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- Dnes smutek vane tam, kde býval kdysi chrám - tvé milosti.
Maria,národ chraň,víru nám mocnĚ bran - v bezbožnosti.
- Ať zas Ti zvonek zní,písně Tě velebí - uprostřed hor.
Maria,Matko má,Královno líbezná,Tvých věrných sbor.

- Maria,vyslyš nás, oroduj v každý čas,za své děti, ve sboru andělů,ať zříme Tvou slávu - na věčnosti !

Dějinv poutního místa Pannv Marie pomocné ve Zlatých Horách

/Maria Hilf bei Zuckmantel/

První část pojednává o vzniku poutního místa přeložena ze spisku
v německém jazyce "Ursprüngliche und Enstehung des heiligen Gnade
nortes Maria Hilf bei Zuckmantel.- Freivaldau,Druck u. Verlag B. Tize l889.

Příhoda z doby švédské.

Bylo to v polovině 17.století,kdy také do slezských hor pronikl
divoký válečný ryk.švédské vojsko to bylo,jež činilo země nejistými
a vyvolávalo mučivý strach mezi obyvatelstvem.Mnozí byli nuceni opu
stit dům a majetek,aby zachránili svůj holý život.Majetní se tímto
způsobem stali kořistí trpké nouze a nejhlubší bídy.
xak přitáhly divoké hordy švédu kolem r.ló-,-7 také do krajiny
kolem'Zukmantlu.Přirozeně,že i zde bylo zděšení nepopsatelné.Strach
jinak pokojných usedlíků neznal mezí,hledali svou záchranu už jenom
v útěku.
V té době žila v Zukmantlu Anna Tannheiserová,žena místního řez
níka, která,když slyšela,že se švédové blíží,taktéž byla naplněna úz
kostí, a to tím ví co, poněvadž bjdLa v požehnaném stavu.Proto se také
ona rozhodla uprchnout a hledala bezpečné místo na hoře zv.Boží dar
/Gottesgabe/,hodinu cesty od Zukmantlu ve směru k Heřmanovicím/Hermannstaťd/.Našla takové místo,které bylo skálou ohraničeno jako zdí.
Vysoká silná jedle je zastřešovala.V tomto obydlí vytvořeném přírodou,
očekávala ta nojubožejší,své brzké slehnutí.V této tísni snažně pro
sila Boha,ochránce opuštěných a Marii,nejsvetější Pannu,aby se nad *
ní smilovali a jí dali sílu,aby snášela svá utrpení a jim nepodleh
la.Její modlitba nezůstala bez vyslyšení,nebotvporodila bez velkých
bolesti,chlapečka.Tento bylna místě,kde se narodil,také ještě pokř
těn,a to 13.' ervence 10 '7.Obdržel jméno Martin.Jeho matka velebila
milosrdenství a nekonečnou dobrotivost Boha,který řídí běh hvězd a
velebila i přímluvu nej světě jší. Matky Marie,která ji byla ochranou
v jejím neštěstí.
Výchova Martina Tannheisera,- jeho smrt,-zhotovení Mariina obrazu

Brzy nato bylo opět v zemi pokojněji a také Anna Tannheiserovd
- se vrátila se svým synem Martinem do otcovského domu*Chlapce vycho
vávali rodiče k úctě a lásce k Bohu,vyučili ho otcovu řemeslu a chla
pec sám se vzdělával ve zdatného muže,aby byl úspěšným údem společ
nosti*
Odebral se do ciziny,aby tam získal další znalosti a zkušenosti
a tak se dostal do Nového města/Beustalt/,kde svým spolehlivým cho
váním ,správným úsudkem a ochotnou službou se natolik vyznamenal,žo ho
občané u' inili svým radním pánem.Tento Čestný úřad zastával přes '"C
let k blahu svých spoluobčanů.
•V té době,zvláště ale před koncem svého života jevil často prd*
nechat namalovat obraz Marie Pomocnice,který chtěl pak zavěsit na
místě jeho narození.Avšak poměry znemožnily uskutečnění jeho touhy.
Ve věku 67.let zesnul 3.srpna 171*,hluboce oplakáván svou dcerou i
svými nesčetnými přáteli.
Po jeho smrti však považovala jeho d nora Dorota Veisová,obchod: ‘
ce látkami, za svoji svátou povinnost dětinské vciě nos ti a lísky, sý.
nit vůli zemřelého otce.U malíře čimonaChwarzora v Novém Městě ob
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jednala si obraz podle údajů,které jí sdělil zesnulý otec.Zhotovení
obrazu se však tak protahovalo,že to trvalo 4r.Podle lidové pověsti
byla kresba obrazu několikrát odkládána,až přišel nějaký cizí malíř
ský pomocník,který se ihned pustil do práce a obraz Marie Pomocné
zhotovil.Když s ním byl hotov,opět z Nového Města odešel.
’V

Zavěšen/, obrazu.

