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1.  U příležitosti letošního Světového dne cestovního ruchu, který 
bude slaven 27. září, se s radostí obracím na všechny, kteří pracují 
v této oblasti lidské aktivity, abych předložil několik úvah o pozitiv-
ních aspektech cestovního ruchu. Tento fenomén, jak jsem již zdů-
raznil při jiných příležitostech, přispívá k rozvoji vztahů mezi lidmi a 
národy, které, jsou-li srdečné, ohleduplné a solidární, otevírají bránu 
míru a harmonickému soužití. 

Mnohé násilí, kterým lidstvo v naší době trpí, má svůj kořen 
v nepochopení a v odmítání hodnot a identity jiných kultur. Mnohé 
takové situace by proto mohly být překonány díky lepšímu vzájem-
nému poznání. V této souvislosti myslím také na miliony uprchlíků, 
kteří se stávají součástí společnosti, jež je přijme, a především na 
čest a poznání identity každého člověka nebo skupiny.  

Světový den cestovního ruchu je proto nejen vhodnou příležitostí 
ke zdůraznění pozitivního příspěvku cestovního ruchu na budování 
spravedlivějšího světa, v němž vládne mír, ale rovněž k zamyšlení se 
nad konkrétními podmínkami, v nichž je provozován.  

V tomto ohledu je nezbytné, aby církev znovu ukázala na podsta-
tu své vize člověka a historie. Vždyť nejvyšším principem, který má 
vládnout lidskému soužití, je respektování důstojnosti každého člo-
věka, protože je osobou stvořenou k Božímu obrazu, a tudíž naším 
bratrem. 

Tento princip by měl vést všechny politické a ekonomické aktivi-
ty, jak bylo zdůrazněno sociální naukou církve, a inspirovat kulturní 
a náboženské soužití. 

 
2.  Letošní téma Světového dne cestovního ruchu je: „Sport a cesto-
vání: dvě podstatné síly ve službě vzájemného pochopení, kultury 
a vývoje zemí“. Sport a cestování se vztahují především k volnému 
času, v němž jsou podporovány aktivity, které pomáhají tělesnému 
a duševnímu rozvoji. Je mnoho situací, v nichž se cestovní ruch 
a sport zvláštním způsobem setkávají a vzájemně ovlivňují. Sport se 
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stává rozhodujícím důvodem pro cestování jak uvnitř vlastní země, 
tak za jejími hranicemi.  

Sport a cestování jsou úzce spojeny při velkých sportovních udá-
lostech, na nichž se účastní země jedné oblasti nebo celého světa, 
jako u příležitosti olympijských her, které se nesmí vzdát svého 
vznešeného povolání znovu roznítit ideály soužití, pochopení a přá-
telství. To platí i při mnoha dalších méně velkolepých událostech, 
jako jsou sportovní aktivity v rámci škol nebo různých hnutí. Věno-
vat se určitému sportu je přesně to, co motivuje k plánování nějaké 
cesty nebo prázdnin. Sport je fenoménem, který se týká stejně tak 
sportovních elit, jejich družstev a vlastních fanoušků, jako drobných 
klubů, ale také mnohých rodin, mládeže a dětí a konečně všech, kdo 
si kladou sport jako jeden z důležitých cílů své cesty. 

Protože se jedná o lidskou aktivitu, do níž je vtaženo mnoho lidí, 
nesmíme se divit skutečnosti, že přes vznešenost hlásaných cílů se 
v mnoha případech vloudí i jejich zneužití a odchýlení se od nich. 
Mezi dalšími skutečnostmi nemůže být zanedbáno obchodování, 
agresivní soupeření, násilí vůči lidem a věci, které vedou až k úpad-
ku dané oblasti nebo poškození kulturní identity hostitele.  

 
3.  Apoštol svatý Pavel předkládal křesťanům v Korintu k vysvětlení 
křesťanského života obraz atlety jako příklad úsilí a stálosti (srov. 
1 Kor 9,24-25). Vždyť správné pojetí sportu musí být doprovázeno 
zdrženlivostí a výchovou k odříkání; často si žádá také dobrého ko-
lektivního ducha, postoj úcty, ocenění kvalit druhých, poctivost ve 
hře a pokoru k poznání vlastních mezí. Sport nakonec, zvláště ve 
svých méně soupeřivých formách, zve k oslavě a k přátelskému sou-
žití.  

Také křesťan tedy může najít ve sportu pomoc pro vývoj základ-
ních ctností – moudrosti a spravedlnosti, statečnosti a mírnosti – 
v běhu pro získání „věnce nepomíjejícího“, jak píše svatý Pavel. 
 
4.  Jistě, cestování dalo silný impuls sportovním zvyklostem. Výho-
dy, které nabízí, včetně mnohých aktivit, jež podporuje nebo zastává 
z vlastní iniciativy, zvyšují počet těch, kteří si váží sportu a kteří se 

mu ve volném čase věnují. Tak se znásobují příležitosti setkání mezi 
lidmi a různými kulturami v ovzduší porozumění a harmonie.  

Aniž bych proto zanedbal nutnou pozornost k negativním jevům, 
které se bohužel stále objevují, chci s novou nadějí povzbudit 
k podpoře „sportu, který by chránil slabé a nikoho nevylučoval, který 
by osvobozoval mladé od úkladů netečnosti a lhostejnosti a vyvolá-
val v nich zdravé závodění; sportu, který by byl činitelem emancipa-
ce chudých zemí a pomáhal by odstraňovat nesnášenlivost a budovat 
bratrský a solidární svět; sportu, který by přispíval k milování života, 
vychovával k utrpení, úctě a odpovědnosti a vedl k plnému uvědo-
mění si hodnoty každé lidské osoby.“1 
 S tímto přáním vyzývám všechny, kteří se zajímají o sport 
v oblasti cestovního ruchu, sportovce a všechny, kteří se věnují spor-
tu na svých cestách, aby pokračovali v úsilí pro dosažení takových 
vznešených cílů, a vyprošuji každému z nich Boží požehnání. 

 
 
 

Ve Vatikánu 30. května 2004 na slavnost Seslání Ducha Svatého 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
1  JAN PAVEL II. Giubileo degli Sportivi (Výročí sportovců – pozn. překl.), 

29.10.2000, č. 3. 
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