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 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 turistiku na 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 Podľa Ottovho náučného slovníka sa 

dovolenka na zotavenie 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.5 

                                                 
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 Porov.: (fw).: Čo hovoria historici. In: LETO – príloha Prešovského denníka KORZÁR, 13. mája 2003, 
s. 1. 



Donedávna pretrvával aj v odbornej verejnosti mýtus odpočinku prácou. Bolo úplne 

normálne a bežné, že ľudia cez týždeň pracovali v továrni a po víkendoch 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 rokoch 

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.“6  

Takto sa cestovanie – turistika – stalo rýchlo sa rozvíjajúcim priemyslom koncom 

minulého a začiatkom tohto tisícročia.  

 

 

Svätý Bernard z Menthonu (Aosty) – patrón turistiky 

 

Vznik novodobej turistiky sa datuje do 18. storočia, keď vo Francúzsku Jean-Jacques 

Rousseau7 nabádal zvýšiť záujem o prírodu a využiť ju vo výchove.8 

Pojem pravdepodobne prvýkrát použil v roku 1838 francúzsky spisovateľ Stendhal9 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.10 

História turistiky – začiatky turistiky sú spojené s vyhláseniami viacerých mysliteľov 

17. až 18. storočia o potrebe návratu človeka k prírode, živelným využívaním cestovania 

a následným rozvojom najmä v alpských krajinách. Nová etapa vývoja je spojená 

                                                 
6 Porov.: (ru, gk): Oddychovať sa dá aj na úver. In: LETO – príloha Prešovského denníka KORZÁR, 
13. mája 2003, s. 2. 
7 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) - významný francúzsky filozof, spisovateľ a pedagóg 
revolučných názorov, predstaviteľ francúzskeho osvietenstva. 
8 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV: PYRAMIDA – encyklopédia moderného človeka. Bratislava : Obzor, 
júl 1985, zv. XV., s. 5700.  
9 Stendhal (1783-1842) – vlastným menom Henri Beyle, francúzsky spisovateľ, esejista.  
10 Porov.: OSTROVSKI, M.: Teologia i duszpasterstvo wolnego czasu  (3.1. Rozwoj turystyki). 
Prednáška : Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. 



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.11  

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.12 

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,13 ktorý sa zaslúžil 

o rozvoj turistiky najmä vo Vysokých Tatrách. Spolok budoval chaty, cesty, značil turistické 

chodníky. Zanikol roku 1918.14  

S pojmom turistika, turizmus, sa však stretávame oveľa skôr. 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. 

                                                 
11 Tamtiež. 
12 Porov.: KOLEKTÍV AUTOROV:  Encyklopédia Slovenska. VI. zväzok (T-Ž). Bratislava : VEDA 
v SAV, 1982, s. 146. 
13 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. 
14 Tamtiež, s. 166. 



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.15 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.  

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.16 

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.17 

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 1120.18 

Pápež Pius XI. ho roku 1923 vyhlásil za patróna obyvateľov Alp, 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. 
                                                 
15 Na hlavnej diaľkovej ceste E 27, medzi švajčiarskym mestom Martigny (z diaľnice E 62) 
a talianskym mestom Aosta (diaľnica E 25, smer Turín). 
16 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 
17 Na hlavnej diaľkovej ceste E 27, pred priesmykom. 
18 Pozri.: http://www.heiligenlexikon.de 



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 bernardini, ktoré sa podarilo odchovať 

miestnym mníchom. Im za záchranu vďačí stovka zblúdilých pocestných.  

Dnes stojí v priesmyku hotel, ktorého základom je pôvodný objekt hospicu. 19 

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. 

 

Cestovanie a voľný čas 

 

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 Svätý Otec Ján Pavol II.20 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. Už sv. Augustín povedal, že „výpravy cez hory a doly nepomôžu, ak 

človek nedbá sám o seba“ (Vyznanie). 

                                                 
19 Pozri.: http://www.heiligenlexikon.de 
20 Encyklika pápeža Jána Pavla II. Laborem exercens, 25; 14. september 1981. 



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? 

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 aj ten, čo 

nevyznáva žiadnu vieru.“21 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.“22 

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. 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.23 

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 turizmu, 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. 