Konečně dodal malíř Šehwarzerobraz zákazníci pí Dorotě Neisové.
Ta už toužebně čekala na onu chvíli a ihned odeslala obraz svému
švagrovi do Zuckmantu,p. .Danielu Adolfovi, tkalcovskému mistru, jemuž
přesn? nepsala ono místo,na němž její otec spatřil svitlo světa.Je
ště mu vzkázala svou prosbu,aby obraz zavěsil na oné je<’li,kterou k
tomu ú/'elu otec určil.Tento se brzy vydal na cestu,aby splnil přá
ní své švo.krové a požádal p.Jindřicha Hillebranda,aby ho doprovázel.
Oba tito mužové se skutečně odebrali v měsíci říjnu r.1718 do lesa
na horu ,z?ží Jar a tam dvěma hřeby připevnili obraz na dosud stojící
jedli.Ihned si vykonali na tom místě pobožnost a vzpomínali na ony
smutné časy,které zažili jejich otcové a které se stali důvodem k
zavěšení tohoto obrazu.Obraz však byl určen stát se novým místem k
úctě Boží,Matky našeho Vykupitele,Panny Marie,na němž by tisíce zbož
ných pozvedaly k nebi srdce v upřimné modlitbě a nalezly zde útěchu
a úlevu.Přímluva vznešené svaté,které bylo později toto místo zasvě
ceno , způsobila, že Bůh to místo určil,aby se staly zázraky na věří
cích, jak o tom svědčí vyprávění na základě pravdivých a pravých do
kladů.

Další události _ postavení kaple.
Přešla zima.Stalo se,že nejaký krejčí,který tudy procházel,do
stal se na místo,na němž byl strom s obrazem.Neuvědomil si to a ubí
ral se lhostejně dále.Náhle se za ním utvořil velký jas. Udiveně se
ohlédl a spatřil obraz Matky Boží,který zářil v plném jasu a zvři
k zbožné úctě,Poklekl, zbožně se pomodlil a poroučel se ochraně Mat. ky Boží.Tou měrou se ponořil do modlitby,že mu za těžko připadalo
ľ; odejít z tohoto mí sta.Když ušel pár kroků,musel se znovu ohlédnout.
Jaký to úžas ’.Bylo mu,jakoby postava z obrazu živě vystoupila a za
ním se dívala.Pocitová! z toho vroucí radost a žhavou touhu žít na
tomto místě a také zde zemřít.Tento muž se jmenoval Samuel Richter.
Tak sem přicházelo mnoho věřících,kteří byli stejným způsobem
zapáleni úctou k hej světější Orodovnici a plni nadšení.Neustále na
růstal počet ctitelů.Konečně s použitím štědrých příspěvků byla na
tomto místě postavena kaple,a tím se rozmnožil zástup poutníků,že
je nebylo možno spočítat.Však také řada oslavení byla veliká a kdo
dokázal spočítat jednotlivé milosti,které byly prosícím zde uděleny.
Jen v krátkosti jsou zde vyprávěny příklady,z nichž si může zbo
žný čtenář sám učinit představu,jak nekonečně veliké je Boží Milosr
denství , kterého se dostává všem těm,kteří se s vírou na Něho obrace
jí ,aniž by se starali,co tomu říká tento svět,ale jen s přáním v srd
ci ukázat se Bohu tak,aby měl v nich zalíbení.

Ohlas milostiplného místa proniká do širokých kruhů - vyšetřující
.......................
"** " komise
' — •• —
Toto všechno,co bylo dosud vyprávěno,vychází ze zjištění vyše
třující komise .Nebe ?kdy š se pověst o zázračném'obrazu dále šířila,
považovala biskupská’komise v Bruselu /ve Vratislavi/ za podnětné
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k ze,stavení komise,která by zkoumala skutkovou podstatu věci a podala
o tom zprávu biskupské administraci.
Tato komise prozkoumala všechno,o čem byla již zmínka v předchá
zejících kapitolách,ale také to další na základě přísežných výpovědí.
Proto zbožný čtenář může s důvěrou přijmout,o čem zde bylo vyprávěno,
protože neobsahuje nic nepravdivého.
. Během času projevili věřící v Zuckmantlu přání,aby měli zázračný
obraz ve farním kostele.Obrátili se proto s prosbou na důst.p.faráře,
aby dovolil a zařídil přenesení obrazu.Ten ovšem to nemohl učinit na
vlastní, odpovědnost a proto oznámil farníkům,že o svolení požádá bis
kupský úřad ve Vratislavi.A právě tato žádost dala podnět k ustavení již zmíněné komise.Ta byla složena s důst.p. P.Ignáce Schuberta,kole
giáta nadace v Myse,dále obou přísežných lékařů pánů Matěje Sommerá,
městského a zemského fyzika a Krištofa Pache,zemského fyzika.
Po zjištění původu obrazu vyslechla komise všechny zúčastněné osoby zázraků,které vypovídaly pod přísahou.

Výsledky šetření

. pět zázraků.

