič také, čo by bolo mimo evanjelia. Nepripravujú nijaké prekvapenia na 
uspokojenie zvedavcov, senzácie alebo čosi podobné, ale nás vracajú k tomu, čo je 
jednoduché a podstatné, čo máme sklon ľahko prehliadať.“89 

 Od stredoveku bolo takýchto zjavení veľmi mnoho a nie je isté, či niektoré z nich 
neboli iba subjektívne halucinácie. „Dodatočne ich jednotlivo nemáme ako skontrolovať. 
Často ide o zázračné zhody okolností, ktoré by sme azda ani nemali charakterizovať ako 
zázrak v pravom zmysle. Všetky tieto veci sú rozhodne výrazom osobitnej dôvery, akú 
vkladajú ľudia do Panny Márie. Cez Máriu vyzerá tvár Boha a Krista tak, že ju možno ľahšie 
chápať“, poznamenáva pápež Jozef Ratzinger.90  

Od čias reformácie je však cirkevná vrchnosť veľmi opatrná pri oficiálnom schválení 
zjavení. Za posledných 500 rokov to urobili iba v niektorých prípadoch: Guadalupe, Mexiko 
(kde sa Panna Mária zjavila sv. Juanovi Diegovi v r. 1531), La Salette, Francúzsko (Melanie 
Mathieu a Maximin Giraud, 1846), Paríž, rue du Bac (sv. Katarína Labouré, 1870), Lurdy, 
Francúzsko (sv. Bernadeta Soubirousová, 1858), Fatima (Lucia, bl. František a bl. Hyacinta, 
1917). To však neznamená, že ostatné zjavenia (napr. Garabandal, Medžugorje, Litmanová) 

                                                 
86 Porov.: HAESELEOVÁ, M.: Eucharistické zázraky. Bratislava : Vydavateľstvo Genezis, 1991. – Tiež: 
Tajomná prítomnosť. Šestnásť eucharistických zázrakov v Taliansku. Miláno : VOCEPIÚ, 1997. (Videokazeta so 
slovenským dabingom. – J. Kováčik. Bratislava : LTV STUDIO, s. r. o.). 
87 SVÄTOKRÍŽNY, J.: Najznámejšie európske mariánske pútnické miesta. In: Rodinné spoločenstvo – 
náboženský a kultúrny časopis kresťanských rodín. Bratislava : Hnutie kresťanských rodín, 2004, roč. 20, č. 8, s. 
10. 
88 Tak napr. Fatimské posolstvo, ktoré v podstate nie je veľmi komplikované, tri vizionárske deti ho formulovali 
takto: „Som Ružencová Krásna Pani!... Prišla som, aby sa ľudia polepšili. Mali by prestať urážať Pána Boha.“ 
Jozef Ratzinger (pápež Benedikt XVI.) spomína, že sám mal možnosť hovoriť s Luciou, ktorá jediná 
z vizionárskych detí žila dlhší čas. Povedala mu veľmi nástojčivo: „Rozprávajte o tom ľuďom!“ – Porov. 
RATZINGER, J.: Boh a svet. Trnava : SSV, 2002, s. 252. 
89 RATZINGER, Boh a svet, 2002, s. 252. 
90 RATZINGER, Boh a svet, 2002, s. 249-250. 
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nie sú autentické. Ak prinášajú „ovocie ducha“ (porov.: Gal 2, 22-23) a vydržia skúšku času, 
treba k nim zaujať skôr vyčkávacie než odmietavé stanovisko.91  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Porov.: VNUK, F.: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava : SMARAGD, 2003, s. 179-180. 
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4 Historický kontext pútí 
 
4.1  Púte a pútnici v stredoveku 

  
Púte v stredoveku sú osobitnou zvláštnosťou. Stredovekého pútnika bolo možné 

poznať už z diaľky podľa charakteristického odevu a vybavenia. Bežný dobový odev 
doplňoval plášť s kapucňou, dlhou pútnickou palicou, brašňou, okrúhlou fľašou na vodu, 
zavesenou na povraze, ruženec a pútnický odznak, ktorý pred začiatkom cesty požehnal 
kňaz.92 Po celý čas putovania bol pútnik pod ochranou práva: nikto ho nemohol svojvoľne 
uväzniť, napadnúť či ekonomicky vykorisťovať. V čase, keď sa zúčastnil na púti, sa nikto 
nesmel zmocniť jeho majetku. Tomu, kto by tieto ustanovenia porušil, hrozilo vyobcovanie 
z Cirkvi. 

Väčšina pútnikov sa vydávala na cestu peši. Jednak z nedostatku finančných 
prostriedkov, jednak na znamenie pokánia. Vznešené osoby posledný úsek cesty často 
vykonávali peši a neraz aj bez obuvi na znamenie pokory. Takto napr. putoval francúzsky 
kráľ sv. Ľudovít IX.93 do katedrály v Chartres94 a i. 

Na dlhých cestách nachádzali pútnici prístrešie väčšinou v kláštoroch. Od 12. a 13. 
storočia vznikala pri hlavných pútnických trasách sieť hospicov, nocľahární pre pútnikov. 
Poskytovali prístrešie zvlášť chudobným, pretože pre zámožných pútnikov nebolo problémom 
prenocovať v hostinci. 

Návšteva svätyne, ktorá bola cieľom púte, prebiehala podľa ustáleného rituálu. Pútnik 
sa väčšinou zúčastnil nočnej vigílie95, pri ktorej mal možnosť formou modlitby vysloviť svoje 
prosby. Modlitba bola často spojená s prejavmi pokánia. V niektorých pútnických chrámoch 
sa zachovali tzv. inkubačné rituály, zdedené z antiky: pútnici prosiaci o uzdravenie prespávali 
v chráme v nádeji, že sa im miestny svätec (príp. Panna Mária) zjaví a uzdraví ich. Po vigílii 
nasledovali ďalšie pobožnosti rôznej dĺžky. Vyvrcholením púte bola možnosť vidieť ostatky 
svätca, prípadne dotknúť sa ich. 

