VĚNOVÁNÍ

Dcm Andenken
an meine liebe GroBmutter
M A R G O T RITSCHEL
(23.9. 1925 - 10. 1.2006)

gewidmet.

MOTTO
„ Naše životy jsou nám mravní tradicí,
jako život předků jest tradicí pokolení lidskému. "
G E O R G E ELIOTOVÁ

(1819 - 1880)

Obsah
6

Úvod
TEORETICKÁ ČÁST
1

PŘEHLED LITERATURY
1.1 Česky psané prameny
1.2 Německy psané prameny

2

3

ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

8
8
10
11

2.1 Vymezení oblasti

11

2.2 Přírodní poměry

11

2.3 Kulturně-historický vývoj

12

ZVYKY A TRADICE

14

3.1 Stručná charakteristika zvyků a tradic

14

3.2 Zvyky a tradice Šluknovského výběžku

14

3.2.1 Křesťanské svátky a tradice udržované do roku 1945
3.2.1.1. Církevní rok

3.2.1.2

15
16

3.2.1.1.1. Od adventu do adventu

16

Venkovské poutě

37

3.2.2 Lidové zvyky a tradice udržované do roku 1945

37

3.2.2.1.

Volný čas našich předků

38

3.2.2.2.

Tradice betlémů

39

3.2.2.3.

Zvyky a tradice od jara do zimy

40

3.2.3 Zvyky a tradice udržované od roku 1945

43

3.2.4 Zvyky a tradice udržované od roku 1989 po současnost.... 44
3.3 Zvyky a tradice - Jak by měly pokračovat
4

POUTNÍ TRADICE
4.1. Poutní místa Šluknovského výběžku

47
48
49

4.1.1

Anenský vrch

50

4.1.2

Česká Kamenice

52

4.1.3

Filipov

54

4.1.4

Jiřetín pod Jedlovou

58

4.1.5

Rumburk

60

5

4.1.6

Sněžná

63

4.1.7

Vilémov

65

KOSTELY, KAPLE A DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY
ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

69

5.1 Stručný soupis kostelů a kaplí

70

5.2 Křížové cesty

73

5.2.1

Šluknov

73

5.2.2

Vilémov

74

5.2.3

Brtníky

75

5.2.4

Rumburk

75

5.2.5

Anenský vrch

76

5.2.6

Jáchym

76

5.2.7

Velký Šenov

76

5.2.8

Krásná Lípa

77

5.2.9

Království

78

5.3 Boží muka

78

5.4 Smírčí kříže

79

5.5 Lidová architektura

80

PRAKTICKÁ ČÁST
6

VYUŽITÍ ZVYKŮ A TRADIC VE VÝUCE NA I. STUPNI ZŠ... 81

6.1. Praktické náměty do výuky
6.1.1 Velikonoce
6.1.1.1 Velikonoční symboly a jejich význam
6.1.1.2 Myšlenková mapa - „Velikonoce"

82
82
82
85

6.1.1.3 Velikonoce - křesťanské svátky
6.1.2 Vánoce

95

6.1.2.1 Živý betlem

95

6.1.2.1.1 Organizace představení a hlavní scénář.. 97
6.1.2.1.2 Zhodnocení a reflexe představení

100

7

POJETÍ PRVOUKY A VLASTIVĚDY DLE UČEBNÍCH OSNOV
OBECNÉ ŠKOLY

103

7.1 Z osnov obecné školy

103

7.2 Poznámky k metodice

103

Závěr

106

Seznam pramenů a literatury
PŘÍLOHY
Příloha 1: Mapy Šluknovského výběžku
Příloha 2: Poutní místa Šluknovského výběžku (Fotodokumentace)
Příloha 3: Legendy a pověsti o vzniku poutních míst Šluknovského výběžku
Příloha 4: Poutní písně, litanie, modlitby a básně
Příloha 5: Dialekt Šluknovského výběžku (Niederlándischer Dialekt)
Příloha 6: Zvyky a tradice Šluknovského výběžku (Fotodokumentace)
Příloha 7: Dodatek
Příloha 8: Přílohy k praktické části

ÚVOD

Lidové a křesťanské zvyky jsou cenným dědictvím národa. V dobách
minulých byly zdrojem radosti, zábavy a duševní rovnováhy. Pro dnešního
člověka se mohou stát zdrojem znovuobjevené radosti, inspirace a nového
nadšení. Mají-li se tyto obyčeje vrátit do současnosti - byť v přepracované
podobě - měl by být znám jejich původní význam a smysl.
Tématem této práce jsou poutní tradice, lidové a křesťanské zvyky
Šluknovského výběžku a jejich využití ve výuce na I. stupni základní školy.
Tato práce a její náměty do výuky jsou koncipovány tak, aby se žáci
nenucenou a zároveň atraktivní formou seznámili se zvyky, tradicemi a historií
kraje, který je obklopuje. Jedním z hlavních cílů je

vytváření a upevňování

vztahu k regionu - k jeho historii, současnosti, stejně tak i k jeho budoucnosti.
Dále pak výchova dětí jako kultivovaných a vnímavých občanů, kterým
nebude kraj, ve kterém žijí, lhostejný.
Náměty z regionální historie jsou v osnovách pro I. st. základní školy
doporučovány k zařazení do výuky již od 1. ročníku. Děti by měly od svého
ne

jútlejšího věku poznávat a objevovat krásy svého kraje. Jen tak si jej budou

moci zamilovat a vážit si ho. Vztah ke kraji, který je nám domovem, je důležitý
nejen pro žáky, ale také pro kraj samotný - zejména pro jeho budoucnost.
Tento úkol by měl být výzvou nejen pro rodiče, ale především pro pedagogy,
kteří mohou tento jev příznivě a účinně ovlivnit.
Cíle této práce korespondují s požadavky Rámcového vzdělávacího
programu. Při volbě metod a prostředků výuky jsem vycházela z pedagogické
literatury, z neformálních rozhovorů a konzultací s pedagogy a také z vlastní
téměř pětileté zkušenosti na Základní škole ve Velkém Senově, á

působím

dodnes.
Práce sc skládá ze dvou částí - z teoretické a praktické. Úvodní kapitola
teoretické

části

seznamuje s geografií,

přírodními

poměry

a

kulturně-

historickým vývojem Šluknovského výběžku. Následující kapitoly pojednávají
o zvycích a tradicí kraje. Ty jsou rozděleny na zvyky církevní a lidové - od
dob nejstarších do roku 1945. Nastíněna je také historie zvyků po roce 1945 až
po současnost. Čtvrtá kapitola se věnuje poutní tradici a významným poutním

místům Šluknovského výběžku. Pátá kapitola uvádí stručný soupis kostelů a
kaplí regionu, popisuje významné křížové cesty, drobné sakrální stavby a
zajímavou lidovou architekturu.
Praktická část obsahuje náměty do výuky spojené s dobou vánoční a
velikonoční - jejich zvyky a symbolikou.

Komentáře jsou koncipovány

stručně a jednoduše pro snadnou orientaci a využití ve výuce. Projekt
„Velikonoce" je určen pro žáky prvních až třetích tříd a seznamuje se
symbolikou Velikonoc a jejich významem. Pro žáky čtvrtých a pátých tříd byl
zpracován projekt „Velikonoce -

křesťanské svátky",

který má žáky

obeznámit s historickým příběhem o umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
který se stal základem slavení křesťanských Velikonoc. S vánočním příběhem
o Kristově narození seznamuje projekt „Živý betlém", který je detailně
rozveden v poslední kapitole praktické části.
Do příloh

k teoretické

části /Přílohy

1-7/ jsou

zařazeny

mapy,

fotodokumentace poutních míst a zvyků Šluknovského výběžku, legendy a
pověsti spojené s popisovanými místy, poutní písně, litanie, modlitby a básně
vztahující se k poutním místům, ukázky místního dialektu a dodatky o tradici
betlémů a výrobě umělých květin. Přílohy k praktické části /Příloha 8/ obsahují
doplňující texty ke zpracovaným

námětům

do výuky (pohádky,

básně,

hádanky, jednoduché písničky, nápady pro výtvarnou výchovu a výklad
čtrnácti zastavení křížové cesty).

I

PŘEHLED LITERATURY

Literaturu, zabývající se tématikou poutních míst, lidových zvyků a
tradic Šluknovského výběžku jako celku, nikde nenalezneme. Útržkovité
zmínky popisující tradice předků našeho kraje lze vyhledat ve starých německy
psaných kronikách, ročenkách a rukopisech jednotlivých měst a obcí. Po roce
1989 se objevují česky psané publikace, které se věnují historii a cenným
památkám některých zajímavých lokalit. Všechny české i německé tituly, které
zde prezentuji, jsou uvedeny v seznamu literatury.

1.1 ČESKY PSANÉ PRAMENY

Literatura o poutních místech
knihkupectví objevovat až

Čech a Moravy se začala na pultech

po roce 1989. Uvádím zde pouze tituly, které

zmiňují poutní místa Šluknovského výběžku. Mezi ně patří kniha Josefa
Dobiáše,

Mariánská

poutní

místa

diecéze

litoměřické

(1988),

Heleny

Koutecké, Stručný místopis Mariánské úcty v Čechách a na Moravě (1992),
Zdeňka Boháče, Poutní místa v Čechách (1995), Marie Rút Křížkové a Benna
Beneše, 13.1. 1866 Philippsdorf

- Filipov (1999) a také publikace Ireny

Dibelkové, Poutní místa v Čechách (2004)
Tituly věnující se zvykům a tradicím -

jejich symbolice a významu

vychází převážně ze zvyků a tradic celých Čech a Moravy.
Od začátku padesátých do konce sedmdesátých let vycházely v několika
nakladatelství čtyři svazky Karla Plicky a Františka Volfa, Český rok - Jaro,
Léto, podzim, zima. Tyto tituly představují obsáhlý soubor pohádek, písní, her,
tanců, říkadel a hádanek propojených s čtvero ročním obdobím. Rozmanité
texty doplněné pěknými ilustracemi Karla Svolinského mohou posloužit jako
vhodný materiál pro výuku dětí na I. stupni ZŠ.
Mezi publikace, vydané po roce 1989, které považuji za vhodné pro
výuku na základních školách a srozumitelné dětem mladšího školního věku,
bezesporu patří učebnice pro ZŠ Evy Velebné,

Lidové zvyky a obyčeje

v křesťanském roce (1996), dětská knížka Jana Kotase a Martiny
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Špinkové,

Od adventu do adventu - křesťanské putování rokem (2004), publikace Dany
Šottnerové, Vánoce - Původ, zvyky, hry, pohádky, návody a náměty (2004) a
Velikonoce - Původ, zvyky, hry, pohádky,

návody a náměty (2004), malá

encyklopedie Aleny Vondruškové, České zvyky a obyčeje (2004) a naučná
kniha Vlastimila Vondrušky, Církevní rok a lidové obyčeje (2005).
Brožury Petra Piťhy, z edice Chvilka klidu, čtenáři přináší ucelený a
stručný výklad křesťanské symboliky, původ křesťanských svátků a také
výklad některých biblických textů. Uvádím zde jen několik názvů: Vánoce
(1999), Tři křížové cesty (1999), Velikonoce (2000), Kříž Kristův v dějinách
lidstva (2001), Adventní čas (2002).
Od devadesátých let se začíná objevovat literatura zabývající se historií a
pamětihodnostmi jednotlivých měst našeho kraje. K těmto titulům patří kniha
Aloise Palmeho, Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti

od založení až do

roku 1850 (1999), která se dočkala svého pokračování:

Varnsdorf a jeho

historické pamětihodnosti

od roku 1850 do 1913 - s dodatkem do roku 1922

(2000), kniha Natálie Steinové, Rumburská Loreta - čili marnost nad marnost
a nic než...? (2000), brožura Lubomíra

Minichbauera a Jaroslava Reže,

Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí (2003), jedna z nejnovějších knih
Natálie Belisové, Putování po duchovním

panství

Krásnolipska

(2005) a

publikace Borise Trantiny, Historie Šluknova (2005).
Přesný a stručný popis historických staveb a pamětihodností lze vyhledat
ve čtyřech svazcích vydaných v nakladatelství Academia v letech 1977 - 1982
pod názvem Umělecké památky

Čech. Dále pak ve spisu Jindřicha Píši

Církevní siavebně-historické památky a pověsti severočeského regionu (1993),
který obsahuje mimo jiné také pověsti Šluknovského výběžku, jak ostatně již
sám titul prozrazuje.
Publikace,

které mapují celé

území

Šluknovského

výběžku

průvodcovský charakter. Jednou z nich je Turistický průvodce

mají

Děčínsko -

Šluknovsko (1999), Turistický' průvodce Šluknovský m výběžkem (2005), který
vydaly SOŠ, SOU, OU a Prš Varnsdorf a také kniha Táni Březinové 100 + 1
zajímavostí

z nejsevernějších

Čech

(2003),

která

obsahuje

přírodopisných i historických zajímavostí z okolí našeho kraje.

mnoho

1.2 NĚMECKY PSANÉ PRAMENY

Nejobsáhlejším

a

nejvíce

překládaným

a

citovaným

pramenem

obsahující historická data nejvýznamnějších událostí našeho kraje, jeho
politický vývoj od nejstarších dob do poloviny 19. století a podrobně popisující
jeho přírodní poměry, je vlastivědná kniha Josefa Fiedlera, Heimatskunde des
poliíischen Bezirkes Schluckenau, která byla vydána v Rumburku v roce 1889.
Ostatní publikace, které zde uvádím, se zaměřují na historii jednotlivých měst
Šluknovského výběžku. Mezi nejstarší z nich patří kronika Šluknova autora
Roberta Cahmera, Chronik der Síadt Schluckenau (1889) a brožura učitelky
Fanny Zekel, 1000 Jahre Griindungs- u. Entwickelungsgeschichte

der Sladí

Schluckenau (1893). Publikace o lobendavském kostelu napsal tehdejší
kooperátor Lobendavy Johann Rottig, Die Pfarrkirche in Lobendau (1919) a
brožuru popisující historii Dolní Poustevny napsal místní učitel Josef Herzig,
A us

alter

und

neuer

Zeit

-

historische

Dat en

der

Stadtgemeinde

Niedereinsiedel (1923).
Po roce 1989 se objevují publikace, které píší samotní rodáci našeho
kraje. Jedná se převážně o občany německé národnosti, kteří museli náš kraj po
válce opustit. O nej významnějších poutních místech Šluknovského výběžku se
dočteme

v knize

Gitty

Rumler,

Wallfahrtsstátten

im

nordbóhmische

Niederland (1996). Cenným a obsáhlým pramenem je také publikace Herberta
Pietschmana Entstehen und Vergehen Nixdorf 1076 - 1946 (1999), kterou
doplňují tři dodatkové brožury:

Ergánzungen zum Heimatbuch

Heft 1

(2001), Ergánzungen zum Heimatbuch - Heft 2 (2002), Ergánzungen

Heimatbuch

zum

Heft 3 (2004).

Výše uvedený přehled literatury není komplexním seznamem titulů
mapující kraj Šluknovského výběžku. Jedná se o prameny, které byly použity
při psaní této práce.

2

ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

2.1 VYMEZENÍ OBLASTI
Šluknovský výběžek tvoří nejsevernější část České republiky. Je
vymezen ze tří stran - severní, západní a východní - státní hranicí se
Spolkovou republikou Německo, na jihu pak Lužickými horami. Jižní hranice
výběžku byla nazývána původním německým obyvatelstvem „Schóberlinií".
Šluknovský výběžekněmeckými

obyvateli nazývaný Niederlandem, býval

krajem hustě obydleným se třemi okresy: rumburským, šluknovský a
varnsdorfským.
Dnešní území výběžku se skládá z katastrálních území osmi měst (Dolní
Poustevna, Jiříkov, Krásná Lípa, Mikulášovice, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf,
Velký Šenov) a deseti obcí (Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Chřibská,
Jiřetín pod Jedlovou, Lipová, Lobendava, Rybniště, Staré Křečany, Vilémov).
Rozloha výběžku činí 351 km 2 a obývá jej cca. 55 tisíc obyvatel, jak je
uvedeno v Turistickém průvodci

Šluknovským

výběžkem2.

Administrativně

náleží Šluknovský výběžek k Ústeckému kraji.

2.2 PŘÍRODNÍ POMĚRY
„Šluknovský výběžek je zvětší části vyplněn Šluknovskou

pahorkatinou,

která se nachází na jižní okrajové části lužického žulového masívu, jednoho
z nejrozsáhlejších plutonií (vyvřelé hlubinné těleso) ve střední Evropě. Výškové
rozpětí povrchu se pohybuje v rozmezí 294 - 608 m n. m. Nejvyšším vrchem
výběžku je Hrazený (608 m). Do jižní části území zasahuje Děčínská vrchovina
a západní část Lužických hor,
jižních

přičemž jejich hřbety zabraňují

větrů do výběžku. (...) Geologickou

zajímavostí

pronikání

zdejší krajiny je

tzv. lužická porucha, která probíhá v délce 110 km od Drážďan k Turnovu. Na
našem území odděluje křídové pískovce Děčínské vrchoviny a Lužických hor od

1
2

Mapa Šluknovského výběžku, viz. Příloha 1
Turistický průvodce Šluknovským výběžkem, Varnsdorf 2005, s. 3.

hornin lužického žulového masívu. Má zde ráz přesmyku, tj. starší horniny byly
při ní vysunuty nad mladší. "
Podnebí Šluknovského výběžku má chladnější charakter s převahou
západních větrů, léto bývá krátké a mírné. Do území nepronikají jižní větry,
neboť jižní část je od vnitrozemí oddělena vrcholy Děčínské vrchoviny a
západní částí Lužických hor. Území patří k oblastem s výraznými oceánskými
(přímořskými) rysy podnebí.
Přírodní krásy tohoto území jsou dány členitostí a rozmanitostí zdejší
krajiny vyplývající z mnohotvárnosti geologické stavby podloží. Na většině
území převládají smrkové porosty, v nejvyšších polohách čedičových pak
mohutné bučiny. Řídce se vyskytuje dub a javor. Při okrajích cest a lesů je
běžná bříza, na vlhkých místech olše. V současné době se kromě smrku
vysazuje modřín a buk. Vlivem pestrého geologického podloží se zde dříve
vyskytovaly rozmanité druhy květeny. Jejímu

výskytu v minulosti neblaze

prospěly meliorace a rekultivace zamořených luk, okrajů lesních porostů,
používání umělých hnojiv. Z rostlinné říše se na území Šluknovského výběžku
vyskytují různé druhy rozchodníků a netřesků, vzácných lišejníků a mechů.
Dále pak plavuň vidlačka, vstavač májový, áron plamatý, lýkovec jedovatý,
měsíčnice vytrvalá aj.

Hojně je rozšířen náprstník červený, vlčí bob

mnoholistý a kosatec žlutý.
Fauna zde není mimořádně vzácná, ale vzhledem ke krajině a přírodním
podmínkách, hostí pestrou paletu živočichů. Běžně lze zahlédnout srnce,
jeleny, známé hlodavce, vzácněji pak lišku, jezevce, kunu lesní, prase divoké.
Z ptactva, kromě běžných pěvců, je často k vidění káně, poštolka, konipas
horský, kachna divoká, lyska a skorec vodní. Z dalších živočichů nelze
opomenou některé druhy ještěrek, užovku obojkovou a také zmiji.

2.3

KULTURNĚ-HISTORICKÝ VÝVOJ
Šluknovský výběžek je územím styku a překrývání tří kultur - české,

saské a lužické. Nalézá se v okrajové nejsevernější části Čech, kterou původně
pokrývaly hluboké hraniční lesy - někde zcela bez civilizace, jinde velmi řídce

3

Turistický průvodce Šluknovským výběžkem, Varnsdorf 2005, s. 3-4.
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osídlené pří solné stezce vedoucí z Čech do Žitavy a Míšně. Území bylo
kolonizováno teprve v raném středověku ve 13. století. V té době hlad po půdě
ovládající tehdy celou Evropu, donutil přebytky obyvatelstva usazovat se i
v polohách přesahujících 400 m nadmořské výšky a přijmout za vděk
drsnějším klimatem a dlouhou zimou i méně kvalitními, těžce obdělávatelnými
půdami. Ve vlastnictví území se střídaly četné šlechtické rody - nej známějšími
z nich byli Berkové z Dubé, Slejnicové, Lichtenštejnové a Salmové. Příslušníci
těchto rodů se zasloužili o barokní tvorbu krajiny po vzoru českého vnitrozemí.
Dokazuje to např. malý barokní komplex ve Vilémově inspirovaný velkými
barokními poutními chrámy, lipové aleje na panství Lipová a mnohé jiné.
Původně

spíše

protestantský

kraj

se

následkem

pobělohorské

rekatolizace změnil v přísně katolický. Ve století devatenáctém

bývalo

Šluknovsko dokonce nazýváno „černým koutem", protože odtud pocházelo
mnoho katolických kněží a také několik biskupů litoměřické diecéze (A.B.
Hille /1786-1865/, A.L. Frind /1823-1881/, Dr. A. Weber /1877-1948/).
V každé obci stojí nebo stával barokní kostel velkorysý svými rozměry, který
býval při bohoslužbách zcela zaplněn věřícími. Tuto skutečnost dokládají
mnohé historické snímky z náboženských slavností.
Obyvatelstvo Šluknovského výběžku se živilo především zpracováním
lnu a plátenictvím, těžilo rudy a nerosty. Ve 2. polovině 19. století dochází
k důsledné

industrializaci

z nej rozvinutějších

oblastí

a

nejsevernější

Rakousko-Uherska.

Čechy

se

Rozkvět

stávají

jednou

devatenáctého

a

počátek dvacátého století však vystřídal hluboký úpadek, který zapříčinila
hospodářské krize a vysídlení většiny obyvatelstva -

nejprve po Mnichovu

1938 českého a poté v roce 1945 německého. Po druhé světové válce přišli do
vysídleného pohraničí lidé z vnitrozemí Čech. Zpřetrhání vazeb mezi obyvateli
a krajinou bylo největší katastrofou této oblasti, jejíž následky jsou patrné
dodnes.

3

ZVYKY A TRADICE

3.1

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZVYKŮ A TRADIC
„V České literatuře se zvyky a obyčeje obvykle spojují s venkovským

prostředím, případné se životem řemeslníků v menších městech. Často se proto
doplňují označením „lidové". Dělí se na dvě základní skupiny

rodinné a

společenské. Mezi rodinné patřily především hlavní události v životě člověka narození, křest, svatba, úmrtí. Větší význam však měly zvyky a obřady druhé
skupiny, kterým se také říká kalendářní nebo výroční. Provázely od pravěku
život každého člověka a mnohé z nich jsou živé i dnes. " 4
„Jak šla staletí, rámec lidových zvyků a obyčejů se přece jen nepatně
proměňoval.

Křesťanský prvek postupně převládal, zvláště výrazné je to od

husitských válek. Je totiž určitým paradoxem, že právě husitství svým odporem
vůči rozmařilosti katolické církve posílilo duchovní rozměr života v českých
zemích. Na to pak navázala po třicetileté válce katolická církev, která v rámci
rekatolizace

českého lidu dovršila proměnu

mnoha svátků od rozpustilých

zábav k střídmé oslavě spojené s půstem. V 19. století přibyl ještě jeden zcela
nový prvek - národní a národnostní.

Teprve v době národního obrození se

začaly výrazněji odlišovat svátky v krajinách, kde se hovořilo česky a kde
německy."

3.2

5

ZVYKY A TRADICE ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
Život ve Šluknovském výběžku byl provázen různými tradicemi a zvyky,

které se přenášely z pokolení na pokolení a mnohé z nich měly kořeny v daleké
minulosti. Po odsunu německého obyvatelstva docházelo k příchodu nových
osídlenců z různých krajů republiky, což způsobilo, že místní tradice zcela
zanikly a nové se již nerodily. Společně se slavili pouze některé církevní
svátky a později již jen národní. Slavení a ctění církevních svátků bylo v našem
kraji velmi rozšířené, což dokazují četné záznamy z kronik i jiných dokumentů.

4
5

Vondruškové, A., České zvyky a obyčeje, Albatros, Praha 2004, s. 17.
Tamtéž, s. 18.

Předkové našeho kraje žili skromně, v nelehkých podmínkách, ne však
smutně. Obraceli se k Bohu a Panně Marii. Prosili o požehnání a vyplnění
různých proseb, tužeb a přání. Ctili a chránili přírodu, jelikož v ni měli nejen
obživu, ale také potěchu pro oko a ducha.
Přestože poměry dob minulých byly chudé, každá rodina mívala houf
dětí. Žilo se skromně, ale přesto v radosti. Lidé žili v souladu s přírodou a řídili
se jejím řádem. Měli pevnou víru, která je posilovala ve všech trápeních a
starostech. Téměř nade všemi vchody do lidských obydlí, někde i nad vchodem
do chléva, viselo tzv. „požehnání". Většinou obsahovalo nějaký verš z bible
nebo modlitbu. Zarámovaný text psaný ozdobným písmem byl často doplněn
svatým obrázkem.

Zvláště oblíbené a často vyskytující se texty:
Mit Gott.

S Bohem.

Gott mit uns.

Bůh s námi.

Der I lerr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Bůh je můj pastýř,
nebudu mít nedostatku.

Friede im Herzen
ist Sonnenschein im Haus.

Pokoj v s r c j c j
j e j a k 0 sluneční svit v domě.

3.2.1. Křesťanské svátky a tradice udržované do roku 1945
Tato kapitola bude představovat jakýsi výlet, jehož zastávkami budou
lidové zvyky a obyčeje v průběhu církevního roku. Právě zde bude možné
vysledovat

propojenost života našich předků s hlubokou vírou a krásou

přírody, která přinášela lidem řád, harmonii a radost.
Křesťanské svátky jsou památkami na historické události dějin. Svátek
velmi výstižně charakterizuje Klemens Richter ve své knize Liturgie a život":
-

svátek je přerušením všedních aktivit a vytváří tak prostor pro touhu po
radosti;

6

Richter, K., Liturgie a život, Praha 1996, s. 129-130.
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-

slaví do popředí hlubší vrstvy života, tj. hodnoty nebo to, co se za ně
považuje;

-

dochází vněm k přitakání

bytí, minulost a budoucnost se v přítomnosti

slavnostně setkávají;
-

vytváří společenství, slaví se společně, a tím se společenství posiluje.