Jako prvn?í osoba byl vyslýchán Ptáčník Samuel Richter.Jeho zážit
ky zná již čtenář ze 4.kapitoly.Potom přišel na řadu Georg Titze,vo
ják ve výslužbě.Bylo mu 49 let a pocházel z Troplovic.Následkem zraně
ní ve válee ohluchl.Žádný lék mu nepomáhal a byl prohlášen za nevylé
čitelného. Dokonce ani výtok z ucha,který měl vést k zlepšení sluchu,
nic na tom jeho neštěstí^nezměnil.Ve své bídě putoval tedy k zázrač
nému obrazu na horu BožizDar.Jeho důvěra byla odměněna.Sluch se mu
opět dokonale vrátil.
Třetí vyslýchaný byl lo.letý Christian Donner z Langeber^u na Mo
ravě. Svého času prodělal oční zánět,který končil úplným oslepnutím
na obě oči.Takévjemu žádný lék nepomáhal.Tu učinila jeho matka slib
a vedla ho na šňře k Marii Pomocné.A hle .. i zde víra učinila zázrak.
Již po první návštěvě kaple,mohl Christian Doner vidět zákmity světla
a postupně nabyl plného zraku.
Podobný případ poskytl výslech Jana Nählera z Hradce,jehož dítě,
chlapec Kašpar,oslepl na jedno oko.Když žádný lék nepřinášel pomoci,
obrátil se zarmoucený otec na omilostněné místoMarie Pomocné a zde
nalezl,co hledal.Když ukončil, svou pobožnost a přišel domů,bylo jeho
dítě veselé a čilé.Po osni dnech bylo oko zcela uzdravené.
Nyní přišla řada na. výpověS sedláka Daniela Patzelta.Z neopatr
nosti spolklo jeho dítě mosaznou sponku z koňského posroje.Při útlém
veku tohoto dítěte nebylo možno pomýšlet na vytažení spony přirozeným
způsobem.Otec však pevně důvěřoval v ochranu NejsvětČjsí Panny a jí
slibil,že v případe uzdravení dítěte dá sloužit na milostivém místě
Marie Pomocné mši sv.Jeho slib byl přijat.Náhle se dítěte zmocnilo
silné zvracení a spona vyšla ven.Otec věrně splnil,co slíbil.Vycho
val také dítě k čestnosti,takže bylo hodno znovudarování života.
Konečně měl být vyslýchán ještě jan Ferdinand MUmbach,který slou
žil u svého bratra v Kuněticích.Ten vystoupil na půdu z ovocem a tem
se zřítil otevřenými padacími dvířky do hloubky 10 loktů.Tím si při
vodil těžké tělesné zranění,které ho učinilo neschopným pro jakékoliv
zaměstnání.I když používal všelijakých prostředků k uzdravení,nedo
sáhl zlepšení, a pro to, když už nemohl očekávat žádnou pomoc od lidi',
obrátil se na Ochránkyni opuštěných,Těsitelku nešťastných.V nevýšlo
ví tc iných bolestech putoval k Marii Pomocné u Zuckmantlu - a sotva
nakoukl oknem do kaple/kvůli velké tlačenici nemohl do kaple vejít/,
pocítil náhle,že je zbaven bolestí a zůstal úplně zdráv. ’ ’
*
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Toto je oněch pět zázraků,které komise zkoumala.ue třeba znovu pozna
menat, že každý z vyslýchaných byl brán na prísahu.Všechny výpovědi
byl y potvrzeny a lékaři konstatovali,že šlo o nadpřirozená uzdravení.
Když se nyní vyšetřující komise ssms přesvědčila o správnosti
slyšeného,podala předmětnou zprávu biskupství ve Vratislavi,které da
lo nyní souhlas přenesení sv.obrazu do farního kostela v Zuckmantlu.
Přenesení bylo uspořádáno slavnostním způsobem.Dne 21.září 1729 bylo
uspořádáno slavnostní procesí,pro něž tkalcovský cechfcapůjčil svůj
baldachýn.Pod ním byl milostný obraz přenášen z hory Božího Daru do
městského farního kostela.Po 11 let byl vystaven k úctě věřících na
této hoře.K procesí se připojilo mnoho set poutníků se všemi cechy
města.Průvod byl zahájen oběma představenými tkalcovského cechu,pánem
Danielem Adolfem a františkem •íernerem,tkalcovskými mistry.Na ono mí
sto na Božím Daru byl zavěšen jiný obraz.Věřící nadále uznávali totomísto jako pravý zdroj milosti a putovali jako dosud před tím na ho
ru, aby vzdávali úctu Marii.
Nový dobrodinec milostného obrazu

’

Již v roce 1805 se našel nový ctitel a dobrodinec milostného obrazu v osobo lesmistra biskupského p.Hannicha.Ten dal na svůj náklad
kapli zvětšit a u jednoho malíře dal pořídit líbezný a přemilý obraz,
který ještě nyní je ozdobou kostelíka /1889/.
Nastaly osvobozenecké válvy.Tehdy to byli Švédové,nyní Francouzi,
kteří naháněli hrůiau národům.A zase byl bezpočet zklíčených,kteří hle
děli a nacházeli útěchu u milostného obrazu.Pan Hannich znal počest
ného a spolehlivého muže.Byl obuvníkem a jmenoval se Antonín Wesse.
Ten si pokládal za největší Čest,že může vykonávat v kapli službu,
proto ho pan lesmistr nechal bydlet ve svém domě.Zde se živil zhoto
vováním hraček,které poutníci kupovali svým dětem.Pořídil si také
stánek,ve kterém prodával hračky a svíčky.
Důstojný pán Filip Dittrich dává stavět kostel.

