
Putování po stopách sv. Františka z Assisi. 

V posledních letech jsem si častěji všímal, že více lidí mluví o svém putování do světových poutních svatyní. 

Nejčastěji se jednalo o Santiago de Compostela. V lednu roku 2009 jsem otevřel dveře fary, kde stál poutník 

z Litevského Vilniusu a putoval právě do Compostely. Moje překvapení bylo velké. Ve farnosti taktéž jistá tradice 

existuje. Musím se přiznat, že i já jsem už nějaký čas koketoval s podobnou myšlenkou. Když jsem opakovaně slyšel o 

putování patera Lízny, začal jsem více přemýšlet o podobném putování. 

Nebylo to pro mě překvapením, ale spíše pozváním, když jsem při jednom rozhovoru s bratrem františkánem 

dostal nabídku putovat s partou odvážlivců z františkánské rodiny z města Assisi do Říma. Tak začaly roční přípravy na 

putování. V našem společenství terciářů jsem vícekrát prosil o modlitbu za tuto pouť říkaje: „chci jít prosit i za Vás“. 

Moje touha rostla. Termín poutě byl stanoven na srpen 2011. Z předpokládaného počtu nakonec jelo 9 lidí. Byla to 

skupina různorodá. Dva kněží, já a páter Jakub z pražského kláštera od Panny Marie Sněžné, bratr Juniper z plzeňské 

komunity, mimo jiné šéf naší poutní skupiny, tři děvčata a dva kluci z plzeňské františkánské mládeže – z Frmolu, a 

nakonec náš nejstarší poutník Bogdan (59 let) z mé farnosti. Na pouť jsme byli opatřeni taktéž poutním dekretem od 

otce biskupa a taktéž i jeho požehnáním. Vyrazili jsme po mši svaté 12. 8. 2011. Noční cesta autem do Říma a 

následná cesta vlakem do Assisi nás sice stály taky nějaké síly. Převládalo však cestovní nadšení s očekáváním 

příjezdu do rodiště, ale i místa odpočinku sv. Františka a sv. Kláry. Byl to nádherný den. Město Assisi nás vítalo 

ozářené sluncem. Z nádraží, které je nedaleko proslulé Porcinkuli, nás čekala první zkouška odhodlanosti. Na záda 

jsme naložili krosny a vydali se pěšky do campu. Město je na úpatí hory Subasio a tak nás hned od vlaku čekal výstup. 

Tuto cestu jsme neměřili, odhadem to bylo snad 8 km do místa ubytování. Výstup do campu za městem mě stál 

mnoho sil. S pocitem vyčerpání jsme dorazili na místo. Chvíli mi trvalo, než jsem se znovu dostal do stabilní pohody. 

Už v tu chvíli jsem si vzpomněl na slova Junipera, že pouť je s kajícím úmyslem za odpuštění hříchů. Napadlo mě: „Tak 

to těch nedostatků vůbec nemám málo, když je ten můj kříž tak těžký!“ Dva dny jsme ztrávili ve Františkově městě a 

navštívili jsme hroby Františka i Kláry, jako i místa jejich svatého života. To nám dalo možnost dát dohromady síly i 

odhodlání. Nakonec jsme na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna po mši svaté v jedné z kaplí u Porcinkuli 

(kaple Františkova pláče) vyrazili na pouť do Svatého města. 

Hned první den nás čekal tvrdý výstup na Carcero. Tento výstup se nám pro celé putování stal symbolem 

Božího doprovázení. Náš výstup probíhal zrovna v tom největším horku. Tento den ale naše odhodlání ostré sluníčko 

neohrozilo. Od severu zavanul vánek, který sám už byl velkým občerstvením. Navíc s sebou přivál oblaka, která nás 

při tomto výstupu báječně ukryla v čase odpoledního horka. Dostalo se nám tak hned na začátku našeho putování 

krásného pohlazení a ujištění, že cesta pokání je cestou, na které člověka doprovází Pán. Pro naše putování bylo 

otcem provinciálem Minoritů stanoveno ještě pamatovat na další úmysly, které si bratři františkáni s sebou nesli a 

společně jsme tak prosili i za františkánský řád. Celkové putování se nám povedlo zvládnout v 9 dnech. Putovali jsme 

po oficiální poutní cestě, která vede mimo jiné městy Foligno, Trevi, Spoleto, Piediluco, Rieti, Ponticeli nebo také 