Slavením se čas dnů a hodin člení do určitých fází cyklu. Život církve a
křesťanské obce je určován liturgickým rokem, ve kterém se čas odvíjí podle
událostí se života Ježíše Krista.

3.2.1.1 Církevní rok
„Pojem „církevní

rok"

se objevuje

až v době reformace,

v jedné

wittemberské Postile z roku 1589. " 7 Základem liturgického roku jsou události
ze života Ježíše Krista. Dělí se období Adventu, Vánoc, postní doby,
Velikonoc a liturgického mezidobí.
Církevní rok, na rozdíl od běžného kalendáře, začíná již na přelomu
listopadu a prosince. Má dvě významná období: Vánoce a Velikonoce.
Křesťané se na ně připravují adventem a postní dobou. Po hlavních svátcích
ještě nějaký čas doznívá slavnostní radost. Toto období je nazýváno dobou
vánoční a velikonoční. Liturgický rok se uzavírá na prahu nového Adventu.
Avšak i obyčejné týdny mezi svátky představují pro křesťany jakési putování,
neboť všední dny se střídají s nedělí, kdy si církev připomíná zvmrtvýchvstání
Krista.

3.2.1.1.1 Od adventu do adventu
ADVENT
„Advent znamená „příchod"

a byl dobou očekávání příchodu Mesiáše.

Začíná v neděli, která je nejblíže svátku .vv. Ondřeje. Přípravná doba na
Vánoce zahrnovala čtyři neděle před Štědrým dnem. Byla dobou postní, v níž
platily zásady střídmosti vpití a jídle, zbožného rozjímání a zákazu zábav,
tance a zpěvu. " 8
7
8

Richter, K., Liturgie a život, Praha 1996, s. 131.
Tamtéž, s. 77.

Plamen první svíčky na adventním věnci oznamoval začátek nového
liturgického roku, který začínal první nedělí adventní. Období Adventu bylo
obdobím pokání, půstu a modliteb. V kostele se nezdobily oltáře květinami a
všechno bylo laděno do tmavé fialové postní barvy.
dostávaly děti od rodičů

Na začátku Adventu

adventní kalendáře - většinou papírové s pěknými

obrázky, které jim zpříjemňovaly

čekání na Štědrý den. V těchto dnech se

začínal stavět betlém, avšak jesličky musely zůstat prázdné až do Štědrého dne.
Postavička představující Jezulátko se do betlému přidávala až v den Kristova
narození.
V adventní době lidé chodili brzy ráno do kostela na tzv. roráty. Název
vznikl z latinského Rorate coeli... (Rosu dejte, nebesa ...), což byla úvodní
mešní píseň ranní pobožnosti. Ta byla věnována Panně Marii. V některých
obcích lidé chodili na roráty každé ráno, jinde, kde neměli kněze, jen
několikrát do týdne.
SVATÝ MIKULÁŠ
V předvečer svátku navštěvoval děti svatý Mikuláš, někdy doprovázen
také čertem. Děti mu musely zazpívat nebo odříkat modlitbičku a za to dostaly
od Mikuláše drobné dárky a pamlsky, které pro ně přichystaly rodiče, kmotra
nebo někdo z příbuzenstva. V dřívějších dobách, někdy v 18. - 19. století, jak
píše Boris Trantina ve své knize Historie Šluknova , chodíval Mikuláš, avšak
nějako ctihodný a laskavý kmet, nýbrž jako děsivá postava, vyplácející metlou
nehodná dítka. Někde se nadílka ukládala do připravené punčochy.
Svatý Mikuláš byl biskupem křesťanů v Myře. „Jako světec začal být
uctíván poměrně brzy po své smrti - nejprve na Balkáně, později mezi
slovanskými národy ve východní Evropě. „ Tedy všude tam, kde po rozdělení
Římské říše řídil křesťany biskup alexandrijský

a konstantinopolský.

Z teto

východní církve později vzniklo pravoslaví. A právě v pravoslavném

Rusku se

stal Mikuláš jedním z nejdůležitějších

patronem.

Kolem 10. - //

stoietí

se

:ačaj

světců a zároveň zemským

Mikulášův kult šířit i v západoevropských

zemích, především zásluhou normanských mořeplavců, kteří ho přijali za svého
patrona jako ochránce námořníků. Záhy uctívali sv. Mikuláše ve Francii, ve

' Trantina, B„ Historie Šluknovská,

Šluknov 2000, s. 70.
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12. století v Německu a o století později i v českých zemích."

10

O sv. Mikuláši

se dochovalo několik legend, které poukazují na Mikulášův dobrý charakter.
Byl to velmi moudrý a štědrý muž, který nezištně pomohl mnoha lidem.

ŠTĚDRÝ DEN

Štědrý den -

24. prosinec - souvisel s následujícím svátkem - Božím

hodem vánočním, dnem narození Ježíška. Liturgicky se tento den označuje
jako vigilie, tj. předvečer slavnosti. Štědrý den byl dnem postu a přípravy,
doprovázený řadou lidových zvyků.11
Adventní půst končil o Štědrém večeru, kdy rodina zasedla ke slavnostní
večeři. Před večeří se všichni společně pomodlili, děkovali za vše dobré z
předchozího roku a prosili za požehnání do roku příštího. Časté bylo přání, aby
se všichni stolovníci opět spolu sešli u příští štědrovečerní tabule. Jídla muselo
býti tolik, aby se všichni nasytili. Na stole byly nejrozmanitější pokrmy od
masa a pečiva přes ovoce, sladkosti, nápoje až po nepostradatelný chléb.
Štědrý den býval dnem pracovním - pracovní doba končila ve 12 hodin.
Poté se pospíchalo domů, kde každý měl plné ruce práce s přípravou na Štědrý
večer. Když se začalo stmívat, přibližoval se čas štědrovečerní večeře.
Skladba štědrovečerního jídelníčku se odvíjela podle poměrů rodiny.
Někde se večeřely klobásy s bramborem, jinde jen chléb s uzeninou. Oblíbenou
oblohou byly kyselé brambory. Jinde večeřeli

bramborový salát s opečenou

rybou. V jiných rodinách podávali sledě v marinádě. Někde se vařila čočková,
hrachová nebo houbová polévka a jinde bylo zvykem jídat ovocné polévky jako např. polévku švestkovou.
Po večeři se šlo k vánočnímu stromečku, který se do poslední chvíle před
dětmi schovával, a nastalo rozdávání dárků. Některé rodiny rozbalovaly dárky
až druhý den. Byly to většinou rodiny, které obývaly jen jednu světničku.
Protože by bylo obtížné připravit dětem překvapení v podobě rozsvíceného
stromečku s dárky od Ježíška, počkalo se, až děti usnou a pak rodiče mohli toto
překvapení tajně nachystat.
Dárků nebývalo mnoho - jen poskrovnu - ale každý se upřímně radoval i
z maličkosti. Důležité bylo na nikoho nezapomenout. Dokonce i zvířectvo
dostávalo o Štědrém dnu kousek vánočky či jiného lepšího sousta. O půlnoci se
Vondruškové, A., České zvyky a obyčeje, Praha 2004, s. 286.

šlo společně na půlnoční bohoslužbu. Ve stájích hospodáři pronášeli modlitby
a žehnaly veškerému zvířectvu, aby bylo v dalším roce uchráněno před
nemocemi a aby jim přinášelo nadále užitek.
Else Hopfinger, rodačka z Mikulášovic, takto vzpomíná na Štědrý večer:
„Bylo hodně práce. Dopoledne

muselo být všechno poklizeno

-

podlahy,

schody a chodba se musely doslova blýskat. Do oběda muselo být vše hotovo.
K obědu bývala bramborová polévka. Odpoledne upekla naše maminka koláč,
Klecksel-'2

nebo Apfelkuchen.

Moje sestra

a já jsme

upečené

placičky

opatřovaly provázkem a zlatily jsme ořechy. Poté jsme balily bonbóny nebo
čokoládu do hedvábného papíru, „Zutsche" jsme je nazývaly, a pak jsme je
opatřovaly

provázky,

stejně tak jako

čokoládové figurky.

Mezitím

tatínek

připravoval stromek ke zdobení. My děti jsme jej zdobily lametou a skleněnými
koulemi. Poté byl už čas k večeři. Mívali jsme naloženého sledě s brambory.
Nakonec se jedla jablka, to patřilo k štědrému večeru. Ani na kozy ve stáji
nebylo zapomenuto. Jako pamlsek dostaly několik jablek. Okolo deváté hodiny
se podával grog a čaj a přitom se nakrojila první vánočka. Nakonec jsme šli do
kostela na půlnoční mši svatou, jen naše maminka zůstala doma. Po skončeni
mše - o půlnoci - se lidé shromáždili před kostelem a poslouchaly

trubače,

kteří na osvětlené kostelní věži hráli „ Tichá noc, svatá noc". Když jsme pak
přišli

nazpátek

domů,

na stromku

hořely svíce,

které maminka

předem

rozsvítila. My děti jsme šly pak spát a rodiče rozložili kolem stromečku dárky,
neboť rozbalování

dárků

bylo až příštího

rána. Nejčastěji jsme

všichni

dostávali teplé prádlo, maminka zástěru a tatínek pár pletených ponožek, my
děti jsme dostávaly navíc ještě nějakou hru nebo knihu. Já a moje sestra

jsme

byly vždy velmi napjaté a tak jsme už za časného rána hbitě vstaly z postele a
běžely k vánočnímu stromku. K snídani jsme mívali koláč. To byly naše Vánoce
- a všichni byli spokojení!"

13

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Na Boží hod vánoční - 25. prosince - se ráno šlo do kostela na msi
svatou a odpoledne se slavilo - každý dle svých možností. Oslava spočívala

Viz
- kapitola 3.2.2 Lidové zvyky a tradice do roku 1945
~ Kleckselkuchen, viz. Příloha 5
Pietschmann, H„ Ergánzungen zum Heimatbuch-Heft
3, Postdam 2004, s. 104.

12

hlavně v dobrém jídle, ale také ve zbožném rozjímání. Tento svátek patřil
především rodině.
Mezi tradiční vánoční pokrmy patřilo cukroví (Weihnachtsgebáck),
sladké bramborové placičky (Plátzel) a vánočka (Weihnachtsstollen).
„ Starokřesťanská církev v Římě stanovila Ježíšovo narození na tento den
již ve 4. století. (...) Z Říma se tento zvyk rozšířil do všech katolických

zemí,

zatímco východní církev (dnes pravoslavná) slavila narození Krista až 6. ledna
v den Zjevení Páně (Epiphanie).

V polovině 5. století povolil papež sv. Lev

Veliký, aby každý kněz mohl toho dne sloužit tři mše - prvou o půlnoci,
„ ,
,
14
za usvitu a treti ve dne.

druhou

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
I na sv. Štěpána - 26. prosince - byla sloužena mše svatá. V odpoledních
hodinách pak bývalo zvykem, že se lidé vzájemně navštěvovali a slavnostně u
bohatě prostřených stolů hodovali. Na rozdíl od jiných krajů se na Šluknovsku
v tento den obchůzky domů a koledování nekonaly.
„Svatý Štěpán dovedl ohnivě kázat a ve svých vystoupeních hlásal, že
Kristus je Mesiáš předpověděný proroky. Proto ho nenáviděli židovští horlivci,
obžalovali ho z velezrady Židovstva, odsoudili a před hradbami

Jeruzaléma

roku 37 ukamenovali. " 15

SVÁTEK SV. SILVESTRA
Poslední den v roce - 3 1 . prosinec - byl dnem pracovním. Pracovní doba
končila úderem dvanácté. Tento den byl také spojen s několika
zvykyl6,

lidovými

které dávaly nahlížet do budoucnosti nadcházejícího roku. Lide

navštěvovali kostel, aby poděkovali za vše dobré, co se jim v uplynulém roce
dostalo. Někde očekávali příchod nového roku s modlitbou, jinde provázelo
tento den bujaré veselí. Konec starého a začátek nového roku provázel často
přípitek s přáním zdraví a štěstí. Tak činili lidé nezávisle na čase, majetku a
víře.

14
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„ Svatý Silvestr se narodil koncem 3. století v Římě, jako křesťan přečkal
pronásledování a roku 311 byl zvolen papežem. (...) Podle legendy sv. Silvestr
pokřtil císaře Konstantina

Velikého i jeho ženu sv. Helenu, císaře dokonce

uzdravil z malomocenství. "

7

NOVÝ ROK
Na Nový rok se v kostelech

sloužila novoroční mše svatá. Prvního

ledna, dle liturgického kalendáři, katolická církev slaví Slavnost Matky Boží,
Panny Marie. Lidé si přáli zdraví, štěstí a Boží požehnání.
TŘI KRÁLOVÉ
Rodáci zdejšího kraje rádi vzpomínají na pochůzku Tří králů, kteří za
zpěvu koled přicházeli do rodin a svěcenou křídou značili dveře obydlí zkratky
jmen Tří králů s příslušným datem. Tuto obchůzku vykonávaly většinou děti
s místním duchovním nebo kostelníkem.
6. leden liturgické knihy označují od 4. století jako den Zjevení Páně.
Tento den je také svátkem Tří králů - Caspara (Kašpara), Melichara a
Baltazara -

kterým končí vánoční období, a kdy se odstrojuje vánoční

stromeček.
V předvečer svátku Tří králů se světila křestní voda a křída. Svěcenou
křídou se pak psaly zkratky jmen králů „C + M + B" spolu s letopočtem na
dveře nebo na silný dřevěný rám nad nimi. Podle některých badatelů je
původní význam zkratek jiný. Jednalo se o požehnání „Christis

mansionem

benedicat", česky „Kristus ať požehná příbytek", jak vysvětluje ve své knize
Církevní rok a lidové obyčeje18 Vlastimil Vondruška.
Svěcená voda byla v liturgii velmi důležitá. Lidé jí pili, aby se chránili
před nemocemi. Také ji nalévali do kropenek, které mívaly své místo nejčastěji
při dveřích. Používala se pak buďto každý den, nebo v důležitých okamžicích
života rodiny, jako byla například svatba nebo dlouhá cesta. Kropila se tak i
první fůra při sklizni nebo malé dobytče po narození. Někde se přidávala
svěcená voda dokonce i dobytku do krmení.

j7 Vondruška, V., Církevní rok a lidové obyčeje, České Budějovice 2005, s. 86.
Tamtéž, s. 45.

„ Obchůzka duchovního, doprovázeného ministranty, často i kostelníkem,
učitelem a žáky, měla nejméně od třicetileté války stejnou podobu. S modlitbou
a zpěvem se dům vykuřoval kadidlem a vykropoval svěcenou vodou. "

9

,,Tato

obchůzka měla slavností ráz a jejím smyslem bylo požehnat všem navštíveným
domům i lidem, kteří v nich bydleli, a uchránit je tak od neštěstí, nemocí a
r
ř
'a 20
podobných nepříjemnosti. "
HROMNICE
Na I Iromice se světila svíčka „Hromnička". Ta se často zapalovala při
bouřce, aby chránila stavení. Šluknovsko je kraj kopcovitý, kde bývají během
léta často kruté bouřky, takže bývaly často zažehávány. Ještě dnes na polích a
okrajích lesů vidíme kříže na památku těch, které usmrtil blesk.
Hromnice patří k svátkům s pevně stanoveným datem. Slaví se přesně
čtyřicet dnů po narození Páně (25. Prosince), tedy 2. února. Otevírají období
roku, které vrcholí
strachem

našich

masopustním veselím. Jejich název je pevně spjat se
předků

z blesků,

hromů

a se

svíčkami

nazývanými

„hromničkami".
Hromnice, je lidový název pro církevní svátek. „ Ten prošel v minulosti
řadou proměn včetně změn svého pojmenování. Křesťané si původně toho dne
připomínali

významnou událost

ze života Svaté rodiny, popsanou v Novém

zákoně. Josef s Marií přinesli svého syna Ježíše do jeruzalémského

chrámu,

aby ho zasvětili Bohu a současně symbolicky vykoupili z povinnosti

kněžské

služby, které se podle starých zákonů měli podřídit všichni prvorození synové.
Marie zároveň završila období čtyřicetidenní očisty po porodu, jak bylo tehdy
zvykem."

21

„ Od počátku provázela svátek symbolika světla a už v 5. století bylo jeho
součástí procesí se svíčkami. Žehnání svící v kostele bylo zavedeno v 10. stol.
Často se zapálené svíčky stavěly k loži umírajícího nebo se mu vkládaly do
ruky. (...) Světlo bylo od pravěku jedním z nejvýznamnějších symbolů a lidé mu
přikládali

19
20
21

velkou moc. Dokázalo zvítězit nad tmou, a tedy i nad zlem.
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V katolické liturgii má svíce také velký' význam a představuje symbol víry.
Svíčky posvěcené na Hromnice v kostele si lidé schovávali po celý

rok."22

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ
Pro „Svatoblažejské požehnání" proti všem onemocnění krčním si lidé
chodívali do kostela vždy 3. února. Duchovní pastýř pomáhal přímluvou ke
sv. Blažejovi tak, že pod bradou nemocného zkřížil posvěcené svíce a modli se:
„Na přímluvu sv. Blažeje biskupa a mučedníka ochraňuj Tč Bůh od krčních
nemocí a veškerého jiného zla. Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen."

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Období od Tří králů až do počátku postní doby je označováno jako
období masopustu. Stěžejní dny oslav připadají na poslední tři dny, jimiž toto
období končí. Nejedná se o církevní

svátek, ale přesto byl zařazen do

církevního kalendáře. Jeho termín se určuje dle Velikonoc. Odehrává se před

Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční období postu. A jelikož jsou
Velikonoce pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle v rozmezí od
1. února až do 7. března.
Během ledna a února se na Šluknovsku

konaly masopustní reje a

průvody, které končily tzv. hledáním masopustu s lucernou (Fastnachtsuchen)
a to na Popeleční středu.
Masopustní noc byla koncem zimního strádání a koncem

dlouhých

zimních večerů ve spoře osvětlených, po celou zimu nevětraných světniček.
V tuto noc se slavnostně ukončovaly přástky a končívalo také mlácení. Doba
mezi masopustní nedělí a Popeleční středou byla časem rozpustilé radosti a
veselí. Průvody masek v originálních převlecích brouzdaly ulicemi, vnikaly
do stavení, aby jejich obyvatele pobavily svými šprýmy a veselými kousky.
V průvodech vystupovaly také „selské svatby"', v nichž účinkující
žertovným způsobem předváděli nejrůznější práce v zemědělství. Sekáči
předváděli kosení trávy a přitom si přibrušovali své kosy ledovými rampouchy.
Mlatci mlátili cepy sníh a na zmrzlou, sněhem pokrytou zem se vidlemi kydalo
„krmení". Předvádělo se i zpracovávání lnu, což mělo ve Šluknovském
22
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výběžku velkou tradici. Předváděla se i tzv. „masopustní nevěsta" v podobě
tlusté selky, která byla obklopena tlupou „masopustních bláznů". Postava
masopustní nevěsty byla převzata ze starých masopustních her, při kterých se
mládenci převlékali do ženských šatů a černili si obličeje. Patrně se zde mísila
starobylá víra v démony s oslavou plodnosti.
„ Typickým masopustním pečivem pro tuto dobu býval koláč, pečený na
pánvi téměř v každé domácnosti.
sklonku masopustu předváděna

V okolí Lobendavy a Severního bývala ke
masopustní

hra, jak ji popisuje

Dr. Virgil

Grohman, rodák z Lipové (v „Deutschen Muzeum" z roku 1854).
vyslali nejprve do domu „vyvolávače",
hospodáře

o dovolení nacvičenou

vyvolávač

přednesl

prolog,

který veršovanou říkankou

hru předvést.

v němž

představil

srdceryvnými

a králi nezbývalo,

dovolil,

účinkující.

údajně

Král,

hrůzostrašného

všechny

než mu vydat svou dceru, s níž se

verši loučil. V nouzi nejvyšší však přispěchali

Julius a hrabě Ballingbaum

požádal

Pokud hospodář

Karel IV., byl ohrožován obrem Gulimonem. Obr právě zlikvidoval
královy ochránce

Účinkující

a s pomocí jakýchsi

na pomoc

dvou Portugalců

kníže

v utkání

obra přemohli. Kníže Julius získal ruku královy dcery a celé

představení vedené vůdčí myšlenkou, že lidská síla bez Božího požehnání
nezmůže, uzavíraly obhroublé vtipy Kašpara. Navzdory archaickým

nic

výrazům

pochází hra, podle Grohmana, ze čtyřicátých let 19. století, kdy se skupiny
mužů z Lobendavy
jednotlivé

role.

a ze Severního spojily k jejímu

nacvičení a rozdělili si

íí 23

Bujaré masopustní veselí vrcholilo o masopustním úterý. Úderem
půlnoci však veškerý mumraj a hluk utichl a přísná postní doba se ujala svých
práv.
„ V dolní části výběžku, v okolí Chřibské, se na konci masopustu

vynášela

„mládenecká truhla". V slavnostním průvodu čtyři „staří mládenci" nosili na
ramenou

truhlu

a doprovázeni

hudbou

navštěvovali

nejstarší

svobodné

mládence nebo ty, kteří se hodlali v tomto roce oženit. Pronesli k nim dlouhou,
nabádavou řeč, přičemž navštívený jim věnoval peněžitý dar, který byl při
hudbě a tanci v hostinském sále proměněn v jídlo a pití. "24
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V jiných obcí se na Popeleční středu „hledal masopust". S rozžatými
lucernami obcházeli „hledači" v průvodu stavení, vnikali do světnic, kde jejich
cílem byly především špižírny, v nichž ,jako myši" brali chléb a jiné potraviny.
Ty se pak za všeobecného veselí v místním hostinci, kde se
masopustu" odehrávalo, snědly.

„pohřbívání

Jinde se po hledání masopustu

večer

„pohřbívala basa". Hudba pak hrála bez ní a účastníci pohřebního ceremoniálu
komediálně projevovali svou lítost úpěnlivým vzlykáním a kvílením.
Rodačka ze Šluknovského výběžku, paní Charlottě Huschka, vzpomíná
velmi ráda na český masopust, zvaný v místním

dialektu25

„Biehmsche

Fosnacht" Vypráví: „ O masopustu jsme my děti zažily vždy spousty legrace.
V malých skupinkách, převlečeny do masek, jsme chodily od domu k domu.
Kdo nás nepoznal musel vhodit nějaký ten peníz do přistavené kasičky. Jelikož
tyto masopustní průvody měly do každého navštíveného domu přinést štěstí,
byly často pohoštěny čerstvými koblihami, nazývanými Krapfen. "

26

Mezi

oblíbené masopustní pečivo patřily preclíky (Brezeln), dále pak již zmíněné
koblihy v našem kraji však nazývané (Píánnenkuchen) a tzv. myšky (Máuse),
které byly vyráběny ze stejného těsta jako koblihy. Své pojmenování získaly
díky ocáskům, které se z těsta samovolně vytvářejí při smažení.
V době masopustu (Faschingu) se také konaly maškarní plesy, které byly
hojně navštěvovány. Vrcholem masopustu v Mikulášovicích byl průvod
s ozdobenými vozy. Zajímavostí byl také masopust na ledě (Eisfasching).
V Mikulášovičkách,

v

Hostinci

u

rybníčka

(Schleifteich),

zasedal

Mikulášovický klub bruslařů - Nixdorfer Eislaufklub27. Ten pořádal masopust
na ledě pro mladé i staré každý rok. Nechybělo barevné osvětlení a ozvučená
hudba. V hostinci se pak konával ples. Bohužel válka a později také odsun
německých obyvatel tyto staré tradice ukončily.
Masopustní veselí končívalo vždy na Popeleční středu. Tím také začínala
příprava na jarní polní práce. Večer shromáždil hospodář svoji rodinu i čeládku
(mistr pak své tovaryše) k domácí pobožnosti, aby se společně pomodlili
růženec. Tímto patriarchálním zvykem bylo zakončeno veškeré veselení.

25
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POPELEČNÍ STŘEDA
Postní doba začínala popeleční středou, kdy si lidé chodívali do kostela
pro tzv. Popelec.
„Popeleční

(či také lidově Škaredou, Černou, Bláznivou,

Adamovým

dnem) středou začínalo již od 7. století dodržované 40denní období půstu. Lidé
se sešli v kostele na tiché mši. Od Popeleční středy byl obraz na hlavním oltáři
až do Gloria na Bílou sobotu zakryt fialovým plátnem.
nazývali loto plátno „Hungertuch",

V některých

krajích

což v němčině znamená „hladové

sukno",

protože symbolizovalo půst. Mnozí věřící se přizpůsobovali postu i oděvem;
ženy odkládaly pestré šátky, barevné fěrtochy a nosily tmavé oděvní
'

součástky."

28

„ V první postní den dělával kněz už od 11. století věřícím na čelo křížek
z popele (tzv. popelec) a přitom připomínal pomíjivost pozemského života a
nutnost pokory slovy „prach jsi a v prach se obrátíš". Popel, který používal a
podle kterého se tento den nazývá Popeleční středa, se získával

spálením

posvěcených kočiček, schovaných z minulého roku. " 29
POSTNÍ DOBA
Doba půstu byla přísně dodržována. V pátek se nejedlo žádné maso.
V obcích, kde měli křížové cesty - např. Brtníky, Velký Šenov, Království,
Jiřetín, Šluknov, Rumburk, Anenský vrch, aj. - se v průběhu postní doby
konaly pobožnosti.
Čtyřicetidenní

půst

trval

od

Popeleční

středy

do

Božího

hodu

velikonočního. Z hlediska lidové víry mají význam především zvyky konané
o postních nedělích. Podle toho, na který den připadly Velikonoce, mohla být
první postní neděle ve dnech od 8. února do 14. března, šestá neděle pak
od 15. března do 18. dubna.
„ Po celou tuto dobu se nepořádaly žádné zábavy s hudbou a tancem ani
hlučné svatby, platil i zákaz nočních milostných schůzek. Strava se omezovala
na jednoduchý bezmasý jídelníček. " 3(1 Jediným potěšením v postní době, které
bylo přípustné, byly pouze domácí sešlosti, bohoslužby a „postní kázání", které
se konaly v neděli dopoledne v místním kostele.

