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4. 2. 2014 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Obnovení tradice pouti k relikviáři sv. Maura 

Státní hrad a zámek Bečov se spolu s Římskokatolickou farností z Kyjí u Prahy podílel na 
obnově poutní tradice k relikviáři sv. Maura. Pouť (nejen) za druhou nejcennější zlatnickou 
památkou na území České republiky byla uspořádána ve dnech 31. ledna a 1. února 2014 a 
nesla název „Putování za sv. Maurem.“ 
 
Snahou farnosti v Praze Kyjích je obnovení poutních tradic, především formou organizace a 
návštěv poutí i poutních míst s akcentem na jejich duchovní obsah se znalostním a 
historicko-uměleckým kontextem. Organizátoři by se i do budoucna chtěli zasadit o 
znovuvytvoření procesu předávání poutní tradice v rodině z generace na generaci a 
vytvoření společenství poutníků se cílem vykonat duchovní pouť. 
 
Téměř padesát poutníků včetně řady laických účastníků z Prahy 14 Kyjí i dalších míst si jako 
cíl své první pouti v letošním roce vybralo hrad a zámek Bečov.  Kromě dvou workshopů 
zaměřených na historii, současnost, restaurování a kulturní význam relikviáře sv. Maura, se 
dozvěděli rovněž základní informace o významu a smyslu duchovních poutí, poutních 
místech u nás i ve světě a o poutních zvycích, které nás ovlivňují dodnes. Tuto odbornou a 
historickou část přednesl PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD., dlouholetý odborný pracovník 
Národního památkového ústavu a odborný asistent katedry archeologie Západočeské 
univerzity v Plzni. 
 
Dále měli účastníci možnost vyzkoušet si práci s haptickým modelem relikviáře sv. Maura, 
děti shlédli animované filmy a dokumenty o této cenné památce a došlo i na pěší túru na 
Šibeniční vrch, kde město Bečov nad Teplou vykonávalo historicky hrdelní právo a kde se 
věřící společně pomodlili.  Celé putování bylo v sobotu odpoledne zakončeno katolickou mší 
v zámecké kapli sv. Petra, kterou celebroval páter Edward Walczyk, farář římsko-katolické 
farnosti v Kyjích u Prahy, který připomenul důležitost poutí jak pro společenství, tak i pro 
jednotlivce. 
 
Obnovení tradice poutí k relikviáři sv. Maura zapadá do snah správy Státního hradu a zámku 
Bečov, která se dlouhodobě snaží obnovit tradici celebrování mší v zámecké kapli a vnímání 
relikviáře sv.Maura nejen jako umělecko-historického, ale také sakrálního objektu. Již 
v loňském roce se v kapli sv. Petra uskutečnily tři mše svaté, z nichž jedna u příležitosti 
svátku sv. Petra byla sloužena bečovským farářem Reginaldem Pavlem Větrovcem. Další 
dvě byly potom odslouženy pro předem objednané skupiny věřících, ke kterým se mohli 
připojit i místní věřící, přičemž jedna ze mší byla celebrována v německém jazyce. 
 
Mimo obnovení tradice poutí a mimořádných denních prohlídek relikviáře sv. Maura, které je 
možné absolvovat v předem uvedených všedních dnech, nabízí správa SHZ Bečov poprvé 
v letošním roce rovněž Valentýské prohlídky, které budou uskutečněny dne 15. 2. od 11.00 a 
13.00 hodin.  
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