Ako odmenu za príhovor, vyslyšanie prosby či uzdravenie prinášali pútnici votívne 
dary. Často to boli voskové napodobeniny telesných orgánov, domov, dobytka úrody. Darmi 
však mohli byť aj peniaze, poľnohospodárske produkty či hospodárske zvieratá. Zámožní 
pútnici obetovali i cenné umelecké predmety. Najbežnejším votívnym darom bola vosková 
svieca. 

Ako pamiatku na vykonanú púť si pútnici odnášali rôzne predmety, špecifické pre 
navštívené miesto. Každá významná svätyňa mala svoj charakteristický pútnický odznak. 

Mnohí svoje zážitky z putovania zapísali do príbehov, ktoré bezpochyby poslúžili 
ďalším.  

 
 

                                                 
92 Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislavský hrad, usporiadalo v dňoch 21.-28. septembra 
2004 výstavu Cesty, z ktorých sa zrodila Európa: Santiago a jeho púte. Na tejto výstave boli prezentované rôzne 
zobrazenia či priame ukážky pútnických atribútov – opasky, palice (napr. vzácna drevená socha sv. Izabely 
Aragónskej s pútnickou palicou zo 17. stor. z portugalskej Coimbry), kapsy, nádoby či neodmysliteľné mušle – 
symbol pútnikov do Santiaga. – Porov. MRÁZOVÁ, M.: Santiago a jeho púte. In: Rodinné spoločenstvo. 
Náboženský a kultúrny časopis kresťanských rodín. Bratislava : Hnutie kresťanských rodín, október 2004, č. 8, 
s. 1. 
93 Sv. ĽUDOVÍT IX. (1215-1270) – bol francúzskym kráľom. Narodil sa v Poissy južne od Paríža. Bol veľmi 
zbožný a ako vladár vynikal spravodlivosťou a miernosťou. Roku 1257 založil v Paríži univerzitu Sorbonu. 
V snahe oslobodiť Palestínu podnikol dve výpravy do Svätej zeme. Pri druhej výprave vypukol v jeho vojsku 
v Tunise mor, ktorému aj sám podľahol  25. augusta 1270. Pochovaný je v Paríži. 
94 Chartres – mestečko vo Francúzsku (južne od Paríža) s nádhernou gotickou katedrálou z 12. storočia. 
95 Vigília - predsviatok,  predprazdenstvo. 
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4.2 Barokové púte 
 
V 14. a 15. storočí sa objavili prvé kritiky zo strany učencov a teológov. Humanisti 16. 

storočia96 ich často zosmiešňovali a reformácia proti nim priamo bojovala. Náboženské vojny 
viedli k zničeniu mnohých milostivých sôch, rozmetanie ostatkov svätých a zbúranie 
chrámov. Až po Tridentskom koncile,97 ktorý viedol k reforme v Katolíckej cirkvi, dochádza 
k renesancii pútí.  

Zatiaľ čo v stredoveku smerovali pútnici spravidla na veľmi vzdialené miesta, 
v baroku98 vzniká po celej katolíckej Európe hustá sieť pútnických miest, kde sú uctievané 
predovšetkým milostivé mariánske obrazy a sochy. 

Výrazným podnetom pre rozvoj mariánskych pútí bolo víťazstvo nad Turkami v bitke 
pri Lepante v roku 1571.99 V mnohých oblastiach sužovaných vojnami sa ľudia utiekali 
k Panne Márii ako k ochrankyni pred nepriateľskými vpádmi. Takto rástli na význame púte 
do belgického Halu, do poľskej Čenstochovej, do rakúskeho Mariazellu, alebo do nemeckého 
Pasova.  

Jedným z najvýznamnejších mariánskych pútnických miest sa stalo talianske Loreto, 
podľa vzoru ktorého vznikali loretánske kaplnky v ďalších európskych krajinách.100 Tradícia 
putovania do Loreta vznikla začiatkom 14. storočia. Má zaujímavú históriu. Keď r. 1263 
Svätá zem padla do rúk islamu, dom Panny Márie v Nazarete bol zbúraný. Podľa legendy 
príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený anjelmi najprv do Dalmácie 
a potom do Loreta (10. decembra 1294).  

Loretánska svätyňa je podľa starej tradície, dnes potvrdenej historickými 
a archeologickými nálezmi, domom Panny Márie z Nazareta. Svätá Panna z Loreta je 
patrónkou cestujúcich vzduchom. Tento titul jej dal r. 1920 pápež Benedikt XV. Z toho 
dôvodu ju letci všade uctievajú ako svoju nebeskú ochrankyňu. Je tiež patrónkou tých, ktorí 
sú v exile a tých, ktorí emigrovali.  

V Čechách dochádza k obnoveniu púte k staroboleslavskému paládiu101 Českej 
krajiny, drobnému mariánskemu reliéfu spájanému s českým patrónom sv. Václava. Po bitke 
na Bielej hore v roku 1620 začína púť k Panne Márii Víťaznej. Najznámejším pútnickým 
miestom sa však stáva Svätá Hora u Příbrami, kde prichádzajú mnohí pútnici nielen z Čiech 
a z Bavorska, ale aj z iných krajín. 