V roce 1830 přišel důstojný pán Filip Dittrich,dr.theologie jako
arcikněz do Zuckmantu.Stále se zabýval myšlenkou zanechat městu Zuc
kmantlu památku,která by přetrvala jeho působení.Netrvalo to dlouho
a na dřevěné kapli zazářila hvězdička,nová věžička,sice také ze dřeva,
ale už v ní byl malý zvon,který 3X za den zvěstoval zbožným poutní
kům a kolemjdoucím Ave Maria.Později přinesli polští poutníci,kteří
toto milostiplné místo navštěvovali,železný zvon.Neustálý příval pout
níků z blízka i z dáli přivedl pana faráře na myšlenku postavit na
místě,kde. byla kaple,kostel.Za tím účelem navrhl plán a nyní scházely
už jen potřebné prosředky k jeho provedení.Rozmlouval jednoho dne o
této věci se služebníkem kaple Weesem a sdělil mu svůj úmysl."Aoh,to
už bylo mým nejvroucnějším přáním”,zvolal Weese v radostném překva
pení .’’Avšak kde vezmete,důstojnosti,potřebné peníze?” -’’Buate jc.n bez
starosti,otče Weese”,utěšoval ho pan farář,”znám jednu paní,která
vlastní neocenitelné bohatství a jejíž pomoci se nám určitě dostane,
tím spíše,že kostelík bude určen k Její oslavě.’’Weese porozuměl smylu těchto slov a dokázalo se,že tento byl správný.Když vešlo ve zná
most, že má být postaven nový kostelík,tu si pospíšil každý mariánský
ctitel,který se o tom dověděl,aby přispěl vším možným^co bylo v jeho
silách.A hle,pomoc oné bohaté Paní se osvědčila.I když někdo vypráz
dnil celou svou pokladnu,aby přinesl svou oběť,přesto nikdo neutrpěl
újmu, naopak postavení těch ..kteří, přinesli svůj dar,se brzy pod Boží
ochrancu zlepšilo,takovou obětí dosvědčili svůj pravý křesťanský úmy.w

~ 5 sl.Milosti,které Bůh na přímluvu nejsvětější Panny zdě na tomto místě
uděloval,množily se každým dnem.Důst.pán Dittrich míval často slzy v
očích,když viděl,jak zástup poutníků se neostýchal vynášet na horu
na staveniště cihly,písek a kamení a tak dokazoval,jak mu na tom zá
leží, aby nalezl u Boha zalíbení.V r.1841 byla stavba šíastně dokon
čena.Celé dílo si vyžádalo tisíce zlstých,které se sesbíraly jen s
dobrovolných darů věřících.V den svátku narození nebeské Královny,8.
září/1841/ byl kostel slavnostně posvěcen.Sv Otec,papež Řehoř XVI.
udělil k většímu užitku poutníků na toto místo pro ustavičné časy od
pustky těm,kteří se budou modlit na tomto Bohu zasvěceném místě.

Kostelník Ant.VZeese v nebezpečí života - jeho záchrana na přímluvu
"Marie
~ ~
Ant.’Veese měl cestu z hory Boží Dar od Panny Marie Pomocné do Zuc‘kmantlu.Marně se čekalo na jeho návrat,nedošel.Lidé dostali strach.
Vyšli,aby ho hledali.Nevynechali ani jedinou rokli/šachtici/.Dva dny
hledali nadarmo.Konečně třetí den,když již volali do poslední hlubo
ké šachtice,zaslechli hlas.Ubohý Weese odbočil při stmívání s cesty
a zřítil se do šachtice 60 sáhů hluboké.S velkou námahou se dostal o
20 sáhů výše,ale dál již nemohl.Horníci spustili lano a přivedli ho
šíastně zdravého na denní světlo.Tato záchrana je živým svědectvím o
všemohoucnosti Boží,která chrání každého,který se s vírou na Něho obrátí^nebo kterému se dostává přímluvy Matky Boží,ačkoliv téměř kaž
dou hodinu máme o ní důkazy.
Veese umírá

nový kostelník.

Během stavby kostela důst.pán Filip Dittrich neúnavně pracoval na.
knížce mariánských pobožností.Obsahovala modlitby,písně,pobožnosti.a
výklad ke 103 biblickým ”představením”/bibl.obrazové výjevy v kaplič
kách. /-Po smrti Ant.Wese 13.září 1851 převzal službu kostelníka jeho
syn rovněž Antonín.Ten se vyučil malířství a namaloval oněch 103 pře
dstavení, jak byly uvedeny v ’’knížce představení.”.Po jeho smrti pře
vzal službu kostelníka Ant.Schneider,jemuž byl přidělen renovovaný
byt v myslivně.Ant.Schneider zemřel 23.dubna 1883.
Poklad, věřících.

V r.1835 vypukl za hlavním oltářem ve farním kostele v Zuckmantlu po
žár.Téměř celý kostel se stal kořistí plamenů.Ale Boží prozřetelnost
chtěla,aby největší poklad kostela,milostný obraz,nebyl zachvácen
plameny,ale zůstal neporušen.
Závěr.
Z této historie mohl jsi.zbožný čtenáři,poznát podivuhodné událost
ti,které nechaly vzniknout tomuto místu nesčetných milostí,kterými
jej Bůh na přímluvu přesvaté Panny vyznamenal.Přijmi to,co jsi četl,
s plnou důvěrou,nejsou to žádné výmysly,ale opravdové^skutečnosti,Je
snadno uhodnout,že v této nové době se nezaznamenaly žádné.zázraky.
Pro věřící křestany se stávají zázraky denně,ba každou hodinu,a z
nich lze poznávat Boží slávu.Zde však,na tomto milostném mfstě se ob
zvláště poznává, jak se osvědčuje Boží štědrost.Sem přicházej),zbozny
poutníku,a osvobozuj své srdce od tíživého břemene starostí.Nalezneš
zde útěchu a úlevu.
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A vy všichni,kteří kdekoliv trpíte,obratte se na trůn Matky našeho
Vykupitele,zde najdete pomoc.Nikdo nezůstane opuštěn,ale musíme také
Boží dobrotu poznávat a s vděčností uctívat.AÍ naše úsilí směřuje k
tomu,abychom se stali mravným životem důstojnými Božími dětmi.A proto
se chceme zasvětit nejsvětější Panně Marii,abychom získali u Boha je
jí přímluvu.Tak budiž tato knížka odporoučena k obšístnění srdcí
všech věřících.
-X^X_X_X_X_X_X_X_X_X_X

