
„Miliarda turistů – miliarda příležitostí“

Turismus představuje miliardu příležitostí
i pro evangelizační misi církve. 

(Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách 
ke Světovému dni cestovního ruchu 2015)



OSLOVIT NÁVŠTĚVNÍKY
• cestování otevře srdce

• vzbudí otázky

PRVNÍ HLÁSÁNÍ EVANGELIA
• vycházet vstříc cestovatelům

• nabídnout přiměřenou a individuální odpověď 
na jejich vnitřní hledání

• otevřít své srdce druhým = autentické setkání s Bohem

(Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách 
ke Světovému dni cestovního ruchu 2015)



ZAPOJENÍ FARNOSTI

- předpoklady: souhlas faráře 
zapojení místního společenství

- ze strany biskupství: poradenství 
pomoc při prezentaci 

- přínosy: (pre)evangelizace
oživení farnosti
zpřístupnění památek (aniž by byl porušen jejich původní účel)

tvorba nových pracovních míst
posílení vazby místní církve a obce
částečné samofinancování farností



PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ 
V CÍRKEVNÍM CESTOVNÍM  RUCHU

• Spolupráce a poradenství při vytváření  

a pořádání kurzů pro průvodce a další 

pracovníky v církevním cestovním ruchu

• Průvodcovská činnost jako forma 

(pre)evangelizace

• Teologie umění

• Křesťanská ikonografie

• Církevní dějiny a dějiny výtvarného 

umění …

• Praktické záležitosti průvodcovské 

činnosti

• Legislativní a ekonomické záležitosti pro 

správce far využívaných k rekreaci
• ¨



PODPORA 
PŘI PROPAGACI

• Prezentace na 
www.cirkevnituristika.cz

• Prezentace na sociálních 
sítích      

• Prezentace v propagačních 
tiskovinách 

• Grafická podpora při 
vytváření propagačních 
tiskovin

• Podpora při vytváření 
poutních tras

• Prezentace na veletrzích 
cestovního ruchu

http://www.cirkevnituristika.cz/


www.cirkevnituristika.cz

CÍLE

 Představení křesťanství
 Prostor setkání
 Nízkoprahově
 Společenský a kulturní dosah
 Přesah

TEZE

 Ekumenicky
 Příležitost k rozvoji
 Dobrovolně
 Zapojení místního 

společenství
 Motivace organizátorů
 Ekonomická udržitelnost
 Koordinace



https://www.cirkevnituristika.cz/uvod
https://www.cirkevnituristika.cz/uvod




POUTNÍ MÍSTA

• Poutě  

• Duchovní cvičení

• Pravidelné bohoslužby

• Informace - historie

• Mapa, doprava

• Kontakt

• Nejbližší zajímavosti

• Nejbližší ubytování 

www.cirkevnituristika.cz
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https://www.cirkevnituristika.cz/poutni-misto-99
https://www.cirkevnituristika.cz/poutni-misto-99


UBYTOVÁNÍ, FARY

• Fotogalerie

• Informace o objektu

• Informace o pokojích

• Obsazenost + rezervace

• Ceník

• Kontakt

• Nejbližší poutní místa

• Nejbližší zajímavosti 

www.cirkevnituristika.cz

https://www.cirkevnituristika.cz/fara-ostrov-u-macochy
https://www.cirkevnituristika.cz/fara-ostrov-u-macochy


ZAJÍMAVOSTI

• Chrámové věže

• Klášterní nabídky

• Výstavy, muzea

• Krypty, zahrady

• Drobné sakrální 

památky

• Nejbližší poutní místa

• Nejbližší ubytování

www.cirkevnituristika.cz

https://www.cirkevnituristika.cz/diecezni-muzeum
https://www.cirkevnituristika.cz/diecezni-muzeum


POUTNÍ TRASY

• Tradiční poutní trasy

• Nové poutní trasy

• Vlastní plánovač

• Schéma trasy na mapě

• Církevní nabídka na 

trase:

Poutní místa

Bohoslužby

Ubytování 

Zajímavosti

www.cirkevnituristika.cz



Fara u kostela sv. Anny, Pasohlávky, 2008 Penzion sv. Anny, Pasohlávky, 2011
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Křesťanská Šumava - východiska

 populární turistická destinace

 obliba „romantických“ dovolených

 dovolená spojená s turistikou v přírodě 
předpokládá alespoň minimální míru 
otevřenosti pro Boží zvěst

 pobyt na faře může přispět k pochopení 
křesťanské kultury

 setkání s věřícím personálem, přijetí a 
pohostinnost může modifikovat postoj 
vnímavých lidí vůči věřícím a církvi 
obecně

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel



Křesťanská Šumava - začátky

 rozvoj duchovní, kulturní a vzdělávací 
nabídky v daných lokalitách,

 upravení a využití poměrně bohaté nabídky 
církevních objektů,

 veškerá aktivita odvislá od ochoty laických 
spolupracovníků - spolků i jednotlivců, 
praktikujících i nepraktikujících,

 koordinátorem/iniciátorem aktivit byl vždy 
kněz/administrátor farnosti, moderátorem či 
koordinátorem nejrůznější laické osoby,

 použity různé modely podle potenciálu dané 
lokality

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel



Křesťanská Šumava - cíle

 (pre) evangelizace,

 vlastní (re)evangelizace,

 seznámení s křesťanskými kořeny kraje,

 seznámení s tradicí a její rozvoj,

 zpřístupnění církevních památek široké 
veřejnosti, aniž by byl porušen jejich 
původní účel,

 angažování laických spolupracovníků,

 upevnění a posílení vnitřních vazeb 
farností a skupin laických 
spolupracovníků při práci ke společnému 
cíli (společenství, které se spolu modlí a 
pracuje, ožívá a nese plody),

 generování finančních prostředků pro 
dané objekty.

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel



Křesťanská Šumava - nabídka

 ústřední aktivita - poutě,

 komentované prohlídky, audioprohlídky
nebo alespoň zpřístupnění prostor,

 koncerty duchovní hudby, přednáškové cykly

 stálé i občasné výstavy,

 ubytování.

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel



Křesťanská Šumava - příklady

 Dobrá Voda

• mrtvá farnost bez farního života, kostel 
s ojedinělým skleněným interiérem

• komentované prohlídky kostela na základě DPP –
7000 návštěvníků za letní sezonu 

 Kašperské Hory

• živá farnost s cca 60 stálými farníky: poutní, farní   
a hřbitovní kostel

• pravidelné komentované audio prohlídky hlavního 
i hřbitovního kostela díky farníkům, kteří otevírali 
a hlídali kostel 

• duchovně-kulturní a vzdělávací akce za podpory 
města Kašperské Hory – festival křesťanské 
populární hudby Mount Kašperk, třídenní poutní 
slavnosti P. Marie Sněžné, koncerty, …



KONTAKTY

Brno: Bc. Petra Dolíhalová, dolihalova@cirkevnituristika.cz

České Budějovice: Mgr. Petra Procházková, prochazkova@bcb.cz

Hradec Králové:  Mgr. Petr Jakeš, jakes@sedlec.info

Litoměřice: Ing. Kristýna Solničková, MBA, solnickova@dltm.cz

Olomouc: PhDr. Martin Kučera, kucera@ado.cz

Ostrava-Opava:  Ing. Martin Hiltavský, hiltavsky@doo.cz

Plzeň: Bc. Martina Myslíková, myslikova@bip.cz

Praha:  Mgr. Kristina Poláčková, polackova@apha.cz

www.cirkevnituristika.cz
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Děkuji za pozornost.

www.cirkevnituristika.cz