28
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„ Půst

však

neznamenal

jen

omezení

některých

potravin.

církevního výkladu se lidé postí a vzdávají přepychu, protože si

Podle

připomínají

čtyřicet dnů, které Ježíš strávil na poušti, jedl jen prostou stravu a odolával
pokušení ďábla. Pro křesťana mohlo být toto období především časem pokání,
sebezpyt ování a rozjímání, vlastně přípravy těla i duše na nejdůležitější

svátek

roku - Velikonoce. " 31
KVĚTNÁ NEDĚLE
Květné neděli předchází pět neděl postních: První neděle postní „Černá"
(Invocabit), Druhá neděle postní „Pražná" (Reminiscere), Třetí neděle postní
„Kýchavá" (Oculi), Čtvrtá neděle postní „Družebná" (Laetare), Pátá neděle
postní „Smrtná" (Judica) - tak je ve své knize jmenuje Vondruška.32
Na květnou neděli se světily kočičky - namísto palmových haluzí.
Svěcené kočičky si lidé po celý rok uchovávali ve svém obydlí - až do další
Květné neděle. Věřilo se, že stavení před pohromami bude tímto ochráněno.
„Šestá neděle postní Latinsky Palmarum; Květná nebo také Květnice.
Byla poslední a nesla se ve znamení památného Kristova vjedu do Jeruzaléma.
Obyvatelé

ho tehdy prý vítali s palmovými

ratolestmi,

které jsou

významným symbolem v zemích, kde rostou palmy. U nás tuto funkci

dodnes
převzaly

větvičky jívy nebo jiných stromů a keřů, které se daly v kostele posvětit a tím
nabyly v očích lidu magickou moc. Chránily dům i pole zabraňovaly

bolestem

a nemocem. Proto se ve světnici zastrkávaly za svaté obrázky nebo za kříž, za
krovy, dveře i okna a ponechávaly se tam celý rok. Zhotovovaly se z nich malé
ochranné křížky do polí, nosily se do stájí a chlévů. " 33
VELIKONOCE
Velikonoce patří k vrcholům církevního roku. Pro křesťany byly vždy
nejdůležitčjšími svátky. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista po jeho
ukřižování. Se svátkem jeho narození, které se slaví o Vánocích, představují
hlavní osu liturgického roku.
„Noc, kdy Kristus zázračně vstal z mrtvých, se začala označovat jako
Velká noc, noc největšího

31
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tajemství

-

odtud

název

Velikonoce.
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Tento

křesťanský svátek navázal na významný den židovského kalendáře, tzv. pes ach,
jenž byl památkou vysvobození Židů z egyptského zajetí. "34
Oslavy spojené s Velikonocemi mají však mnohem starší tradici. Ta
souvisela s příchodem jara, slunce a tepla. Toto období roku znamenalo konec
dlouhé zimy a počátek jara. Svou naději na dobrý a úrodný rok se naši předci
snažili podporovat různými obřady, které vycházely především z pověr.
Některé z těchto pohanských rituálů, ať už měly keltský, germánský nebo
slovanský původ, byly tak silně zakořeněné, že se objevovaly ještě po dlouhá
staletí a mísily se s křesťanskými rituály.

PAŠIJOVÝ TÝDEN
Poslední týden postního období před Velikonocemi se nazývá svatý
nebo také pašijový. Začíná Květnou nedělí a končí Velikonočním pondělím.
Nej důležitějšími jedno dny jsou - Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod neboli
Neděle zmrtvýchvstání (tzv. posvátné třídenní - Triduum sacrum).
Středa pašijového týdne se nazývala „Středou škaredou". Škaredá proto,
že se prý Jidáš mračil na Krista a v tento den ho také zradil. Mnohem
důležitější byl následující den - Zelený čtvrtek. Název je odvozen zřejmě od
zeleného roucha užívaného v kostele, nebo od pověry, že se toho dne musí jíst
pouze zelená strava jako např. špenát,

hrách, jarní bylinky apod. „Název

Zelený čtvrtek je v Německu doložen již ve 12. století " 35
Na Zelený čtvrtek se chodívalo brzy ráno pro luční vodu, aby se lidé
obmyli a zajistili si tak zdraví a krásu po celý rok. „Podle legendy se k tomuto
dni vázal církevní obřad umývání nohou starců, který skutečně prováděl nejen
papež a nejvyšší církevní hodnostáři,

ale i někteří čeští panovníci,

např.

Přemysl II. Otakar. " 36 Byl to nejen akt symbolické očisty, ale také vyjádření
pokory vůči starým a chudým lidem.
Zelený čtvrtek

37

byl oblíbeným dnem především dětí. Ráno mezi šestou

a devátou hodinou chodívali chlapci i dívky koledovat po vsi. Pro koledu se šlo
s košíčkem a písničkou - avšak bez pomlázky. Děti dostávaly nebarvená
vajíčka a různé jiné pamlsky.
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Jejich koleda zněla:

„Heute komm' ich zum

Griindonnerstag,

wo der Herr sein Leid antrat.
Er hat geliílen Marter und Pein,
damit wir alle erlóset sein! "JS

Dnes na Zelený čtvrtek přichází koledovat,
kdy Pán podstoupil své utrpení,
prožíval muka a soužení,
abychom byli spaseni.

Vlastní Velikonoce začínaly čtvrteční mší svatou. Kostelní zvony
zazvonily naposledy, a hned nato „odlétly do Říma" a umlkly až do soboty.
Jejich hlas na nahrazovalo řehtání a klapání dřevěných řehtaček

VELKÝ PÁTEK
„Velký pátek je dnem smutku, říká se dokonce, že je to nejtišší den
v roce. Jako by se zastavil čas. Nekonají se mše, nezvoní zvony ani nehrají
varhany.
V kostelích se zdobily boží hroby květinami a svíčkami. Tento zvyk je
velmi starý. K dokonalosti

ho dovedli jezuité,

kteří do symbolického

s bohatou výzdobou umístili i sochu představující

hrobu

mrtvého Krista. V17. a 18.

století se zvyk rozšířil, ale zároveň byl i zakazován, protože přemíra květin a
ozdob se podle církve nehodila ke smuteční atmosféře. Do hrobu se někdy
ukládal kříž, a dokonce u něho stávala stráž věřících.
Někteří lidé věřili, že se na Velký pátek

nemá pracovat,

v mnoha

domácnostech se i málo mluvilo, podávala se jednoduchá postní jídla. " 39
Na Velký pátek se konala brzy ráno v kostele tichá pobožnost a
odpoledne pak pobožnost křížové cesty, aby si lidé připomněli poslední dny a
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Zelný čtvrtek - Griindonnerstag, viz. Příloha 6
Z rozhovoru s místní rodačkou Elli Šíchovou
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utrpení Ježíše Krista. Děti chodívaly po vsi od domu k domu s dřevěnými
řehtačkami, za což byly poskrovnu odměňovány několika haléři.
V některých kostelích (např. v Mikulášovicích) mívali vystaven Boží
hrob, u kterého stávala stráž od pátku do sobotního večera - tedy do
„Vzkříšení".

BÍLÁ SOBOTA
„Bílá sobota byla posledním dnem dlouhého půstu. Její název je odvozen
od bílého oblečení těch, kteří byli pokřtěni a přijati do řad církve. " 40
Sobota byla ve znamení velkých příprav na Kristovo zmrtvýchvstání, což
bylo pro křesťany stěžejním okamžikem celého roku. Symbolizovalo nový
život,

naději a radost. Ticho Velkého pátku a jeho ponurost vystřídalo

vyzvánění kostelních zvonů, hudba, zpěv a také světlo, které symbolizoval
oheň. Před noční bohoslužbou, která je nazývána vigilií (bděním), se
posvěcoval oheň rozdělaný venku před vchodem kostela a od něho se
zapaloval tzv. paškál, což byla velká svíce, která přenesla oheň do kostela. Od
ní si pak věřící zapalovali své svíčky. Kolem zbytků dohořívajícího velkého
ohně nastala tlačenice, jelikož každý chtěl pro sebe ukořistit několik spálených
uhlíků, aby využil jejich ochranou a očistnou moc.
„ Obřad svěcení ohně zahajoval slavnost Vzkříšení. Původně

nevycházela

z liturgie, byla však v celé střední Evropě natolik oblíbená, že se jich
snažila

včlenit do rámce svých

oficiálních

oslav.

Podstatou

byl

církev
průvod

svátečně oblečených lidí, kteří měli vyzvednout kříž, uložený v symbolickém
božím hrobě v kostele, a přenést ho zpátky k hlavnímu oltáři. Brzy se však tento
obřad začal odehrávat venku a stalo se zněj procesí, procházející

obcí či

městem. V době baroka si věřící potrpěli na baldachýn, nesený nad monstrancí,
a na spoustu korouhví. Kromě kříže se v procesí nosily i sochy a obrazy Krista.
Organizace procesí se ujímali představení obce, členové cechů a spolků,
kteří tak mohli předvést jak své společenské postavení

a moc, tak i luxusní

oblečení, případně slavnostní uniformy. Na venkově se při Vzkříšení většinou
předváděli nejbohatší sedláci v nákladných krojích. Sváteční bylo i oblečení
dívek."41
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Ve Vilémově bývalo zvykem - vždy v noci ze soboty na neděli - vídat
skupinu žen, které obcházely domy a zpívaly zbožné písně. Vykoledované
peníze ženy věnovaly kostelu.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
„ Velikonoční

neděle připomínala,

z mrtvých za svítání„prvního

že podle

legendy

Kristus

vstal

dne v týdnu" nebo také „prvního dne po sobotě"

(která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Křesťané se
začali o nedělích scházet pravidelně a nazvali je ., dny Páně". "

42

Velikonoční neděle přinášela věřícím dopolední bohoslužbu - kostelem
znělo vítězné Aleluja oslavující Kristovo zmrtvýchvstání. Také probíhalo
svěcení velikonočních pokrmů,
sváteční rodinný oběd.

hlavně pečiva a vajec. Poté následoval

Na velikonoční neděli místní střelecké spolky vystřelovaly slavnostní
salvy a sbory velikonočních pěvců (např. Die Salmdorfer Ostersanger43) pěli
zbožné písně.
Součástí velikonočních tradic byly slavnostní průvody
jezdců

velikonočních

na koních (Osterreiter44). Průvody jezdců v Mikulášovicích byly

zahájeny v roce 1844.45 Jezdci měli žlutočervenou šerpu, černý cilindr a koně
s nablýskanými postroji. Po malém pohoštění na sedláckém statku se spolek
jezdců vydal za zpěvu zbožných písní směrem ke kostelu. Všude bylo mnoho
přihlížejících, dokonce i z nedalekého Saska. Dva přední "pěšáci" vybírali od
lidí milodary, které se posléze použili při opravách místního kostela.
I Vilémov míval své velikonoční jezdce. Jejich tradiční jízda začínala na
místním statku. Odtud pak brzy ráno

okolo páté hodiny vyjížděli ve

slavnostním průvodu s praporem (který dodnes je uschován ve vilémovském
kostelíku), aby prošli celou obec. U každého křížku se zastavili, pomodlili se a
zpívali písně*6 určené tomuto dni. Jejich jízda končila před schody kostela, kde
se konala pod širým nebem polní mše svatá, (Feldmesse fůr Ostereiter).
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Slavností bohoslužba skončila požehnáním jezdcům

a ti se pak rozjeli do

svých domovů.
Oblíbeným velikonočním pečivem býval stejně tak jako dnes beránek
(Osterlamm), z piškotového těsta, někdy politý čokoládovou polevou a
s ozdobnou mašlí na krku. Beránek je jedním ze symbolů Velikonoc, který
představuje podobenství

obětovaného

pečivem

mazanec

Velikonoc

byl

(Doppelkuchen), koblihy ( K r a p f e n

Ježíše

Krista.

(Osterbrot),
nazývané

také

Dalším

koláč -

oblíbeným

často

Pfannkuchen)

a

makový
^

^

(Brezeln).

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
O velikonočním pondělí šli lidé do kostela „a mši a pak podnikali
(soukromé) výlety do okolního kraje. Ty,o výlety mély symbolizovat „cestu do
Emaus" (Wanderung nach Emaus) na k w
•
^ •
^ n a k t e r e s e zjevil Kristus svým učedníkům,
47
jak je popsáno v Lukášově evangeliu
A
van ellu
8
Koleda s pomlázkou a jiné známé
zvyky z Čech a Moravy se v našem regionu nedržely.

SVÁTEK SV. MARKA
V den svátku evangelisty Marka - 25. dubna - se konala prosebná
procesí o dobrou úrodu a ochranu před nečasem, tzv. „Bitt-Tage". „Před
bleskem a nečasem ochraň nás, o Ježíši Kriste!" Každý sedlák měl na svém
poli nebo na kousku svého území postavený kříž, který byl ozdoben květinami
a ke kterému chodilo procesí v čele s panem farářem. Tento zvyk byl navždy
přerušen odsunem německých obyvatel.

KVĚTNOVÉ POBOŽNOSTI
V květnu se konaly májové pobožnosti
j

k„i *

» -

-

F^uu^nosn - byl to mesic zasvěcený Panně

Marii. Děvčátka v bílých šatečkách, s věnečky ve vlasech a lilií v ruce se na
1. Máje shromáždila před kostelem, aby

prosiia

Matku

Boží

0

požehnání.

Procesí bývalo provázeno kapelou.V malých vískách, kde nestával kostel, se
májové pobožnosti konaly v kaplích.

47

Evangelium Lk24, 13-35.

LETNICE
Jak už je ze samotného názvu patrné, jedná se o svátky připadající na
začátek letního období. V této době slaví církve svatodušní svátky, které jsou
pro křesťany pokračováním Velikonoc a patří k nejvýznamnějším v roce.
Říkalo se jim také „rozálie" -

podle květin (hlavně růží), kterými se oltáře

v kostelích bohatě zdobily.
Svatodušní svátky patří mezi svátky pohyblivé. Jejich termín se odvíjí od
data Velikonoc. Interval mezi nimi je padesát dnů. Mohou tedy připadnout na
dny mezi 10. květnem a 13. červnem. Po Velikonoční neděli se odpočítává
sedm týdnů. Na poslední neděli pak připadá slavnost Seslání Ducha svatého.
„ Mezi Velikonoci a Božím hodem svatodušním bylo celkem šest nedělí
(1/ Průvodní - Ouasimodogeniti;

2/ Misericordia; 3/ Jubilate; 4/ Cantate;

5/ Křížová - Rogate; 6/ Exaudi).
Ve Starém zákoně se padesátý den po Velikonocích vzpomínal jako den,
kdy

Mojžíš

na hoře

Sinaj

obdržel

(Pentacostes) slavila starokřesťanská

Desatero.

Seslání

Ducha

svatého

církev záhy, ale prvá ověřená zpráva

pochází až ze 3. století. Brzy se objevila snaha připodobnit

tento svátek

Velikonocím; proto dostala již ve 4. století vigilii s oktávou a připojil se další
den - svatodušní pondělí. Po velikonocích se staly v západní církvi druhým
svátkem,

v němž bylo možno světit křestní vodu a udělovat svatý křest.

Liturgická barva je červená na památku ohnivých jazyků, v jejichž

podobě

sestoupil sv. Duch na apoštoly. " 48
Svatodušní svátky neboli svátek
z novozákonního příběhu. „Kristus

Seslání Ducha svatého

nejdříve

vstoupil

na nebesa

vychází
(svátek

Nanebevzetí Páně), což se stalo čtyřicet dnů po velikonočním Božím hodu. Jeho
žáci - apoštolově - se sešli v Jeruzalémě

na oslavu židovských

letnic a

přemýšleli, co budou dělat dál. Vtom se domem prohnal silný vichr. Učedníci
vyšli do ulic plných místních lidí i cizinců, kteří se sjeli na sváteční oslavy, a
začali kolemjdoucím vyprávět o Ježíši Kristu, který přišel zachránit svět. Ale
nejen to, apoštolově náhle uměli mluvit všemi cizími jazyk}', takže ke každému
mohli promlouvat

jeho vlastni

řečí. Někteří jim

nevěřili

a vysmívali

lidí Však apoštoly následovalo, dali se pokřtít a stali se prvními
také den Seslání Ducha svatého považuje

se,

mnoho

křesťany. Proto

církev za výročí svého vzniku.

Apoštolově se pak rozdělili a každý z nich po zbytek života putoval po okolních
zemích a získal nové věřící. Všichni dohromady se už nikdy nesešli. " 49
Na slavnost Svatodušní -

p o mši

svaté - býval zvykem uskutečnit výlet

většinou do okolí Českosaského švýearska. Po eestě se zpívalo a hrálo. Tuto
tradiei dodržovalo pouze němeeké etnikum a uchovala se až do padesátých let.
Po vystěhování německého obyvatelstva a zrušení náboženství ve školách,
tento zvyk zcela zanikl a už se neobnovil.
SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA
„ Svátek Božího těla se slavil jedenáct dnu po Božím hodu svatodušním
v rozmezí od 21. května do 24. června. (...) Od prvých kroků křesťanské církve
žila víra v přítomnosti Krista v Nejsvětější svátosti - hostii (Tělu Páně). Svátek
se odvozuje od vidění sv. Juliány (zemřela roku 1258), kterého sejí dostalo
roku 1209 v Lytychu. Bůh i i vvzvnl „A,,
Ji vyzvat, aby se snažila o zavedení svátku ke cti
Nejsvětější svátosti.
Průvod přijal charakter prosebného

- . ,
Procesí za příznivé počasí před
nastávajícím létem a za ochranuU pred
, , . ,
Plodními
katastrofami. Procesí se
konalo postupně ke čtyřem oltářům7 {( iu ,, L- - i-,
->'
každého se četl začátek jednoho ze
čtyř evangelií. Rázu procesí odvovíHnh, i
,
oapoviaaly , modlitby, začínající invokacemi
např.: „Od hromobití, krupobití ci záhubv A„„*
J
~anufíy 50bouře, od metly zemětřesení, od
moru hladu a války - ochraňuj nás. Pane " "
1

Wt/?0

Slavnost Božího těla, dnes nazwán-,
o;
nazyvana jako Slavnost Těla a Krve Páně51,
se slavila s veškerou pompézností Úřnot
,— -, . ,
' U c a s t věncích byla vždy veliká. Na
slavnosti nechyběla „bílá děvčátka" fW;ru~ U - J ,
(weilien Madchen) se svými košíčky,
naplněnými drobnými kvítky. O této slavnosti je možno se dovědět z četných
písemný

zpráv,

fotografií

i

ústního

podání

starousedlíků.

Například

v Mikulášovicích se okolo kostela stavělv A* u, ,
stavěly ctyn oltáře, bohatě květinami
ozdobené, ke kterým se chodívalo s procesím n^ti , v •
piocesim. Deti sypaly květiny na zem před
kněze, který nesl Svatost oltářní. Cestu, k t e r o u s e p r o c e s í u b í r a , 0 > z d o b i ) y
břízky, stejně tak jako kostel a některé domy. Dříve, vedle hřbitova, střeleeké
spolky vystřelovaly slavnostní salvy.
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Slavnost Těla a krve Pane, viz. Příloha 6

NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE
Mariánské pobožnosti a svátky patřili mezi lidmi Šluknovského výběžku
mezi nej oblíbenější - mariánský kult byl právě zde velmi rozšířen. Viditelným
důkazem je velké množství sakrálních památek zasvěcených právě Matce Boží.
V den Nanebevzetí Panny Marie a dále pak po dobu celého oktávu byly
některé továrny a přádelny uzavřeny, aby se lidé mohli účastnit pobožností
spojených s touto slavností.
Marie byla matkou Ježíše Krista, kterého vychovávala společně se svým
manželem Josefem. Když ji archanděl Gabriel navštívil a sdělil, že se stane
matkou Božího syna, byla

velmi mladou dívkou. Navštívení archanděla

Gabriela se nazývá také jako zvěstování, které se stalo jedním ze svátků
spojených s Mariiným jménem. „Až ve středověku se Panna Maria
mezi velmi uctívané světce. Symbolizovala

nej základnější

lidské

zařadila
pocity

mateřství i lásku, radost i smutek. " 52
„ Už od 4. století se vyvíjel mariánský kult a postupně přibývaly

slavnosti

a svátky na počest jejího narození (8.9.), zvěstování (25.3. - tedy přesně devět
měsíců před narozením Ježíše o Vánocích), smrti a nanebevzetí
mnohé

další.

Zasvěcovaly

se jí

kostely

a

s oblibou

byla

(15.8.) a
uctívána

v klášterech. "53
„Nanebevzetí Panny Marie nřosh,,.
,
y ane představovalo jeden z hlavních a současně
nej starších svátků mariánského knih, ,./
KUltU
' baveny ,iž ve 4. století v Říme,
Cařihradu a dokonce i v arménské C,rkvL
rh-ln,; Toh(
t i
,
> dne se v kostele světily byliny,
plody a semena (proto také svátek Pnn™, \A • ,
anny
Mane
kořenné), jimž se v lidovém
léčitelství připisovala zvláštní moc /Lltur
iuJrot:
„
S'cke švecem květin je známo již z 9. a
10. století a navazovalo snad na dávný svátek plodů *'54

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
V létě bylo na vsích spousta n n W n
, ,
P
prače. Do svate Anny (26. 7.) musely stát
první „panáci obilí".
Každým rokem se konaly tzv udožini-,,
i• ,
3
• o z ' n k y , ktere se slavily většinou po tři
dny - od pátku do neděle. Tato slavnost
vrrhniiu 4-1
1UM
vrcholila děkovnou msi svatou za
52
53
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úrodu a sklizeň („Ernte-Dank-Fest"). Každá obec měla tuto děkovnou
bohoslužbu v jiném termínu.
prvním sněhem".

V Mikulášovicích se konala v „neděli před

Kostel byl krásně ozdoben vším, co příroda dala. Lidé

přinesli chleby, klasy, bylinky, ovoce a jiné Boží dary, které kněz nakonec
posvětil svěcenou vodou.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
„Svátek vychází z historické události - církevního vysvěcení

Pantheonu

v Římě roku 609. Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult
všech římských bohů. "55
Všech svatých je vzpomínkovou slavností „a zemřelé, kteří dosáhli
věěné blaženosti - na rozdíl od Duliěek, které jsou vzpomínkou na ty, kteří
této blaženosti nedosáhli.
Tento i následující den chodíval zdejlí duchovní pastýř s věřícími na
hřbitov, kde kázal, žehnal a modlil ^ ,o ™ - i- w ,
, ,
se za
zamrele. V kostelech se konaly mše
svaté.
PAMÁTKA VŠECH ZEMŘELÝCH
V prvních listopadových dnech bývalo zvykem, tak jako dnes, chodi, na
hřbitovy ke hrobům
blízkých a zavzpomínat „a ně. Lidé je ve svých
modlitbách svěřovali Bohu, děkovali
<
chován za jejich životy a také se vyznávali
z hlubokého žalu a bolesti nad jejich ztrátn,, n
. v ,
J JIUI ztrátou. Den společné vzpomínky na
všechny zemřelé byl a dodnes Jje 2 llistnmH
u u
lsl0
Pad. Hroby se pečlivě upravovaly,
dekorovaly květinami a zapalovalvy sse
wíňiz,,
„ „.
e svick
y v nadej i, že život zemřelých
nezhasl. V tento den se konala v kostelech bohoslužba
„Svátek lidově označovaný jako Dušičky je vzpomínkou na zemřelé,
jejichž duše ještě pobývají v očistci, úctu a vděčnost svým předkům
lidé

od

nejstarších

dob.

V počátcích

křesťanské

církve

se

projevovali
zemřelých

vzpomínalo v rodinném kruhu. Výroční vzpomínka spojená s veřejnou slavností
se objevila až po roce 998 ve francouzském

reformním klášteře v Čluny.

Od 11. do 13. století se svátek rozšířil do dalších zemí a ve 14. století

Vondruška V., Církevní rok a lidové obyčeje, č e s k é Budějovice 2005 s 71
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zdomácněl

i v Římě. Od roku 1915, kdy v první světové válce zahynulo tolik

lidí, mohou kněží sloužit toho dne tři mše. " 56

3.2.1.2. Venkovské poutě
Slavení a ctění církevních svátků bylo v našem kraji velmi rozšířené.
Konaly se pěší poutě k poutním místům, časté byly též slavnostní průvody,
mnohdy i na koních. Na území celého Šluknovského výběžku byli patroni
zdejších kostelů v průběhu celého roku zbožně uctíváni a slaveni.
Venkovské poutě se konaly jedenkrát ročně, a to v den výročí patrona.
Konalo se tzv. posvícení. Původně to byl svátek připomínající vysvěcení
chrámu. Svátek je spojen se slavnostní bohoslužbou a bohatým pohoštěním.
O posvícení se lidé vzájemně navštěvovali, někde se konaly také trhy a taneční
zábavy.

3.2.2 Lidové zvyky a tradice udržované do roku 1945
Způsoby trávení volného času a lidové zábavy bývaly v 18. století a na
počátku 19. století velmi skromné.
O svátcích a nedělích se mladá chasa scházívala střídavě u některého
z místních sedláků. Sedláci většinou nabízeli mísu mléka, do níž si příchozí
nadrobili přinesené žemle a potom je rozverně lovili lžícemi. Bývalo zvykem,
že se sousedi a přátelé shromažďovali po večerech ve svých příbytcích
k přátelskému pohovoru, při němž se pokuřovalo z dýmek.
Obdobou těchto „panských sezení" bývala „sezení dámská". Ženy a
dívky

se

scházely

s klubkem

vlny,

rozpracovaným

vyšíváním

nebo

s kolovrátkem, aby se a při své práci pobavily. Při své zábavě se popíjela káva
oslazená sirupem. Domů se vracely až k večeru.
Za dlouhých zimních večerů se vypravovali jak místních novinky, tak i
pověsti z okolí. Pověsti, spolu s bájemi, pranostikami, písněmi a pořekadly
vytvářely lidovou slovesnost, která patřila a patří ke kulturně historické tradici
každého kraje.

