FRANTIŠKÁNSKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ PRAHOU
Podrobnější vysvětlení k anglickému textu z www.ciofs.org, zveřejněnému v prosinci 2011
V sobotu 1.května 2010 Národní rada SFŘ v České republice zorganizovala 272. ročník
františkánské Mariánské pouti Prahou.
Téma roku 2010 bylo: „Ve spojení s Pannou Marií a s naším serafinským otcem Františkem z
Assisi k Pánovu Pokoji a Dobru!“
Pouť každý rok začíná na Hradčanech. Zahajovací mše svatá v roce 2010 byla slavena v kostele
Panny Marie Andělské . ( Kapucíni u Lorety, Loreta je v jejich péči), pak jsme si užívali
občerstvení, které nám věnovali naši řeholní bratři kapucíni (OFM Cap). Poutníci prošli Malou
stranou, přes Karlův most, Staroměstské náměstí a navštívili několik vybraných kostelů. V každém
z kostelů se modlili část růžence.
Navštívili jsme Loretánský kostel, kde byla naše pěší pouť zahájena oficiálně a modlitbou
Loretánských litanií, plus začátek růžence. Další zastávky byly v kostele Sv. Jana Nepomuckého, u
Panny Marie Vítězné (Karmelitáni zde pečují o celosvětově proslulé Pražské Jezulátko), kostel
Panny Marie pod řetězem (řád Maltézských rytířů), Kostel Sv. Františka Serafinského (z Assisi),
který patří řádu Křižovníků s červenou hvězdou- což je jediný mužský řád na světě založený ženou
a to sv. Anežkou českou, (jediný řád, jehož založení má český původ), Staroměstské náměstí, kde
jsme se v místech, kde stála původní socha Panny Marie zpívali Salve Regina= Zdrávas Královno,
kostel Svatého Jakuba (patří minoritům OFM Conv.) a kostel Panny Marie Sněžné, při klášteře
Menších bratří františkánů= OFM. Zde naše pouť skončila slavnostním “Te Deum” před
vystavenou nejsvětější svátostí.
Další program:
- Večer v pátek 30. dubna byl seznamovací večírek pro naše zahraniční hosty s
kytarou P. Marka OFM Cap.
- Večer v sobotu 1.května bylo setkání se zahraničními zástupci ze Střední Evropy ve
františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné. Diskutovali jsme o akcích, které
bychom v roce 2011 mohli slavit společně (např. Pouti, konference atd.). Pak
následovala prohlídka noční Prahy s nezbytnou ochutnávkou českého piva.
- V neděli 2. května 2010 jsme slavili společnou mši a pak jsme navštívili sochu
Panny Marie ve Strahovských zahradách (Panna Maria z Exilu). Následovala
prohlídka nejzajímavějších míst Pražského hradu a Prahy.
STRUČNÁ HISTORIE: Vítězná od počátku
1652 - Ferdinand III. nechal vytvořit sochu Panny Marie a postavit ji na Staroměstském náměstí,
jako poděkování za vítězství Pražanů nad Švédy v roce 1648. Barokní socha je dílem sochaře Jiřího
Bendla. První pouti byly organizovány kapucínskýmim terciáři (název sekulárního fr. řádu v
minulosti) u Panny Marie Andělské. U Panny Marie Andělské pouť začínala a končila na
Staroměstském náměstí.
1918 3. listopadu- byla socha Panny Marie na Staroměstském náměstí zničena skupinou opilých
lidí, kteří nenáviděli katolickou církev, protože pro ně byla symbolem Rakousko-Uherské
monarchie. Pan biskup Podlaha na tuto událost reagoval výzvou k výstavbě 12 nových kostelů,
(jako 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie), v nově vybudovaných předměstích Prahy. Byl to projev
pokání a prosby o odpuštění.
1937 – Byla dokončena výstavba a byl vysvěcen první kostel, kostel Panny Marie Královny pokoje
a v Praze –Lhotce. Pak následovala výstavba dalších kostelů. Poslední byl dostavěn po roce 1989.
1954 – 10. prosince – z iniciativy českých emigrantů a z jejich darů byla posvěcena nová socha
Panny Marie v české papežské koleji v Nepomucenu v Římě. Sochu vytvořil italský professor
Monteleone a posvětil ji P. K. Micara – první český nuncius v Československé Republice.