Poznámky:

Město Zuckmantl bylo po 2.světové válce přejmenované na ’’Zlaté Hory”.
Ke kolika zázračným událostem u Panny Marie Pomocné došlo,nebude mož
no zjistit.V r. 1951-52,kdy jsem byl administrátorem ve Zlatých Ho
rách, byly na poutním místě v kostele v komůrce vlevo za hlavními dveř
mi zbytky^berlí a protéz pro horní a dolní končetiny,obvazy nasáklé
krví,rozvěšeny děkovné dopisy za uzdravení a také mramorové destičky
s poděkováním.- To všechno bylo před devastaci kostela rozmetáno v
prachu zeminy.
P.Evžen Štula.

Za zmínku stojí si připomenout,že je to právě 100 let od doby,kdy byla
vydána v německém jazyce tato historie o vzniku poutního místa Panny
Marie Pomocné.Je to jen náhoda,že přesně za 100 r.vychází její překlad
v češtině ?!

Jak došlo k demolici poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlat.Hor-;

J?2!22služeb_y_kostele_P Jtfarie-pomocné-Ve-Zlatých-Horách./’

Pod tímto titulem zaslala Apoštolská administratura v Českém Tě
šíně ř.k. far.úř. ve Zlatých Horách připiš ze dne 24.5*1955.č.j.2O3/
55 tohoto znění:
"Provádění rudného průzkumu v oblasti Zlatých Hor vyžádalo si uza
vření přístupu k poutnímu kostelu P.Marie Pomocné a kaple sv.Anny.
Českomoravský rudný průzkum v Kutné Hoře a ředitelství Rudného průs^"
kumu v R^mařově při požadavku o uzavření prostoru v okolí jejich pra
covišť,kde se nacházejí poutní místa P. Marie Pomocné a sv.Anny ye
Zlatých Horách,uvádí tyto důvody:V úseku Zlaté Hory a štoly Mírií při
jíždějí každou neděli poutníci,kteří se sdržují v lesních parcelách
kolem poutních míst,kde je ohrožen jejich život,nebox veškerá pdutmi
místa jsou dnes již daleko a hluboko poddolována a jsou zde staré syvly a šachty,které byly obnoveny,dále je zde spousta větracích komínu^
které slouží pro vlastní průzkum,je zde vykopáno stovky kubíku^ggtf-k
gicko - mapovacích rýh,které jsou až 5m hluboké.Z těchto důvodu
telství žádá,aby místo bylo uzavřeno,nebox ohrožuje bezpečnost pou~
níků.A všech návštěvníků.Celý prostor pak bude v nejkratší dobe pře
dán těžební výstavbě,takže mimo zaměstnanců Rudného průzkumu jsou
to prostory uzavřeny pro jakékoliv návštěvníky .Uzavřením přístupu &
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poutnímu kostelu Panny MarievPomocné, zastavuje se konání bohoslužeb a
poutí v tomto kostele,Zároveň se uděluje ordinariátní povolení,aby se
pouti směly konat do farního kostela ve Zlatých Horách,který je rovněž >
zasvěcen Panně Marii a kde je umístěn původní milostný obraz Panny Marie
Pomocné.” Podepsáni:Dr,František Onderek,v.r.apoštolský administrátor, - Ant.Vese
lý, v. r. generální vikář. - S tímto přípisem měli být seznámeni věřící
a farní úřady v oblasti Apoštolské administraťury.
Pokus o záchranu farního kostela.