56
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„ Při změně držby, ať již zděděním nebo prodejem, nový majitel obcházel
hranice nabytých pozemků. Později činil tak každý rok. Při obchůzce upevňoval
viklavé mezníky a po ukončení obchůzky následovala oslava na obecním úřadě
či v hospodě. Tento zvyk pocházel prý až z 11. století a dodržovala ho i
vrchnost, která na závěr věnovala několik soudků piva ze svého pivovaru.
Podle jiného starobylého zvyku bývali občané svoláváni k důležitým
obecním poradám jakýmsi dřevěným kladivem, na kterém byl v zářezu upevněn
svolávací list. Kladivo dolovalo dům od domu a poslední svolávaný

občan

přinášel je zpět na radnici.
Výpravné bývaly svatby, dlouho a pečlivě připravované, které trvaly až
osm dnů. Dlouhý svatební průvod byl přerušován četnými zvyklostními obřady,
které řídil „kecal" (Kamschner). Této funkce ujímal se často místní učitel, aby
si přilepšil k svému nevalnému platu.
Řada

zvyklostí

z přírodních,

provázela

i

takzvané

„kermesy",

církevních, některé i ze starořímských

odvozované

slavností. Při nich se

hodovalo, tančilo, soutěžilo v zápasení i v běhu, střílelo do terčů z luků, kuší i
z pušek. JosefU. tyto slavnosti omezoval, protože „vedly k přílišné ztrátě času
a k zahálčivosíi". " 57

3.2.2.1 Volný čas našich předků
V ,9. století i v dobách dřívějších lidé neměli mnoho příležitostí ke
kulturnímu vyžití, jak je tomu dnes. Přesto se dokázali vesele bavit a rozptýlit
se. Zakládali různé spolky58, které nan1ň™,oi: • •• ,
i
y , Kiere naplňovali jejich volný čas a zároveň byly
zdrojem dobré nálady i poučení. Byly t o n a p , l u k o s t ř d e c k é s p o , k y
(Bogenschůtzenvereine), pěvecké spolky (Gesangsvereine), spolky divadelní
(Theatervereine),

spolky

(Turnvereine),

církevní

(Tanzgruppen)

a

mikulášovický

mnohé

přátel

hasičské
spolky
jiné.

(Feuerwehren),
(Kirchvereine),

Gebirgsverein),

divadelních amatérů (Dilettanten-Verein),
(Freiwillige

57

58

Turnerfeuerwehr).

taneční

V Mikulášovicích

hor (Nixdorfer

Existovala

a

tělocvičné

spolky
skupinky

existoval

Spolek

dále pak

Spolek

Spolek dobrovolných hasičů
také
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Mikulášovické spolky z počátku 20. století, viz. Příloha 7

skupina

zabývající

se

esperantem (Esperanto-Gruppe). Skupinka to byla sice

malá, však velmi

horlivá v učení a s kontakty po celém světě. Od 19. století se v Mikulášovicích
konala každý rokem sportovní událost známá jako „Gauturnfest"', na kterou
dodnes upomínají nejen písemné zmínky, ale také malé kovové odznáčky.

Bohužel téměř všechny spolky s vystěhování německého etnika zanikly.
3.2.2.2 Tradice betlémů
V malebnosti betlémů Šluknovského výběžku jako by byla skryta
všechna krása zdejšího kraje i osobitost lidí, žijících zde po dlouhá staletí.
Nejstarší zpráva o betlémech ve výběžku pochází z Rumburku, a to z roku
1583, což je údaj ze staré klášterní kroniky.
Jen díky píli a umu místních obyvatel zde mohlo dojít k tak silnému
rozvoji betlémů. Rezbáři uplatňovali získané zručnosti a dovednosti z vlastních
řemesel. V dobách dřívějších bylo možno téměř v každém domě nalézt betlém
chráněný, uchovávaný a předávaný z generace na generaci jako rodinné
dědictví.
šluknovském výběžek byl
textilním průmyslem. „V Mě

zn4m

vlády

,,„,,,„„ „,„ť/)W,

Mark

T m z k

fl

^

^
„ ^

^
^

podporováno severočeské tkalcovství ln„ v,i
, .
W lmi
Zd
'
'
^jsi 'kala prodávali vyhledávané
„rumhurské plátno" do všech raknuvWu-u
i- - - ,
i
aKouskych dedicných zemí, které rozváželi
v kožených vacích, zvaných „soukenné pyt^
^
Na svých
M
asi na vídeňských vánočních trzích, poznali

betlémské .figurky

tyrolských

řezbářů. Ty se jim zalíbily a za uirzene
utržpné

•
peníze je nakoupili, případně přímo
směnili. Domů je donášeli ve vacích DO
U - R- , , ,
po prodaném zbozi. Figurky byly pečlivě
zabaleny do krabic a doma pak pojmenovány krabičkové figurky. "60
Byli to zřejmě naši kupci-cestovatelé, kteří dali podnět tyrolským
řezbářům, aby přišli do Niederlandu. Od roku 1800 přicházeli častěji a
přiváželi z rodného Grodnertalu na trakařích nejen hotové výrobky, ale brávali
s sebou i nástroje. Přiváželi dokonce i limbové dřevo. „Později

přijížděli

pravidelně začátkem podzimu a pracovali zde na objednávku. Krátce před
Vánocemi se zase navraceli domů. Lid ši je pojmenoval podle jejich
„ Welschen
59

původu

(Vlaši či Vlašíci). A pojmenování posléze zobecnělo i pro jejich

Výroba umělých květin, viz. Příloha 7

výrobky. (...) Tito cizí řezbáři byli skutečnými lidovými umělci, kteří udávali
směr celému pozdějšímu vývoji uměleckého řezbářství ve výběžku.(...)

Všem

řezbářúm 1(J.století sloužily vlašské figurky přímo či nepřímo jako vzor. "6I
Poté se staly vzorem figurky z Mnichova - betlémy v orientálním stylu.
Městem betlémů se stal posléze Šluknov, kde byl také založen
betlemářský spolek (Krippen-verein), který pracoval až do roku 1939. Válka
činnost tohoto spolku na určitý čas zbrzdila, ale o to větší rozvoj čeká betlémy
po jejím ukončení. Ve Šluknově pokračuje ve své práci již zmíněný spolek a
v Rumburku klášter kapucínů - stávají se nositeli betlemářské myšlenky.
Vletech

1920 -

1938 byly pořádány výstavy

betlémů v celém

severočeském pohraničí a široká veřejnost se tak blížeji seznámila se s jejich
historii62 i Šluknovským výběžkem. Rok 1939, válka a nové ideje zastavily
rozvoj betlémářství zastavily.

3.2.2.3 Zvyky a tradice od jara do zimy

Jaro
Většina lidových zvyků a obyčejů v době jara a začátku léta směřovala
k zajištění dobré úrody, dostatku vláhy a dobrého počasí. Zároveň se snažila
odvrátit podvodně, vichřice a jiné přírodní katastrofy.
„Na 1. dubna se vyvádělo „aprílem" a 30. dubna o Valpuržině noci se
z domů vyháněly čarodějnice
prknem o

tlučením dvěma prkny o sebe nebo jedním

podlahu."63

V předvečer svátku sv. Jana Křtitele (23.5.) se na okolních kopcích
zapalovaly ohně. Ohně byly kdysi spojené s oslavou letního slunovratu. Tento
velmi starý zvyk souvisel jak s uctíváním ohně, tak i s vírou v jeho ochrannou
moc.

Na

Šluknovsku

se

tento

zvyk

nazýval

„Johanesfeuer"

nebo

„Sonnenwendfeuer". Lidé z vesnic se shromáždili okolo ohně a všude panovala
dobrá nálada a rozpustilé veselí. Ke konci, když se plameny zmenšily, bylo
zvykem oheň přeskakovat. Tento zvyk se udržel do 2. světové války.

''" Bergmann, H., Betlémy a Betlemáři Šluknovského výbčžku, Varnsdorf 2000, s. 10.
Tamtéž, s. 11.
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První květen byl a dodnes je dnem lásky. V lidové tradici byl tento den
spojen se stavěním májek (Mai-Baum-Aufstellen), což je velmi starý zvyk možná „pozůstatek

prastarých

jarních

slavností,

kdy strom

představoval

strážného ducha obce. " 64
„Stromy vybrané na máje musely být silné, rovné a někdy tak vysoké, že
bylo obtížné je prorazit a dopravit na místo. Druh stromu býval různý, hodně
se užívaly smrky, jedle nebo borovice, protože déle vydržely zelené. Ale právě
tak oblíbená byla bříza. (...) Kmen máje byl většinou hladký, oloupaný, někdy
byla kůra hadovitě vyřezávána.

Zelený vršek koruny se zdobil

barevnými

stuhami a šátky, květinami a fábory z pestrého papíru. (...) Máje stávaly ve
vsích často do svatodušních svátků, někdy až do léta. " 65
Postavení vysoké máje nebylo snadné a muselo se na něm podílet více
lidí. Stavěla se převážně ve středu obce na návsi, nebo na jiném významném
místě - např. u kostela. Musela se zapustit hluboko do země, dobře zaklínit a
případně podepřít vzpěrami.
Menší májky se v květnu stavěly pod okna děvčatům. „ Ověnčený strom
představuje

nejen symbol jara, ale také lásky. Bývalo zvykem stavět kromě

ústředního

stromu,

kterému

někde říkali král, také menší májky,

stejně

upravené a ozdobené. Chlapci je stavěli před domy svých dívek a bydlelo-li
jich v jednom domě několik, dostala každá svou vlastní májku. Dokonce mohly
být velikostí odlišené podle jednotlivých

„adresátek ", nebo na nich byly pro

pořádek cedulky s jejich jmény. Z konce 19. století se dochovaly popisy tohoto
obyčeje, v nichž se tvrdí, že se týkal jen dívek zachovalých,

tedy panen. Kdo

chce, ať věří ... Před některými domy se skutečně mohl místo májky objevit i
slaměný věchet naražený na hůl - výmluvný symbol pohany. "

66

Nahrazení

zdobné májky panákem z hadrů znamenalo pohanu, jaká se neodpouštěla.
Večer z 30. dubna na 1. května se pořádaly v kraji taneční zábavy, které
byly spojené se stavěním májek. Pořádaly se ve znamení jara a lásky.
„ V některých vesnicích výběžku bylo prastarým zvykem o střední postní
neděli „ vyháněl smrtku'.
panák, představující

64
65

66

Za všeobecného veselí malých i velkých byl slaměný

zimu a smrt ničící veškerý život, vynesen ze vsi až na

Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Praha 2004, s. 170.
Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Praha 2004, s. 170-172.

Tamtéž, s. 172-173.

hranici obecního katastru a ze utopen v potoce nebo v rybníce.

pomístní

názvy tento zvyk připomínají

„Totenwiese").

Vynášení

smrti

bylo

vyjadřovaly radost z konce bezů těšné zimy. "

(ve Vilémově
provázeno

„Louka

pří/povídkami,

Některé

smrti"
které

67

Z okolí Lobendavy:
„ Smrti ven! Smrti ven!!
Nyní tě vyneseni: domu ven.
Vynesem tě k sedlákovi.
Sedlák vezme vidle
a požene tě až k pekaři.
Pekař vezme koště
a požene tě až do Drážďan. " 68

Léto
V letním období bylo na polích a v zemědělských usedlostech hodně
práce. Na zábavu tedy příliš času nezbývalo.
Jedním z lidových zvyků 19. století v Mikulášovicích představovalo

korunování krále střelby ( N i x d o r f e r Schutzenfest)69. Tato událost se konala
vždy v polovině července po celé čtyři dny - od soboty do úterý.

Podzim
Podzim byl dobou ve znamení sklizně. Úroda se sklízela od září do
listopadu. Dobrá sklizeň se musela řádně oslavit. Lidé se těšili, jelikož si mohli
konečně vydechnout a odpočinout od těžké práce. Oslavy ukončení sklizně
patřily mezi nejvýznamnější lidové svátky, které v dřívějších dobách neměli
nic společného s církví. Až později byly doplňovány slavnostní mší svatou
v kostele, ale jejich kořeny jsou pohanské a mnohem starší než je křesťanství.
Děkovné slavnosti za úrodu, tzv. dožínky, se konaly většinou po tři dny
- od pátku do soboty. Každá obec je slavila v jiném čase. V Mikulášovicích
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slavili tzv. "NixdorferschuBen" neboli „Kirmes", což se konalo vždy po svátku
sv. Michaela. Bohatě se hodovalo, jedlo, pilo a tancovalo.

Zima
„Před
hodinách

Vánocemi obcházívala

domy.

nahánějícího

Postavy

škole odrostlá

představující

Petra,

mládež ve

anděla,

Krista

„Ruperta" slibovaly hodným dětem odměnu, zlobivé

večerních
i

strach
strašily.

Stržené peníze účinkující obvykle propili. "7"
V době vánoční se v našem kraji začali prvně vystavovat jesličky,
později pyramida a následně poté zdobil domácnost vánoční stromek, který
visel většinou na stropě kvůli nedostatku místa ve světničkách. Bývalo zvykem
také házet střevícem, rozkrajovat jablíčka. Kde vykvetla na Štědrý den
Barborka, tam měla být do roka svatba.
Poslední den v roce se lilo olovo do vody a pouštěly se skořápky se
svíčkami, loupala se cibule, aby se vědělo, jaký bude nový rok. Někteří lidé
odklopovali hrnečky, pod který se skrývaly např. peníze, uhlíky, chléb, apod.,
aby zjistili, co je v příštím roce čeká. Veselí posledního dne v roce vrcholilo
slavnostním přípitkem o půlnoci.
Na Nový rok si lidé mezi sebou přáli zdraví, štěstí a Boží požehnání.
Tato přání byla doprovázena zpěvy a verši převážně malých koledníků. Děti
odříkávaly krátké veršíky, za což byly odměňovány několika haléři nebo
korunami.
Pro ukrácení dlouhého zimního období se pořádalo velké množství plesů
a zábav. Pořadateli byli např. sportovci, hasiči, myslivci, divadelníci a mnohé
Jjiné spolky, kterých bylo koncem 19. století mnoho. Ve Vilémově pořádali
dokonce „Ples sousedský". Vždy se dbalo na to, abych se žádný z těchto plesů
nekonal v době postní.

3.2.3 Zvyky a tradice udržované od roku 1945

S vystěhování německého obyvatelstva zanikla celá řada zvyků a tradic,
které byly v kraji předávány po mnohá staletí z pokolení na pokolení. Nebyly
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to jen zvyky lidové, ale také zvyky církevní. Občané s německou národností,
kteří tehdy z různých důvodů směli ve výběžku zůstat, museli nosit na ruce
označení, v podobě bílé pásky, že jsou Němci. Vztahoval se na ně zákaz
účastnit se jakýchkoliv zábav a jiných veřejný akcí. Toto nařízení přestalo
platit až v padesátých letech, kdy došlo k normalizaci zdejších poměrů.
Noví osídlenci tradice kraje nepřijali. Masopustní tradice zcela zanikla.
Velikonoce

byly

novými

obyvateli

zproštěny

jakékoliv

souvislosti

s křesťanstvím a omezily se pouze na velikonoční pondělí s dětskou koledou a
malovanými vajíčky. Po vystěhování německého etnika se katolický kraj
proměnil rázem v ateistický a místní kostely zely prázdnotou. Některé z nich
byly dokonce uzavřeny. Rozšířilo se pálení čarodějnic a lampiónové průvody.
Máje se stavěly již jen na náměstích. Začaly politicky motivované průvody a
oslavy 1. Máje, které vrcholily v 60. a 70 letech. Velkou tradicí v kraji bývalo
množství plesů a zábav, které se konaly převážně v zimních měsících, postní
dobu nevyjímaje. Pořádali je hasiči, sportovci, rodičovská sdružení, myslivci,
zdravotníci, státní podniky a mnozí jiní. Byl to jeden z účinných způsobů, jak
sblížit nové obyvatele kraje, kteří sem přišli z koutů celé naší republiky.

3.2.4. Zvyky a tradice udržované od roku 1989 po současnost
Po roce 1989 se obnovily mnohé zvyky a svátky spojené především s
křesťanstvím.

Začaly se opět

konat

poutě na zapomenutá poutní místa a

v některých obcích se obnovila tradice posvícení u příležitosti svátku patrona
kostela.

Mnohé církevní svátky a slavnosti doprovází svým zpěvem

Vilémovský chrámový sbor pod vedením MUDr. Markéty Englerové a jejího
muže Patrika (varhaníka). Sbor se orientuje převážně na barokní hudbu, nejen
světových velikánů jakými byli Mozart, Bach, Dvořák, ale i

místních

skladatelů. Sbor byl založen v roce 1992.
Obnovila se tradice Tří králů, která je spojena s Tříkrálovou sbírkou
České katolické charity.
Svátek svatého Valentýna (14.2.) - patrona zamilovaných - se u nás
začal slavit poměrně nedávno. Oblíbili si ho především mladí a zamilovaní. A
také obchodníci s „valentinkami" a s květinami. Zamilovaní se obdarovávají

různými dárky a valentinskými blahopřáními. Existují v tištěné formě, ale často
se posílají také elektronickou poštou.
Tradice Masopustu se v našem kraji bohužel neobnovila. Pořádá se
pouze dětský maškarní karneval.
Od ledna do března se

konají plesy

- např. hasičský, sportovní,

myslivecký, maturitní, divadelní, učitelské, farní a mnohé jiné. Plesová tradice
má v posledních letech ustupující tendenci. Hlavní příčinnou je změna
životního stylu a hodnot.
Velikonoce se slaví v mnoha kostelech, avšak pro většinu obyvatel je
svátek velikonoc spojen pouze s velikonočním pondělím. Od ranních hodin je
vidět malé koledníky, jak obchází s pomlázkami domy, aby si vykoledovali
nějaké to vajíčko, sladkost nebo jiný pamlsek. Odrostlejší koledníci - starší
mládenci a pánové převážně z okruhu

ti pomlázkou vyplácejí o něco později ženy a dívky
svých

dobrých

známých.

Někteří

koledníci

se z

velikonočních cest navrací řádně unaveni a z výslužky jim většinou zbude
pouze malá opička. Nicméně jim v mnoha domácnostech

hospodyňky

odpustily, vždyť velikonoční pondělí se opakuje pouze jedenkrát do roka.
Pálení

čarodějnic je

V některých obcích

v současné

se pořádají

době

velmi

oblíbenou

tradicí.

čarodějnické reje, kde skupiny malých i

velkých čarodějnic předvádí své čarodějnické taneční kreace. Podpalují se
vatry a pálí se vycpané figury čarodějnic, mnohdy i v nadlidských velikostech.
Děti se převlékají do čarodějnických kostýmů a zúčastňují se různých soutěží.
Někde se vyhlašuje soutěž o „nejškaredější čarodějnici" čarodějnického sletu.
Stavění májky má ve Šluknovském výběžku dlouholetou tradici, která je
stále dodržována. Majálesy pořádá již několik let rumburské gymnázium i SLŠ
ve Šluknově.
První květnový den je svátkem práce. Prvomájové průvody a velké
oslavy zcela zanikly.
V létě mívají některá města a obce své vlastní městské či obecní oslavy.
Většinou trvají po tři dny a mají bohatý kulturní program.
Novým svátkem, převzatým z USA, se stává Halloween. Slaví 31. října,
tedy v předvečer svátku všech svatých. Halloween se dostal do Ameriky
nejspíše z Irska - chudé katolické země, odkud v minulosti směřovalo do
zámoří za lepším životem několik početních vln vystěhovalců. „77 si z domova
45

přinesli mnoho zvyků, včetně tradičního způsobu oslavy křesťanských
Název

vznikl
7

Svatých)." '

z dobového

výrazu

All

Hallow's

Eve

(předvečer

svátků.
Všech

Halloween začíná pomalu pronikat i k nám. Zatím je pouze

zvykem dýní a dýňové výzdoby.
V adventní době města a obce obstarávají pestrou světelnou vánoční
výzdobu,

pořádají se vánoční koncerty a výstavy. V posledních letech je

možno shlédnout živé betlémy (Rumburk, Šluknov, Varnsdorf). Betlémářství
ve Šluknovském výběžku má stále velkou tradici. V současnosti se

výrobě

betlémů věnuje několik místních řezbářů. Znovu se obnovil klub betlémářů,
kteří založili regionální pobočku Českého sdružení přátel betlémů. Krásnou
tradicí se stala výstava betlémů z blízkého i dalekého okolí, kterou každoročně
v době adventní i vánoční pořádá Městské muzeum v Rumburku.
Obchůzka Mikuláše s čertem a anděly nezanikla a dodnes je velmi
oblíbená.
Vánoce jsou spojeny především s nakupováním dárků, pečením cukroví,
zdobením stromečku a bohatou vánoční výzdobou. Tradičním štědrovečerním
jídlem bývá kapr, ve tvaru podkov pro štěstí, s bramborovým salátem. Některé
rodiny dávají přednost řízkům před rybou, jiní upřednostňují pokrmy z hub.
Z polévek jsou oblíbené rybí, čočková a hrachová. Vánoce jsou považovány za
svátky klidu, pohody a lásky. Vánoce by pro mnohé nebyly Vánocemi bez
půlnoční mše svaté a České mše Vánoční Jana Jakuba Ryby.
Konec roku - Silvestr -

si dnes málokdo dokáže představit bez

bouřlivých oslav, a to jak v kruhu rodinném, tak i ve společnosti přátel, nebo
dokonce s neznámými lidmi na ulici. Pevnou tradicí je půlnoční přípitek
s přáním všeho dobrého v novém roce. P 0 odbití půlnoci se nový rok vítá
ohňostroji, rachejtlemi a petardami.
První leden, kdy začíná nový rok, je stále pro většinu lidí, důležitým
dnem, v němž každý očekává s nadějí, co rok nadcházející přinese. Bývá
zvykem přát si zdraví, štěstí a dávat si všeliká předsevzetí.
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3.3 ZVYKY A TRADICE - JAK BY MĚLY POKRAČOVAT
Lidové zvyky vznikly a existovaly v dávné i nedávné minulosti. Aby
žily i dnes a mohly přetrvat do budoucna, je potřeba je přijmou a upravit je.
Měly by vycházet z tradice a zároveň reagovat na současnou dobu a její
problémy. Měly by však stále být zdrojem pobavení a radosti. Jen tak se nám
podaří tradice udržet a předat je dalším generacím.

4

POUTNÍ'

t r a d i c e

Poutě jsou prastarým zvykem, jejichž dějiny sahají do nejstarších dob
Církev je konala i doporučovala už
„ Například tovaryši putovali do

ciziny

od
aby

dob křesťanského středověku
se

^

Z ( f o W ; / ; w

malíři a sochař, jii od dob renesance navštěvovali země, jejichž umělci
představovali ve výtvarném umění
umem tehdejší spicku, ale nejčastějším důvodem
putování byla návštěva posvátných míst " 72
„ Věřící od pradávna
přítomností

toužili
UZUl

,
Pokleknout

na místech

posvěcených

božského Spasitele a putovali tam již za dob, kdy církev byla

pronásledována.

Velký rozmach poutí nastal když byla

církvi

dána

svohoda

v roce 313 Konstantinem, a kdy jeho mntin
yjeno matka - svata Helena - sama navštívila a
později ozdobila místa Kristova m,ozem
nnmv0„: a
^pení překrásnými chrámy,
postavenými na její příkaz.
Kromě Jeruzaléma byl od npi\t„vt: i > ,
y oa nejstarsich dob cílem poutníků Řím, kde
prolilo tolik mučedníků svou krev Jlak voli/, l i
• an velká byla as, návštěvnost z našich zemí,
dokazuje založení útulku pro české
,
/
ceske poutníky v Římě císařem Karlem IV
Putovávalo se i ke hrobům jiných svpirf,
v
- ,
Ve,ClL
Ve
"
středověku začínají poutě
k milostným obrazům Panny Marie. Zvláště po Tridentském sněmu (1545 - 63).
kdy se velmi rozšířil mariánský kult a došlo k mohutnému rozkvětu poutí. " »
Vznik nejstarších mariánských noutn.Vh
+
J
poutních míst se váže na dobu příchodu
bratrů ze Soluně - Konstantina a M e t o d ě j „ n . , ,
cioaeje - v 9. století. „Nový impulz přinesla
zbožnost gotiky, největší rozkvět poutních
-/
/ ouinich míst vsak nastal v době baroka, po
třicetileté válce (1618-48). Doba osvícenec,
LCneciv, Je u nas spjata s panováním
císaře Josefa II. (1780-90), Jjehož refnr
/
reformy pr,nesly zákaz konání poutí a
uzavírání klášterů. Tento zásah však narazú
namvii na„
odpor věřících, a proto došlo
po císařově smrti k obnově poutních tradic " 74
Zdaleka ne každý si mohl dovolit nr>w«;i
, ,
3
uovont podniknout pouť do tak dalekých zemí,
a proto vznikala snadněji dosažitelná ppoutní
m/oto . • -i - -r u .
ini m
'
ista regionální. Ta byla většinou
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spjata s působením svatých nebo vznikala při hrobech mučedníků či v místech,
kde došlo ke zjevení Matky Boží nebo k zázračnému uzdravení.
„Silnice a cesty středověké

Evropy byly neustále posety

poutníky

ubírajícími se k některé z velikých svatyní doby. Ty se nacházely často ve
velkolepých katedrálách a obsahovaly svaté ostatky, například kosti světců, o
nichž se věřilo, že dávají nadpřirozené

dobro. Ale motivy kpoutím

byly

rozmanité. Někteří lidé se vydávali na cestu prostě ze zbožnosti, aby se
poklonili určitému světci, zatímco jiní chtěli vzdát díky třeba za uzdravení nebo
za příznivý osud. Někteří putovali bosi či v pytlovině na důkaz pokání za
prohřešky, zatímco jiní šli prosit světce o zázračné vyléčení (...) Cesta začínala
většinou požehnáním místního kněze. Potom vyráželi poutníci se silnými holemi
zpravidla ve skupinách na ochranu před lupiči nebo šelmami. Cestou se
ubytovávali v poutnických útulcích. " 75

4.1

POUTNÍ MÍSTA ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
Nejstarší poutní místa Šluknovského výběžku byla zasvěcena často

Panně Marii, a to v místech, kde podle legend došlo k zázračným uzdravením
nebo ke zjevení.
Naše předky vedla na tato místa zbožná touha přiblížit se Bohu. Mnozí
přicházeli vyprosit si útěchu a pomoc, jiní jen vyjádřit svou vděčnost. Dnešní
generaci ovlivňuje spíše snaha po poznání historie a obdiv k uměleckým
skvostům, kterými poutní místa a jiné zdejší sakrální stavby bezesporu jsou.
Do

vystěhování

německého

obyvatelstva

byla

poutní

místa

ve

Šluknovském výběžku hojně navštěvována - jak v den slavnosti, tak i po čas
celého oktávu, kdy na poutě přicházela četná procesí z širokého okolí.
Poutní tradice nezanikla ani v těch nejtemnějších dobách. Dokonce ani
po 2. světové válce se více než 40 let trvajícímu ateistickému státu nepodařilo
úplně potlačit konání poutí. Ke znovuzrození posvátných míst dochází těsně po
revoluci roku 1989.
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Mezi nej navštěvovanější poutní místa Šluknovského výběžku patřila
především Česká Kamenice, Filipov, Jiřetín pod Jedlovou, rumburská Loreta,
Vilémov, Anenský vrch u Lobendavy a také osada Sněžná.