                                                 
96 Humanizmus (lat. humanus = ľudský) – 1. filozoficko-etický názor, ktorý sa zaoberá predovšetkým ľudskými 
(nie náboženskými alebo nadprirodzenými) činnosťami človeka a ľudskej rasy. - 2. etapa renesančnej kultúry 
v 14. stor., ktorá sa začala štúdiom a napodobňovaním klasických antických vzorov v umení a v literatúre (PSK 
110).   
97TRIDENTSKÝ KONCIL (1545-1563) – Devätnásty všeobecný koncil zvolaný Pavlom III. do 
severotalianskeho mesta Trident. Jeho zvolanie si vynútila veľká vnútorná kríza vyvolaná reformáciou. 
Nepodarilo sa ním zachrániť jednotu Cirkvi, ale radom potrebných a účinných opatrení sa vytvorili vhodné 
podmienky renesancie duchovného života. 
98 Barok (franc. baroque – znetvorená perla) – dekoratívny štýl v architektúre, hudbe a výtvarnom umení, ktorý 
pochádza z Talianska, odkiaľ sa v 17. a 18. storočí rozšíril do strednej a západnej Európy i Latinskej Ameriky. 
Rukami vynikajúcich majstrov (Bernini, Rubens, El Greco, Velázquez, Scarlati, Bach, Händel atď.) barok 
splodil diela jedinečnej krásy a trvalej hodnoty vo svetskej i duchovnej sfére. Jeho šíriteľmi boli rehoľné 
spoločnosti, najmä jezuiti a piaristi.  
99 Lepanto – lokalita v Korintskom zálive (Grécko), kde sa v r. 1571 odohrala veľká námorná bitka medzi 
loďstvom kresťanskej Ligy a tureckým loďstvom. Víťazstvo kresťanskej flotily sa pripisovalo orodovaniu Panny 
Márie, lebo ju vzývali o pomoc modlitbou ruženca. Z vďačnosti pápež Pius V. zaviedol sviatok Panny Márie 
Víťaznej (7. október), ktorý jeho nástupca Gregor XIII. zmenil na sviatok Ružencovej Panny Márie. Do 
Rímskeho kalendára bol sviatok uvedený roku 1716. 
100 Miesta na Slovensku, kde sa uctieva Loretánska Panna Mária: Bratislava (2), Kremnica, Levoča, Nitra, 
Prešov, Skalica, Žilina. – V Čechách je známe Loreto na Hradčanoch, ktoré podľa talianskeho vzoru dala 
postaviť Benigna Katarína Lobkovičová, manželka cisárskeho miestodržiteľa v rokoch 1626-27.  
101 Paladium. – posvätná ochrana, záštita. 
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Takto vznikali púte v mnohých krajinách. O jednotlivých pútnických miestach 
vznikala bohatá literatúra. Dôležitým prameňom pre poznanie pútnických miest boli aj 
pamätné knihy o zázrakoch, ktoré opisujú udalosti tak, ako ich popísal jednoduchý prosebník 
v radosti z poskytnutej pomoci.  

Stredoveké pútnické odznaky nahradili v baroku predovšetkým sväté obrázky tlačené 
na papieri, pergamene alebo hodvábe, obvykle predstavujúce milostivý obraz. Obrázky sa po 
návrate z púte zakladali do modlitebných knižiek, vlepovali do skrine a často sprevádzali 
nebožtíka v truhle na poslednej ceste. Popri svätých obrázkoch si pútnici odnášali aj kópie 
sôch z dreva alebo vosku, medaily a podmaľby na skle. Naďalej zostal zvyk prinášať votívne 
dary, ktoré mali vedľa napodobenín častí tela často aj formu pamätných dosiek s nápisom 
alebo obrazom znázorňujúcim zázraky. 

 
 
4.3 Púte v novoveku 
 
Hranicu medzi stredovekom a novovekom priniesla predovšetkým reformácia. Stala sa 

katastrofou, ktorá Cirkev v celých dejinách postihla.102 Ona nielen zrušila jednotu a narušila 
spoločný základ viery, ale rozštiepila aj náboženské myslenie. Okrem reformácie túto novú 
dobu charakterizuje i akási „moderná“ individuálna zbožnosť a do spoločenskej štruktúry 
veľký obrat priniesla aj neskoršia Francúzska revolúcia.103 

Vyššie spomenuté dôvody sa stali príčinou, že na začiatku novoveku nastal v oblasti 
putovania istý útlm. Samotní protestanti videli kresťanské púte len ako symbol duchovného 
putovania kresťana. Cirkev si uvedomovala nutnú potrebu reformy. Tridentský koncil (1545-
1563) vniesol veľké svetlo obnovy do života Cirkvi. Okrem iného sa zaoberal aj záležitosťou 
pútí. Koncil potvrdil, že putovať do svätých miest je dobré a užitočné i to, že je možné si 
uctievať relikvie svätých, pretože ony sú živými článkami Krista a svätyňou Svätého 
Ducha.104  

Napriek ťažkým a krízovým obdobiam v Cirkvi v novoveku, a s tým spojeným 
zmenšením pútí, predsa v centre pozornosti na Západe bolo vždy Večné mesto – Rím. 
Podstatné zväčšovanie pútnikov do Ríma nastalo počas Jubilejných rokov 1575 a 1600.  

Rekatolizácia podstatne prispela aj k rozkvetu mariánskych pútí, ktoré sa veľmi 
rozšírili v 16. a 17. storočí.  

Roky sedemdesiate ako i celé 17. storočie boli rokmi vojen na celom území 
Mukačevského biskupstva. Bojovali medzi sebou z jednej strany maďarskí magnáti – 
kalvínskej viery, z druhej strany habsburské vojská – katolíci. Obe strany sa vzájomne ničili, 
avšak horšie bolo to, že obe strany nešetrili gréckokatolícke chrámy a kláštory, ktoré viackrát 
v priebehu celého 17. storočia horeli, a v nich zhoreli aj dokumenty. 

