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Následující den po svátku sv. Marie Magdalény se konala pouť 
v Kněževsi a zároveň se uskutečnilo již čtvrté společné prosebné 
putování po církevních památkách farnosti. Jak probíhalo vám přiblíží 
následující řádky.  
 
 Vzhledem k letošnímu červencovému počasí se rozhodovali o 
účasti na prosebném putování jen ti nejodvážnější. Statečnost a 
odhodlání nechyběly například manželům Gloserovým, 
Halámkovým... Ale přesto k spočítání farníků, kteří vyšli od misijního 
kříže, mi stačily prsty na rukou. Kráčeli jsme po trpínské rozpálené 
silnici v příšerném popoledním vedru, vítr téměř nezafoukal. Snažili 
jsme se využít stínu košatých stromů při cestě, ale moc 
to nepomáhalo. Tekl asfalt, tekl pot. Slunce zářilo stejně jako 
monstrance částečně ukrytá v baťohu pana faráře. Po modlitbě u 
Weinerova křížku jsme vyrazili po tereziánské stezce vedoucí do 
vesnice Kněževes.  
 Se značným zpožděním jsme došli ke křížku na začátku obce, 
kde nás už trpělivě očekávali kněževeští farníci. Nikdo z nás nepohrdl 
a vděčně uvítal minerálky, které nám přichystali. Po doplnění ztráty 
tekutin a krátkém odpočinku jsme se u křížku pomodlili. Nyní již 
pořádný průvod i s kočárkem se vydal nad obec na místo, kam často 
uhodil blesk a v roce 1870 dokonce zabil člověka. Teď tu stojí krásný 
opravený křížek, který otec Roman posvětil. Poté jsme se shromáždili 
u zvoničky na návsi, kde se na velmi pěkně a vkusně připraveném 
prostoru uskutečnilo požehnání. Z Kněževsi jsme odcházeli posíleni 
výbornými koláčky a příjemným přijetím místních. Čekalo nás ještě 
zastavení u křížku U Lamberka. Důkazem, že naše řady na zpáteční 
cestě značně prořídly, byli přibrzďující auta s řidiči ochotnými nás 
svézt. Nabídky jsme hrdě odmítali až      na jednu malou výjimku: 
moc se mi líbil přístup pana Procházky, který ač byl na putování 
poprvé, nenechal si ujít zpáteční cestu. Nevšiml si v Kněževsi, že jsme 
se již vydali směrem k Olešnici a tak nás potom „dohnal“ 
motorizovanou jednotkou řízenou Slávkem Knotkem. 
 Závěrečná část čtvrtého putování se mě líbila nejen tím, že jsme 
se rozešli až na Moravské straně a já to měla blízko domů. Mnohem 
důležitější a povzbudivější pro mě bylo vnímat radost a duševní 



pohodu malé skupinky olešnických farníků, kteří překonali 
červencové tropické vedro a přes veškerou únavu a bolest dokázali 
dojít na konec/začátek hranic naší farnosti odkud poprvé vyšli 6. 
neděli velikonoční. V nohou mají cca 40 km a na to, co jim zůstává 
v srdcích a myslích jsem se zeptala: 
 
Můžete sdělit, co vás vedlo k pravidelné účasti na prosebném 
putování? 
 „Myšlenka obejít po vzoru Izraelitů před Jerichem olešnickou 
farnost mě zaujala hned, když jsem ji zaznamenal poprvé. Možná ne 
prvořadě svým hlubším smyslem – bourat olešnický vnitřní skelet 
hradeb mezi jednotlivci i skupinami je sice pěkná idea, dost možná 
však do značné míry eschatologická. Popravdě mně šlo především o 
atraktivní (a evolučně staré) spojení náboženského života s přírodou, 
krajinou. Také pan Kintr paradoxně přispěl svou unikátní „křížkovou“ 
studií k vnímání putování prizmatem krajinné ekologie. Avšak hned na 
prvním putování se v čele s ním objevili skuteční živí poutníci – 
svědci dob minulých a pamětníci tradic. A tak nebylo možné nechat si 
ujít jedinou ekologicko-historicko-společenskou cestu.“ (Václav 
Plíhal) 
 „Naše účast na putování by se dala shrnout do několika 
výstižných hesel. Především je možné takto vyjádřit určitou ÚCTU 
K VÍŘE NAŠICH PŘEDKŮ. Dozvědět se zajímavé informace o 
HISTORII PAMÁTEK V OKOLÍ. Putování také přispělo k našemu 
POZNÁNÍ HRANIC FARNOSTI a k POSÍLENÍ FARNÍHO 
SPOLEČENSTVÍ.“ (manželé Gloserovi) 
 
 

 
Vzpomínáte na nějakou veselou příhodu z cesty po církevních 
památkách farnosti? 
 „Myslím, že celé putování se neslo v duchu jakési pohody, 
k čemuž jistě musely přispět i různé veselé spíše maličkosti, které si 
zde jako nevypravěč netroufám interpretovat. Navíc mě napadají spíše 
příhody inspirující k sarkasmu a já bych se vpravdě nechtěl nikoho 
(zvlášť ne našeho duchovního správce) dotknout.“ (Václav Plíhal) 
 