Pro duchovní a věřící z Jesenickabyla tato zatím ’’papírová likvida-^
ce" poutního kostela,zarmucující zpráva.Velmi vyhledávána byla cesta n
na poutní místo z města Zlaté Hory podél křížové cesty s výhledem na
Zlaté Hory,ba až do Polska.Bylo to nejpřístupnější poutní místo pro náš
jesenický kraj.Zastavení bohoslužeb se velmi citlivě dotklo především
věřících v městě.Rádi sem v době prázdnin putovali a prožívali i chvíle
tělesné rekreace.Skutečnost,že se někteří lidé ve Zlatých Horách ra
dovali z likvidace bohoslužeb na poutním místě,dávala tušit,že důvody
uvedené ředitelství Rudných dolů pocházejí až z druhé garnitury argu
mentů. Brzy se začalo mluvit mezi lidmi,že zájem o uzavření poutního
místa vyšel "z jiných míst" a od "konkrétních činitelů,"a to ve spolup
práci s vládním zmocněncem u Apoštolské administratury v Českém Těší
ně a s okr,cír,tajemníkem F.M.-Administrátor ř.k^far.úř.ve Zlatých Ho
rách a správce poutního místa M.K./nyní kanovník/ se s faktem s uzavřen
ním poutního kostela nesmířil,když mu vedoucí pracovník rudného prů
zkumu ing.R.sdělil,že ředitelství v Kutné Hoře o uzavření poutního
kostela a přístupu k němu nežádalo a o této věci není informováno,a že
důvody k uzavření poutního kostela a prostoru kolem něho jsou hodně
nadsazené a že podnět k žádosti o likvidaci bohoslužeb vyšel z jiných
míst,které blíže uvedl.Toto své sdělení opakoval ing.R.také duchovní
mu E.á..bývalému administrátoru ve Zlatých Horách.Po zjištění těchto «
skutečností intervenoval duchovní správce M^K. u Státního úřadu pro
věci církevní v Praze za odvolání výše uvedeného přípisu.V odpovědi
byl však pokárán,a to s výstrahou,protože nerespektuje rozhodnutí
nadřízeného církevního úřadu.,
?
Nutno podotknout,že poutníci nezácházeli do vzdálenějšího okolí
od poutního kostela a pokud hledali hřiby,a to nejen poutníci,zdržo
vali se v místech,kde se rudný průzkum vůbec neprováděl.-Je však po
divuhodné, že od r.1955.kdy byl vydán zákaz,jak výše uvedeno,až do r.
1973>kdy došlo k demolici kostela,byla tato "ohrožená oblasť’volné,
přístupna nejen náhodným návštěvníkům,ale především.dětem ze státní
ozdravovny a z pionýrského tábora ve Zlatých Horách,aniž by jim někdo
v potulkách v oblasti poutního kostela bránil.
Pro svůj "tvrdý postoj" k záchraně poutního kostela byl duchovní
správce"vyřízen.:’Byl požádán,aby si podal žádost o přeložení,což odmítl.Jeho odchod ze Zlatých Hor vyvolal ’’ složitou situaci" s různým ob
viněním.Byl přece jen přeložen.........
Další pokus o záchranu poutního kostela uxinii bývalý duchovní správy ' ■
ye^ZTarýclrlTorách P.š.^ducŤrovnímu Urttinári Ant^veselemu ze dne 22^'
1965 tohoto znení:" Dověděl osem se,ze se bry Qedná o demolici kpXte^
Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách.Bylo by na Škodu,kdyby tento
mátný kostel,současně kulturní památka,by měl být zničen jen z
uvedených důvodů/neudržovaný stav/.Sváno času jsem navrhoval
ním L.Mk a E.G. ,aby vaším prostřednictvím'pohádali českou katdli^
charitu o převzetí těchto objektů /poutní kos tel, restaurace, pout^
noclehárj^/čLo své'"správy s tím,-že by se na tomto místě zřídilo s x
disko pro duchovní nebu. řeholní’ Seat3^rpia.-e»e3xjicle á nebo rekreaci.
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Domnívám-se, ženejde jen o můj názor.Společným úsilím nejblížších
duchovních ve spolupráci s věřícími bylo by možno při velmi nízkém
finančním nákladu uvést stav kostela P.Marie Pomocné a bývalé restau
race do takového stavu,aby toto bývalé poutní místo mohlo sloužit vý
še uvedenému účelu.Tuto zprávu podávám z toho důvodu,protože záleži
tost kostela P.Marie Pomocné považuji za. věc kněžského svědom.i.
E.Š.administr.v Po
Postupná devastace poutního kostela a poutního místa.

K ní docházelo za administrátora L.M.Zprvu byla rozbíjena jen ok
na v kostele.Brzy nato'byly vylámány. boční dvéřeDuchovní E.J.je opravil a zaplechoval.Když byly opět vyraženy,zazdil je.Protože v té \
době mělo dojít k demolici poddclovaného kostela v Karvinné-Doly.byl'
jeho inventář,lavice a barevná okna v bednění převezen k přechodnému
uskladnění do poutního kostela P.Marie Pomocné.
-Nyní začalo rozbijení-všeho,co se dalo,v kostele i mimo kostel,
oltáře byly demolovány., bMny s barevnými okny násilím otevřeny a ok
na rozbíjená,zničeny byly varhan;/,spousta cínových píšíal v kostele
i mimo kostel rozšlapána,dlažba vytrhávána,jakoby někdo hledal skry
tý poklad,uprostřed;kosfêla si čundráci udělali ohniště.Zájem o var
hany z poutního kostela melo několik farních úřadů,ale ’’státní dozor”
dělal s majetkovým.převodem potížeoZničeny byly v prostranství koste
la i kapličky s,biblickými výjevy,které malovali Známí umělci Brendl
a Thtirmer.Duchpvní správěe řeholních sester v Jindřichově K.B. vy
právěl, že z materiálu těchto kapliček a obrazů/na dřevě/ byla zhoto
vena provizorní Čekárna čéAD pro autobusovou zastávku,Odstravovány
byly kamenné schody,mramorové obklady z”dušičkové kaple”,rozbouraná byla i velmi zachovalá a renovovaná zděná kaple nad kostelem s krás
nými malbami na stropech a po stranách.Toto vandalství si vyžádalo
čas 5. ” tvrdou ” práci ^především odvoz materiálu a bylo zřejmé, že ti*
kteří takto likvidovali poutní místo,si počínali s vědomím,že se jim
nemůže nic stát,i kdyby byli. při činu přistiženi.Poutní místo bylo
pod dozorem VB a nelze předpokládat,že by tato postupná .devastace unikla její pozornosti.Věřící ze Zlatých Hor se zprvu domnívali,že ty
to škody působí děti z ozdravovny,protože se některé chlubili hra
nolky a lustrových ozdob.Toto vandalství páchali lidé,kteří měli zá
jem nejen o materiál z,poutních objektů,ale především o zničení pout
ního místa.Slo tédy o"pokrbkový čin.”

