Pouť a posvícení v Trnové
Dle encyklopedie pouť je:
a) hromadné putování, obvykle o výročních dnech, k památným nebo posvátným místům
b) katolická církevní slavnost na památku svatého, jemuž byl zasvěcen objekt - kostel, kaple a podobně
V naší lokalitě platí „b“.
Posvícení (hody) je výroční slavnost konaná na památku posvěcení kostela.
Podzimní posvícení je též oslava ukončení zemědělských prací.
Součástí poutí a posvícení jsou obvykle lidové zábavy.
Obec Trnová bývala součástí krašovického statku a patřila do Krašovic i farností ke kostelu sv. Jiljí. Farnost tvořily obce Krašovice,
Bučí, Trnová, osada Vísky a Tatiná. Uvedené obce slavily „pouť“ i „posvícení“ současně, vždy první neděli v září na svátek nebo po
svátku sv. Jiljí. Hlavní těžiště této církevní slavnosti bylo ráno v kostele. Po pobožnosti se farníci rozešli po jeho okolí, kde byly
provozovány různé pouťové atrakce, například houpačky, kolotoč, střílny, stánky s prodejem perníkových srdcí, tureckého medu,
cukrové vaty a jiných sladkostí. Po nakoupení dárků, hlavně pamlsků pro děti se všichni vraceli do svých domovů, kde hospodyně
připravily „lepší“ oběd a napekly buchty a koláče. Součástí těchto církevních oslav byly různé lidové zábavy a muziky, které
začínaly v odpoledních hodinách. Všichni se oblékli do lepších šatů nebo krojů. Zvykem bývalo, že každý měl mít v tento den na
sobě něco nového, např. kravatu, motýlka, boty, košili, kapesník, šátek a podobně. Taneční zábavy se protáhly do pozdních
nočních hodin, ale ráno se muselo do práce.
Následkem velkých útrap a bídy v 1. světové válce a po ní, lidé přestávali věřit a začali vystupovat z církve. Mnohé farní obce bez
ohledu na církev začaly uskutečňovat své tak zvané Národní poutě. V Trnové se 26. srpna 1936 konala pod záštitou ČSČK 1.
Národní pouť, kterou zorganizoval pan Vaniš (Vanišovská pouť). 27. června 1937 se konala druhá a od té doby se poutě v Trnové
konají vždy poslední neděli v červnu. Pouť se konala i ve válce 29. června 1941 pod záštitou místní Osvětové komise spolu
s mládeží Národního souručenství. V dalších válečných letech byly poutě zakázané.
Termín pro posvícení zůstal pro všechny farní obce stejný, tj. první neděle v září. V tento den se v rodinách vaří slavnostní oběd a
konají se posvícenské taneční zábavy. V současné době i to upadá a mnohé rodiny neví, že je posvícení.
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