4.1.1 Anenský vrch /Annaberg/

Jen několik málo kilometrů od Vilémova a Lipové je vzdálena obec
Lobendava, s nadmořskou výškou 344 m, přes kterou již od roku 1817 vede
silniční spojení do Šluknova. Při východním okraji obce nalezneme Anenský
vrch (418 m), kde na místě posvátného háje vyrostla křížová cesta včetně
kaple a Božího hrobu. Z Anenského vrchu je překrásný výhled na Lobendavu,
dále na nejsevernější osadu Čech -

Severní /Hielgersdorf/ a také do

sousedního Saska /Sachsen/. Severovýchodně od Anenského vrchu leží vrch
Jáchym /Joachimsberg/ (472 m).

Kaple svaté Anny
Kaple sv. Anny6

byla vystavěna v letech 1775-77 a původ jejího vzniku

je spjat s legendou77. V roce 1857 byla rozšířena a v zadní části pseudogoticky
upravena. Původně byla stavba postavena jako barokní centrální kaple na
půdorysu řeckého kříže s osmibokým jádrem, sklenutým kupolí. Později byla
přistavena

východní

část.

V západním

průčelí je

kamenný

portál

se

salmovským znakem a datem 1775. Zařízení kostela pochází doby klasicistní
kolem roku 1800. Pozdně gotická socha sv. Anny

78

byla zhotovena na počátku

16. století.
Za kaplí nalezneme výklenkové kapličky křížové cesty z roku 1834,
vystavěné do půlkruhu. V samém středu je umístěna figurální skupina Krista a
apoštolů (pískovcové sochy) v Getsemanské zahradě, která pochází z poloviny
19. století, kaple Božího hrobu ze století devatenáctého. 79
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Kaple sv. Anny byla v minulosti několikrát vykradena. Odcizen byl
obraz z hlavního oltáře, představující čtrnáct pomocníků v nouzi, také sochy
z bočních výklenků a socha Krista z kříže.
Olivetská

zahrada

se dochovala

v dobrém

stavu

díky

sestrám

Boromejkám z Lobendavy, které se o ni pečlivě staraly až do svého odchodu.

Pouť na Anenském vrchu
Anenská pouť, slavena 26. července, se v dobách dřívějších neobešla bez
procesí, prodejních stanů a stánků a bez místního veselí, jak popisuje ve své
knize Wallfahríssíátten im nordbóhmischen Niederlancř0 Gitta Rummcler. Po
dobu

celého oktávu zde bylo živo. Pouť ke sv. Anně byla lidovou slavností

nejen pro Lobendavu, ale i pro sousední obce. Nechyběla zde procesí,
slavnostní mše svatá, dobré jídlo a večerní „tancovačka". Zbožnost zde byla
těsně spjata s bujarým veselím. Poutníci přicházeli za svatou Annou a
oslavovali ji písní se slovy: „Pojďte křesťané, z blízka i zdáli - ctít Matku
Matky našeho Pána!"
I v době komunistického režimu se zde shromažďovali

věřící a

vykonávali zde pobožnosti, zvláště pak skupina věřících pod vedením Franze
Bienerta,

rodáka

ze

Šluknova,

Wallfahrtsstátten im nordbóhmischen

jak

píše

Gitta

Rummler

v

knize

Niederlancř'.

Anenská pouť je známá a hojně navštěvována dodnes. Mše svatá je
sloužena pod širým nebem a zúčastňují sejí poutníci jak z Čech tak i ze Saska
- Neustadt, Sohland, Sebnitz. Liturgie mše svaté je doprovázena zpěvem
německého

sboru

St. Cacilia ze Sebnitz

vilémovského sboru.

a také zpěvem Chrámového

Bohoslužba je sloužena česko-německy s latinskou

liturgií. Zpívají se vybrané části z „Deutsche Messe" od Franze Schuberta.

Píseň ke sv. Anně, viz Příloha 4
Rummler, G., Wallfahrtsstátten im nordbóhmischen

Niederland,

Backnang 1996, s. 48-51.

4.1.2 Česká Kamenice /Bóhmisch Kamnitz/

Česká Kamenice leží mezi Českým středohořím, Lužickými horami a
Labskými pískovci, 13 kilometrů východně od Děčína a 11 kilometrů
severozápadně od České Lípy.
Město nad řekou Kamenicí, o němž máme první zmínky z roku 1352, se
rozkládá kolem náměstí. Na jižní straně na svahu je situován zámek a kostel.
Na severní straně města stojí mariánská kaple s ambitem a budova bývalého
chudobince. Staré město bylo původně obehnáno hradbami a opatřeno dvojí
branou. Zřícenina středověkého hradu Kamenice, na návrší nad městem, byla v
19. století opravena.82

Kaple Narození Panny Marie
Poutní tradice v České Kamenici je těsně spjata s poutní kaplí Narození
Panny Marie. Tato pozoruhodná vrcholně barokní centrální stavba vznikla
vedle starého městského hřbitova v 1. polovině 17. století. Původ poutního
místa je opředen pověstmi a legendami o zázračných skutcích Matky
Zakladatelem poutního

Boží"3

areálu84 j e místní rodák, děkan P. j. I. Teigl.

Stavebníky kaple byli patroni děkanského kostela Filip Josef Kinský, jeho syn
František Oldřich a město Česká K a m e n i c e . Stavitelem byl Ottavio Broggio.
Kruhová centrální stavba, přezdívaná jako „malý Vatikán", byla dokončena
v roce 1739 a 1. září byla do kaple slavnostně přenesena poutní soška Panny
Marie. Po určité odmlce se pokračovalo stavbou ambitů, které byly dokončeny
r. 1749, jak napovídá letopočet na vstupní věži. Stavba se protáhla ještě
dokončováním nárožních kaplí; poslední z nich, kaple sv. Jana Nepomuckého
byla vysvěcena r. 1763.85
„Interiér kaple doznal ne/větších změn renovací z let 1883-88. Klenba
kupole získala freskovou výzdobu s výjevy ze života P. Marie od F. Brunet,iho,
stěny

a římsy

bohatou

štukovou

výzdobu,

přibyla

malovaná

okna od

A. Neuhausera a D. Jelleho z Innsbrucku a byla zřízena božní votivní kaple
.yv. Františka Xaverského.
82
83
84
85

Umělecké památky Čech, I.díl, Praha 1977, s. 195
Vznik poutního místa v České Kamenici, viz. Příloha 3
Poutní areál, viz. Příloha 2
http://www.poutni.misto.cz [2. 2. 2006J.

Na stěnách ambitů najdeme dřevěné rokokové sochy světců,

skupinu

ukřižování s P. Marií a sv. Janem a obrazy 14 zastavení křížové cesty od
libereckého malíře I. Mullera z r. 1862. Kaple v rozích ambitů (P. Marie
Lurdské, sv. Rodiny sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského) jsou
vybavené

cennými

dřevěnými

oltáři; památkově

chráněný

oltář

v kapli

sv. Antonína sloužil původně bratrstvu sv. Růžence při kostele sv. Jakuba. Ve
výklenku oltáře byly umístěna soška P. Marie s růžencem a místo dnešního
portrétu sv. Augustina byl nahoře umístěn obraz sv. Dominika,

zakladatele

řádu dominikánů. kterému P. Marie předává růženec.
Předmětem posvátné

úcty je výše zmíněná dřevěná soška P. Marie

Kamenické, kterou v r. 1680 objednal děkan Gottfried Benedict Reintsch, velký
mariánský ctitel a obnovitel růžencového

bratrstva pro oltář

děkanského

kostela sv. Jakuba Většího. Zhotovil ji žitavský mistr Kristián Ulrich. R. 1706
byla socha přenesena do dřevěné kaple na novém hřbitově mimo město, neboť
byla pro nový oltář v děkanském kostele příliš velká. Původně byla oděna do
hedvábných šatů, které ale byly v důsledku dekretu Josefa II. odstraněny.
Obraz sochy v původním drahocenném šatu dnes můžeme spatřit na zadní
stěně oltáře. Nyní má socha dřevěný šat z 2. pol. 19. stol. Od ústeckého řezbáře
Jana Bauera, který pozlatil Anton Fůller. " 86

Pouť v České Kamenici
Pouť do České Kamenice bývala největší poutí Šluknovského výběžku a
konala se ještě před začátkem podzimu, v neděli bližší svátku Narození Panny
Marie - 8. září. Na tuto pouť se putovalo z dalekého okolí. Například cesta
z Mikulášovic vyžadovala šest hodin nepřetržitého pochodu.
V knize Wallfahrtsstátten im nordbóhmischen Niederlacř1

autorka Gitta

Rummler píše, že po odsunu německého obyvatelstva ze Sudet, těsně po
2. světové válce, byla tradice pouti přerušena.

Kostel zůstal po dlouhý čas

uzavřen a objekt chátral. Avšak věrnost Bohu a věrnost rodné vlasti přivedla
bývalé obyvatele Šluknovského výběžku na toto poutní místo znova. V roce
1994 se mnoho německý občanů z různých koutů SRN sjelo, aby v září mohli
společně oslavit pouť v Kapli Narození Panny Marie.
86
87

Dibelková, I., Poutní místa v Čechách, Praha 2004, s. 145-146.
Rummler, G„ Wallfahrtsstátten im nordbóhmischen Niederland, Backnang 1996, s. 25.
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Poutní tradice v České Kamenici byla obnovena a pokračuje dodnes.
Každoročně se sem sjíždí mnoho poutníků z blízkého i dalekého okolí, aby
společně oslavili mši svatou a uctili tak Matku Boží. Již v předvečer slavnosti
se koná procesí v ambitech se svícemi. V neděli pouť vrcholí slavnostní mší
svatou a závěrečným požehnáním. Jednou za dva roky přijíždí do Kamenice
bývalí rodáci, žijící v SRN, a

společně s ostatními poutníky se účastní

dvojjazyčné česko-německé bohoslužby.

4 . 1 . 3 Filipov / P h i l i p p s d o r f /

Obec Filipov leží v nej severnějším výběžku Čech, na horním toku
Sprévy,

pouze 3 kilometry od mčstu Jiříkov u Rumburku, na hranicích mezi

naší a Německou spolkovou republikou.

První zmínky o zdejší faře pochází z roku 1346. Nový Jiříkov byl založen
roku

1681. V minulosti se místní obyvatelé orientovali

především

na

zpracování lnu. Od roku 1816 zde působily nevelké lázně při studených
minerálních pramenech.
Tradice poutního místa ve Filipově vznikla na podkladě legendyS!i, která
vypráví o těžce nemocné dívce Magdaleně Kadeové, které se v roce 1866
• 89
' • Rv
zjevila Panna Mane
biskup

a na jejiz přímluvu se dívka uzdravila. Litoměřický

prohlásil toto náhlé uzdravení za zázrak a svolil k přeměně dívčiny

světničky na kapli. Ta záhy pro velkou návštěvnost poutníků nestačila a tak
vletech 1870-86 byl na jejím místě postaven velký pscudorománský kostel,

který

byl

zasvěcen

Panně Marie,

Pomocnici křesťanů.

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů
V knize „Mariánská poutní místa diecéze litoměřické" Josefa Dobiáše se
dovídáme, že kostel byl vystavěn v románském slohu a je ukončený dvěma
štíhlými věžemi, které celé stavbě dominují. Vysoko nad hlavním vchodem,
skoro na nej vyšším trojhranném štítu, stojí ve výklenku socha Panny Marie,
patronky svatyně. Na levé straně hlavního vchodu je přístavba: milostná

88
89

Vznik poutního místa ve Filipově, viz. Příloha 3
Výjev zjevení v kapli milosti, viz. Příloha 2

kaple90, postavená na místě, kde dříve stával domek rodiny

Kadeové.u

Základní kámen k milostné kapli byl položen dne 8.9.1870. Kaple byla
otevřena pro bohoslužby ve výroční den zjevení dne 13.1.1873.92
„ Oltář kaple a vnitřní zařízení pochází z r. 1896. Na zadní stěně kaple je
v barevné mozaice znázorněn výjev zjevení. Na oltáři je 90 cm vysoká socha
P. Marie, vytesaná z kararského mramoru, která má vzezření podle popisu
Magdalenina. Socha je darem polské hraběnky Raszynské. "93
Ve výše zmiňované knize Josefa Dobiáše se dočteme, že filipovská
bazilika94 je dílem vídeňského architekta F. Hutzlera. Chrám je jednolodní
s třemi polokruhovými apsidami a dvouvěžovým průčelím. Klenba chrámová
je nesena deseti mohutnými pilíři. Bazilika se stavěla 13 let - od roku 1873 do
1885 a o její stavbu se zasloužil jiříkovský kněz František Storch, jemuž byla
v chrámu zasazena pamětní deska. Chrám konzekroval dne

11.10.1885

litoměřický biskup Schóbel.95
Hlavnímu baldachýnovému oltáři vévodí dřevená socha (v nadživotní
velikosti) Panny Marie - Pomocnice křesťanů, jíž je kostel zasvěcen. Madona
je oděna v modro-červencm rouchu s korunou na hlavě a žezlem v pravé ruce.
Na levé drží bíle oděného Ježíška, který pozvedá pravici a levicí tiskne
zeměkouli k srdci. V chrámové lodi je

pět postranních oltářů - P. Marie

Bolestné, sv. Josefa, Srdce Kristova, Srdce P. Marie a Matky ustavičné
pomoci.
V druhé sakristii je vystaven filipovský betlém. Jedná se o umělecké dílo
řezbáře Wendlera a malíře Kindermanna z roku 1934. V téže místnosti
nalezneme lůžko, na němž dne 13.1.1866. byla Magdalena Kadeová uzdravena.
Patnáct zastavení křížové cesty je dílem grafika a malíře Gottfrieda
Zawadského z Kamence /Kamenz/.
„Od r. 1926 má filipovský chrám titul „basilica minor", který mu udělil
papež Pius XI.; sám jako papežský
navštívil. "

90
91
92
93
94
95
96

nuncius, v r. 1920 Jiříkov a Filipov

%

Oltář v kapli milosti, viz. Příloha 2
Domek rodiny Kadeové, viz Příloha 2
Dobiáš, J., Mariánská poutní místa diecéze litoměřické, SSKD 1988, s. 16.
Tamtéž, s. 17.
Filipovská bazilika, viz. Příloha 2
Dobiáš, J., Mariánská poutní místa diecéze litoměřické, SSKD 1988, s. 17.
Dibclková, I., Poutní místa v Čechách, Praha 2004, s. 150.

Vletech 1978-84 byl ke stému výročí posvěcení baziliky celý objekt
renovován z finančních darů domácích i zahraničních věřících. Na darech se
podílela i Mezinárodní Charita. Renovaci baziliky a milostné kaple, kterou
bezplatně prováděli obětaví věřící, vedl ing. arch. Pavel Bohuslav ze Železného
Brodu. Dle jeho návrhů byl také uspořádán vnitřní bohoslužebný prostor a to
přesně dle směrnice II. vatikánského koncilu. „ V kříži baziliky byl instalován
obětní stůl, jeho menza ze zbuzanského mramoru z Dobřichovic u Prahy váží
tři tuny, podstavec stolu je betonový. Tento obětní stůl posvětil v neděli 16.6.
1985 pražský

arcibiskup

Frant.

kardinál

Tomášek.

Současně

korunoval

filipovskou milostnou Madonu stříbrozlatou korunkou se šesti českými granáty.
Korunka je darem věřících z Německé spolkové republiky, a posvětil ji v dubnu
téhož roku v Římě sám papež Jan Pavel 11 "
„Duchovní
redemptoristům,

správa poutního

97

místa byla roku

1885 svěřena

kteří v těsné blízkosti Baziliky minor vybudovali

1914-1915 klášter. Kolem roku 1930 byl Filipovjedním

z

otcům
v letech

nenavštěvovanějších

poutních míst ve střední Evropě. Filipov se vepsal do podvědomí věřících, jako
„Lourdy severních

Čech". Redemptoristé

pečovali

skončení druhé světové války do roku 1945. "
německé národnosti

98

o poutní místo až do

Krátce poté byli obyvatelé

z Filipova odsunuti. Noví osídlenci neměli k tomuto

poutnímu místu žádný vztah a tak filipovská bazilika začala upadávat. Jelikož
byla

postavena těsně u hranic, objevovaly se časté návrhy ze strany

komunistických úřadů posunout linii uzavřeného hraničního pásma před kostel.
Jakmile by se však bazilika v této zóně jednou ocitla, nedalo by se už jejímu
chátrání zabránit.
Od padesátých

do konce sedmdesátých

let neopravovaná

stavba

prodělávala těžké období. V nové kráse se zaskvěla až díky snaze místního
pana faráře Zdeňka Maryšky, který se rozhodl baziliku i kapli opravit. Po pádu
komunismu v listopadu 1989 se fílipovského poutního místa ujali salesiáni
Dona Bosca, kteří jej spravují dodnes.
Filipov je uklidňující oázou v dnešním hektickém a rozbouřeném světě.
Představuje jakýsi duchovním most mezi sousedícími národy. Právě zde se
týden co týden scházejí lidé z Cech a Německa ke společným bohoslužbám a
1,7
98

Dobiáš, J., Mariánská
poutní místa diecéze litoměřické, SSKD 1988, s. 18.
http://www.rumburk.farnost.cz/farnost/filipov/bazilika.php [13.8.2005].
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modlitbám a při pozdravení pokoje si podávají ruce lidé pěti národností: české,
lužickosrbské, německé, polské a slovenské.
Na přelomu října a listopadu 1985 salesiánský kněz P. Benno Beneš
0 Filipovu napsal: „Smíření je nutným východiskem k tvůrčím výhledům o
budoucnosti. Smíření v českém národě je novou nadějí na jeho mravní a
duchovní obnovu i novou nadějí na sjednocenou Evropu bez

nepřátelství,

nenávisti, násilí, odplaty a pomstychtivosti. Smíření je perspektivou, o kterou je
třeba neúnavně a cílevědomě usilovat. Smíření je nadějnou a radostnou cestou
k pravdě, je cestou k Bohu, s Bohem a v Bohu."99
Pouť ve Filipově
Gitta Rummler ve své knize Wallfahrtsstátten
Niederlandm

im

nordbómischen

popisuje, jak v noci ze 12. na 13. ledna putovala ve sněhu a

mrazu do Filipova mnohá procesí z okolních měst a vesnic. Poutníci přicházeli
1 ze vzdálenějších míst - například

Lužice. Za dob totality se konal pěší

pochod ze Šluknova do Filipova, který organizovali místní rodáci a bratři
Eduard a Franz Bienertovi. Celou noc se modlilo a o čtvrté hodině ranní byla
sloužena slavná mše svatá na památku zjevení Panny Marie a zázračného
uzdravení. Četná procesí sem přicházela do války. Poutníci přicházeli také ze
Saska, Slezska, dokonce i z Vídně a Maďarska, aby zde nalezly útěchu a
pomoc. Po 2. světové válce se počet poutníků značně zredukoval a v době
komunismu bylo obtížné tyto poutě vykonávat. Tradice se zde obnovila až po
roce 1989. Dnes sem přijíždí poutníci z celé republiky, ze Slovenska, Polska i
Německa. V noci z 12. na 13. ledna se zde konají mariánské modlitby a zpěvy,
které končí o čtvrté hodině ranní, o výroční hodině zjevení roku 1866, slavnou
mší svatou. Na tehdejší zázrak upomín áftlipovská poutní píseň'0', která je zde
s oblibou zpívána v českém i německém jazyce. Další pouť bývá v neděli po
svátku Pomocnice křesťanů, která se slaví 24. května.
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Křížková, M.R., Beneš B„ 13.1. 1866 Philippsdorf- Filipov, 2. vydání, Praha 1999, s. 89.
Rummler, G„ Wallfahrtsstátten im nordbóhmischen Niederland, Backnang 1996, s. 71.
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Filipovská poutní píseň - Uzdravení nemocných, viz. Příloha 4
1(10

4.1.4 Jiřetín pod Jedlovou /Sanct Georgenthal/

Jiřetín býval hornickým městem, zvaným původně Svatý Jiří v Údolí.
Bylo založeno v polovině

16. stoletní. Nachází se vnejjižnější části

Šluknovského výběžku na úpatí Lužických hor. Obec tvoří osady Jedlová,
Lesné a Rozhled. Město šachovnicového půdorysu se rozkládá kolem
pravoúhlého

náměstí

s kostelem

uprostřed.

Na

vrchu

nad

městem

-

jihozápadním směrem - nelze přehlédnout Křížový vrch se zastaveními
Křížové cesty.

102

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel pochází z let 1590-1611. Byl vysvěcen roku 1612 a upraven
v 19. století. Většina zařízení pochází z 18. století, s novými sochami sv. Petra
a Pavla. Dva boční protějškové sochařské oltáře sv. Josefa a Krista
jsou z 2. poloviny 18. století a dva protějškové oltáře P. Marie a Krista z doby
kolem roku 1800. Kazatelna spojená se zpovědnicí, s luisézním ornamentem a
reliéfem „Dobrého pastýře" pocházejí zdoby kolem roku 1800. Do interiéru
kostela patří panská lavice z konce 18. stol. (sv. Vavřinec, sv. Immaculata,
sv. Jan Nepomucký, sv. Kateřina a Ukřižování s Bolestnou P. Marií), dále pak
pozdně barokní socha sv. Václava, obraz sv. Šebestiána podle Tintoretta a
obraz sv. Cecílie na kruchtě z 1. poloviny 19. století.

103

„ Přilehlá budova fary pochází z roku 1755. Provedení této stavby patřilo
v tehdejší době k nejhonosnějším objektů svého druhu v Čechách a její vzhled
preferující patrový vilový stavební typ

s

mansardovou střechou se nakonec

v pobělohorské barokní době stal závazný právě pro farní budovy. " 104

Křížová hora
Nad obcí dominuje svojí majestátností Křížová hora105 (563 m), kde
v 2. pol. 18. století vzniklo na základě legendy'06
102
103
104

105

Umělecké památky Čech, I.díl, Praha 1977, s. 625.
Tamtéž, s. 625-626.
Turistický
průvodce Šluknovským výběžkem, Děčín 2005, s. 38.
Křížová hora se 12 zastaveními, viz. Příloha 2
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poutní místo s křížovou

cestou. Celý areál byl vysvěcen 17. září 1764 a obsahuje výjev z Getsemanské
zahrady

107

- kamenné sochy spících apoštolů (sv. Petra, sv. Jakuba, sv. Jana -

z roku 1764), klečícího Krista v životní velikosti a anděla s kalichem v ruce.
Odtud vede na vrchol kopce 11 rokokových výklenkových kaplí108 s kamennými
reliéfy a rokokovými kartušemi ve zvlněném štítu. Nalezneme zde také sochu
„Ecce homo" neboli „Ejhle člověk", znázorňující sedícího Ježíše s trnovou
korunou z r. 1859 a sochu Neposkvrněné Matky Páně z r. 1869.
Na vrchu poutní kaple Ukřižování z 2. pol. 18. stol, rozšířená
o pseudobarokní věž v průčelí r. 1886. Zařízení převážně z doby kolem r. 1800:
menza a predela hlavního oltáře a dva boční protějškové oltáře klasicistní. Patří
sem i rokoková soška sv. Vavřince aa Ao bKr ar a 7 ct,-,,™
^ Stigmatizace sv. Prantiška z roku
1802.

109

V roce 1969 byl areál prohlášen za kulturní památku. Od roku 1991
probíhá cílevědomá snaha o celkovou obnovu tohoto místa, jež patří mezi
nejvýznamnější dominanty obce.

Pouť v Jiřetíně
Jiřetínská pouť se konala vždy ve svátek Povýšení Svatého Kříže 14. září. Z knihy Wallfahrtsstátten im nordbohmischen Niederland110 od Gitty
Rummler se můžeme dočíst, že ve
věřících

obrovský.

Přicházela

40 o in • . i
w . a 70. letech 19. století byl příliv

procesí

německých

i českých

poutníků

z blízkých i dalekých vesnic šluknovského výběžku, dále procesí z měst
Turnau, Hirschberg, Wartenberg, Grottau, Bunzlau a Asch. Křížový vrch byl
navštěvován také lidmi z vyšších vrstev. Dne 21.září 1779 navštívil Kníže
Josef II., na Jjedné ze svých cest, Křížovv
vmi-, n u r
, > ,
' v l l z o v y vrch a obdivoval krásný výhled do
kraje.
Tak jako na jiných poutních místech, i

zde

došlo po vystěhování

německých občanů k opuštění místa. Avšak díky několika klášterům, a
řádovým sestrám, které byly rozmísťovány

106

po

severním cípu Čech. se podařilo

Vznik poutního místa Křížová hora, viz. Příloha 3
Turistický)průvodce Šluknovským výběžkem, Děčín ">005 s 38
108
Umělecké památky Čech, I.díl, Praha 1977, s 626 ~
' '
'
109
Tamtéž, s. 626.
110
Rummler, G„ Wallfahrtsstátten im nordbohmischen Niederland, Backnang 1996, s. 29.
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poutní

tradici

uchovat. Ony společně s několika Němci, žijícími ve

Šluknovském výběžku, se těchto poutí ujaly. Velký vděk patří zejména bratrům
lng. Franzovi a Eduardovi Bienertům1",

kteří v Jiřetíně provázeli poutníky a

vyprávěli jim o historii a místní poutní tradici.
Roku

1990

byly

poutě

na

112

Křížovou

horu

obnoveny.

