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ZPRAVODAJSTVÍ

Na Pouť rodin připutovali mladí i staří

Biskup Martin požehnal léčebné prameny

„Nejsem tady dlouho, ale tolik poutníků 
jsem tady ještě neviděl.“ Těmito slovy 
přivítal účastníky Pouti rodin duchov-
ní správce poutního místa Maria Hilf 
u Zlatých Hor P. Mariusz Jończyk. První 
sobota v měsíci květnu patřila Panně 
Marii, ale také maminkám, které při 
pouti oslavily svůj svátek. Na přípravě 
pouti se podílely Centrum pro rodinu 
a děkanát Jeseník. O hudební dopro-
vod se postaral pěvecký sbor Cantamus 
z Kozlovic. 

Hlavním celebrantem mše svaté, na 
kterou se auty sjížděli lidé z celé diecé-
ze, byl delegát ad omnia P. Jan Czudek. 
Hned v úvodu připomněl smysl putová-
ní: „Modlíme se dnes za vás, za rodiny. 
Ať vaše rodiny spojuje láska. Aby byly 
svaté, podle příkladu svaté rodiny.“ Toto 
poselství ještě více rozvedl v kázání. „Je-
žíš se rodí do rodiny, přichází ji obnovit, 
ukazuje na její posvátnost,“ řekl otec 
Czudek, který odcitoval recept papeže 
Františka na šťastné manželství, kte-
rý poradil rodinám při vyhlášení Roku 
rodiny. Spočívá v častém užívání slov: 
„prosím, děkuji a promiň.“ 

Pro poutníky, kteří přišli děkovat a pro-
sit za rodiny, jejich duchovní obnovu 
a nová kněžská a řeholní povolání, při-
pravilo Centrum pro rodinu a sociální 

péči doprovodný program před i po 
mši svaté. Duchovní program zahrno-
val modlitbu růžence přede mší sva-
tou a adoraci na závěr setkání. Před 
areálem nechyběly tvořivé dílny, ská-
kací hrad, lesní pedagogika, workshop 
s obřími bublinami, občerstvení, prodej 
náboženské literatury ani stánek pořa-
datelů s kolekcí triček a novou karetní 
hrou „Aby bylo doma dobře“. 

Pouti rodin se kvůli nemoci nemohl 
zúčastnit apoštolský administrátor 
diecéze biskup Martin David. Na závěr 
mše svaté, které se kromě rodin s dětmi 
zúčastnili také věkově starší příznivci 
mariánského poutního místa, zazněla 
nahrávka s jeho vzkazem. „Nepřestá-
vejte na toto místo putovat!“ Vzkázal 
rodinám biskup Martin.  

Pavel Siuda

Jeseník – Apoštolský administrátor 
biskup Martin David sloužil 14. 5. mši 
svatou u hrobky Vincenze Priessnitze, 
zakladatele lázeňství na Jesenicku, 
v rámci oslav 200 let od založení Priess-
nitzových lázní v Jeseníku.

Největší kulturně-společenská akce 
v tomto regionu se konala od 12. do 
15. 5. po dvouleté odmlce. Organizá-
toři připravili bohatý program, jehož 
součástí bylo žehnání léčebných pra-
menů. Speciálně vypraveným zvlášt-
ním vlakem přijel i samotný Vincenz 
Priessnitz s chotí a další hosté směřující 
na zahájení lázeňské sezóny.

Před dvěma sty lety, v roce 1822, založil 
obyvatel osady Gräfenberg nad Jesení-
kem Vincenz Priessnitz ve svém dom-
ku první vodoléčebný ústav na světě. 

Pomohl tak tisícům pacientů a ukázal 
cestu stovkám následovatelů včetně lé-
kařů, kteří nejprve o jeho léčitelských 
schopnostech pochybovali. Dnes je 
Priessnitzův zábal známý po celém svě-
tě a léčba vodou ve formě otužování se 
stává znovu objevovaným fenoménem. 
Ledová voda a zábaly – Priessnitzovy 
metody fungují dodnes.

O den později v neděli 15. 5. zavítal bis-
kup Martin do dalších lázní v diecézi. 
Společně s kněžími bruntálského děka-
nátu sloužil mši svatou v kostele Panny 
Marie, Uzdravení nemocných v Karlo-
vé Studánce. Po mši se šlo průvodem 
k pitnému pavilonu, kde následovně 
proběhlo žehnání pramenů a zahájila 
se lázeňská sezóna.

Jana Praisová

Biskup Martin David v pitném pavilonu v areálu 
lázeňského města Karlova Studánka, kde v neděli 
15. května požehnal léčebné prameny. Foto: Aleš 
Repka/Spolek Člověk a Víra