Nátlak na adniinistrátora Ê.G.
Navštívil ho "órdínář.Aňt. Veselý, s ním krajský tajemník Judr.J.á
okr.cír.tajemník K.Krajský církevní tajemník žádal od administrátora
EiG.písemný souhlas k demolici poutního kostela.P.Marie Pomocné/Du
chovní byl z toho,jak řekl,“celý vyhukaný”.Kněz nepatrné postavy,od
studentských let neduživý, již v důchodovém věku,avšak pevné víry.A
ti,kteří s ním jednali,byli “mocní” a dávali mu pocíTovat jeho ubo
host.Svou suverenitou.Ordiňář mlčel - i když kněz se na něj prosebně
díval,jakoby hledal u něho radu,pomoc,aby se k věci sám vyjádřil.Du
chovní E.G.se .nepodvolil,a tu krajský církevní tajemní^.
J.mu řek>.
že v případě opravy/!/ kostela bude mu odepřena, jak kapacita materi
álu, tak i pracovníků á že se subvencí ž KNV může počítat,a proto '.bude
kostel potom jako neudržovaná stavba demolován z úřední mocí.
to jednání si vzal ordinář administrátora -Ê.G.. stranou a pochválilaf
ho,že se držel statečně.Administrátor ř.k.úř. y Písečné dal E.G.1 Di*'
terérní listy,v nichž, byl uveden seznanupemátkových objektů I.kate-’gorie/hradyrzánky,klááteryrkostely/ a na něm byl uveden také poutní
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kostel P.Marie Pomocné.Avšak "památkáři" za nějaký čas poutní kostel
z evidence památkových objektů vyškrtli.Demolice dostala "zelenou”..

"Neviditelná-léta’’-Pod tímto titulkem vysílala/ve čtvrtek a v pátek/
2^ra-£€-iduhnar-419'67 ostravská televize reportáž televizního redaktora
Neulse o Zlatých^Horách,jak je znal z'r;1945 a jak je poznal před ne_
dávnertóivRuyil' o geologickém průzkumu a o kul túře,která zde "ztrosko-*"
t ala.” 0... dobrém, al'e více o■zlém.Mluvil, o poničených domech,které místo
opravy byly demolovány apotom řekl:"když už nebylo s ničím co dělat,
bylo n^d městem aspoň známé poutní místo a dnes občas sem přijíždějí
zépadonemecké/mercedesky/vyfotografovat dílo zkázy."A filmová kamera
ukazovala trosky kaplí,které kdysi stály kolem kostela.Kdo.sledoval
tento pořad,byl si jist:toto dílo zkázy není dílem rukou Šářebných
dětí,jak se říkalo,tu-někdo sistematicky ničil,boural a odvážel - ne
v noci,ale ve dne s vědomím,že mu nikdo v tom bránit nebude............
Po těchto řádcích je vhodné si připomenout stal z předcházející čás
ti, pojednávající o historii poutního místa:"............ Když vešlo ve známo
st, že má být postaven nový kostelík,tu si pospíšil každý mariánský cti
tel, který se o tom dověděl,aby přispěl vším možným,co bylo .v jeho si
lách. A hledte,pomoc oné bohaté Paní se osvědčila.I když někdo vypráz
dnil celou svou pokladnu,aby přinesl svou obě?.,přesto nikdo neutrpěl
újmu,naopak postavení těch,kteří přinesli dar,se brzy poď Boží óčhra.-//;
nou zlepšilo,takovou obětí dosvědčili svůj pravý křesťanský úmysl.
losti,které Bůh na přímluvu nejsvětější Panny zde na tomto míště udě
loval,množily se každým dnem.Důst.pán Dittrich míval často slzy vočích,když viděl,jak zástup poutníků se neostýchá vynášet na horu na
staveniště cihly,písek a kamení a tak dokazoval,jak jim na tom zále
ží, aby nalezli u Boha zalíbení...."