1955 – 22. května byla tato Mariánská socha slavnostně postavena v zahradách
českých benediktýnů v opatství sv. Prokopa v Lisle blízko Chicaga.

1993 – Když po změně politické situace v naší zemi proběhla všechna odpovídající jednání,
socha “Panny Marie v Exilu“ se po slavnostním rozloučení (v Lisle 22.května) vydala na cestu
domů.
1993 - 4.září byla Panna Maria přívítána doma z exilu slavnostní mší svatou v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v premonstrátském opatství na Strahově. Socha Panny Marie byla vztyčena ve
Strahovských zahradách premonstrátského opatství a tam stojí dodnes.
1993 – 4.září Sekulární františkánský řád obnovil tradiční františkánské Mariánské pouti v Praze.
Poprvé se pouti zúčastnilo přes dvě stě lidí.

Františkánská tradice
Když císař Ferdinand III. dal v roce 1652 postavit na Staroměstském náměstí v Praze sloup
se sochou Panny Marie na poděkování za vítězství Pražanů nad Švédy v r. 1648, začaly se konat
poutě vedené terciáři (kajícníky). Poutě vycházely od kapucínů na Hradčanech z kostela Panny
Marie Andělské na svátek Navštívení Panny Marie.
V roce 1993 obnovený Sekulární řád navázal na tuto tradici a 4. září při příležitosti převezení
mariánské sochy „Naše Panna Maria v Exilu“ z USA do baziliky Nanebevzetí Panny Marie v
Praze na Strahově obnovil i tradici poutí Prahou. Začínalo se ale v premonstrátském kostele
Nanebevzetí Panny Marie v sobotu blízko 4.září. Později byla pouť přeložena na 1. Květen.
V roce 2009 jsme se vrátili k tradici zahájení poutě u Panny Marie andělské.
V roce 2011 byl termín pouti posunut na konec května nebo první týden v červnu v době svátku
Navštívení Panny Marie, tedy termín i začátek úplně podle původní tradice.
Tato pouť se koná každý rok a je otevřena pro všechny bratry a sestry z celého světa.
Pokoj a Dobro!
Marie Magdalena Janáčková,
Člen mezinárodní rady SFŘ za Národní bratrské společenství SFŘ v České republice

OFS Aktivní přítomnost ve světě
OFS Národní bratrské společenství České republiky
(Sekulární františkánský řád česká zkratka SFŘ = OFS mezinárodně schválená
zkratka)
Františkánská Mariánská pouť Prahou (Pražská FMP)
1. Popis projektu
Pouť začíná zahajovací mší svatou v kapucínském klášteře na Hradčanech v kostele Panny Marie
Andělské. První zastávkou je Loreta, kde pouť zahajuje ministr Národní rady SFŘ, tam se
modlíme úvod k růženci. Zastávky jsou v několika pražských františkánských kostelích. Na každé
zastávce se poutníci modlí desátek růžence a jsou seznámeni s historií místa a dnešní činností
místních společenství. Tato celodenní pěší pouť je dlouhá asi 3 km. Končí se u Panny Marie
Sněžné slavnostím Te Deum.
2. Stručná historie pouti
Pouť má hluboké historické kořeny. Přes několik mnohaletých přerušení, z politických důvodů, v
roce 2011 to byla již 273. pouť.
3. Organizace této pouti

Františkánská Mariánská pouť je organizačně řízena českou Národní radou SFŘ a některými členy
z pražských místních bratrských společenství SFŘ.
4. Účinek na společnost
Účastní se kolem stovky lidí převážně sekulárních františkánů a jejich zahraniční hosté.
5. Co jsme se naučili
Tento druh činnosti je atraktivní (přitažlivý) pro aktivní lidi, kteří mají rádi společenský život a
často i pro mladé lidi.
6. Kontakt:

Marie Magdalena Janáčková
E-mail: magdalenasfo@seznam.cz
Telephone: + 42 073 956 55 63