Hlavní

Svatojiřetínská pouť, dříve známá jako Kreuzbergfest, se koná ve svátek
Povýšení sv. Kříže nebo v nejbližší neděli. V ten den je sloužena v kostele
Nejsvětčjší Trojice slavnostní mše svatá, za zpěvu kancionálové písně „Svatý
kříži, tebe ctíme""

. V poutních dnech bývá zvykem pořádat v místním kostele

koncerty, které doprovází slovem nebo veršem známé osobnosti.
Městská pouť se koná na jiřetínském náměstí, kde jsou zvláště pro děti a
mládež přichystány poutní atrakce a nechybí samozřejmě ani stánkový prodej.
Pořádají se pouťové soutěže a zastupitelstvo města připravuje každoročně pro
občany bohatý program, ve kterém nechybí oblíbené a známé hudební skupiny.
Pouť bývá obvykle zakončena taneční zábavou v místní restauraci.

4.1.5 Rumburk /Rumburg/
Město Rumburk leží v nadmořské výšce 387 m, podél řeky Mandavy,
2 km od hranic s Německem. Obec se nazývala původně Ronenberg po
erbovním znamení majitele, později se název změnil v Ronburg nebo
Romburg." 4 „Nejstarším písemným dokladem o existenci Rumburku je listina
zr. 1298. Ke vzniku města přispěla především obchodní stezka, která spojovala
Horní Lužici s českým vnitrozemím. K Rumburku se váže výroba plátna, neboť
privilegium

řemesla

manufaktura

pod

tkalcovského

vedením

bylo

anglického

uděleno již

podnikatele

v r.

Allasona

1515,
na

zdejší
počátku

18. stol. dávala práci tisícům tkalců a byla vůbec největší v Čechách.
V 19. a 20. stol. město prosperovalo, jakkoli do jeho osudů trpce zasáhl odsun
většiny obyvatel po r. 1945. " 115

111

Bratři Bienertovi, viz. Příloha 7
"i ' ^ m m l e r , G•^allfahrtsstátten
>[» nordbóhmischen NiedeHand, Backnang 1996, s. 30.
Svatý kříži tebe ctíme, viz. Příloha 4
114
Umělecké památky Čech, 3.díl, Praha 1980, s. 265.
115
Dibelková, I., Poutní místa v Čechách, Praha 2004, s. 162-163

Mezi historické památky patří náměstí s podloubím na delších stranách;
v severozápadní části města zámek a kapucínský klášter s Loretou"6,

vůbec

nej severnější svého druhu v Evropě. Jihozápadně od náměstí stojí děkanský
kostel, na vrchu severovýchodně od města je kaple sv. Jana Nepomuckého a
v jihozápadní

části

města

evangelický

kostel.

Na

Strážném

vrchu

severovýchodně nad městem nalezneme barokní kostelík, který dnes patří
pravoslavné církvi. Je zde i křížová cesta. 117
K Rumburku patří Horní Jindřichov a Dolní Křečany. V roce 1879 se
s městem sloučily osady Aloisov, Antonínovo údolí, Podhájí, Popluží a
Poustka, jak je uvedeno v Turistickém průvodci Šluknovského výběžku

m

Loretánská kaple
Stavba rumburské lorety byla započata v roce 1704 podle podkladů
architekta J. L. Hildebrandta119. Loreta120 je kopií italského originálu a vůbec
nejsevernější loretou jak v Čechách, tak i v celé Evropě. Nej pozoruhodnější
částí stavebního komplexu je Svatá chýše121 s kopií zázračné Černé Madony 122
z 8. století, která je uschována v kapucínském klášteře Altótting v Bavorsku'23.
Na rozdíl od svého originálu, který je z mramoru, byla rumburská Loreta
postavena z pískovce. Autorem sochařské výzdoby na balustrádě je J. F.
Biennert. Stavba ambitů proběhla vletech 1742-55 pod patronátem knížete
Josefa Václava z Lichtenštejna. Mezi nejcennější části ambitů patří kaple
Kalvárie a Svaté schody, které symbolizují schodiště v domě Pontia Piláta,
římského místodržitele v Judsku. Po Svatých schodech si pro svůj rozsudek
smrti vystoupal Ježíš Kristus. Dále do komplexu spadá také klášterní kostel
sv. Vavřince a bývalý kapucínský klášter, ve kterém dnes sídlí Městská
knihovna.
Po jihovýchodní straně kostela je umístěn komplex Loretánské kaple
s ambity: Svatá chýše byla postavena podle návrhu J.L. Hildebrandta v letech
1704-07, sochy ve výklencích od J. Fr. Binnerta, reliéfy z r. 1709 od
116

Pohled na areál Lorety s kapucínským klášterem, viz. Příloha
, , ,, i '
i.L.
1 J-'l n »
Umělecké
památky
Čech,í- 3.díl,
Praha 1980, s. 265 ' r i " o n a 118
Turistický průvodce Šluknovským výběžkem, Děčín ^>005 s 54
119
Vznik Loretánského domu Božího v Rumburku, viz. Příloha 3
120
Loretánská kaple, viz. Příloha 2
121
Svatá chýše, viz. Příloha 2
122
Černá Madona, viz Příloha 2

nejmenovaného soehaře pracujícího pro pražského Arcibiskupa. Ambit byl
proveden v 5. desetiletí 18. stol, podle zjednodušeného původního návrhu
J.L. Hildebrandta, patrové vstupní křídlo postaveno až v letech 1750-54. Svaté
schody byly připojeny r. 1768-70. Na balustrádě před vchodem do ambitu stojí
sochy od J. Fr. Binnerta, snesené r. 1808 z atiky Svaté chýše. Ambity jsou
přízemní, se vstupním patrovým traktem s věží (cibulovitou bání) nad
vchodem. V kapli při vstupní straně se nalézá rokokový oltář Pražského
Jezulátka. Cenností jsou Svaté schody s rokokovou výmalbou z 18. stol a
sochami Krista před Pilátem a Korunování trním, dále pak také Pieta ze století
šestnáctého.

124

Pouť v Loretě
Největší ohlas ze všeeh slavnosti a obřadů, které se v Loretě konaly,
patřila slavnost zvaná „Portiunculafest"
d,cst

"n,i u

•

0d

-i

ktereho roku se přesně slavení

Portíunculy v Rumburku odvíjí ...t0 nevin, AI„ - U
J
ne\im. Ale třeba poutní procesí lužických
Srbů, která se stala na dlouhou šňůru
J ,
, ,, ,
uru let
"uchovm stálicí, začala údajně již
rokem 1742. Pro potřeby poutníků byl dokonce
^
^
^
^
vede„
T

spořitelně (č. 102 - Maria Rumburg). Když byla tradice lužicko-srbských

pouti

na svém vrcholu, přicházeli do Rumhuri™
. -•
Kumbur ka poutnici s procesními korouhvemi;
děvčátka, kterým se přezdívalo Bildm/ub-u,
uuamadchen, nesla obraz Matky Boží (...)
Bohoslužbu sloužil kněz v lužicko-srbskén, „AZ - z , „ ,
srosKem nareci. (...) Poslední lužícko-srbská
pouť se konala v druhém válečném rocp K)I
> TI I
y/J
- 1 ehdy se poutníkům postavily do
cesty problémy s přechodem hranic. " 125
S vystěhováním němců byl
y

také
Rnmk, i
e Kum
b u r k težce zasažen, o čemž se

zmiňuje ve své knize „Wallfahrtsstátten lim
n n , ju-u
m

• ,

J
nordbohmischen Niederland" také
Gitta Rummler. Komunistický3 režim nrnvMi
i •
provedl izolaci věřících, kostelů a také
tohoto nádherného poutního místa. Po odchodu bratří kapucínů byla kaple za
klášterními zdmi na dlouhá léta téměř zapomenuta, „úplně poslední písemnou
zprávu o konání Portiunkuly máme prozatím z roku 1961 "
Díky několika odborníkům z Prahy

byla

126

cena toho histonckého díla

znovu objevena a tak zachráněna. Díky příspěvku pražské vlády byla kaple
m
124
125
126

Dibelková, I., Poutní místa v Čechách, Praha 2004 s 163
Umělecké památky Čech, 3.díl, Praha 1980, s. 266
Steinová, N., Rumburská Loreta, Rumburk 2000 s 36
Steinová, N„ Rumburská Loreta, Rumburk 2000 s 38

nově zrestaurována. Pětačtyřicet let po ukončení 2. světové války, tj. rok po
převratu, se mohla konat oslava 300 let od založení kláštera v Rumburku. Pro
mnohé to byl jeden z malých zázraků světových dějin.
Františkánská
kapucínů a

slavnost

„Portiunkula"

zanikla

s odchodem

bratří

bohužel už nebyla nikdy obnovena. Přesto však Loreta nezůstala

němou. Každým rokem zde zní Loretánské litanie'27 při mariánských poutích
a pobožnostech - například ve Svátek Panny Marie Loretánské. Skladba
poutníků bývá mezinárodní.

4.1.6 Sněžná /Schnauhóbel/

Sněžná leží na trase Brtníky - Vlčí hora _ Krásná lípa. ..Ostufy V,a
m

m )

sousední

a Sněžná

by,y

z„iňovány

obce Brtníky. "

,.. ^

^

^

^

^

hom

^

28

Snř->nó ;
•Jnezná j e situovana na návrší, ze kterého je
překrásný výhled do Kyjova a širokého okolí.

Kostel Panny Marie Sněžné
Malý barokní kostelík'29 bvl
y
'
,
vystaven roku 1732 zásluhou manželů
Johanna Chrístofa und Marie LiebschnvV,^o
~
"
• Kamenný reliéf manželského
]31
páru
je možno shlédnout na přední QtrQ„* ,
straně kostela. Kostel je jednolodní,
obdélný, s užším polokruhově ukončeným n m c h , ^ ym
P r e s bytarem a obdélnou sakristií po
severní straně. Zařízení kostela pochází
m
P cnazi z 19. stoletní. Sochu Panny Marie
Sněžné, která byla vytvořena podle nň-Hiok
V
předlohy obrazu P. Marie z České
Kamenice, zdobí zlaté růže. Maria drží v
v pravé ruce žezlo, v levé dítě. Za její
hlavou zlatavé paprsky dají vyniknout bohatě
•,
uunate zdobene koruně. Při presbytáři je
umístěn pískovcový náhrobní kámen s reliéfovou
A U
,
m
' měrovou výzdobou z roku 1732. 132
Nedaleko kostelíka se nachází
- ,
nacnaz. ctvercova barokní kaple s Pietou
z 18. století. Vedle kostela j e umístěnaa
J
^ c h a sv. Jana Nepomuckého, která

127

Loretánská litanie, viz. Příloha 4
Rummler, G., Wallfahrtsstátten im nordbóhmischen Ni^^t
,
D
>29
„
r.
„ • c -v . . „ ., ,
'""í-rtt/7 Niederland, Backnang 1996, s. 61.
12
Kostelík Panny Marie Snezne, intener kostela, viz. Příloha ~>
130
Vznik kostelíku P. Marie Sněžné, viz. Příloha 3
Kamenný reliéf náhrobku manželů Liebschových, viz Příloha 2
132
Umělecké památky Čech, 3.díl, Praha 1980, s. 378
128

pochází z 1. pol.. 18. stol. Je obklopena vysokými stromy a za ní se nabízí
krásný pohled do malebného údolí. 1 3 3
„ Roku 1738 byla kaple obdarována

odpustky.

udělil tuto svátost o svátku Panny Marie Sněžné.
tradice poutního

místa. Kdokoliv

se zúčastnil

Papež Klement XII. jí
Tím byl položen

oslav a prožil je

posvěcení po zpovědi a přijímám, získal právoplatné roční odpustky. "

základ
v milosti
134

Pouť na Sněžné
Dne 5. srpna bývala pouť v malebném kostelíku Panny Marie Sněžné.
Ten stojí dodnes na návrší obce, odkud byl pěkný pohled do širého okolí i na
poutníky stoupající po stráních vzhůru, kteří si přicházeli vyprosit od P. Marie
hojné milosti a požehání. Hlavním cílem poutí bylo především vyprosit si
mírné klima a požehnání pro celý kraj.
O „sněžném zázraku", který se údajně odehrál v Římě, a také o malém
kostelíku na Sněžné napsala Gitta Rummler v roce 1987 báseň135,

která

dokonale vystihuje atmosféru místa, malebnost zdejšího kraje a hluboký vztah
k rodné vlasti.
Do odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce se na Sněžné
konala každoročně velká pouť, na kterou přicházela v oktávu četná procesí
z mnoha vesnic, aby si věřící připomněli „Sněhový Zázrak", který se údajně
stal

v Římě, a také

tajemství Mariina mateřství. Okolo kostelíka bývalo

veselo. Stávaly zde stánky, kde se prodávalo všeliké zboží - především však
zbožné obrázky, růžence, křížky a jiné upomínkové předměty. Znavení
poutníci nacházeli stín pod vysokými stromy, kde si mohli odpočinout,
občerstvit se a kochat pohledem do krásné krajiny, tak popisuje poutní idylu
Gitta Rummler.

133
134
135
136

136

Umělecké památky Čech, 3.díl, Praha 1980, s. 378.
Belisová, N„ Putování po duchovním panství Krásnolipska, Krásná Lípa 2005, s. 152.
Maria Maggiore - Maria im Schnee, viz. Příloha 4
Rummler, G„ Wallfahrtsstátten im nordbóhmischen Niederland, Backnang 1996, s. 61.

4.1.7 Vilémov /Wólmsdorf/

Vilémov137 leží na trati Rumburk - Dolní Poustevna v mírné pahorkatině
Šluknovského výběžku, blízko státní hranice ze SRN, 16 kilometrů západně od
Rumburka. Obec leží mezi vrchy Tanečnicí a Ječným vrchem, při ústí

Mikulášoviekého potoka do Vilémovského, v nadmořské výšce 332 m. K obci
náleží osada Dolina /Franztaal/. Vilémov byl dříve nazýván Willemesdorff a
Wilmestorff, jak uvádí Turistický průvodce Šluknovského výběžku138. Název
obce má údajně souvislost s rytířem Vilmem, který žil mezi několika
poustevníky a obýval šluknovský kraj. Nejstarší zmínka o Vilémovu pochází
z poloviny 15. století.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Poutní tradice je spjata s léčivou studánkou, nad níž byla roku 1713
postavena kaple s obrazem Matky Boží. První, kdo se zde podle pověsti v roce
1646 uzdravil, byla malomocenstvím nakažená dcera místního sedláka.139 Ke
vzniku studánky složil Franz Schneider píseň „Wolmsdorfer Heilbrunnlied"140
a Theresia Hentschel napsala báseň „Entstehung des Heilbronnens und der
Kirche in Wólmsdorf' 141 .

„ To už byla daleko široko známa léčivá síla studánky, kterou vyzkoušel i
majitel panství Jáchym Slavata, který dal r. 1713 nad studánkou

postavit

kamennou kapli142 s obrazem Matky Bolestné. Pod obrazem hraběcí erb rodu
Slavatů s letopočtem

1713 měl připomínat

památku

zakladatelovu.

Pod

obrazem je dnes český nápis: Matka milosrdenství - a pod erbem jsou viditelné
zbytky německého nápisu: Biu Gott fur uns Maria rein, ,vo wird der Bronn zur
Gesundheit sein /Pros za nás, Maria čistá, aby nám pramen sloužil ke
zdraví/. "143

1,7

Snímky Vilémova z počátku 20. století, viz. Příloha 7
Turistický'průvodce
Šluknovským výběžkem, Děčín 2005, s. 71
139
Dibelková, I., Poutní místa v Čechách, Praha 2004, s. 163.
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Wolmsdorfer Heilbrunnlied, viz. Příloha 4
141
Entstehung des Heilbronnens und der Kirche in Wolmsdorf, viz. Příloha 4
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Kamenná kaple nad léčivým pramenem, viz. Příloha 3, Příloha 4
143
Dobiáš, J., Mariánská poutní místa diecéze litoměřické, SSKD 1988, s. 38.
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Hrabě Leopold Salm-Reifferscheidt, který získal sňatkem s členkou rodu
Slavatů i jejich panství, dal vybudovat v letech
studánky kostelík

ke cti Matky Boží nanebevzaté145

1726-37144

poblíž léčivé

a také z vděčnosti

za

Nad kostelem je dodnes dobře viditelný hraběcí slavatovský

erb

medvědyw\

záchranu života při napadení

s nápisem: eX Voto strVIt CoMes LeopoLDVs /dle slibu zbudoval hrabě
Leopold/.

Velká písmena jsou představují římské číslice, které udávají rok

dokončení stavby - 1726. Ve výklenku nad erbem a ciferníkem j e umístěna
socha sv. Leopolda od Kr. Riedla z Velkého Šenova z roku 1736, křestního
patrona hraběte. Roku 1731 dal hrabě postavit přes vilémovský potok, který
protéká v těsné blízkosti kostela, kamenný most a nechal na něj umístit sochy
sv. Josefa, sv. Floriána, sv. Anny a sv. Donáta. Sochy jsou rovněž dílem
Kr. Riedla z roku 1744. Dnes j e možné na mostě shlédnout už jen dvě sochy sochu sv. Josefa a sv. Anny.
Kamenné schody vedoucí do svatyně byly pořízeny v roce
Vletech

1734 až

1741

byly

opatřeny

ochrannými

zdmi

a

1731.

ozdobeny

uměleckými sochami dvou andělů, sv. Vojtěcha, sv. Rozalie, sv. Václava,
sv. Šebestiána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Rochá - rovněž od Kr. Riedla.
Kostel ke cti Nanebevzaté Panny Marie byl postaven

stavitelem

Zachariášem Hoffmannem z nedaleké Lipové. Některé písemné prameny
uvádějí, že stavba probíhala vletech 1728-31 a že letopočet nad průčelím
kostela (1726) je patrně rokem, kdy se hrabě Leopold Salm rozhodl kostel
postavit. Kostel j e barokní, jednolodní, obdélný s půlkruhovým presbytářem a
s dřevěnou obdélnou sakristií vose. Nad průčelím j e vidět výrazné pilastry a
štít s křídlatými zdmi a segmentovým ukončením. Interiér je sklenut valenou
klenbou s lunetami.
Hlavní oltář z let 1733-34, je dílem sochaře D. Mariniho. V jeho
výklenku stojí černá Madona 147 obklopena takřka ve stejné výši dvěma
sochami andělů, nad nimiž vyhlížejí z obláčků hlavičky andělů. Na vrcholu
oltáře je umístěna tabulka s nápisem: Ex voto /Ze slibu/, kterou přidržují dva
andílci. Sochy anděla a Panny Marie na brankách po stranách oltáře znázorňují
144
145
146
147

Dobiáš, J., Mariánská poutní místa diecéze litoměřické, SSKD 1988, s. 38.
Kostci Nanebevzetí P. Marie, viz. Příloha 2
Legenda o vzniku mariánského kostelíka ve Vilémově, viz. Příloha 3
Hlavní oltář s černou Madonou, viz. Příloha 2
66

výjev Zvěstování P. Marie. Všechny sochy hlavního oltáře jsou uměleckým
dílem.
„Při vchodu do kostela napravo je oltář sv. Jiljí, patrona lovců a naproti
oltář sv. Vincence Ferarského z 2. poloviny 18. století. Poblíž oltáře sv. Jiljí je
náhrobník hraběte Leopolda Salma zr. 1774 s postavou Chrona. Na obou
stranách náhrobku tohoto zakladatele kostela, jehož obraz je na vrcholné části
pomníku, jsou zaznamenána

data častého nebezpečí smrti, z nichž hrabě

šťastně vyvázl: r. 1717 hrabě L. Salm ve válce, r. 1720 hrabě postižený morem
vidí ve snu P. Marii Pomocnici, r. 1723 hrabě v nebezpečí života na lodi, r.
1724 hrabě zápasí s medvědem, r. 1725 hrabě s puškou, která se při střelbě
roztrhla, r. 1728 hrabě se zřítil na voze z mostu do vody. Pod kostelem je
hraběcí hrobka. Vchod do ní je vzdálen asi pět boků od vchodu do kostela. "l48
Cenným

uměleckým

dílem kostela je

barokní výjev

Ukřižování

s Bolestnou Pannou Marií a sv. Janem pod Křížem, jakožto i pozdně barokní
socha Neposkvrněné Panny Marie.
Mohutné staré lípy lemují prostranství kostela a starého hřbitova. Vedle
kostela nalezneme Křížovou cestu s výklenkovými kaplemi, která pochází z
19. století. Kaple Božího hrobu s kamennou sochou ležícího Krista je dílem
sochaře M. Fibicha ze Šluknova z roku 1765.
Cely objekt poutního místa byl renovován z milodarů věřících v letech
1969-71.

Pouť ve Vilémově
Poutní slavnost se konala vždy v neděli po slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie (15. 8.). Někteří poutníci však přicházeli již den před slavností. Kostelík
byl známý také pramenem, který byl vyhledáván pro zázračnou moc - zejména
pro oční onemocnění, ale i nemoci kožní. Poutě se každoročně zúčastňovalo
mnoho lidí z dalekého okolí. Přicházelo sem také procesí ze saské Lužice'49
ve svých typických krojích. Když bylo poutníků mnoho, slavila se mše svatá
pod širým nebem. Vedle kostela se vystavil oltář a lidé se shromáždili
v půlkruhovém přírodním amfiteátru vlevo od kostela, kde jim k odpočinku
posloužily drnové stupně. Po mši svaté si poutníci mohli zakoupit ve stáncích
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Dobiáš, J., Mariánská poutní místa diecéze litoměřické, SSKD 1988, s. 38-40.
Procesí
viz. Příloha 2—
nUL-tai L.z ULužice,
Wí-iwv, .

rozličné zboží, jak píše ve své knize o poutních místech našeho kraje Gitta
Rummler}50
Poutní tradice ve Vilémově se uchovala do současnosti. Poutníci se
sjíždějí z okolí Čech i Německa. Stalo se zvykem, že česko-německou mši
doprovází svým zpěvem místní chrámový sbor pod vedením MUDr. Markéty
Englerové. Zpívají se české, německé i latinské písně. Nikdy však nesmí
chybět „Bavorské litanie"^
152

a

oblíbená píseň všech místních

rodáků

v

„Meister". ~ Po skončení mše svaté je vždy připraveno pro kněze i poutníky
malé pohoštění, které celou pouť ukončují.

150
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Rummler, G., Wallfahrtsstátten im nordbóhmischen
Bavorské litanie, viz. Příloha 4
Meister, viz. Příloha 4

Niederland,

Backnang 1996, s. 40.
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KOSTELY, KAPLE A DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY
ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
Šluknovský výběžek spadal do oblasti, která byla zhruba ve 13. století

kolonizována německým obyvatelstvem a která jím byla utvářena až do roku
1945. „ Obyvatelstvo zde bylo převážně

katolické, kromě období

reformace

trvající přibližně sto let. Z uvedeného je zřejmé, že drobné památky jsou až do
roku 1945 spojeny s tímto vyznáním a s německým etnikem. " '53
Po

druhé

světové

válce

došlo

k odsunu,

kteří

Němci

nazývají

„Vertreibung" (tj. vyhnání). Skladba obyvatelstva se zcela změnila. Nedošlo
pouze ke změně etnika. Z kraje se vytratila také víra v Boha. Příchozí mluvili
jinou řečí, měli jiné kořeny, tudíž nemohli přijmout tradice původního
obyvatelstva. Navíc tato výměna proběhla ve velmi krátkém časovém úseku pouze několika měsíců. Je tedy přirozené, že místní památky nebyly novými
obyvateli přijaty. V poválečných letech byly mnohé z nich poškozovány či
dokonce záměrně ničeny. Tento osud postihl nejen sakrální objekty a drobné
památky, nýbrž i obytné stavby.
„ Vesnice byly dosídleny jen částečně, uprázdněný a zdemolovaný
fond byl stržen. Další ranou byla kolektivizace

bytový

vesnice, která po roce 1948

přivodila likvidaci drobných hospodářství a potlačila sžívání nových obyvatel
s krajinou. Nastal i odliv obyvatel z venkova do měst. Okraje lesů se začaly
rozrůstat do urbánní krajiny. Nebývalá devastace dosáhla u nás rozměru, který
je srovnatelný pouze s následky třicetileté války. Tato tristní doba skončila
zhruba mezi lety 1970 a 1980, kdy docházelo kpozvolnému

obratu. "

154

V pohraničí začaly dorůstat generace lidí, kteří se zde již narodili.
Pozitivní vývoj uspíšil také pád totality v roce 1989. Čeští obyvatelé začínají
vnímat místní krajinu jako na svůj domov.
Od

70. let se objevují první nadšenci a náznaky záchranných prací

některých památek. V 80. letech úsilí nabírá na intenzitě. Renovace se dočkaly
jak některé církevní objekty, tak i drobné památky. Od 90. let pozvolna
dochází ke zlepšení vztahu k těmto svědkům historie a organizují se záchranné
práce mnohých sakrálních památkových objektů.
153
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Stein, K., Pomníčky Lužických hor a Českého Švýcarska, Liberec 2005, s. 118.
Tamtéž, s. 118-119.

