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VELEHRAD

Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy,
jehož srdce tvoří bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje. Původně pozdně románská stavba z první
třetiny 13. století získala v důsledku válečných pohrom
a požáru v roce 1681 barokní podobu. V bohatě zdobené
bazilice nacházíme několik spirituálních ohnisek jako například oltář, kaple Panny Marie s velehradským palladiem, hrob
arcibiskupa Antonína Stojana a sarkofág kardinála Tomáše
Špidlíka SJ.
2 KLIMENTEK
Hradisko sv. Klimenta zvané Klimentek je jedním z našich
nejstarších poutních míst. S velkou pravděpodobností právě
zde dokončili věrozvěstové Cyril a Metoděj překlad Bible do
staroslověnštiny. Hradisko je rovněž označováno jako jedno
z hlavních míst jejich působení po příchodu na Velkou Moravu.
Na místě stojí kaple sv. Klimenta a pozůstatky valů a příkopů
opevňující celé hradisko.

SVATOJAKUBSKÁ CESTA
NA JIŽNÍ MORAVĚ

3 KŘTINY
Ve Křtinách stojí skvost vrcholového baroka,
Santiniho chrám Jména Panny Marie. Poutní
areál tvoří centrální kostel na půdorysu řeckého kříže, orientovaného na sever a na
východní straně na něj navazuje ambitové
nádvoří s věžovou kaplí sv. Anny. Úchvatná
svatyně s uctívanou sochou Panny Marie
Křtinské oslovuje už od svého vzniku všechny
generace svou nadpozemskou krásou.
4 BÍLOVICE NAD SVITAVOU
Bílovice nad Svitavou jsou oblíbeným místem výletů obyvatel nedalekého Brna. Krása
okolní přírody inspirovala mnoho významných kulturních osobností. Pobývali zde
Rudolf Těsnohlídek, S. K. Neumann, bratři
Čapkové a další umělci. Dominantou obce
je novogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje.
Na jeho dveřích je zobrazena hlaholská abeceda podle její nejstarší dochované podoby.
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5 BRNO
Nepřehlédnutelná stavba katedrály sv. Petra
a Pavla je dominantou města Brno a zároveň také hlavním chrámem brněnské
diecéze. Za návštěvu stojí kromě převážně
barokního interiéru také věže s vyhlídkovým
ochozem, klenotnice a krypta.
S moravskou částí Svatojakubské cesty
souvisí kostel sv. Jakuba v centru Brna.
Trojlodní chrám je místem posledního odpočinku slavného obránce města Brna z dob
třicetileté války Ludvíka Raduit de Souches.
Ve věži a na kůru se nachází expozice o historii kostela.
6 RAJHRAD
Rajhrad je sídlem opatství nejstaršího kláštera na Moravě. Stávající klášterní areál je
dílem mistra barokního stavitelství Jana
Blažeje Santiniho. V klášterním komplexu
lze navštívit kromě kostela sv. Petra a Pavla
také Památník písemnictví na Moravě, který
nabízí prohlídky barokního areálu, historickou benediktinskou knihovnu a krátkodobé
výstavy.
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7 ŽIDLOCHOVICE
Dominantou Židlochovic je lovecký zámek, který
tvoří s historickými bažantnicemi a oborami ojedinělý lovecký komplex. Na zámek navazuje přilehlý zámecký park, který byl založen na počátku
18. století a postupně přebudován do současného anglického stylu a je celoročně přístupný
veřejnosti.
8 DOLNÍ VĚSTONICE
Vinařská obec Dolní Věstonice ležící na severním úpatí Pavlovských vrchů je místem četných
archeologických nálezů, z nichž nejvýznamnějším
je světoznámá soška Věstonické venuše. Nejvýznamnější tábořiště člověka z doby ledové připomíná Archeologická expozice a Archeostezka.
9 PÁLAVA
Chráněná krajinná oblast Pálava je zapsána
do seznamu UNESCO a tvoří ji krajinný komplex Pavlovských vrchů a údolní nivy řeky Dyje.
Z dálky viditelný hlavní hřeben, jehož nejvyšším
vrcholem je Děvín (550 m n.m.), se táhne v délce
12 km od Dolních Věstonic až k Mikulovu. Nejen
flóra, ale i fauna Pálavy je díky pestrým přírodním podmínkám výjimečně bohatá. Oblast je protkána značenými turistickými stezkami na jejichž
trasách se nachází vyhlídková místa a romantické
zříceniny hradů.
10 MIKULOV
Město Mikulov patří díky bohaté historii, zachovalým památkám a malebné okolní přírodě k nejoblíbenějším jihomoravským destinacím. Vyhledávanými atraktivitami je historické náměstí,
nepřehlédnutelný zámek, Dietrichsteinská hrobka, památky židovských obyvatel a řada církevních památek. Nejvýraznější dominantou je Svatý kopeček s poutní kaplí sv. Šebestiána, který
s městem spojuje křížová cesta.

