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S kamarádkou jsme se vydaly na pouť na Maria Hilf
dne 25.září 2018 se uskuteční poutní zájezd ´Podzim ve Zlatých Horách´ s Charitou Zlín
Když jsme vstoupily do kostela, byly jsme potěšeny, že v kostele bude probíhat neplánovaná
mše svatá. Byli tam zrovna německy mluvící poutníci i se svým knězem. Tak jsme doplnily,
spolu s mladou rodinou, asi padesátku německých seniorů. Na rozdíl od nás dvou, se rodina
se třemi dětmi usadila hned vepředu, v první lavici. Dvě starší děti byly velmi
temperamentní, nejmladší dítko sedělo mamince na klíně a nebylo ani vidět. Když mše svatá
začala, děti se chovaly dost divoce a rušily. Zdálo se ale, že to turistům příliš nevadí.
Usmívali se na ně a později jim jedna paní dokonce nabídla bonbony. Měla jen dva. Děti je
přijaly s povděkem, a tak bylo aspoň chvíli ticho.
Najednou nejmladší dítko vykouklo, a když vidělo, že sourozenci mlsají, šlo pomalu ke staré
paní a poprosilo, že chce také. Paní, která si ho do té doby nevšimla, nervózně hledala
v kabelce, ale další bonbón už nenašla. Obrátila se tedy ke svému sousedovi a bylo vidět, jak
vysvětluje, co potřebuje. Soused s pochopením prohledal kapsy, nic nenašel a tak vyslal
prosbu dál. Pro nás vzadu sedící bylo zajímavé pozorovat, jak se prosba šíří dál, poutníci u
sebe bonbony neměli – ani pátý, ani dvacátý, ale trpělivě prosbu posílali dál. Všichni
prohledávali kabelky i kapsy, ale to, co hledali, ne a ne najít. Konečně prosba dorazila k
snad čtyřicátému seniorovi a ten radostně z kapsy požadovaný mls vytáhl. Sladkost pak
putovala přes všechny poutníky dopředu, směrem k první lavici. Všichni byli plní radosti, že
maličký dostane, oč prosil. Když si pak bonbón rozbalil, senioři byli spokojení a opět se plně
soustředili na mši svatou. Ale něco se změnilo, zavládla mezi námi radost. A když děti při
pozdravení pokoje všechny poutníky obcházely, byla vidět velká láska mezi nimi.
Poutní kostel, zasvěcený Panně Marii Pomocné, byl postaven z darů a za pomoci českých a
německých věřících, a je dobře, když je to poznat na atmosféře. +Noela

Burešov 4886, 760 01 Zlín; IČ 44117434, tel.: 577 224 050, e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

1

Duchovní zamyšlení (nejen) pastorační asistentky

12.2018

V letošním roce se slaví 300 let od založení tohoto poutního místa https://mariahilf.eu/cs/
Zvláštní je případ, který stál u zrodu poutního místa Panny Marie Pomocné. V době 30-leté
války za vpádu švédských vojsk utekla Anna Tannheiserová, která byla v požehnaném stavu,
na horu Boží Dar, kde osamocená porodila syna Martina, který se stal pozdějším váženým
občanem a městským radním. Z vděčnosti za záchranu při svém narození přikázal v poslední
vůli, aby na tomto místě byl zavěšen obraz Panny Marie. Tento příkaz splnila jeho dcera
a nechala zhotovit malířem Šimonem Schwarzerem kopii slavného obrazu pasovské Madony
s dítětem. Obraz začal přitahovat zástupy poutníků svým zvláštním kouzlem i vyslyšením
a uzdravením z různých nemocí.
Během 10 roků byla zde postavena kaple. V době josefínských reforem přišel několikrát
příkaz k odstranění lesní kaple, který však nebylo možné provést, protože se nenašel nikdo,
kdo by byl ochoten rozkaz splnit. Kapacita kaple nedostačovala, a proto byla posléze
nahrazena poutním kostelem vybudovaným v letech 1834-1841. Postupně bylo doplněno
i okolí, křížová cesta ve formě dvoumetrových kamenných pyramid, kaple sv. Anny, sv.
Marty, lurdská jeskyně, vodní kaple se studánkou, poutní dům a aj. Počet poutníků před
2. světovou válkou se pohyboval kolem 80-100 tis. ročně. V letech komunistické diktatury
byly pod různými záminkami zakázány nejdříve poutě (1952) a poté následovala celková
devastace zvýrazněná "řízeným" vandalismem. 22. září 1973 byl kostel vyhozen do vzduchu
a buldozery srovnán se zemí ...
Po revoluci bylo již v r. 1990 ustanoveno "Sdružení pro obnovu poutního místa". V dubnu
1990 byl posvěcen základní kámen papežem Janem Pavlem II. na Velehradě. Stavební práce
započaly na jaře 1993 a dne 23.9.1995 byl kostel vysvěcen. V dalších letech byl postaven
a posvěcen poutní dům, ambity, venkovní obětní stůl a zvony. Bylo rovněž upraveno okolí.
Na místě zničeného kostela se obnovily poutě, bohoslužba slova je uskutečňována v jazyce
českém, německém a polském, setkávají se zde různé iniciativy, zejména mládeže.
Vzhledem k prvotnímu aspektu vzniku poutí je toto místo zasvěceno taky Panně Marii
Ochránkyni počatého života.
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