Z tohto obdobia je známe slzenie ikony v Klokočove v roku 1670, ktoré bolo prvým 
zo série „zázrakov“ aj v iných oblastiach. V roku 1696 plakala ikona v Pócsi, v roku 1699 
ikona v Mikole v Sedmohradsku, v roku 1717 ikona v Sájopálfalva a nakoniec ikona v Ľutine 
v roku 1852.105  

                                                 
102 Reformácia (lat. reformare – znovu vytvárať, obnovovať) – náboženské, sociálne a politické hnutie, v Európe 
približne v rokoch 1517-1648. Spôsobilo schizmu v Cirkvi a dalo vznik protestantizmu. – Porov. VNUK, 
Príručný slovník kresťanstva, 2003, s. 247. 
103 Francúzska revolúcia – politicko-sociálne zmeny, ktoré sa začali v r. 1789 a viedli k pádu starého režimu. Jej 
demokratické a pokrokové črty boli poznačené krutými opatreniami proti Cirkvi, duchovenstvu a veriacim. 
Sloboda náboženstva a práva Cirkvi boli obnovené až konkordátom v r. 1803. – Porov. VNUK, Príručný slovník 
kresťanstva, 2003, s. 96-97. 
104 Porov. LENČIŠ, Putovanie v živote veriaceho človeka, 2000, s. 7. 
105 Porov. ŽEŇUCH, P.: Po stopách klokočovskej ikony, 1993, s. 8. 
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Všetky vyššie spomenuté ikony verejne slzili, ba i plakali. Slzenie ikony nie je 
obyčajný zjav, nie je to niečo každodenné. Musela byť príčina a to veľmi dôležitá, že 
k veriacim sa ozvala a prehovorila Bohorodička nie slovami, ale slzami a plačom.  

Od času týchto zázračných udalostí tisíce veriacich prichádzali na veľkolepé odpusty – 
púte, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili svoju úctu a vzťah k tej, ktorej „prostredníctvom sme 
poznali Božieho Syna a mohli sme prijať jeho presväté telo a prečistú krv“.106 

V 18. storočí môžeme sledovať istý úpadok veľkých pútí. Prispeli k tomu viaceré 
faktory, ako administratívne ťažkosti (písomný doklad pútnika), colné poplatky a pod. Aj 
zrušenie jezuitskej rehole v roku 1773 na určitú dobu do istej miery poznačilo putovanie 
veriacich. V Rakúsko-Uhorsku predovšetkým panovanie Jozefa II. znamenalo veľké škody 
pre Cirkev, a to hlavne zrušenie kontemplatívnych reholí v roku 1781. Tým mnohé významné 
svätyne stratili svojich ochrancov a podporovateľov.  

V 19. storočí pomaly ustáli revolučné myšlienky a násilia. Začali opäť ožívať pútnické 
miesta, hlavne miestne, no aj medzinárodné. 

V roku 1830 sa zjavila Panna Mária v Paríži sv. Kataríne Labouré. 
Zvlášť významným novým pútnickým miestom v roku 1846 sa vo Francúzsku stalo La 

Salette. Následne v roku 1862 už začali na mieste zjavenia stavať baziliku zasvätenú Panne 
Márii. Tak sa vo Francúzsku v 19. storočí stalo La Salette najvýznamnejším pútnickým 
miestom. 

Dvanásť rokov po zjavení sa Panny Márie v La Salette a štyri roky po vyhlásení 
dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie pápežom Piom IX. sa opäť zjavila Božia Matka 
v Lurdách (1848).  

Na začiatku 20. storočia (1917) sa Panna Mária zjavila vo Fatime v Portugalsku. 
V štyridsiatich rokoch 20. storočia začala v Paríži vznikať študentská a neskôr aj 

robotnícka púť do Chatres. 
V roku 1531 mal niekoľko zjavení v mexickom Guadalupe Juan Diego. Po týchto 

zjaveniach sa Guadalupe stalo veľkým pútnickým miestom. 
Veľmi zaujímavým pútnickým miestom sa stali Syrakúzy v Taliansku, kde v roku 

1953 začal slziť obraz Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia začal brat Roger Schutz zhromažďovať mladých 

ľudí do Taizé na modlitbové stretnutia, ktoré sa postupne vyvinuli na ekumenické 
zhromaždenia mladých ľudí z celého sveta. 

 
  

4.4 Nové formy pútí 
 
V 19. storočí sa forma mariánskych pútí zmenila. Tradičný obraz milostivej Panny 

Márie, s výnimkou niektorých vyobrazení Srdca Panny Márie, ustúpil do pozadia. Totiž pod 
vplyvom racionalizmu a osvietenstva sa kľúčovou otázkou stala otázka, ako vlastne vyzerala 
Panna Mária. Na túto otázku už nedokázali odpovedať doterajšie ikonografické vyobrazenia. 
Tak vzniklo predovšetkým vo Francúzsku niekoľko veľkých a významných pútnických miest, 
kde sa Panna Mária zjavila deťom, a milostivý obraz zhotovený podľa výpovedí vizionárov 
zdanlivo na uvedenú otázku odpovedal. Pritom sú i tieto sochy zviazané so západnou 
tradíciou uctievania Panny Márie, či sú to už Lurdy,107 La Salette108 alebo Fatima.109 

