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Nejočekávanější akcí letošní-
ho babího léta ve Žďáru bude 
Lidová krojová pouť ke sv. Janu 
Nepomuckému. Koná se na 
svátek svatého Václava, patro-
na české země. 
� Lenka Kopčáková

Ve středu 28. září se můžeme těšit 
na velkou podívanou. V procesí po 
zelenohorském kopci mají spolu 
s věřícími stoupat k poutnímu koste-
lu folklorní soubory z různých míst 
Vysočiny. 

Na akci se spolu s Římskokatolic-
kou farností a spolkem Putování za 
Santinim podílí i Horácké sdružení 
folklorních souborů v Jihlavě. Udá-
lost bude pestrou oslavou krojů na 
počest sv. Jana Nepomuckého.

Současná obnova Lidové krojové 
pouti ke sv. Janu Nepomuckému má 
základy staré 300 let. Vévodí letoš-
ním akcím žďárského kulturního 
festivalu Santini 300 aneb Tři stole-
tí poutního kostela sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře, na kterém 
se vedle jmenovaných podílí i město 
Žďár n. S. a Zámek Kinských. 

Historická souvislost je v tom, že 
přesně 27. září 1722, v předvečer 
svátku svatého Václava, byl kostel 
vysvěcen.

Pojítkem mezi českým přemyslov-
ským knížetem a mučedníkem Ja-
nem Nepomuckým byl Václav Vej-
mluva, v pořadí 49. opat žďárského 
cisterciáckého kláštera Studnice Bla-
hoslavené Panny Marie.

Svatého Václava velice ctil a byl i 
velkým obdivovatelem mučedníka 
Jana z Nepomuku. 

Kult Jana Nepomuckého
Středověký doktor práv a generální 

vikář pražského arcibiskupa byl dne 
20. března 1393 surově umučen na 
příkaz krále Václava IV. 

Zvláště po třicetileté válce, kdy 
nastala velká epocha obnovy země 
ve znamení barokního slohu, začal 
český lid mučedníka, důvěrně zvané-
ho Johánek, velmi uznávat. Již dříve 
totiž býval spojován se zázraky. 

Jan Nepomucký se stal nejpopu-
lárnějším barokním světcem. Česká 
země byla v té době poseta sakrální-
mi stavbami, křížky, byl to čas barok-
ních náboženských poutí. 

Legenda o jazyku
a zpovědním tajemství

Když byla během beatifikačního 
procesu (vedoucího k blahořečení) 
při otevření Janova hrobu v kated-

rále sv. Víta nalezena v dubnu 1719 
neporušená tkáň mučedníkova 
domnělého jazyka, tehdejší lékaři to 
neuměli vysvětlit. Stejný objev byl 
učiněn při otevření hrobu i o pár let 
později, kdy ona tkáň na vzduchu 
znovu zčervenala. 

A tak ožila legenda o zázraku a 
symbolice jazyka Jana Nepomuc-
kého, který ani při krutém mučení 
nevyzradil králi zpovědní tajemství 
královny.  (Pokračování na str. 10)

Krojovaní stoupali ke kostelu i kdysi

KROJOVANÉ procesí na Zelenou horu v obnovené tradici a vzpomínka na rok 2018.  Foto: Lenka Kopčáková

Lidová krojová pouť ke sv. 
Janu Nepomuckému ve středu 
28. září navazuje na nedáv-
no obnovenou tradici lidové 
pouti. 

Na otázky ŽN odpovídá před-
seda spolku Putování za San-
tinim Stanislav Růžička.
� Lenka Kopčáková

Odkud bude nejvzdálenější ohlá-
šený folklorní soubor?

Nejvzdálenější bude zřejmě dět-
ský soubor Pšeničky ze západočes-
kého Nepomuku. Těšíme se ale také 
na soubor z Pacova, v němž se před-
staví jihočeští dudáci. Účast přislíbi-
la celá řada souborů, tak věříme, že 
poutní průvod bude opravdu pestrý 
a zajímavý.

Můžete naznačit program akce? 
Od ranních devíti hodin se začnou 

krojovaní účastníci a folklorní sou-
bory připravovat v prostorách Zám-
ku Kinských. 

V 10 hodin jim v klášterní Bazili-
ce minor požehná žďárský děkan P. 
Vladimír Záleský. 

Za doprovodu dechové hudby se 
pak společně vydáme k ambitům 

poutního kostela na Zelené hoře. 
Poutní mše svatá začne v 11 hodin. 
Hudební doprovod provede Horác-
ká muzika s výběrem písní věnova-
ných sv. Janu Nepomuckému.

Během odpoledne se v pout-
ním areálu představí na venkovním 
pódiu prakticky všechny soubory v 
krátkých vstupech. 

Na závěr v kostele vystoupí sólis-
té divadla v Plzni ve svém pěveckém 
recitálu.

 

Jak dalece se vám daří přiblížit 
letošní akci svatováclavským osla-
vám na Zelené hoře z dob opata 
Vejmluvy?

Vysvěcení poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého v roce 1722 zahájilo 
tradici každoročních svatojánských 
poutí a oslav. 

Na nich se během slavností scháze-
lo často i několik desítek tisíc lidí. Ti 
přicházeli z obou stran tehdejší zem-
ské hranice. Tedy z Moravy i Čech. 

Právě na tuto tradici chceme navá-
zat. Stejně jako byli tehdy zváni 
významní kazatelé, tak i při našich 
oslavách bude mši svatou celebro-
vat a pronese kázání významný zna-
lec svatojánské historie P. Miroslav 
Herold, S. J. z Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Budete i vy sám v kroji - a jakém?
Průvodu i následujícího progra-

mu se samozřejmě zúčastní žďárské 
folklorní soubory. A protože Horác-
ká muzika, ve které účinkuji, se hrdě 

hlásí k Horácku a jeho tradicím, tak 
také já na sobě budu mít sváteční 
kroj z tohoto regionu. 

Samozřejmě nás ale potěší, když i 
další obyvatelé Žďáru či okolí pro-
jdou šatníky a truhlice svých babi-
ček, opráší ukryté kroje a vyjdou 
společně s námi na Zelenou horu.

Z čeho, co se podařilo, máte nej-
větší radost? 

Radost mám, a jistě nejenom já, z 
krásně opraveného poutního koste-
la. Z možnosti uspořádat v prosto-
rách jeho ambitů setkání věřících 
a folklorních souborů z Vysočiny a 
prožít duchovní setkání a sváteční 
chvilky. Stejně jak je prožívali naši 
předkové před třemi staletími. 

Mám radost ze společné snahy 
všech organizátorů. Vedle města 
Žďár nad Sázavou a farnosti ze Žďá-
ru II. to jsou také spolek Putování 
za Santinim a Zámek Žďár. A musí-
me připomenout a poděkovat za 
mimořádnou podporu i vedení Kra-
je Vysočina. 

Díky společnému úsilí tak bylo 
možné připravit skutečně mimo-
řádný celoroční program. O jeho 
rozsahu a jednotlivých akcích se 
nejlépe dozvíte na stránkách www. 
santini300.cz.

STANISLAV RŮŽIČKA, předseda 
spolku Putování za Santinim.

 Foto: Lenka Kopčáková

Tradice, dudáci a folklór v ambitech
Krojované procesí 

vyjde z baziliky 
28. září v 10 hodin