SEZNAM ETAP JIHOMORAVSKÉ ČÁSTI STEZKY
PRVNÍ ETAPA
neděle 16. května 2021
Velehrad – Klimentek
(16,5 km)
8:30 mše svatá na
Velehradě, požehnání
poutníkům
10:00 vykročení poutníků
směr Klimentek
17:00 společná pobožnost
na Klimentku
18:30 odjezd do Křtin,
prohlídka baziliky, ubytování
ve Křtinách
DRUHÁ ETAPA
pondělí 17. května 2021
Křtiny – Brno (18,9 km)
7:00 ranní modlitba, snídaně
8:00 odchod poutníků,
prohlídka nejstaršího
slovanského písma
v Bílovicích nad Svitavou,
oběd, Brno – prohlídka
věže a kostnice kostela
sv. Jakuba
17:00 mše svatá s otcem
biskupem Pavlem
Konzbulem v kostele
sv. Jakuba
18:00 beseda s biskupem,
ubytování na faře
u sv. Jakuba, večeře
TŘETÍ ETAPA
úterý 18. května 2021
Brno – Rajhrad –
Židlochovice (21 km)
7:00 snídaně, ranní modlitba
8:00 odchod poutníků,
prohlídka opatského
chrámu v Rajhradě, oběd,
odpočinek
17:00 mše svatá
v Židlochovicích, ubytování
na faře, večeře

ČTVRTÁ ETAPA
středa 19. května 2021
Židlochovice – Popice
(16,6 km)
7:00 snídaně, ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
16:00 mše svatá v Popicích,
společenský večer,
ubytování v Popicích
PÁTÁ ETAPA
čtvrtek 20. května 2021
Popice – Mikulov
(19,4 km)
7:00 snídaně, ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
17:00 mše svatá v Mikulově,
ubytování na faře, večeře
ŠESTÁ ETAPA
pátek 21. května 2021
Mikulov – sv. Kopeček –
Poysdorf (4,1 km na
hranice)
7:00 snídaně, ranní modlitba
8:00 odchod poutníků na
Svatý kopeček
17:00 mše svatá v Poysdorfu,
autobusový transfer do
Mikulova s přípojem
na autobus do Brna
Poutní trasa je plánovaná
se spacákem, karimatkou
a doprovodným vozidlem.
Ubytování bude většinou
na farách po předchozím
přihlášení na romeastrata@
centrum.cz. Jídlo si
zajišťuje každý sám. Ke
každé z etap je možné
se bez přihlášení kdekoliv
připojit.
Informace od pořadatelů na
www.cirkevnituristika.cz.
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Evropská Asociace
Romea Strata
Evropská asociace Romea Strata (AERS) vznikla s cílem
znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku Romea
Strata, odkaz víry a kultury, vedoucí od Baltského moře do
Říma a udržovat ji pro dnešní poutníky a turisty.
AERS byla založena v roce 2018 třiceti zakladatelskými
členy ze zemí ležících na trase stezky: z Polska, České
republiky, Rakouska a Itálie. AERS napomáhá poznání
nesmírného dědictví z pohledu historie, archeologie,
umění a gastronomie spjatého s touto starobylou stezkou
a navrhne ji mezi Kulturní stezky Rady Evropy podobně
jako již uznanou Cestu do Santiaga a Franckou cestu.

Propagační
poutnická cesta

Jedná se o pouť zorganizovanou s cílem představit
stezku Romea Strata. V letošním roce 2021 je v plánu
ujít 1100 km 47 dní, a to od 13. května do 28. června.
Tato první organizovaná cesta započne v České republice
na Velehradě a povede do italského města Aquileia přes
Rakousko. Italský úsek cesty, který vede z města Aquileia
až do Říma, je naplánován na další pouť, která proběhne
v příštím roce. V roce 2023 je pak v plánu absolvování
nejsevernějšího úseku trasy, a to od Baltského moře na
Velehrad. Pout’ se bude konat formou štafety, kterou je
symbol stezky Romea Strata, který si delegace tří zemí
bude předávat na hranicích daných zemí. Účastníci se
mohou rozhodnout, na které etapě se přidají k pouti a kam
až dojdou. Na některých zastávkách se budou konat
večerní programy věnované pouti.
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Warszawa
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