                                                 
106 Z modlitby Akatistu k Bohorodičke  (záverečná modlitba). 
107 Lurdy (franc. Lourdes) – mesto v južnom Francúzsku, neďaleko ktorého (na mieste zvanom Massabielle) sa 
v r. 1858 zjavila Panna Mária 14-ročnej pastierke Bernadete Soubirousovej (1844-1879). Spolu bolo 18 zjavení. 
Na mieste zjavenia vyvrel prameň, ktorého voda mala nevysvetliteľné liečivé účinky. Lekársky potvrdené 
zázračné uzdravenia sa tam vyskytujú doteraz. Je jedným z najfrekventovanejších mariánskych svätýň 
a pútnických miest na svete. Od r. 1958 tu organizujú svoju púť aj vojaci z armád celého sveta. 
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 Vedľa týchto pútnických miest existujú aj rôzne púte, ktoré sú príbuzné prejavom 
zbožnosti, keď sa napr. mládež vydá na nočnú púť k akejsi kaplnke na poliach, či v lese. Tieto 
nábožné cvičenia majú skôr charakter súkromnej zbožnosti. 
 Motivácia pútí, ich historický vývoj a dnešný rozvoj sú rôzne a rozdielne. Napriek 
tomu možno určiť niekoľko typických základných čŕt, ktoré zodpovedajú duchovným 
a náboženským prúdom určitých epoch. 
 Putovanie môže byť vykladané ako určité cvičenie v askéze, pretože pútnik pri ňom 
dobrovoľne opúšťa zaužívaný poriadok. Motiváciou k púti môže byť aj hľadanie spásy, 
odpustenie trestu za spáchané hriechy, či získanie odpustkov.110 
 Podľa cirkevnej praxe, ako aj výkladu svetského práva, púťou mohli byť odčinené 
tresty. Kajúcne púte ako aj púte na zmierenie boli v stredoveku ukladané v prípade vraždy, pri 
priestupkoch voči úradom a i. Od 13. stor. ich mohli ukladať nielen cirkevné, ale aj svetské 
súdy.111 Existujú pútnické miesta, ktoré boli k tomuto účelu vybavené pranierom. Takto 
odsúdení dostávali v cieli púte potvrdenie o riadnom podstúpení trestu, aby boli zbavení viny. 
 Od stredoveku až do dnešnej doby sú púte rovnako motivované politicky 
i národnostne. Zatiaľ čo v stredoveku smerovali k miestnym patrónom a svätcom 
považovaných za ochrancov vtedajších vládnucich rodov, v novšej dobe boli zvolené pútnické 
miesta vhodné k povzbudeniu národného cítenia, ako tomu bolo napr. pri rozdelení Poľska. 

Púte sa často objavovali aj ako cirkevné demonštrácie, zvlášť v období útlaku Cirkvi 
v komunistických krajinách po roku 1945. V časoch totality pútnické miesta zohrávali 
dôležité miesto v živote veriacich. „Stávali sa skutočne miestami spojenia s cirkevnou 
hierarchiou cez slávenie bohoslužieb, miestami prehlbovania viery a stretávania sa 
veriacich.“112 Aj keď za púť na tieto miesta sa vyhadzovalo zo škôl, zamestnania a úradov, to 
ešte viac priťahovalo ľudí na toto miesto. Veľkým povzbudením vo viere bola púť v dňoch 6.- 
7. júla 1985 na Velehrade pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Metoda.113 Púť sa premenila 
na politickú demonštráciu. Prítomní pútnici vypískali ministra kultúry, ktorý hovoril 
k pútnikom z pozície marxistickej ideológie.114 Tiež Levoča, Gaboltov, Ľutina (najmä v roku 
1988) a i.  

Púte boli vzácne najmä pre tých, ktorí museli opustiť svoju vlasť. Na pútnických 
miestach hľadali (napr. Altötting v Nemecku115) posilu svojho pocitu spolupatričnosti. Na 
týchto miestach nechali znovu oživiť svoje tradičné náboženské zvyklosti. 
 Pútnické miesta zostali živé až dodnes a ich vplyv presahuje regionálne i národné 
hranice.116 Účasť na pútiach pokladá Druhý vatikánsky koncil za výraz kresťanskej 