3. Turizmus vytvára objektívne podmienky pre duchovné pozdvihnutie.24 

Za niekoľko posledných desaťročí by sme nenašli pápeža, ktorý by vo svojom 

príhovore k veriacim nespomenul fenomén cestovného ruchu. Každý pápež, ak hovoril 

                                                 
21 Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 2. svetovému dňu migrantov,2; 21. november 1999. 
22 Tamtiež. 
23 Porov.: Pastiersky list k Púti národov do Mariazellu (21.-23. máj 2004). KBS, 2004, s. 2.  
24 Porov.:  BENČIČ, S.: Hlásanie kresťanských ideí v turistike. Prednáška na VII. interdisciplinárnom 
seminári. Spišské Podhradie - Spišská Kapitula, 14. novembra 2001. 



o turizme, 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 proprio25 pápeža Pavla VI. Apostolicae caritatis, 

ustanovil Pápežskú komisiu pre Pastoráciu emigrantov a cestujúcich.26 

Tento list nadväzuje na predchádzajúce dokumenty Apoštolskej Stolice: Konštitúciu 

Exul familia vydanú v roku 1952 pápežom Piom XII.,27 a na inštrukciu Kongregácie pre 

biskupov De pastorali migratorum cura.28 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.29 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 Ecclesiae30 bol zriadený osobitný úrad, ktorý sa mal venovať pastorácii 

v oblasti turistiky, prázdnin, dovoleniek a odpočinku. 

                                                 
25 Motu proprio (lat. z vlastného popudu) – list s podpisom pápeža, ktorý napísal z vlastnej iniciatívy. 
Môže byť určený celej Cirkvi, vybranej skupine veriacich alebo jednotlivcovi. Jeho obsahom je 
zvyčajne nejaké rozhodnutie, nariadenie, pochvala alebo pokarhanie.  
26 Z 19. marca 1970; AAS 62 (1970), 193-197. 
27 Z 1. augusta 1952; AAS 44 (1952), 649-704. 
28 Z 22. augusta 1969; AAS 61 (1969) 614-643. 
29 Z 27. marca 1979; AAS 61 (1969) 361-384. 
30 Z 15. augusta 1967; AAS 59 (1967) 885-928.  



Konštitúcia Pastor bonus,31 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: 

„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). 

Tu treba pripomenúť, že turistika má aj svoj deň – Svetový deň turizmu. Je ním 27. 

september. V roku 2004 je to v poradí jubilejný – 25. svetový deň turizmu. K tomuto dňu 

Svätý Otec pravidelne vydáva svoje posolstvo. Má aj vlastnú tému.32 

                                                 
31 JÁN PAVOL II.: Pastor bonus. Apoštolská konštitúcia o Rímskej kúrii; 28. júna 1988. Slovenský 
preklad vydaný v rámci Kódexu kanonického práva. Text: KBS, 1996. 
32 V roku 2003 – 24. svetový deň turizmu – mal tému: Turizmus: hybná sila boja proti chudobe, 
vytvárania pracovných miest a nastoľovania sociálneho mieru. 



V Posolstve Svätého Otca 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 

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 previazanosti 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.33 Mohlo ich byť niekoľko stotisíc a pripadalo to ako pochodujúce 

mravenisko. Dnes je tomu podobne. Idú k moru, do hôr, vidieť pamiatky a prírodné 

                                                 
33 Longobardi, germánsky kmeň – v 6. storočí prenikli do severného Talianska, kde sa usadili 
v dnešnej Lombardii. 



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.“34 

Skúsenosť hovorí, že naši 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).  A. Luciani z toho dôvodu vyzýva: „Turistika, alebo 

neturistika, dovolenka, alebo nedovolenka, nadovšetko a predovšetkým je naša duša!“35 Preto 

je potrebné dávať aj „polievku pre dušu“!36 

Turistika pre spoločnosť a Cirkev sa stáva veľkou výzvou. S turizmom sa treba 

zaoberať ako s časťou života, kde nesmie chýbať ani starostlivosť o ľudské duše. Práve tu 

môže veľa pomôcť kňaz i dobrý kresťanský sprievodca animovaním programu dovolenky. 

 

                                                 
34 LUCIANI, A.: Listy včerajším. Bratislava : Nové mesto, spol. s. r. o., 1995, s. 79; 81. – Autorom tejto 
nevšednej knihy je „usmievavý pápež“ Ján Pavol I., ktorého pontifikát trval iba tridsaťtri dni. Knihu 
tvoria fiktívne listy historickým i mýtickým osobnostiam, literátom a umelcom. Badať v nej autorov živý 
záujem o všetky ľudské problémy. 
35 Tamtiež, s. 84. 
36 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! 