Monterotondo a další. Cestou jsme zdolávali vrcholky kopců Subasio, Monteluco (poustevna a konvent sv. Antonína) 

Bogio Busttone a jiné. Často jsme tak překonávali převýšení 600 i více metrů a snad největší nadmořská výška, kterou 

jsme dosáhli byla 1150 metrů nad mořem. Bylo to právě nad zmiňovaným Bogio Busttone. Nachází se tam konvent, 

ve kterém se nám dostalo milého přijetí a byla tam možnost zase po několika dnech odpočinout si a také pospat na 

příjemných postelích. Tím se otevírá otázka, kde se může spát na takové pouti. Už jsem zmiňoval, že v Assisi jsme 

měli zázemí v campu. Při putování se nám povedlo spát v campu jenom jednou. Bylo to v Piedilucu. Musím se 

přiznat, že na tomto místě jsem byl nucen odpočinout jeden a půl dne. Špatným výběrem bot jsem si tak vyzískal 

četné puchýře a tak bylo nutno podstoupit i tuto zdravotní přestávku. Nicméně naše skupina pokračovala dál a tak 

mi nezbylo než je doběhnout následující den. Tak bylo naše putování doplněno i o zkušenost stopování. Musím říci, 

že Italové neradi berou stopaře. Ale jedna mladá paní se přece uvolila tak učinit a tak mi pomohla naší skupinku 

dohonit a spojit se s nimi v malebném městečku Rieti. Jinak jsme spali uprostřed přírody, takříkajíc „pod širákem“. 

Cestou bylo možné pozorovat mnoho přírodních krás jak Umbrie (region, ve kterém se nachází Assisi), tak i 

Lazia (region, ve kterém se nachází Řím). Po devíti dnech jsme měli naplánovaný příchod do Říma. Předvečer 

příchodu jsme spali na návrší nedaleko města Monterotondo. Usínali jsme s nádherným pohledem na samotnou 



metropoli Itálie, s nádherně osvětlenou kupolí baziliky sv. Petra ve Vatikánu. Umocnilo to naše nadšení a dodalo sílu 

na poslední den pochodu. Římská předměstí byla náročná. Kromě velikého horka (denní teploty v průběhu poutě se 

blížily skoro 40°C ve stínu), které bylo umocněno rozpáleným asfaltem a betonem, nám pochod městem 

znepříjemňovalo i mnoho nepořádku. Zastávka na jídlo v jednom z parků nedaleko hradeb starého Říma jasně 

ukázala i na problémy s drogově závislými a snad i bezdomovectvím. I přes tuto zkušenost se naše cesta pomalu 

blížila cíli, který jsme měli u sochy sv. Františka stojícího před Lateránskou bazilikou. Tohoto cíle jsme dosáhli 

v odpoledních hodinách. Únava byla značná. Díky únavě bylo problematické dát najevo emoci, která zajisté 

naplňovala srdce každého z poutníků. 

Program nám ještě nekončil. Hned druhý den jsme začali u hrobu kardinála Josefa Berana v papežských 

kryptách, kde jsme slavili mši svatou. Tam jsme poděkovali za pouť a prosili i za našeho otce biskupa Františka, 

nemocného generálního vikáře Roberta (dnes už zemřelého) jako i za celou diecézi. Pro mne osobně byl vrchol poutě 

v bazilice sv. Pavla za hradbami, kde jsem si měl možnost znovu vzpomenout na svůj kněžský slib a v duchu si ho 

znovu obnovit. Posledních pár dnů jsme prožili v odpočinkové náladě. Na prohlídku města byly celkem 4 dny. Toho 

mnozí využili k tomu, aby si prohlédli město a jeho pamětihodnosti. Dostalo se i na geocatching. Šťastní a plní 

duchovních sil, které jsme načerpali, jsme se v paradoxu poutního vyčerpání šťastně vrátili zpět. Je toho mnoho, za 

co je možné děkovat. Na to asi jeden článek nestačí. Snad jenom musím říct: „Buď Bohu chvála za dary, které nám na 

cestě daroval.“ Nebylo jich málo. 