                                                                                                                                                         
108 La Salette – francúzska alpská dedina v diecéze Grenoble, kde sa dvom sedliackym deťom v septembri 1846 
zjavila Panna Mária. Odovzdala im posolstvo určené „všetkým ľuďom“, v ktorom so slzami v očiach vyzývala 
k pokániu. Súčasne im zverila tajomstvo, ktoré deti v r. 1851 odovzdali pápežovi Piovi IX. Cirkev po 
preskúmaní relevantných okolností uznala zjavenie za autentické. 
109 Fatima – pútnické mestečko v Portugalsku, kde sa v r. 1917 zjavovala Panna Mária trom malým pastierom. 
110 Odpustky – skrátenie alebo úplné vymazanie časných trestov za odpustené hriechy. Moc odpúšťať hriechy 
a udeľovať odpustky z nesmiernych zásluh Ježiša Krista a svätých dostala Cirkev od Krista (Mt 16, 19). 
Odpustky sú čiastočné alebo úplné (plnomocné) a možno ich získať pre seba alebo aj pre duše v očistci. 
Udeľovali sa rozličným spôsobom od najstarších čias, ale v 14. - 16. stor. občas dochádzalo aj k ich nedôstojnej 
degradácii. Praktickú implementáciu tradičnej doktríny o odpustkoch podáva apoštolská konštitúcia Pavla VI. 
Indulgentiarum doctrina z r. 1967 (PSK 208). 
111 Porov.: SPM 190. 
112 BELÁK, B.: Katolícke Slovensko 2000. Trnava : SSV, s. 598. 
113 Porov.: BELÁK, B.: Katolícke Slovensko 2000. Trnava : SSV, 2001, s. 559. 
114 Porov.: JÖCKLE, C.: Slavná poutní místa. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 182. 
115 Altötting – najznámejšie pútnické miesto v Bavorsku, známe úctou k Panne Márii - Čiernej Madone, ktorej 
milostivá socha je vyrezaná z lipového dreva. Prvé púte sú zaznamenané v roku 1489. Pre obyvateľov Bavorska 
znamená to, čo pre Slovákov Šaštín. Pannu Máriu z Altöttingu vyhlásil pápež Benedikt XV. za Matku Bavorska. 
Jej pamiatku si veriaci pripomínajú 1. mája.  
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existencie, pretože demonštruje živú vieru a súčasne je prejavom veľkej dôvery. Ako pri 
všetkých podobných akciách, aj tu však existuje nebezpečenstvo výstrelkov, ako je falošná 
viera v zázraky či magické chápanie účinkov prosieb, ktoré sú prednášané. Duchovná hodnota 
púte spočíva v posilnení kresťanskej viery a spolupatričnosti kresťanského spoločenstva. 
Každá púť je však viditeľným výrazom stavu hľadania, v ktorom každý kresťan nachádza, 
alebo dosiaľ nenašiel svoje trvalé miesto. 
 Možno teda povedať, že každý človek je ako pútnik, ktorý je stále v pohybe. 
Prechádza cez „polia“ alebo cez „hranice“. V jednom i druhom prípade sa tu naznačuje, že ide 
o cudzinca, ktorý je na ceste k cieľu. Týmto sa líši od blúdiaceho, pre ktorého nijaký cieľ nie 
je pevný, pretože sa potuluje bez toho, žeby vedel, čo hľadá.117  
 „Pôda je moja a vy ste len cudzincami“ (Lv 25, 23). Tieto Božie slová zapísané 
v Knihe Levitikus utvorilo už v Abrahámových potomkoch vedomie, že sú hosťami 
a pútnikmi do zasľúbenej zeme.118 
 Pozemský život človeka chápaný ako vyhnanstvo – veriaci človek si uvedomuje podľa 
slov sv. Pavla, „že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie 
v nazeraní“ (2 Kor 5, 6). Pozemský život je teda ešte len cestou do skutočného domova. Túto 
veľkú pravdu nachádzame aj v liste Diognetovi: „Kresťania žijú síce každý v svojej vlasti, ale 
ako cudzinci... Všetky cudzie kraje sú ich vlasťou a celá vlasť je pre nich cudzím krajom“.119 
 Púť, putovanie nám teda pripomína stav človeka, ktorého existencia sa utvára ako 
cesta: od narodenia až po smrť. Každý človek je teda homo viator. Zvlášť, ak ide 
o náboženskú púť. Človek akoby sa vydával po stopách vyvoleného ľudu, ako to dosvedčuje 
Sväté písmo, ktoré predstavuje Izraelitu vydávajúceho sa na púť do mesta, kde bola uchovaná 
archa zmluvy.  
 Aj Ježiš – spolu s Máriou a s Jozefom – sa stal pútnikom do svätého mesta Jeruzalema 
(porov.: Lk 2, 41). „V evanjeliu nám Ježiš vždy pripadá ako putujúci. Zdá sa, že sa ponáhľa, 
pohybuje sa z miesta na miesto, aby ohlasoval, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Ohlasuje 
a pozýva. Jeho «nasleduj ma» apoštoli pohotovo prijali (porov.: Mk 1, 16-20). Cíťme sa 
všetci zasiahnutí jeho hlasom, jeho pozvaním, jeho výzvou k novému životu...“120   

Cirkev, nový Boží ľud, preto bez prestania pokračuje v duchovnej skúsenosti 
putovania a obohacuje ju o nové a originálne významy:121 „Nemôže zabudnúť na svoje 
korene; ba musí sa k nim neprestajne vracať, aby sa udržala úplne verná Božiemu plánu.“122 
„Mesto sv. Petra a Pavla, Svätá zem alebo staré i nové svätyne zasvätené Panne Márii 
a svätým – hľa, to sú ciele mnohých veriacich, ktorí si takto udržujú a živia svoju vieru.“123 

                                                                                                                                                         
116 Na Slovensku je to napr. Šaštín, Staré Hory, Levoča, Ľutina, Klokočov, Gaboltov, Marianka; V Poľsku 
Čenstochová; Rakúsku Mariazell; Nemecku Maria Laach; Anglicku Walsingham atď. Medzi desiatimi 
najnavštevovanejšími pútnickými miestami (v r. 1997) je sedem mariánskych svätýň v tomto poradí: Guadalupe 
(Mexiko), Aparecida (Brazília), Čenstochová (Poľsko), Lurdy (Francúzsko), Lujan (Argentína), Fatima 
(Portugalsko), Loreto (Taliansko). – Porov.:  VNUK, F.: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava : SMARAGD, 
2003, s. 179. 
117 Porov.: FISICHELLA, R.: Význam Jubilea. In: POUPARD, P.: Sprievodca Rímom. Bratislava : Nové mesto, 
1999, s. 13-14. 
118 Posolstvo Jána Pavla II. na Svetový deň vysťahovalcov 1999, 1. 
119 Porov.: LENČIŠ, Š.: Putovanie v živote veriaceho človeka. Prešov : Klub kresťanských pedagógov, 2000, s. 
3. 
120 JÁN PAVOL II.: Putovanie po miestach spásy, 1999. Bratislava : Don Bosco, 2000, s. 19. 
121 Aby sme hlbšie pochopili mnohonásobný význam púte, je potrebné si všimnúť dva mimoriadne zaujímavé 
dokumenty, z ktorých je jeden viac duchovný, kým druhý zasa viac pastoračný. Prvý vydala Pápežská rada pre 
pastoráciu prisťahovalcov a ľudí na cestách a má názov Púte v roku Veľkého jubilea 2000; druhý vydala 
Cirkevná komisia pre voľný čas, turistiku a šport pri Biskupskej konferencii Talianska pod názvom Púť na prahu 
tretieho tisícročia, „Hor’ sa, vystúpme na vrch Pánov“(Iz 2, 3). 
122 JÁN PAVOL II.: Putovanie po miestach spásy,1999. Bratislava : Don Bosco, 2000, 10. 
123 JÁN PAVOL II.: Incarnationis mysterium, (Bula o vyhlásení Veľkého jubilea 2000), 7. 
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Pozvoľné rušenie fyzických hraníc uľahčilo medziľudské styky a obzvlášť odhalilo to, 
že medzi národmi starého kontinentu existujú mnohé rôznorodé putá, z ktorých niektoré majú 
veľmi staré korene. 
 Tu osobitne treba pripomenúť Národnú púť124 Slovákov do Ríma v Jubilejnom roku 
2000. V dňoch 13.-17. februára veriaci so svojimi biskupmi a kňazmi prežili nádherné tri dni 
naplnené jubilejnými liturgickými sláveniami v jednotlivých rímskych bazilikách, audienciu 
u Svätého Otca Jána Pavla II. a mnoho ďalších zážitkov. Termín národnej púte nebol vybratý 
náhodne. Dňa 14. februára si každoročne pripomíname smrť sv. Konštantína – Cyrila 
Filozofa, ktorý zomrel v Ríme, kde je aj pochovaný v Bazilike sv. Klementa. Bolo by ťažké 
nájsť vhodnejší termín národnej púte. Významnosť púte zdôraznila aj prítomnosť prezidenta 
Slovenskej republiky Rudolfa Schustera s manželkou a sprievodom, ako aj predstaviteľov 
verejného a spoločenského života na Slovensku.125 