5.1

STRUČNÝ SOUPIS KOSTELŮ A KAPLÍ
Území Šluknovského výběžku je doslova poseto církevními stavbami

-

většinou barokního stylu. Část těchto skvostů již byla obnovena, ale většina
z nich na rekonstrukci stále čeká. Zájem o jejich záchranu je - ve většině
případech však chybí finance.
ANNENSKÝ VRCH /ANNABERG/
Kaple sv. Anny
Křížová cesta
BRTNÍKY /ZEIDLER/
Kostel sv. Martina - zlikvidován na počátku 70 let
Krizová cesta s kapli Nejsvětější Trojice
CÍSAŘSKÝ /KAISERSWALDE/
Kaple sv. Jakuba
ČESKÁ KAMENICE
Kostel sv. Jakuba
Kaple Narození Panny Marie
DOLNÍ KŘEČANY /NIEDEREHRENBERG/
Kaple sv. Alžběty Durynské (Uherské)
DOLNÍ PODLUŽÍ /NIEDERGRUND/
Kostel sv. Kateřiny
DOLNÍ POUSTEVNA /NIEDEREINSIEDEL/
Kostel sv. Archanděla Michaela
DOUBICE /DAUBIZ/
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
FILIPOV/'-:
Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů
HORNÍ PODLUŽÍ /OBERGRUND/
Lužický domek se zvoničkou
CIIŘIBSKÁ /KREIBITZ/
Kostel sv. Jiří
JÁCHYMŮV VRCH /JOACHIMSBERG/
Kaple sv. Jáchyma

JANOVKA /JOHANNESBERG/
Kaple sv. Jan Nepomuckého
JIŘETÍN /ST. GEORGENTHAL/
Kostel Nejsvětější Trojice svatého kříže
Křížová cesta
JIŘÍKOV /GEORGSWALDE/
Kostel sv. Jiří
Kaple Božského Srdce Páně
KERHARTICE
Kostel sv. Maří Magdalény
KNÍŽECÍ /FÚRSTENWALDE/
Kaple
KRÁLOVSTVÍ /KÓNIGSWALDE/
Kostel sv. Vavřince
Křížová cesta
KRÁSNÁ LÍPA /SCHÓNLINDE/
Kostel sv. Máří Magdalény
KUNRATICE /KUNERSDORF/
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
LIPOVÁ /HAINSPACH/
Kostel sv. Šimona a Judy
LIŠČÍ /RÓHRSDORF/
Kaple s věžičkou neznámého zasvěcení
LOBENDAVA /LOBENDAU/
Kostel Navštívení Panny Marie
MARKÉTA /MARGARETENDORF/
Kostelík Panny Marie Mercedes
MIKULÁŠOVICE /NIXDORF/
Kostel sv. Mikuláše
Kaple sv. Trojice
NOVÉ HRABĚCÍ /NEUGRAFENWALDE/
Kaple Panny Marie Pomocnice (původně zasvěcena Narození Panny Marie)
NOVÝ JIŘÍKOV /NEUGEORGSWALDE/
Ve věžičce hasičské zbrojnice zavěšen zvon n m
- - • * «
j
^ u z.von pro večerní vyzvaném „Ave .

ROŽANY /ROSENHAIN/
Kaple sv. Jana Křtitele
RUMBURK /RUMBURG/
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Vavřince
Loretánská kaple
Evangelický kostel (Původně kaple sv. Jana Nepomuckého)
Pravoslavný kostel na S , r á ž „ é m vrchu (Původně kaple sv. Jana Křtitele)
RYBNIŠTĚ /TEICHSTATT/
Kostel sv. Josefa
SALMOV /SALMSDORF/
Kaple
S N Ě Ž N Á ,'>/'//, ' -

Kostelík Panny Marie Sněžné
STARÉ HRABĚCÍ/ALTGRAFENWALDE/
Kaple sv.Václav
STARÉ KŘEČANY /ALTEHRENBERG/
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Křížová cesta
STUDÁNKA /SCHÓNBORN/
Kostel sv. Františka Serafínského
ŠLUKNOV /SCHLUCKENAU/
Kostel sv. Václava
Křížová cesta
TOMÁŠOV /THOMASDORF/
Kaple Svatého Ducha
VALDEK /WALDECKE/
Kaple sv. Andělů strážných
VARNSDORF /WARNSDORF/
Kostel Petra a Pavla
Kostel sv. Karla Boromejského (Přezdívaný ial™ i 4 . .
Starokatolický kostel
» y M o „kostel bez věže")
Evangelický kostel
VELKÝ ŠENOV /GRÓB SCHÓNAU/
Kostel sv. Bartoloměje
Křížová cesta

VILÉMOV /WÓLMSDORF/
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Křížová cesta
VLČÍ HORA
j < >
Kaple Panny Marie Karmelské

5.2

KŘÍŽOVÉ CESTY
Od počátku církve hledali křesťané

posilu

na tzv. „Cestě Páně"

Nejprve putovali přímo po památných místech jeho bolesti, posléze před
obrazy těchto míst.
„Křížovou cestu nelze pocn
nnrhnr.it „ / i ••
°P"'
Pokud ji nevidíme v celku Ježíšova
života. Je potřeba uvažovat o tom m i,>u„ i
- „ , ,
m
' co Jeh° odsouzeni předcházelo. Jen tak
vynikne Kristovo utrpení v celé síh>
.
le Slle
"
'
' J°ko trpěni nevinného. (...) Smysl cesty
neleží v pohřbu, ale ve zmrtvýchvstání " 155
šluknovský výběžek má devě, „ á d h e m y c l l k ř í ž o v ý c h c e s ( ^
^
opomenout. Tématem krížovýeh ees, se podrobněji zabývala Iva Jabůrková ve
své diplomové prác, Malé formy sakráU architekty
texty zde uvádím.

5.2.1

v české

kraj,jejíž

Šluknov

Šluknovská křížová cesta se nachá7Í
no
u
h a z i n a vrc
,
... ,
, ..
h u zvaném Křížový (397
m.n.m) na jižním okraji města. Je neistarí/
J arS1 k n z o v o u c
.....
• ..
,
estou ve Šluknovském
vybezku a ojej.m vzniku vypráví následující pověst- n r
.
.
povést. „Drive tu býval jen trávou
porostly kopec, na kterem se pásl dobvtok r • ,

yck
,
, ,
" J s t a , ° se, že po dlouhém
vandrovaní svetem se vrátil sládek Antonín n ••S S e l, a U n a v e
p .
ď u • ,
°
" ý ^ e d l pod sochu
sv. Prokopa. Rekl si, ze najde-h ve Slukn™,* - •
Šluknove prací a domov, nechá na tomto
kopci postavit knzovou cestu. Opravdu naS^i,
nasel v panském pivovaru práci, oženil
se a vedlo se mu dobře. V roce 17385 7í,x„i ,l n .

P ' t svůj slib a dal se do práce.

Začal Petrovou jeskyní, kterou i sám dokončil Lr l-Ad

e se mu zpočátku smáli, ale

našel přítele v městském písaři Heinrichu n

i.

mricnu Grohmannovi a tak časem přišly i
155

Piťha, P., Tři křížové cesty, COMDES, Praha 1999

s

6

dary, které činnost podporovaly. Jména dárců jsou v zastaveních vepsána. Ale
Antonín Drossel se úplného dokončení nedočkal - u 12. zastavení zemřel. Dílo
dokončil písař Heinrich Grohmann v roce 1756. Křížovou cestu vysvětili
Františkáni, kteří byli toho času ve Šluknově.
Kaple Božího hrobu byla dříve jen dřevěná, vyzdil ji až syn Franz
Drossel. Peníze k tomu dostal od pruského důstojníka, které mu tento dal
v čase sedmileté války se slovy, že jestliže se nevrátí, mají být použity
k dobročinnému účelu. A tak se stalo.

5.2.2

Vilémov
Křížová cesta je součástí

ma|ého barokního komp|exu

na JZ okraji Vilémova. Historie , o h o t o

m(sta

^

se

^

se

psát

y

^
^

^

17. století. Na vršku, kde nyní stoií
kostelů u - 1
J
Kostelík, bývala poustevna s poustevníkem
- tato skutečnost je zaznamenána v t™ d
, ,,
nana v tzv. „Rychtářské knize". Když totiž starý
poustevník roku 1740 zemřel, hlásil se n*
' "'asii se na jeho místo poustevník Jan Lorenz
Muller z pruského Wittichnau. Nebvl ^
•
^ D y t ale přijat a zdejší poustevna zůstala
opuštěna a nikdy již nebyla obnovena
Novy majitel panství hrabe Leopold Salm-Rcifferscheid, sc j i ž před
rokem 1726 zabýval myšlenkou p 0 s , a v i t

na

vršku

nad

p

r

_

^

Scházely se i dary od obyvatel na tento úmvsl Tni- i
úmysl, lak ku přikladu v roce 1665
věnoval stárek panského pivovaru v

Upové

Ferdinand

Když se jednou hrabě Leopold Salm-Reiffe r s c h e i d ,

^

Beute| m Q

^

při ceslé dosla| d o

nebezpečné situace a z ní vyvázl, rozhod, se slib, který v tomto smrtelném
nebezpečí učinil, splnit. Byl totiž v m I s t ě d n e S n í h o ^
Kostelík a jeho okolí bylo hraboinm Í „
,,

j

^

^

^

^

^

nraoetem Leopoldem Salm-Reifferscheidtem

postupně zvelebováno. V roce 1731 nnerhsi
u j
echal
'
zbudovat přes potok klenutý
kamenný most a na jeho ochranných zdech
3
zuecn byly umístěny čtyři sochy: sv.
Josef, sv. Florián, sv. Anna a sv. Donát. Dnes j e

mostck

znovuznzen ajsou na

něm pouze sochy sv. Josefa a sv. Anny. Zbylé dvě byly neopatrností trak.oristy
strženy a již neobnoveny.
V témže roce (1731) bylo pořízeno i m ohutné schodiště vedoucí od
mostku až před portál kostelíka, s postranními ochrannými zdmi, na nichž jsou
umístěny

pískovcové

sochy

sv.

Vojtěcha,

sv.

Růženy,

sv.

Václava,

sv. Šebestiána, sv. J a n a N e p o m u c k é h o a sv.Rocha. (Sochařská výzdoba celého
areálu pochází z dílny rodiny Riedelú z Velkého š e n o v a . ) N a úpatí schodiště
jsou na soklech umístěny dvé sošky "putti" nesoucí v rukou kartuš s latinským

nápisem (chronogramem).
Křížová cesta byla vybudována v roce 1765, rovněž z podnětu hraběte
Leopolda.

5.2.3

Brtníky
Na jihovýchodním okraji obce se nalézá Křížový vrch (445 m.n.m)

s křížovou cestou. Původně se t P n t n

•

une se tento vrch j m e n o v a l Milhlberg, protože zde

stával větmý mlýn. Roku 1768 nechalo Bratrstvo Nejsvětější Trojice (úkolem
tohoto spolku bylo udržování katolických zvyků) v Brtníkách na tomto kopci
postavit kapli Nejsvětější Trojice. Stavba stála 100 zlatých a byla provedena

Petrem Hofmannem z Lipové Nnvnet, u
P ve. Novostavbu vysvětil 15. května roku 1769
brtnický farář Johann Antonín Kiihnel
Roku 1801 bylo započato sbiiHo,,^- . v,v
P
budováním křížové cesty, která byla roku
1803 dokončena a roku 1805 u n ř í l e ž i w ;
i
vysvěcena.

příležitosti oslav svátku Nejsvětější Trojice

Roku 1896 byla na náklady továrníka A „ t
y "varnika Antona Klingera opravena kaple
Nejsvětější Trojice, přestavěna kaple Božího hmh„ *
hrobu a krizová cesta byla znovu
vysvěcena.

5.2.4

Rumburk

Křížová cesta se nachází na vrcholku
i™
n 0 1 K u ko
Pce zvaného Strážný vrch (421
m.n.m), který je dominantou města JJií
4 , ,
l z vv 1177
- století tu stávala dřevěná
kaplička. V 18. století zde byla zponudn *•„•«,••
P
Kristiny Terezy z Lichtenštejnu
vystavěna barokní kaple sv. Jana Křtitele, která se později postupně stala
větrným mlýnem, výletní restaurací a roku ,845 opět kaplí. Roku 1828 bylo
vztyčeno mohutné sousoší Kalvárie a roku 1829 vybudována křížová cesta se
14 zastaveními a Getsemanskou zahradou. Peníze na její zhotovení věnovali
občané města - často rodiny či manželské páry, jejichž jména jsou uvedena na
jednotlivých zastaveních.

5.2.5

Annaberg (Anenský vrch)
Annenský vrch (418 m.n.m) je částečně zalesněný kopec necelý 1 km

východně od Lobendavy. Na jeho vrcholku byla v letech 1766-1777 vystavěna
kaple, zasvěcená sv. Anně, matce Panny Marie. Nad hlavním vchodem je
umístěn alianční erb Františka Václava Salm-Reifferscheidta a jeho manželky
Valpurgy ze Šternberka a nad portálem pískovcová soška sv. Anny. Hlavní
oltář věnoval hrabě František Václav ze Salm-Reifferscheidtu se svou matkou
Karolínou, rozenou Dittrichsteinovou. Původně byla kaple průchozí - má tedy
dva vchody. Zadní vchod byl zabedněn a zde umístěn oltář s obrazem 14
pomocníků. Původní kaple byla v roce 1857 o polovinu zvětšena do dnešní
podoby.
V letech 1829-1834 zde nechal pan Hentschel z Lobendavy vystavět
křížovou cestu s Božím hrobem a v roce 1840 pak ještě Getsemanskou
zahradu, dílo sochaře F. Pettricha.

5.2.6

Jáchym

Žulový vrch (472 m.n.m) asi ? L-™
m j as, 2 km severovýchodně od Lobendavy.
Původně zde stal sloup a na něm byla v rorp 171*
3
roce 1716 umístěna soška sv. Anny
Kopec byl pak zván „Starý Anenský vrch"
y
cn
• P o Postavení kaple na nynějším
Anenském vrchu byla soška umístěna vv nníi aa kvo
Pec byl přejmenován na
Jáchym. Byla zde vystavěna kaple zasvěrpnó ™ - ,
v zasvecena manželu sv. Anny, sv. Jáchymu.
Po požáru roku 1914 byla kaple obnovena aa bvla ^
UA • ,
°yia zde zbudovana křížová cesta.
Po druhé světové válce byla kaple odsvěcena

5.2.7

Velký Šenov

Severně od obce Velký Šenov leží ^ Ó - ICZ1 S t r a z n
y vrch (475 m.n.m). Na jeho
jižním
úpatí
nechal
na
vlastní
náklaHv
A
J
Klady
zbudovat křížovou cestu rodák
v
z Velkého Senová Ambrož Hille, bratr litnms" i -l
' u rair litomenckeho biskupa Augustina
Bartoloměje Hille. Myšlenku zřídit u V e l i c í č
veikeho Senová křížovou cestu v sobě
nosil již dlouho. Původně chtěl pro tento účel získat kopec zvaný Uhrberg.
Sjeho vlastníkem, majitelem usedlosti čp. 171 ve Velkém šenově, se však

nemohl

dohodnout

o vykoupení

pozemku.

Až roku

1855 se

tohoto

vyhlédnutého místa vzdal a domluvil se s Josefem Endlerem z čp. 1, že
křížovou cestu postaví na jeho pozemku, na úpatí kopce zvaného Endlersberg
(později též Kreuzberg, dnes Strážný vrch). Ihned sním uzavřel smlouvu a
získané pozemky daroval

šenovské farnosti. Během zimy objednal u

šenovského sochaře Karla Otta zhotovení kamenných zastavení. Práce na
terénních úpravách proběhly v krátkém čase díky dobrému počasí, ale i
vstřícnosti a ochotě mnoha farníků, kteří bezplatně pomáhali. Již 8.září 1856
byla všechna zastavení křížové cesty včetně velkého dřevěného kříže s tělem
Krista vysvěcena litoměřickým biskupem A.B. Hillem. V září roku 1862 byla
vysvěcena socha ležícího Krista v Božím hrobě, kterou u krásnolipského
sochaře Leopolda Zimmera nechal zhotovit opět Ambrož Hille.
Dne 19. srpna roku 1869 byl položen základní kámen kaple Kalvárie.
Tato kaple byla roku 1912 nově vymalována hornojindřichovským malířem
Josefem Neumannem. Dnes z ní zbyly pouze pobořené obvodové zdi, vnitřek
je zasypán sutí.
Také šenovská křížová cesta byla, stejně jako většina ostatních ve
Šluknovském výběžku, v šedesátých letech 20. století zdevastována. Roku
1997 její rekonstrukci

zahájil páter Horniak z Velkého Šenova.

Byly

odstraněny nárosty dřevin, znovu postaveny povalené sloupky zastavení a
vztyčen nový velký dřevěný kříž s tělem Krista. Boží hrob a kaple Kalvárie na
obnovení teprve čekají.

5.2.8

Krásná Lípa
Se stavbou křížové cesty s kaplí Božího hrobu v Krásné Lípě bylo

započato 30.dubna 1857 u příležitosti oslav 500-tého výročí založení kostela
sv. Máří Magdaleny (1754-1758) na pozemku zvaném Wolfsgruben (Vlčí
jámy) na kopci východně od kostela, dnes zvaném Kostelní vrch. Většinu
nákladů hradil pravděpodobně továrník Dittrich, jehož rodina patřila ke dvěma
nejbohatším

ve městě.

Křížová cesta

byla vysvěcena

11. září

1859

litoměřickým biskupem A. B. Hillem. Oltářní obraz „Kladení Krista do hrobu"
zakoupila pro kapli Božího hrobu roku 1894 paní Theresia Dittrich a tento byl

namalován krásnolipským akademickým malířem Augustem Frindem, stejné
jako obrazy pro jednotlivá zastavení křížové cesty.
V šedesátých letech 20.století byla křížová cesta zdevastována a dodnes
nebyla obnovena - sloupky zastavení jsou povalené, z kaple Božího hrobu
zbyla plevelem a trávou zarostlá hromada suti.

5.2.9

Království

Křížová cesta se nachází nna
„ai,„
a sc v a h u

A

i u

Pod vrcholkem kopce, zvaného

místními lidmi KřížovýJ vrch severní
r> .
• ,
nA
' e v e r n e od obce. Byla vybudována za pátera
Václava Karla v roce 1858. Je možné, že ji

po

dokončení vysvětil litoměřický

biskup A.B. Hille, protože světil též zdejší kostel sv. Vavřince vystavěný
vletech 1843-1848. Také tato křížová cesta byla vprůběhu šedesátých až
sedmdesátých let 20. století postupně zničena, zejména zděné kaple, jejichž
cihly se hodily místním občanů Jiakn
ct 0 „ u a k 0 stavebn
> materiál. Obrazy zachránil
v šedesátých letech místní farář a pověsil je v kostele sv. Vavřince.

5.3

BOŽÍ MUKA

Nejstarším a nej rozšířenějším drobným křesťanským objektem v krajině
i na vesnicích byla od pozdního středověku tzv. „boží muka", která krášlí celý
region
Šluknovského výběžku. Většinou
m^io charakter
u ,
b
eisinou mela
hranolovitého pilíře
nebo sloupu usazeného na kvádroviténi
S O K I U a zakončeném
otevřenou
lucernou, často opatřenou soškami, obrázkem nebo reliéfem svitou jak
popisuje Jaroslav Rež ve své knize o k a m e n „ ý c h
'157
okolí' .
Boží muka bývala původné dřevéná.
(pískovec, žula) nebo cihlová. .. Tvar boiich

muk

p a m á M c h D

Až

fy,

pozd<yi
maJ

M

p o

by|a

„rf

oJvmen

„

^

středověkého zvyku klást dřevěné sošky světrň ^ v /•
, . , ,
y Ave
'cu do kaplic umístěných na staré
I co

*

kmeny odumřelých stromu. "
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Minichbauer, L.. Rež, J., Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí, Liberec 2003, s. 19.
Tamtéž, s. 19.

5.4

SMÍRCI KRIZE

V mnoha našich lesích a na polích můžeme nalézt travou a keři zarostlé
němé svědky dávno zašlých dob, jejich zlých činů a snahy odčinění. Často
chodíme nevšímavě okolo, občas se na ně podíváme, zamyslíme se a ovane nás
duch starých časů.
Webové stránky159 zabývající se tématikou smírčích křížů uvádí sedm

historických významů smírčích křížů: 1. kult znamení smrti neboli pamětní
význam, 2. smírčí význam, 3. hraniční znamení, 4. misijní původ, 5. projevy
germánské symboliky. 6. symboly rekatolizace, 7. znamení u cest.
Smírčí kříže se stavěly především ke smíření

s Bohem za bezpráví

učiněné lidmi. Často se stávalo, že rodina oběti si nepřála soudní proces a
dávala přednost

tzv. "smírčí smlouvě". Pachatel se ujednotil s rodinou oběti,

že nechá odsloužit určitý počet mší svatých za duši oběti, že obdaruje chudé a
podpoří je, že provede pouť na vzdálenější místo - a na místě zlého činu,
vraždy či bezpráví, nechá postavit kříž - proto se jim říkalo kříže smíření.
Občas býval na kamenném kříži vytesán i vražedný nástroj - meč, šavle,
sekera, nůž, ale i nůžky. O těchto událostech byla zakládána smírčí akta.
„V průběhů 16. a 17. století smírčí soudy slábly, protože se už každý
pachatel musel většinou dostavit ke světskému soudu. Ale kříže přesto byly
stavěny dál - dost možné, že lidé kříži spíše dosáhli klidu svědomí. Ve
středověku se také ještě více báli ducha oběti. A tak se u kamenných křížů
zastavovali poutníci a modlívali se za duši oběti a rozjímali o pomíjivosti
tohoto bytí. V okresním muzeu v Děčíně je evidováno asi

na 15 křížů ze

14. století. ",6°

Na území Šluknovského výběžku se nachází několik smírčích křížů. Jeden
z nejstarších pochází z roku 1753 a nalezneme ho v Mikulášovicích. Je veden v
evidenci pod číslem 158/0059. Jeho výška je 90 cm, šířka 59 cm a tloušťka
19 cm. Na kříži je nápis IHS HCWG AO 1753 21.0CT0PER
GESTORBEN.

l5<;
160
161
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i2tip://smircikrize.euweb.cz/Souborv/Uvod.html [15.2.2006],
Ritschelová, Š., Město Mikulášovice, Seminární práce, 2002, s. 25.
htipT/smircikrize.euweb.cz/Ceska Republjka/Decin/Mikulasovice.html [15.2.2006],
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5.5

LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Při toulkách regionem Šluknovského výběžku jistě nikdo nepřehlédne

množství malebných chalup nazývaných „roubenek". Pro tuto oblast jsou
charakteristické roubené podstávkové domy s hrázděným nebo roubeným
patrem, ve kterých překvapuje velký počet oken
Domy byly stavěny většinou z kamene s břidlicovou střechou, mladší
stavby pak z cihel. Některé štíty chalup se honosí složitými obrazci z šedých a
bělavých břidlicových desek. Často se užívalo rozličných vzorků, letopočtů,
monogramů majetníka. Některé stavby jsou ozdobeny krásnými pískovcovými
portály, jiné mají či měly nad vstupními dveřmi zasklené niky s porcelánovými
soškami světců, které měly chránit dům a každého, kdo vněm bydlí.
Zemědělské usedlosti mívaly kamenný spodek, sloužící za stáje a vršek byl
tvořen dřevěnými trámy proloženými cihlovou omítnutou stavbou. Mnoho
domků bylo celodřevěných, hygienicky závadných, proto byly postupně
strhávány. Podstávkové domky můžeme vidět především v sušších lokalitách,
ovšem proti zděným domkům jsou již v menšině.

6

VYUŽITÍ ZVYKŮ A TRADIC VE VÝUCE NA I. STUPNI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Lidová kultura je velkým bohatstvím každého národa. Tance, písně,

slovesnost a zvyky jsou cenným dědictvím, které přinášejí novým generacím
poznání, radost a zároveň novou tvořivou inspiraci. Mnoho lidových zvyků a
tradic má původ v křesťanství, které po staletí silně ovlivňovalo dějiny Evropy.
„Evropská kultura, evropské myšlení a vlastně celá evropská civilizace jsou
těsně spjaty s křesťanstvím. Jedno nelze dělit od druhého, jednotlivé etapy dějin
není možno chápat izolovaně, ale vždy v souvislosti s vývojem

křesťanství.

KřesťansM víra sjednocovala od středověku evropské národy v nadregionální
pospolitost, současně každá národní církev přinášela do života lidu svých zemí
specifické prvky.
státnosti
. ,, o

cizakum.

V nejrůznějších

etapách dějin byla právě ona

nositelkou národního jazyka

a kultury, stále včele

zastáncem
boje proti

„ 162

Čtyřicet let tota.ity a odsun

nímeckého

e|njka

^

^

především církevní tradice a vše M L I
.. ,
vse, co bylo s křesťanskou vírou spojené.
Současný negativní postoj ke křesťanství
- . v
Křest anstvi ma kořeny nejen v nedávné
minulosti, ale především v hluboké neznal™*; n,
- ,
"-znalosti. D o m n í v á m se, Že j e důležité

tento fenomén dnešní doby odstranit a prolomit „ t u
, J lv
i prolomit tak bariery k dalšímu poznání.
Zvláště škola a pedagogové mají možnost t P nt rt r
tento fenomen výrazně ovlivnit a dát
tak křesťanství nový rozměr.
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Vondruška, V., Církevní rok a lidové obyčeje, České Budějovice 2005, s. 2.

6.1.

PRAKTICKÉ NÁMĚTY DO VÝUKY

6.1.1 Velikonoce
Velikonoce jsou tradiční oslavnn ínra o
+ i J
oslavou jara a jsou take nejvýznamnějším
svátkem křesťanské církve. Křesťané cí
i j ^ ,
í^rtsi ane si připomínají poslední dny Kristova
života, jeho umučení a slavné vzkříšení
Jsme svědky vytváření novodobých tradic, ale i dodržování zvyklostí
z minulosti, často však lidé nevědí, proč určité zvyky a tradice vznikly.
Neznají jejich původ ani význam. Hlavním cílem níže uvedených výukových
projektů je přiblížení historie vzniku křesťanské velikonoční tradice a lidových
zvyků s nimi spojených.

6.1.1.1 Velikonoční symboly

a

jejich význam

Cílem tohoto projektu, jak už název kapitoly sám napovídá, je seznámit
žáky se symboly Velikonoc

a

jejich původním významem. Za nástroj

k dosažení stanoveného cíle jsem zvolih nrári c
-i i
J
U
^voiua prací s „myšlenkovou mapou .
Metodický postup je uveden v následující kapitole.

