Poutě
Poutě v minulosti, stejně jako dnes, představovaly a představují významný náboženský
rituál. Jejich hlavní rozměr je především duchovní.

Poutní tradice vznikla postupným budováním
kultu uctívání nejdůležitějších míst daného
náboženství. Nejčastěji se putovalo k místům
s mimořádnou intenzitou duchovní síly, k místům
zázraků, zjevení nebo symbolů těchto sil, jako
jsou svaté obrazy, sochy nebo ostatky světců.
Lidé se chtěli těchto svatých míst dotknout svou
přítomností.
Poutní místa se zvláštní duchovní silou
najdeme ve všech náboženstvích.
Například v buddhismu je poutním místem
Lumbiní, v islámu je tímto místem Mekka.

Křesťané měli již od 2. století v úctě
hroby mučedníků. Později, asi
od 4. století, poutníci putovali
do Svaté země na místa spojená se
životem Ježíše Krista. Zvláštní
význam získala například také
místa spojená s životem Panny
Marie.

Nejznámějším mariánským poutním
místem jsou Lurdy v jižní Francii,
v Česku je to Svatá Hora u Příbrami,
Stará Boleslav nebo Svatý Kopeček
u Olomouce. Dalšími významnými
poutními místy jsou místa
s cyrilometodějskou tradicí, například
Velehrad.

Na posvátná místa, která jsou cílem
cesty, přinášejí poutníci dary jako
přímluvu za splnění prosby či jako
symbol poutníkovy přítomnosti
na svatém místě.
Pouť, na kterou se lidé pravidelně
vydávají, jim pomáhá vymanit se
ze všedních stereotypů a dává jim
možnost lépe přemýšlet o vlastním
životě.

Poutní tradice postupně vznikala
i na místech, která měla jen místní význam.
Každoročně se konávaly poutní slavnosti
v místních kostelích ve výroční den
vysvěcení kostela nebo v den svátku
patrona, jemuž je zasvěcen.
Vyvrcholením pouti je podvečerní mše,
po které následuje slavnostní průvod.

V posledních desetiletích
dochází k obnovení zájmu
o poutě. Nekonají se pouze
pěšky, mnozí využívají
různých dopravních
prostředků nebo nabídky
cestovních kanceláří.
V Evropě i v České
republice se nachází
množství starobylých
i nových poutních stezek.

Již v raném středověku si poutníci odnášeli
z poutních míst, jako památku na svoji cestu,
malé oblázky nebo hrst hlíny. Z tohoto zvyku
postupem času vznikly pouťové jarmarky, kde se
prodávaly nejen upomínkové předměty jako
sošky a obrázky svatých, ale také frkačky, růže
z papíru a perníková srdce. Pouť se tak stala
nejen příležitostí k duchovní cestě,
ale i k příjemné světské zábavě.

Dnes k těmto tradičním upomínkovým
předmětům a dárkům z pouti přibyly
lunaparky, atrakce pro děti a také
všudypřítomné stánky s nejrůznějším
zbožím.

Pouť se také stala slavností, při které se
často sešla celá rodina. Hospodyně, aby
uctily hosty, chystaly koláčky, buchty,
pekly maso a vařily domácí speciality.

Svou tradici mají také poutě na Tachovsku. Konají se zde také většinou v den svátku
vybraného světce, kterému byl zasvěcen místní kostel. Většina poutí tak spadá do letního
období, které v minulosti bylo s ohledem na polní práce v průběhu roku i z hlediska počasí
ideálním časem.

Významným poutním místem
Tachovska je například Pístov
s barokním kostelem sv. Bartoloměje,
který byl postaven v letech 1750-65
na místě původní svatyně ze 14. století.
K poutnímu místu Pístov přichází
poutníci na svátek svatého Bartoloměje,
který připadá na 24. srpna.