Významnou bola aj veľkolepá Púť národov v rámci Stredoeurópskych katolíckych dní 
21.-23. mája 2004 v starobylom rakúskom pútnickom meste Mariazell, na ktorej sa zúčastnili 
pútnici z ôsmich stredoeurópskych krajín. Na miesto slávnosti v priestoroch letiska sa zišlo 
asi 100 000 pútnikov, medzi nimi takmer 20 000 zo Slovenska. Heslo celého projektu znelo: 
Ježiš Kristus, nádej Európy. Cieľom púte bolo poďakovať sa Bohu za získaný dar slobody, 
vzájomne sa upevniť vo viere a prosiť Mariazellskú Madonu o jej mocný príhovor za 
zachovanie pokladu viery a kresťanskej kultúry v zjednotenej Európe.126 

Pokiaľ ide o duchovné hodnoty putovania, púte – a o tie nám predovšetkým ide – 
máme si prečítať zaujímavú syntézu pápeža Jána Pavla II.: „Ono evokuje osobnú cestu 
veriaceho po stopách Vykupiteľa: je cvičením aktívnej askézy, kajúcnosťou pre ľudské 
slabosti, stálym bdením nad vlastnou krehkosťou, vnútornou prípravou premeny srdca. 
Prostredníctvom bdenia, pôstu a modlitby pútnik napreduje po ceste kresťanskej dokonalosti, 
usilujúc sa pomocou Božej milosti dospieť «k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku» 
(Ef 4, 13)“127 
 Cirkev je priveľmi zviazaná s dejinami, než by mohla poprieť každú hodnotu pútí na 
miesta zemského Kristovho života, alebo na miesta jeho prejavov v živote svätých. V týchto 
sústredeniach na miestach Kristovej činnosti vidí príležitosť pre veriacich, aby prejavili svoju 
jednotu vo viere a v modlitbe. Na tých miestach chce im pripomenúť predovšetkým to, že sú 
na ceste k svojmu Pánovi, a to pod jeho vedením.  
 Stať sa pútnikmi znamená vydať sa hľadať niečo, alebo lepšie povedané Niekoho, kto 
nás neodrádza od života, ale naopak, dáva nám príležitosť objať ho novou láskou v plnosti 
úžasu nad znovu nájdenou krásou. Či si to už uvedomujeme, alebo nie, človek prichádza od 
Boha a jeho život má zmysel iba vtedy, keď sa interpretuje a realizuje ako cesta návratu do 
Otcovho domu. A putovanie chce byť znakom a pripomienkou práve tohto aspektu.128 
 Len v Kristovi nachádza plnosť významu aj putovanie. Veď on zostupuje „od Boha“, 
aby sa stal „telom“ (porov.: Jn 1, 2-14), a aby sa vydal na cestu človeka. Vo vtelení „je to 
Boh, ktorý prichádza osobne, aby rozprával človeku o sebe a aby mu ukázal cestu, po ktorej je 
možné ho dosiahnuť“. 129 Kristus je cesta, po ktorej kráča každý človek, a je brána (Jn 10, 7); 

                                                 
124 Národná púť. – V stredoveku králi, cisári a pápeži hľadali v pútiach zdôvodnenie alebo symbolickú podporu 
svojich zámerov. V novšej dobe slúži k zvýrazneniu národnej identity určitých skupín (porov.: SPM 190). 
125 Podrobnejšie o Národnej púti Slovákov v Jubilejnom roku 2000 pozri: PETRÍK, Ľ.: Gréckokatolíci na 
Národnej púti vo Večnom meste v Jubilejnom roku 2000. In: Gréckokatolícky kalendár 2001. Michalovce : 
Byzant, 2000, s. 70-73. – Tiež: PETRÍK, Ľ.: Národná púť Slovákov do Ríma. In: Slovo – časopis 
gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, roč. 32, č. 5, s. 10-13. 
126 VRAGAŠ, Š.: Mariazell. Trnava : SSV, 2004, s. 27. 
127 JÁN PAVOL II., Incarnationis mysterium, 7. 
128 Porov.: TETTAMANZI, D.: Duchovný rozmer Jubilea: odpustky a putovanie. In: POUPARD, P.: Sprievodca 
Rímom. Bratislava : Nové mesto, 1999, s. 24. 
129 JÁN PAVOL II.: Tertio millennio adveniente, 1994. Trnava : SSV 1996, 6. 
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keď ňou prejde človek (naňho Boh myslel a miloval ho od večnosti), môže sa ocitnúť ako 
zmierený syn, ktorému bolo všetko odpustené, v náručí a srdci Otca. 
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Záver 
 
Dnes sa všeobecne hovorí o náboženskej turistike. Navštíviť chrám, kláštor, svätyňu 

nie je zlá forma trávenia voľného času. Putovanie však nie je náboženská turistika. Má vyšší 
cieľ. Putovanie je pohyb na posvätné miesta za náboženským cieľom. To je základná, 
všeobecne uznávaná definícia.  