 



 
Zklamalo vás něco na putování? 
 „Neřekl bych, že by bylo něco zklamáním. Naopak do interně 
pořádané farní akce bych ani nekladl žádná velká očekávání, která by 
mohla být zklamána. Proto před precizní přípravou pana Kintra, jenž 
vytvořil neočekávaná, v každé části znovu překonávaná „očekávání“, 
opravdu smekám. Věřím, že putování       od putování se zmenšující 
počet účastníků byl skutečně výsledkem klimatických jevů a 
vzrůstající intenzity dovolených, takže snad jediné, co zatím chybí, je 
ono „jerišské“ jednorázové obejití hranic farnosti. (stačilo by jednou, 
sedmkrát snad v roce 2012).“ (Václav Plíhal) 
 „Nic nás nezklamalo.“ (manželé Gloserovi) 
 
 
 
Bylo pro vás něco obtížné? 
 „Musím přiznat, že pravidelná modlitba růžence. Chápu tuto 
modlitbu jako určité meditativní nasměrování „vzhůru“, v kterémžto 
stavu můžeme do ní vkládat i různé úmysly. Ovšem pro mě, doufám, 
je takovým nasměrováním sám pobyt v přírodě. Zároveň přicházím o 
zajímavá svědectví, po kterých bych jakožto povaha introvertní sám 
nepátral.“ (Václav Plíhal) 
 „Nejobtížnější bylo poslední putování do obce Kněževes. Bylo 
tu neděli obzvláště velké horko.“ (manželé Gloserovi) 
 
 
Zaujalo vás obzvláště nějaké putování (Ústup, Lhota, Crhov, 
Kněževes) a proč?  
 „Nejspíš to byla Lhotecká pouť. Očekávaná a správnější 
odpověď by zřejmě byla formou ocenění specifičnosti každé cesty, ale 
jisté preputovné zaujetí a shoda dalších okolností (pěkná účast, 
v subtropech příjemné lesní pasáže…) zavinily takovou volbu jaká 
byla uskutečněna.“ (Václav Plíhal) 
 
 „Cesta do Lhoty. Kaplička je postavena na krásném místě.“ 

 (manželé Gloserovi) 
 
 
 
 



Změnili by jste něco, kdyby se v putování v budoucnu pokračovalo? 
 „Jak už jsem uvedl, neuskutečnilo se putování „all in one“. A 
protože jsem kdesi slyšel, že za chvíli budou Vánoce, navrhoval bych 
aktualizaci jerišského příběhu a (kromě dalších – duchovních – 
interpretací) a objel farnost                     na běžkách...“ (Václav Plíhal) 
 
Doporučte nám farníkům nějaké místo, kde se vám líbilo nejvíc a kam 
by se mohli vypravit třeba v rámci nedělní procházky? 
 „Já osobně, jakožto západní člověk, bych volil západ (Lhota, 
Závrší...), přesto z míst méně mně známých nemohu neuvést plošinu 
severně od Kněževsi, kde se ukazuje že tato není jen cestou do Jobovy 
Lhoty nebo Kavinami či souběžnými údolími ke Křetínce. Je tam 
mnoho z toho, co byste čekali od malebné kulturně-přírodní krajiny 
výhledů Vysočiny – pole, louky i horizont a lípy (nejvíce malolisté 
samozřejmě).“ (Václav Plíhal) 
 „Již jednou zmíněná kaple ve Lhotě u Olešnice.“ (manželé 
Gloserovi) 
 
 
Na závěr této ankety jsem požádala našeho pana faráře o ohlédnutí za 
prosebným putováním.Co vám otče Romane prosebné putování dalo a 
co vzalo?  
 „Byl jsem příjemně překvapen tvůrčím přístupem některých 
jednotlivců k návrhu obejít farnost podobně jako izraelští obešli 
Jericho. Stále trvá můj úmysl celou ji obejít,  ale i tato forma poutě 
„kolem farnosti“ byla přínosem. Příjemná byla také atmosféra 
putování. Bylo možno zakoušet naprosto konkrétně co to znamená být 
společně na cestě.  Nemohu říci, že bych byl něčím zklamán. Jen 
jsem si znovu musel prožít bolest z nevšímavosti těch, kteří takové 
snahy považují za zbytečnost a nevěří v moc modlitby.  Ale to už jsou 
právě důsledky oněch hradeb v srdcích, kvůli nimž jsme vlastně 
s poutí začali.  
 Věřím, že radost, která nás během jednotlivých etap naší poutě 
provázela, je znamením Božích příslibů a povzbuzením k pokračování 
našich proseb za nové vztahy mezi námi.“ 

     
Za odpovědi děkuje vytrvalým poutníkům Václavu Plíhalovi, 
manželům Gloserovým a autorovi myšlenky prosebného putování 
otci Romanu Strossovi.         

         Jana Němečková 


