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„Čím těžší, tím lepší.“ Taková je zkuše-
nost účastníků Extrémní křížové cesty, 
na kterou v pátek 8. dubna vyšly deseti-
tisíce Poláků. Jen jedna ze stovek čtyři-
cetikilometrových tras, které křižovaly 
polské území, začínala v České repub-
lice. Organizátoři z farnosti sv. Jakuba 
st. v obci Lubrza u Prudniku se rozhod-
li noční putování zahájit na poutním 
místě Maria Hilf u Zlatých Hor. Někte-
ří z nich už obnovenou svatyni znali 
z minulých ročníků. Mezi účastníky byli 
také nováčci, kteří se s čelovkami vydali 
nocí poprvé. 

37 km pro plnomocné odpustky
„Tuto trasu z Lubrzy na Maria Hilf jsme 
šli už třikrát. Letos poprvé vycházíme 
odtud,“ uvedl koordinátor Piotr Kwinta. 
Proč směr cesty otočili? Může za to rok 
sv. Jakuba st., který se vztahuje nejen 
na světoznámé Santiago de Composte-
la, ale také na další místa zasvěcená 
tomuto světci. V opolské diecézi je do 
Roku sv. Jakuba zapojeno 9 jubilejních 
kostelů. Jeden z nich je právě v Lubrze. 
„Jsme z farnosti sv. Jakuba staršího. Náš 
kostel patří k těm, kde je možné až do 
konce roku získat plnomocné odpustky. 
Musíte však do toho kostela připutovat. 
Proto k němu putujeme z Maria Hilf,“ 

vysvětlil důvody, které téměř čtyřicet 
poutníků přivedly na poutní místo v po-
hraničí.

Šance na získání odpustků však neby-
la jedinou motivací. Extrémní křížová 
cesta je především o překonávání sama 
sebe, tichu a snášení nejrůznějších po-
tíží a trápení. „Letos to bude těžké. 
K chladné noci se ještě přidalo špat-
né počasí, déšť a vítr. Čeká nás cesta 
z kopce do Zlatých Hor, pak výstup 
na Biskupskou kopu, sestup po strmé 
kamenité stezce na polské straně. Tra-
sa do Lubrzy je dlouhá 37 kilometrů. 
Zvládneme ji asi za deset hodin,“ počítá 
koordinátor Piotr. 

Přestože jde o akci na celonárodní úrov-
ni, která má vlastní internetovou strán-
ku i mobilní aplikaci, lidé se na cestu 
vydávají na vlastní nebezpečí. „Pouť jde 
každý sám za sebe. Není organizovaná. 
Když má někdo potíže s nohou a jsme 
u toho, tak mu pomůžeme. Byly však 
v Polsku případy, že si lidé museli za-
volat na 112 o pomoc záchranářů. Ale 
nám se to zatím na naší Svatojakubské 
trase nestalo,“ vysvětluje Piotr Kwinta.

Proč je dobré jít? Individuální noční pu-
tování je přitažlivé především hloubkou 
prožitku. „V noci je ticho, můžete pře-

mýšlet, modlit se. Na cestu se vydávají 
různí lidé. Utvoří se společenství, které 
něco spojuje. Nemělo by se však po-
vídat. Ticho je na této akci důležité,“ 
dodává koordinátor.

Je to čas ticha a modlitby
Zkušenost jedné z žen, která trasu šla 
již v minulých letech, to dokazuje. „Je to 
čas pro mne a je to čas s Kristem. Cestou 
mohu zažívat to, co prožíval Ježíš, jeho 
utrpení. Mohu nést kříž. Je to čas ticha 
a tmy. Je to také čas na přemýšlení,“ 
popisuje své motivy k putování Urszu-
la Baryszová z obce Browiniec Polski. 
Na extrémní křížovou cestu se vydala 
potřetí. Poprvé trasu prošla sama. Další 
rok pozvala kamarádky z farnosti. „Jak 
to jednou člověk vyzkouší, tak už jde 
i příště,“ kvitují její poutnické kolegyně. 

Každá má na sobě sportovní outdooro-
vé oblečení, na hlavě čelovku a v ruce 
mobil s aplikací a mapou trasy. „Byla 
vytvořená aplikace pro tuto Extrémní 
křížovou cestu. Máme v ní modlitby 
na každé ze 14 zastavení, témata k za-
myšlení a plánek naší cesty. V celém 
Polsku jsou ty modlitby stejné,“ podo-
týká Urszula. Nejdůležitějším vybave-
ním letošního ročníku byla pláštěnka. 
A také odvaha. „Tmy, zimy ani deště se 

Extrémní křížová cesta přitahuje tisíce.  
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Poutníky neodradil déšť, vítr ani tma
nebojím. Je to moje první pouť,“ říká 
Daniel Zajac z Białe u Prudniku, kterého 
na Maria Hilf přivezli autem rodiče. 