Putovanie patrilo od prvých storočí k základným prejavom života Cirkvi. Bolo jednou 
z foriem účasti širokej veriacej verejnosti a prejavom jej duchovného života. Už od prvých 
storočí malo tieto základné ciele: 

Vidieť. 
Už cirkevný spisovateľ Origenes (185-254) prešiel niekoľko oblastí Palestíny, „aby 

hľadal stopy po Ježišovi, jeho učeníkoch a jeho prorokoch“.130 Osobný zážitok byť tam, kde 
sa odohrávali dejiny spásy, je teda veľmi dôležitý. Duchovne osožný je však vtedy, ak si na 
týchto miestach vytvoríme vnútorný priestor a dejinné udalosti si dokážeme sprítomniť 
takpovediac hmatateľne. 

Modli ť sa, adorovať. 
Prítomnosť na posvätných miestach vedie k modlitbe. Pútnik sa vyberá na púť, aby sa 

modlil. Modlitba by mala poznačovať už atmosféru počas cestovania. Na samotných miestach 
je veľmi dôležité vytvoriť si chvíľu stíšenia, aby sme si mohli uvedomiť, že sme na mieste, 
kde pôsobil Boh, a na jeho prítomnosti a pôsobení chceme mať účasť aj my. 

Splniť sľub. 
Mnohí učinili sľub, že ak Boh vypočuje ich prosby, budú putovať na niektoré pútnické 

miesto.131 Alebo sa tak rozhodli po obrátení, obsiahnutí Božej pomoci aj bez sľubu. Putovanie 
ako pokánie sa rozšírilo na Západe od 6. storočia. 

Dosiahnuť vypočutie prosieb. 
Modlitba pútnikov je aj prosebná. Cestou i na posvätných miestach pútnici žiadajú 

o rozličné milosti. Najčastejšia je prosba o uzdravenie. Každú svätyňu (Lurdy, Fatima a i.) 
vyhľadáva mnoho chorých, ktorí potrebujú telesné uzdravenie alebo prichádzajú prosiť o silu 
do svojich životných ťažkostí.  

Každá púť skrýva aj riziko. Na jednej strane sú tu úžasné pocity – desaťtisícové 
zástupy veriacich, nadšený spev, radostná atmosféra. Človeka napĺňa radosť, že so svojou 
vierou nie je sám. To nadšenie sa šíri a násobí. Na druhej strane je aj riziko. Človek tu ľahko 
uverí v silu a čistotu svojho kresťanstva. A potom sa stane to, čo povedal banskobystrický 
biskup Rudolf Baláž: „Len čo tie státisíce, čo nadšene spievali na česť Božej Matky, zostúpia 
z levočskej hory, pokojne si zvolia komunistov:“132  

Na každú púť sa preto treba dokonale pripraviť. Z bohatej tradície a skúsenosti možno 
uviesť niekoľko podnetov: 

• Pred odchodom na púť by sa mala každá skupina stretnúť so svojím kňazom, ktorý 
by ich mal naplniť uvažovaním, diskusiou a modlitbou.  

• Skupina by sa nemala stretnúť až pri autobuse, ale púť nech začína v chráme, aby ich 
v mene ostatných členov spoločenstva vyprevadil duchovný otec a dal im požehnanie na 
cestu. Najmä, ak sú to pútnici z jednej farnosti. V Cirkvi je to bežná prax. 

                                                 
130 Porov.: GAVENDA, M.: Budeme putovať. In: Katolícke noviny. Trnava : SSV, 2004, roč. 119, č. 5, s. 5. 
131 Tak napr. židovský spisovateľ Franz Werfel urobil sľub, že ak sa zachráni pred nacistami, pokúsi sa zvečniť 
Bernadetin život v románe. Tento sľub aj dodržal. Celý príbeh z Lúrd vyrozprával s hlbokou účasťou. Aj keď sa 
zo solidarity k židovskému národu nechcel stať katolíkom, predsa spolu s Bernadetou vnútorne celkom zjavne 
Pannu Máriu pochopil, uveril jej a dôveroval jej. – Porov.: RATZINGER, Boh a svet,  2002, s. 254. 
      Pápež Pius IX. (1846-1878) putoval k Loretánskej Panne Márii z vďačnosti, že bol vyliečený z epilepsie 
a mohol prijať kňazské svätenie. – Porov. SPM 112. 
132 GAVENDA, Budeme putovať, KN, 2004,  č. 119, s. 5. 
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• Dobré je zvoliť si aj nejaké spoločné motto púte, prípadne ním označiť autobus. 
Zvlášť ak ide o veľkú organizovanú púť (národnú). Netreba sa za to hanbiť. 

• Bolo by dobré už vopred si v pokoji niečo prečítať o miestach, kam putujeme, aby 
sme ich potom lepšie prežili. Máme k tomu dostatok literatúry. Sprievodcovia by na to mali 
dobre využiť dlhé hodiny cestovania. 

• Každý jednotlivec by si mal konkrétne povedať, prečo ide na púť. Či ide prosiť, 
alebo ďakovať. Je krásne, ak sa v skupine dokážu s týmito úmyslami podeliť. Napr. počas 
modlitieb alebo v rámci sv. liturgie.   

• Tí, čo zostanú doma, mali by pútnikov sprevádzať svojimi modlitbami. Najmä, ak 
ide o veľkú, národnú púť či Svetové stretnutia mládeže. 

Ak sa po dobrej príprave stretnú veriaci na pútnickom mieste, nie je to lacno nadšená 
kresťanská masa, ale vo viere zakorenení jednotlivci, ktorí sú si blízki, lebo ich spája spoločné 
duchovné úsilie.  
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