V Boru u Tachova je významným
poutním místem Loreta s mariánskou
tradicí. Byla postavena v 17. století
jako poutní místo k uctívání Milostné
sochy Černé Madony a obrazu polské
Panny Marie z Čenstochové.
Několik dalších městských kostelů
s mariánskou tradicí najdeme
v Tachově, Plané, Bezdružicích a
ve Stříbře.

Na mariánské svátky už
ve středověku putovali poutníci
do kladrubského klášterního
kostela Nanebevzetí Panny
Marie, kde byla uctívána madona
na hlavním oltáři.

K zaniklým poutním místům patří
například Šipín. Toto poutní místo se nachází
na samém kraji tachovského okresu nedaleko
osady Šipín s kostelem sv. Barbory.
U léčivého pramene zde byla postavena
dřevěná poutní kaple Panny Marie.

Významným poutním místem západních Čech a kulturní památkou České republiky
je kostel svaté Anny ležící na malém návrší nedaleko Plané.

Byl zasvěcen svaté Anně a pouť k těmto místům se
koná vždy o víkendu, který je nejblíže svátku Anny,
tedy 26. července.

Dnes je plánská pouť pro většinu lidí
spojena hlavně s pouťovými atrakcemi,
stánky s občerstvením, cukrovinkami a
kulturním programem.

V současnosti byl duchovní obsah plánské pouti opět obnoven a procesí věřících se
k tomuto místu vydává z města Planá každý rok.

Vznik kostela je spojen s legendou o knížeti Bohušovi, zakladateli města Planá. Knížete a
jeho družinu zastihla při lovu silná bouře. Ukryli se v lovecké chatě, ale do chaty udeřil
blesk a vše shořelo. Kníže se svojí družinou se jen zázrakem zachránil. Na místě
lovecké chaty pak nechal Bohuš
z Plané vystavět kapli
zasvěcenou svaté Anně jako
výraz vděku za ochranu. Místo,
na kterém kaple stojí, však skrývá
energii přitahující blesky. Blesk
toto místo zasáhl v historii
několikrát, pokaždé bylo
obnoveno a kostel zasvěcený svaté
Anně stojí dodnes.

Poutním místem v minulosti nebyl pouze
kostel, ale také pramen s léčivou vodou,
který vyvěral v blízkosti kostela. S vírou
v uzdravení k němu přicházeli poutníci
ze širokého okolí. Dnes je pramen již vyschlý,
ale pavilónek, který byl postaven nad
radioaktivním pramenem, můžeme vidět
i dnes.

Současným tachovským poutním místem je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nachází
se severně od hlavního náměstí blízko někdejších městských hradeb.

Původní gotický kostel s věží byl postaven
za vlády Karla IV. V minulosti byl kostel poničen
mnoha požáry, ale po každém neštěstí byl znovu
opraven. K výrazné přestavbě došlo v roce 1908.
Od roku 1958 je kostel chráněn jako kulturní
památka České republiky.

Církevní poutní mše se v Tachově koná každý rok
na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie vždy
v neděli nejblíže dnu oslavy tohoto svátku 15. srpna.
V tento den bývá farní
kostel otevřen a
zpřístupněn.
Je připraveno
několik pobožností,
včetně latinské mše
svaté se zpívanými
loretánskými
litaniemi, v neděli
pak slavná poutní
mše svatá.

Tachov nemá pouť spojenou s pouťovými atrakcemi a
jarmarkem. Tuto zábavu si tachovští občané mohou užít
začátkem srpna při městských tachovských slavnostech.

Pranostiky pro letní měsíce červenec a srpen:
Studená rosa z rána pěkné počasí
předznamenává.
Když prší na svatého Prokopa,
promokne každá kopa. (4. červenec)
Svatá Markéta hodí srp do žita.
(13. červenec)
Pakli na sv. Jakuba slunce svítí,
má prý krutá zima býti. (25. červenec)
Svatá Anna, chladno z rána. (26. červenec)
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
(10. srpen)
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
(24. srpen)