Poprvé chtějí pokořit drsné podmínky 
trasy také Ania, Filip a Oliwia z Prud-
niku. „Půjdeme společně. Je to pro nás 
taková duchovní výzva. Překonávání 
osobních hranic. A naše první cesta. 
Chceme to prožít rodinně jako spole-
čenství,“ dodávají mladí odvážlivci. 

Start u Matky Boží
Posilou na cestu jim bylo nulté zastave-
ní v kostele Panny Marie Pomocné. Mši 
svatou sloužil rektor poutního místa 
P. Mariusz Rafał Jończyk a polský kněz 
s českými kořeny P. Tomasz Horak, kte-
rý žije hned za hranicemi v obci Jarnół-
towek. 

„Začínáte extrémní křížovou cestu 
u Matky Boží Pomocnice. Je to sym-
bolické. U matky mnoho věcí začíná. 
Lidský život začíná u matky. A jak dítě 

Příště pojďte s námi. Zvou Poláci z Lubrzy
Tradice Extrémní křížové cesty se zro-
dila v Polsku v roce 2009. Její první 
trasa vedla z Krakova na Kalwarii Ze-
brzydowskou. Postupně se tato akce 
začala rozšiřovat do takových rozměrů, 
že se jí v roce 2018 zúčastnilo 100 tisíc 
lidí. Zvláštní požehnání získali účastníci 
dokonce od papeže Františka. Iniciativa 
se postupně rozšiřuje i mimo Polsko. Na 
Extrémní křížovou cestu se letos vydali 
poutníci v různých evropských zemích 
i Severní Americe. Čtyři různé trasy ved-
ly i v Česku. Dvě v Praze a dvě v jižních 
Čechách. Organizátoři v Polsku z far-
nosti Lubrza u Prudniku si již třikrát 
zvolili za cíl putování trasy Sv. Jakuba 
st. poutní kostel Panny Marie Pomoc-
né u Zlatých Hor. Letos zvolili opačný 
směr a došli si do své domovské far-
nosti pro plnomocné odpustky spojené 
s jubilejním rokem sv. Jakuba. Blízkost 
hranic umožňuje přecházet během noci 
z jedné země do druhé. Současně však 
také nabízí možnost navázání kontaktů 
s lidmi z nedalekých polských farností, 
které mají vztah k naší zemi. Extrémní 
křížové cesty jsou jednou z možnos-
tí, jak se lépe poznat. „Když my mů-
žeme do Česka, tak také někdo z od 
vás z Česka může jít příští rok s námi. 

Materiály vám můžeme poskytnout,“ 
nabídl příležitost zapojení se do postní 
aktivity koordinátor z farnosti Lubrza 
Piotr Kwinta. Trasa Sv. Jakuba st. letos 
vedla z poutního místa Maria Hilf do 
Zlatých Hor, dále přes Biskupskou kupu 
do Polska. Prochází obcemi Pokrzywna 

roste, tak v důležitých životních situa-
cích přichází ke své matce a prosí o po-
žehnání. O modlitbu. V této chvíli, kdy 
vás čeká dlouhá noční cesta v dešti, jste 
u Matky. U Matky Boží, u Matky každé-
ho z nás. Zanechte jí zde všechny své 
prosby a úmysly, s nimiž vycházíte na 
tuto noční křížovou cestu. Jsem si jistý, 
že ona to vše přednese svému Synovi,“ 
promluvá k poutníkům otec Mariusz 
Jonczyk.  

Po mši svaté se u ambonu objevil také 
duchovní správce farnosti Lubrza P. Piotr  
Bałos, který účastníky extrémní křížo-

vé cesty pozval na ranní mši svatou do 
kostela sv. Jakuba st. Upozornil je na 
modlitbu k patronu poutníků, která se 
u příležitosti roku sv. Jakuba st. objevila 
na vnější zdi kostela. Do začátku mše 
svaté zbývalo už jen necelých 11 hodin.  

Poutníci se ještě na závěr pomodlili 
modlitbu k Panně Marii Pomocné, ob-
lékli do pláštěnek, vzali do rukou dře-
věné kříže, rozsvítili čelovky a v tichosti 
se vytratili. Čekala je Extrémní noční 
křížová cesta v extrémním počasí. 

Pavel Siuda

– Wieszczyna – Dębowiec – Prudnik Las 
– Prudnik – Jasiona a končí u kostela 
sv. Jakuba apoštola v obci Lubrza. Měří 
celkem 37 km. Příští rok se pravděpo-
dobně půjde zase ve směru z Lubrzy 
na Maria Hilf.

Pavel Siuda

Farní kostel sv. Jakuba st. v polské obci Lubrza.