P.Karel Metoděj Nečas bojuje o záchranu poutního místa.
Počátkem listopadu 1970.byly na jesenicku provedeny osobní změny
s některými duchovními ;V;r£mci tzv."konzolidace". Administrátorem ř.k..n?
úř. far. ve Zlatých Horách byl jmenován-řeholní-kněz 'mimo službu P-... *ý;
Nečas,který byl 10 let vězněn a ustanoven,v duchovní správě po podápíý
žádosti rehabilitaci.Do Zlatých Hor s ním. přišel jeho řeholní spolu-.ý,
bratr J.L.,který zde pracoval jako .dělníky topič, v rudných, dolech.P,/7
Nečas se rozhodl obnovit poutní kostel a sháněl’pro opravu peníze,”
kde mohl.Neváhal vzít do rukou poutničkou hůl a "žebrat” od fary k fa
ře na Moravě,kde měl spoustu známých.
r
Tento kněz s velkou obětavostí se pustil do práce přes'veškeré
hrozby odnětí státního souhlasu k výkonu kněžské služby s úmyslem za
chránit aspoň poutní chrám.Ve spolupráci s odborníky zajistil celou
přípravu,včetně plánů pro provedení rozsáhlé generální opravy.Náklad
ným způsobem byla renovovaná celá střecha kostela a počaly se prová
dět další stavební práce pro záchranu tohoto objektu,až nakonec P.Ne—z
čas byl přeložen na nové působiště do Pí sečné.Přesto všechno v opx*^
vách poutního kostela nadále pokračoval.
.
/ z’
Dopisem ze dne 17.5.1973 obdržel P.Nečas následující sdělen/
nového administrátora E.M.ze Zlatých Hor:"Dne 16.května
si okresní církevní tajemník z Bruntálu v doprovodu okresích funkci
onářů kostel P.Marie Pomocné ve Zlatých Horách a po této
, c^+
přijel na far.úř. do Zlatých Hor a vydal toto prohlášení do 21 Kveina
íA*^í být rozebrány lešení,odvezen cement,kolečka,písek-Protoze veskerj' íEt*v.\xciál je Vašim TacxjeVteenr,-Vé-s,Ahjz.ptA. -xrvtHioný .nmt-eriÄl QO
21.5. ocxvúat^
4
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Dopisem ze dne 17.5.1973
sDále žádá okresní církevní tajemník z Bruntálu,aby v dohledné době
byla z kostela odstraněna nová plechová krytina.......... ”

Následoval doslova těžký boj P.Nečase o záchranu poutního kostela
Panny Marie Pomocné,až nakonec z těžkým srdcem dal P,Ňečas strhávat
krytinu z kostela a odvážet všechen materiál.Demolice poutního kostela
byla již otázkou pár týdnu,...a jednoho dne,bylo to 22.září 1973 se
Objevil nad lesem v horách bílý mrak*....trhavinová nálože dokončily dílo zkázy.
• Dnes smutek vane^tam,kde býval kdysivchrám - tvé milosti*Maria,národ..chraň,víru nám mocně bran - v bezbožnosti, :
- At zas Ti zvonek zní,písně Té velebí -uprostřed hor,Maria,Matko má,Královno líbezná,Tvých věrných sbor.
- Maria,vyslyš nás,oroduj v každý čas,za své děti,ve sboru andělů,at zříme Tvou slávu - na věčnosti !

Mladí křesíané z jesenická,rodiny s dětmi,občas putují tou staro
věkou stezkou křížové cesty na místo,"kde býval kdysi chrám.”- Tráva
a křoviska^měly zakryt zločin zde spáchaný proti Bohu.proti Matce Vytópitele sÝěta,proti nejušlechtilejším lidským citům.Žde se modlí,
zazpívají ke cti a slávě Penny Marie Pomocné a odcházejí v důvěře a

naději.....
•z

*

Ogino.

poznámka:
Na titulní straně uvedena fotografie druhého obrazu Panny Marie Po
mocné, který 4al nemalovat lesmistr Hannio^kolea- roku 1805 /viz his
torie - stát ”Nový dobrodinec milostného obrazu"/.Tento obraz byl
vystaven k veřejné úctě nejdříve v kapli,později v poutním chrámu
po přenesení původního milostného obrazu Panny Marie do farního kcvatela ve Zlatých Horáoh.-Obraž je uchován a očekává deru,.,..
Červen 1989.
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Ve farním chrámu ve městě,kde se nachází i původní milostný
obraz Panny Marie Pomocné.

Hlavní myšlenkou poutě je: - smír s Bohem -smír se všemi lidmi •
V rámci tohoto smíru - u vědomí těch skutečností,které jsou
tak bolestné pro celé lidské společenství,t.j. maření Života těch
nejbezbrannějších v lůně svých vlastních matek,dostává toto omi
lostněné místo svůj specifický ráz, zvláště s ohledem na svůj
vznik.
Jako bv nás Matka Boží přímo zvala:“Pojdte sem ke mně,děti
moje, pojSte zde na místo milosti a proste ....*'
Vždyi,uvědomíme-li si,že prvním podnětem pro vznik tohoto
místa milosti byla vděčnost Bohu a nejblahoslavenější Panně Marii
za darování života dítěti,které se narodilo matce,jež zde hledala
úkryt za pohnutých válečných událostí v r. 1647,pak již jistě ne
budeme váhat. Ne nadarmo se jmenuje hora,na níž se nachází poutní
místo, Boží Dar,-a to jistě právem,nebol byl zde daro
ván dar nejvyšší - život.

A tak vchází do dějin tohoto kraje slezských hor obraz - milostný obraz Té mocné Přímluvkyně a Ochránkyně. Již tato ryčlenka sama vrhá na kolena v prosbě za ochranu těch nejmenších - nejbezbrannějších:
/

’’ Před tvým obrazem,ó Matko Páně,chceme prosby svoje
skládati,zachovej nás vždycky v své ochraně! Začkoli
tě budem žádati v nouzi.zármutku,v kříži,trápení, vy
žádej u Boha potěšení? 0 rač nám svojí ořimluvou,vždy
štědře býti nápomocnou !"
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Již hodinu před mší svatou,t.j. ve 14,oo hod bude předchá
zet bohatý duchovní program / sborové zpěvy mladých,společ
né modlitby/, který podle možností bude mít své pokračování
i oo mši svaté.
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Možnost spojení:

Vlakem nebo autobusem
směr Jeseník
Jeseník - Zlaté Hory