Lidová symbolika má velmi širokou paletu výrazových prostředků.
Symboly života, světla, zdraví a štěstí - zelený strom, zelená ratolest,
červené jablko, plné vejce, svíce, kynuté pečivo, červená barva, pestré tkaniny.
Symboly hojnosti, plodnosti a bohatství - hrách, čočka, sušené ovoce,
sušené houby, obilí, makovice, ořechy.
Symboly ochrany lidí, dobytka, s , a v c n i j

polf

_

ch|éb

^

^

sůl, med, černý kmín, trny, trnitý prut c a m m n n ^ u r
«
, .
3
J H Ul c a r
'
° m o c n e byliny, svěcené ratolesti,

svěcené pokrmy, červená barva.
Symboly smrti, zmaru, pohany - vymlácená sláma, prázdné skořápky,
vejce prázdná, ulity hlemýžďů, přelomená svíce, bílá barva

Na tomto místě uvádím přehled nejznámějších symbolů Velikonoc (se
stručným výkladem), se kterými bych chtěla žáky seznámit.

POMLÁZKA
Muži šlehali ženy, ehlapei dívky svazkem živých, někdy narašených
prutů či svazkem spletených prutů - pomlázkou. Tyto pruty měly mít
životadárnou, omlazující a uzdravující sílu, která přecházela šleháním na
člověka nebo i na dobytek. Proto si dívky přály být vyšlehány. Za omlazení,
svěžest, zdraví a krásu pak platily

malovanými vajíčky nebo barevnými

pentlemi, které vázaly mužům na pomlázky.
Pletená pomlázka mívá čtyřhranný nebo kulatý profil. Rukojeť je někdy
doplněna pletenou plastickou ozdobou. Druhý, užší konec se zdobí barevnými
stuhami nebo se stuhy vplétají přímo mezi proutky. Počet proutků může být
vyšší než osm, ale podmínkou je, aby vyrobená pomlázka byla dostatečně
pružná. Délka pomlázky záleží na šikovnosti výrobce i na místních
zvyklostech.
ZÁZRAČNÉ PROUTKY
Velikonoční šlehání patří do skupiny lidových zvyků využívajících
magické vlastnost, zelených jarních ratolestí. Proutky se využívají i při jiných
příležitostech - například v době vánoční,

kdy se nechávají uměle narašit

(barborky). Proutky se nejvíce používaly na ochranu polí a mladého osení, a to
J
Fproti zlým silám, ale také pproti
i mmvším
y s i m a o ;• nejen
v, „ , „ Tyto magické
J m y m škůdcům.
praktiky jsou známy v různých zemích Velii™™- > - ,.
' V e ] l k o n ° c n i mrskání j e však zvykem

typickým především pro západní Slovany.
POLÉVÁNÍ
šlehání pomlázkou j e na mnoha místech doplněno ještě o polévání Na
rozdíl od obřadního umývání a koupání na Velký pátek nemělo velikonoční
polévání žádnou spojitost s křesťanským výkladem Velikonoc. Jeho smysl byl
podobný jako vyšlehání pomlázkou - voda měla zajistit zdraví a krásu.
DĚTSKÁ KOLEDA
Pomlázka se postupem doby stávala doménou dětí a mládeže, časem
začal převažovat způsob kolední obchůzky dům od domu. „Na venkově mívala
svá pravidla - koho navštívit, jak se přitom chovat, případně jaké
odříkat. Jednoduchých

lidových koled se zachovalo
83

hodně, některé

koledy
jsou

všeobecně známé. Díky publikování v dětských čítankách se navíc rozšířily na
celé území, bez ohledu na původní region. Jsou podobné říkadlům, často velmi
stručném, nejdelší mají 20 až 30 veršů, které se více či méně rýmují. Některé
koledy obsahují přání, ale většina jen žádost o vejce nebo jinou odměnu, která
zní jako prosba, výzva, často však i téměř jako výhrůžka - z dnešního pohledu
až nezdvořilá."
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Koleda
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
V komoře v koutku,
na zeleném proutku.

BERÁNEK
Podle Bible byl beránek obřadním
,o
ooradnim pokrmem Židů před jejich odchodem
z Egypta. Jako symbol čisté oběti i e beránci, * A u
beranek
předobrazem křesťanských
Velikonoc a podobenstvím Spasitele.
ZAJÍČEK
V Bibli j e zajíček zobrazován Jiako
ak0

« <
oreni „maličké na Zemi, ale
moudřejší nad mudrce". Je symbolem chudohv d
cnudoby, skromnosti a pokory a také
sebeobětování se pro druhé. Zajíčkova naHíu,
jickova nadílka v podobě čokoládových vajíček
pochází z Německa. K tomuto symbolu se váže pohanská pověsf
Bohyně Ostara, která každým rokem vkládá do země nové sémě,
pověřila zajíce, který má dlouhé nohy, a orotn H^k*
,, , ,
y d proto d
'
° b r e a rychle běhá, a dlouhé
uši, a proto umí naslouchat, aby jí nřinpd ™ j.. ,
J F "iesi ze vzdalene země nová semena.
Tento úkol byl svěřen zajícovi právě nmtn
j > ,
J
P
proto, ze se dokáže obětovat pro druhé.
Když jsou dva zajíci honěni například n ^ ™
F
a
P s e m > matou ho tím, že se střídají
v běhu - jeden běží, druhý odpočívá rU W
r,t > ast0
take matka zaječice odláká
pozornost psa, aby zachránila své mladé - sebeobětuje se
163
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VAJÍČKO
Vajíčko j e

nejstarší symbol

plodnosti,

opakujícího života a vzkříšení. „ V průběhu
obřadů

a obyčejů.

nových

domů.

k předpovídání
plodnosti

k léčbě

nového

a stále

staletí se vytvořilo množství

Vejce se nejen vkládala

Sloužila

úrody,

i ochraně

do hrobů,
před

pověr,

ale také do

nemocemi

a

základů
uštknutím,

počasí a věštění délky života nebo termínu svatby. Jako

se využívala pro zajištění

dobré úrody a prosperujícího

Lidé vkládali vejce do pole, kouleli vyoranými
A samozřejmě je také jedli."

164

se

symbol

hospodaření.

brázdami, potírali jimi

dobytek.

Církev brzy přijala vejce j a k o symbol vzkříšení

a lidé j e začali nosit do kostela k posvěcení. Vajíčko j e odměnou koledníkům,
darem a předmětem zdobení. Zvláštní postavení má vejce červené, které j e
patrně prvním z typu kraslic. Plodivá síla vajíčka měla být umocňována
ornamenty a barvením, zejména barvami Života - zelenou (zeleň přírody).

6.1.1.2 Myšlenková mapa na téma „Velikonoce"
Tvorba
myšlenkové
mapy
vvh.Ví
-i
y
zak
k
. • ,
•
,165
,
'
y
přemýšlení
(tzv.
VJ
bramstormingu)
a k uvědomování si 1lotiickvrh
o
•
,
.
0
„ , „ .
t ' c k y c h souvislostí v daném okruhu.
J
v,r,
Uplatňuje se zde třífázový cyklus učení- e v o k ^
^
v
, , . ,
.
evokace, uvědomění si významu a
následná reflexe. Zaci se učí nejen e f e k t . \ , „ *
J n etektivne pracovat s textem a informacemi,
ale take spoluprací a komunikačním dovednostem
Na základě zpracování myšlenkové m m v
• ^ •
ma
81 z a c i
,
Py
vytvoří ucelenou
představu o zakladmch symbolech, které
c \ / >-.
se s Velikonocemi pojí. V druhé fázi

projektu se seznámí s původem jednotlivých symbolů

Cíl:
-

seznámení se základními symboly Velikonoc (původ a význam)

-

přiblížení lidových zvyků
navštívení expozice velikonočních ozdob a dekorace

164

165
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Klíčové pojmy:
pomlázka, vajíčko, beránek, zajíček, koleda

Cílová skupina:
pro žáky prvních až třetích tříd

Motivace:
motivační rozhovor a motivační text:

Zajíčkova koleda
Josef Kožíšek

Hody, hody, doprovody,
Já jsem malý zajíček,

mám já strýce králíčka,

utíkal jsem podle vody,

tomu nosím každým rokem

nesu kopu vajíček.

malovaná vajíčka.

Potkala mě koroptvíčka,

Hody, hody, doprovody,

chtěla jedno červené,

já jsem malý zajíček,

že mi dá lán jetelíčka,

dojdu-li tam bez nehody,

a já řekl: „Ne, ne, ne!"

dám mu kopu vajíček.

Organizační forma:
-

ve skupinkách

Pomůcky:
-

velký arch papíru

-

psací a kreslicí potřeby

-

literatura s tématikou Velikonoc

Forma myšlenkové mapy:
-

písemná
kreslená

Na dvorečku za potokem

Ukol č.l:
-

napsat nebo namalovat, co nejvíce hesel vztahujících se k Velikonocům

-

společná kontrola

-

vyhodnocení tří nej lepších skupin (dle počtu hesel)

Úkol č. 2
-

sepsání všech

hesel na tabuli

a vybrání několika základní

symbolů

Velikonoc

-

vybrané symboly se rozdělí mezi skupiny

Úkol č. 3

-

-

děti vyhledají z předem připravených pramenů (naučná literatura,
encyklopedie, časopisy apod.) význam velikonočních symbolů a v několika
větách sepíší
po skončení zadané práce vystoupí zástupci jednotlivých skupin a přečtou
své příspěvky

Úkol č. 4

-

výtvarné zpracování daných symbolů doplněných stručnými popisky

-

vytvoření tématické nástěnky (velikonoční dekorace)

-

zpracování informačního (výkladové) panelu - na téma „Symboly
Velikonoc"

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Český jazyk

-

příběhy a pohádky s velikonoční tématickou 166

-

říkadla a básničky s velikonoční tématikou 167

-

kritické čtení a psaní textů k danému tématu
dramatizace, výtvarné ztvárnění, zhudebnění krátkých textů, veršů, apod.

166
167

Příběhy a pohádky s velikonoční tématikou, viz. Příloha 8 -Velikonoce
Říkadla a básničky s velikonoční tématikou, viz. Příloha 8 - Velikonoce

Prvouka
-

zařadit jednotlivé lidové zvyky a tradice do správného ročního období

-

výroba plakátu ve skupinách (demonstrace lidových zvyků a tradic během
roku)

Hudební výchova:
-

písničky s velikonoční tématikou 168

-

koledy (rytmizace, dramatizace, ilustrace apod.)

Výtvarná výchova:
-

dekorativní výrobky z přírodních m a t e r i á l ů

-

kraslice (seznámení se starými technikami zdobení kraslic)

-

plošná či prostorová vyjádření na téma „Velikonoční zvyky v našem kraji"

Tělesná a dramatická výchova:
Zvláště pro děti mladšího školního věku existuje velké množství
dramatických a pohybových her s velikonoční tématikou. Hry zaměřené na
postřeh, rychlost a paměť. Některé z nich zde uvádím:

TÉMA - VAJÍČKO
HRA: Vajíčka v hnízdě
Na zemi leží několik obručí (hnízd). Podle pokynů děti Oako vajíčka)
vytvářejí skupiny o určitém počtu. Např, „V

hnízdě jsou

^

vajfčka

(dyé

vajíčka, hnízda jsou prázdná, všechna vajíčka jsou v jednom hnízdě apod.)."

HRA: Hra s vajíčkem ve dvojici
Děti vytvoří dvojice. Každé dítě ve dvojici drží za dva cípy šátek,
v němž je vajíčko nebo míček. Podle pokynů dělají různé pohyby (např. musí
společně udělat dřep nebo vajíčko v šátku vyhazovat do vzduchu a zase ho
chytat, koulet ho z jedné strany šátku na druhou, tancovat s ním apod.).
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Písně s velikonoční tématickou, viz. Příloha 8 - Velikonoce

HRA: Vajíčkové pexeso

Každé dítě si různými technikami namaluje kraslici. Pak výkres
rozstřihne na polovinu. Tyto poloviny se porůznu rozhodí po koberci nejdříve
kresbou nahoru. Děti hledají svoje poloviny. Obměnou může být klasická hra
pexesa, kdy se poloviny výkresů rozloží nepokreslenou stranou nahoru.
TÉMA - SLEPIČKA, KUŘÁTKO
HRA: Kvočna hledá kuře

Při této sluchové hře iako m o t i v e <> . . .
J K 0 motl
v a c e muze posloužit pohádka Františka
Kožíška „Devět". Jedno dítě ie kvočno o
je kvočna a ma zavazané oči. Jiné dítě, které
učitel(ka) vybere, j e kuřátko. Kuře pípá někde v prostoru herny a úkolem
kvočny j e najít ho podle směru pípání. Obměnou může být, že kvočna hádá,
kterému dítěti „pípavý" hlas patří.

HRA: Slovní řetězec

Děti sedí, nejlépe v kruhu, ale m „ h „ u i f a d é

nebo ko|em

^

^

^

začne hru říkankou:
„Byla jedna slepička,
co hledala zrníčka.
Na zahradě místo zrnka
našla žížalu."
FIra pokračuje tak, že úvodní říkanku r,r,oi
unKanku 0

- ,

Pakuji všechny děti. Postupně pak

každé z dětí přidá další slovo, co slepička našlo
-,
pícka našla (napr. housenku, žížalu, hrách,
mák apod.), a tak se řetězec nalezených věří
• T'T, ,
F
y n veci
rozšiřuje. Úkolem dítěte, které
přijde v kruhu na řadu, je, aby samo bezchybně zopakovalo všechna slova tak,
jak byla postupně přidávána, a nakonec přidalo jedno slovo. Kdo řetězec slov
pokazí, vypadá ze hry.
HRA: Kvočna a kuřátko

Děti jsou rozptýleny po prostoru herny. Pohybují se do rytmu
reprodukované nebo živé hudby. Ve chvíli, kdy přestane hudba hrát, všechny
děti si hledají partnera (kvočna - kuře).

LITERATURA K TÉMATU
Plicka, K., Volf, Fr., Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích,
říkadlech a hádankách - Jaro, Odeon, Praha 1978
Šottnerová, D„ Velikonoce (Původ, zvyky, hry, pohádky, návody a náměty),
Rubieo, Olomouc 2004
Velebná, E„ Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce, Albra, Úvaly u
Prahy 1996
Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Albatros, Praha 2004

6.1.1.3 Velikonoce - křesťanské svátky

Svátky velikonoční patří k vrcholům církevního roka. Jsou oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista po j e h o ukřižováni. Společně se svátkem j e h o

narození, které se slaví o Vánocích, představ..,",' w
' p r c a s t a v m i hlavni osu liturgického roku.

Noc, kdy Kristus zázračně vstal 7
-.
vstal z mrtvých, se začala označovat jako
Velká noc. Byla to noc největšího a
, , .
J
a nejpozoruhodnějšího tajemství - odtud
pochází název Velikonoce.
Cílem projektu j e seznámit žákyy ss nhi i s t o r i i
stonckym příběhem o umučení
Ježíše Krista a seznámit j e se zastaveními Kří™ Krizové cesty a jejich symbolikou
(viz. níže uvedené texty).
PŘÍBĚH O SMRTI JEŽÍŠE KRISTA
„Příběh, který dal základ křesťanským
Voi-i
}m
Vehk
,
„ ,
°™cům, je popsán v Bibli.
Odehrál se v Jeruzaleme roku 33 n 1
ne€h
,
'
židovského svátku, který
oslavoval utek Židu z egyptského zaietí rln nove
„ země a na který se do města
každoročně scházely tisíce poutníků. Mezi «;»„•
tezi nimi pnsel také Ježíš Nazaretský se
svými učedníky. Někteří místní lidé ho vítni i ru-,
"au, ubilo se jim jeho nové učení o
milosrdenství a odpuštění. Mnozí už také <•/ - /•
siyseh o zázračném uzdravování
nemocných, z nichž nejznámějším se stnln „„/ -,
J
stalo vzkříšeni mrtvého Lazara. Kristus
také zachránil nevěstku, která měla bvt
uknm»„ , ,
y UKan
^novana - tehdy řekl větu dodnes
používanou: Kdo je bez viny, ať hodí kamenem'

Poslední večeře
Při sváteční večeři označil Ježíš jednoho ze svých učedníku za zrádce jmenoval se Jidáš a toto jméno se stalo už navždy symbolem zrady. Také
ukázal jak jíst chléb a pít víno, které přirovnal ke svému tělu a své krvi. Na
jeho památku křesťané přijímají vždy po mši z rukou kněze speciální oplatky
připomínající chléb, zatímco kněz přijímá navíc i víno, symbol krve. Právě to
se stalo ve středověku kamenem svárů, neboť mnozí reformátoři

požadovali

stejně přijímání pro všechny. Na principu přijímání pod obojí způsobou bylo
založeno učení husitů, jehož obhajoba nakonec vedla k válce.

Soud
V Jeruzalémě

se

Ježíš

po

večeři

s učedníky

odešel

modlit

do

Getsemanských zahrad. Mezitím ho však už hledali římští vojáci a brzy jej díky
Jidášově zradě zatkli. Přivedli Ježíše před římského místodržitele Piláta, na
kterého naléhali farizejové, nejvyšší představitelé židovské jeruzalémské

obce.

Vadilo jim Ježíšovo nové učení a pokládali ho za odpadlíka, který nerespektuje
pravidla

židovské

víry. Žádali jeho

smrt.

Tehdy se Pilát projevil

jako

vychytralý úředník. Proti Ježíšovi vlastně nic neměl, ani ho neznal, ale chtěl
vycházet s farizeji, a proto nechal místo sebe rozhodnout shromážděný dav.
Ten ovlivněný farizeji požadoval Ježíšovu smrt. Pilát vyhověl a od té doby se
stal symbolem člověka, který se zříká zodpovědnosti,

tedy si obrazně „myje

ruce".

Zmrtvýchvstání
Ježíš byl odsouzen k smrti ukřižováním, což byl obvyklý římský způsob
trestu. Za ruce a za nohy byl přibit na dřevěný kříž, který si sám musel donést
na návrší nad Jeruzalémem, zvané Golgota, jež sloužilo jako popravčí místo.
Na hlavu mu nasadili trnovou korunu, věnec spletený z větviček s ostrými trny.
Když zemřel, uložily ho do hrobu tři ženy jménem Marie. Jedna z nich byla
Ježíšova matka. Pilát na Golgotu poslal několik vojáků, aby hrob hlídali. Bál
se, že by Ježíšovi stoupenci mohli jeho tělo ukrást a předstírat, že vstal
z mrtvých, jak se začalo mezi obyvateli Jeruzaléma předpovídat. A právě jeden
z těchto

římských

vojáků

se

podle
91

legendy

stal

svědkem

Ježíšova

zmrtvýchvstání. Když následující den, v neděli, k hrobu přišly ženy, které chtěly
mrtvého nabalzamovat,

k velkému překvapení

našly hrob prázdný. Na místě

zbylo jen pečlivě složené plátno, do něhož bylo tělo předtím zabaleno. Tehdy se
jim zjevil anděl a řekl, že Ježíše si vzal k sobě jeho otec Bůh.1,169

KŘÍŽOVÁ CESTA
Legendu o ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista popisuje Nový
zákon -

součást křesťanské Bible. Sepsali ji nezávisle na sobě čtyři

evangelisté: Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Tento příběh ovlivnil podstatným
způsobem myšlení a kulturu Evropy i některých zemí dalších světadílů.
Evangelia se stala základem pro církevní učení - jedno z nej zajímavějších
v dějinách, které hovoří o lidském osudu a údělu, o štěstí vykoupeném
předchozím utrpením, o pokoře a obětování se pro druhé. Po celá staletí se
jednotlivé motivy z Kristova života objevují na obrazech. Ty se staly tématem
soch, plastik a reliéfů.
Strastiplná cesta Ježíše na smrt je zobrazována v takzvané „křížové
cestě", která j e složena ze čtrnácti obrazů, jimž říkáme zastavení. Nalezneme je
v mnoha kostelech, ale i při cestách ke kaplím a poutním místům.

ČTRNÁCT ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY 170
Výjevy z Křížové cesty obsahují celkem čtrnáct zastavení:
I.

Ježíš je odsouzen Pilátem Pontským k smrti

II.

Ježíš bere na sebe kříž.

III.

Ježíš poprvé padá pod křížem.

IV.

Ježíš potkává svou matku, Marii.

V.

Ježíšovi pomáhá Šimon z Kyrény.

VI.

Veronika podává roušku Ježíšovi, aby si osušil obličej.

VII.

Ježíš padá podruhé pod křížem.

VIII.

Ježíš potkává jeruzalémské ženy a utěšuje je

IX.

Ježíš potřetí padá pod křížem.

X.

Ježíš je vysvlečen.

I6<)
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XI.

Ježíš je ukřižován.

XII.

Ježíš na kříži umírá.

XIII.

Ježíš je sňat z kříže.

XIV.

Ježíš je uložen do hrobu.

Cíl:

-

pochopení Velikonoc jako křesťanských svátků

-

seznámení s evangelijním příběhem o smrti a vzkříšení Ježíš Krista
seznámení se symbolikou Křížové cesty

-

návštěva historických sakrálních objektů v blízkém okolí (Křížová cesta,
kostel sv. Bartoloměje)

Klíčové pojmy:

Historie vzniku křesťanské velikonoční tradice, osobnost Ježíše Krista, příběh
o jeho ukřižování a zmrtvýchvstání, Křížová cesta

Cílová skupina:

-

pro žáky čtvrtých a pátých tříd

Motivace:

-

problémem (sestavit jednotlivé části textu z evangelijní příběhu ve
správném pořadí)

Organizační forma:

-

práce ve skupinkách

Pomůcky:

-

jednotlivé části textu příběhu

-

psací potřeby

-

papír

170
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Úkol č.l:
-

každá skupina dostane část textu příběhu

-

své texty zástupci jednotlivých skupin přečtou

-

poté se snaží seřadit společně odstavce do správného pořadí

-

na závěr žáci připevní text příběhu na demonstrační panel

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY
Vlastivěda:
-

poznej svůj region (exkurze - křížová cesta a jiné historické památky
regionu)

Český jazyk:
čtení a psaní formou kritického mvšlení
mysleni

„A

-

-

(volné psaní, párové čtení, párová

diskuse, klíčová slova)

LITERATURA K TÉMATU
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Zagreb 1982
Piťha, P., Tři křížové cesty, Comdes, Praha 1999
Piťha, P., Velikonoce, Comdes, Praha 2000
Velebná, E., Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce, Albra, Úvaly u Prahy
1996
Vondrušková, A., České zvyky a obyčeje, Albatros, Praha 2004

6.1.2 Vánoce

Vánoce patří mezi nejoblíbenější svátky roku. Je to čas rodinné pohody a
štěstí. Vánoce znají lidé po celém světě. U nás jsou spojeny jak s křesťanskou
tradicí, tj. s očekáváním narození Spasitele - Ježíše Krista, tak i s lidovými
praktikami a obyčeji, které provázely život našich předků od pradávna.
V dnešním pojetí byly Vánoce v našich zemích zavedeny až ve 4. století
našeho letopočtu. Nahradily tehdejší pohanské slavnosti zimního slunovratu.
Podnětem k oslavám byla chvíle, kdy délka noci vrcholí a začíná přibývat
světla, což ohlašovalo příchod slunce.

6.1.2.1 Živý betlém
Pro mnohé z nás jsou Vánoce časem neobyčejného poetického kouzla,
hlubokých prožitků a vzpomínek z dětství. Lidé se obvykle na Vánoce těší zvláště děti. Když se však dětí zeptáme, proč se vlastně začaly Vánoce slavit málokteré dokáže tuto otázku správně zodpovědět. Tato skutečnost mě přiměla
k tomu, že jsem začala přemýšlet, jak bych žáky s příběhem o narození Ježíše
Krista seznámila. S touto myšlenkou jsem si nějaký čas pohrávala a hledala ten
nejvhodnější způsob, který by byl zábavný, poučný a který by

zároveň

korespondoval s věkem žáků I. st. ZŠ. Představení živého betléma všechny tyto
požadavky splňovalo a tak už nezbývalo nic jiného, než nastudovat správné
materiály, napsat scénář a začít nacvičovat.
Nadšení žáků a chuť spolupracovat mě ve správně volbě jen utvrdilo.
Nacvičování „Živého betléma" trvalo necelé tři týdny a zúčastnily se jej
všechny třídy. Představení se vydařilo a sklidilo velký úspěch, což všechny,
kdo se na něm podíleli, samozřejmě velmi potěšilo. Rozhodli jsme se proto, že
v následujících letech budeme v této nověfcvykló/tradici pokračovat.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY

Na příběh z Betléma lze navázat v různých předmětech a propojit jej s
jinými zajímavými činnostmi, které žákům přinesou nejen poučení, ale také
zábavu.

Hudební výchova
-

zpívání a dramatizace koled 1 7 1

-

poslech vánočních skladeb známých interpretů (např. Česká mši
Jakub Jan Ryba)

Výtvarná výchova
-

výtvarné ztvárnění jesliček (práce jednotlivců nebo ve skupinkách)

-

vyjádření plošné nebo prostorové (např. vizovické těsto, keramika apod.)

v

Český j a z y k
-

kritické čtení a psaní k danému tématu (např. komparace biblického
příběhu s upraveným textem pro dětského čtenáře; písemné práce na téma
Betlém - místo narození Ježíše Krista, betlém - jesličky upomínající na
stěžejní událost oslav křesťanských Vánoc)

-

práce s texty (vánoční příběhy a básně) 1 7 2

Literatura k tématu
Gaarder, J„ Kouzelný

kalendář - Podivuhodné

putování

do

Betléma,

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydři 2002
Krause, J.E., Terrien, S„ Ilustrovaná

BIBLE pro mládež,

Kršcanska sadašnjost,

Zagreb 1982
Preussler, O., Útěk do Egypta přes Království

české, Vyšehrad, Praha 1996

http://www.vira.cz/vanoce

Exkurze
-

návštěva vánoční výstavy betlémů v Městském muzeu Rumburk
s množností předem domluveného programu na téma „české Vánoce" a
poznání jiných známých betlémů (např. Třebechovický betlém)

-

prohlídka místního kostela, shlédnutí jesliček s výkladem uzpůsobeným
věku žáků

171
172

návštěva zdejší knihovny a vyhledávání literatury k tématu

Vánoční koledy, viz. Příloha 8 - Vánoce
Básně a verše s vánoční tématikou, viz. Příloha 8 - Vánoce

6.1.2.1.1 Organizace představení a hlavní scénář

Na základně níže uvedeného konceptu se v prosinci 2005 uskutečnila
premiéra „Živého betléma" v podání žáků I. stupně ZŠ Velký Šenov.

I. ORGANIZACE:
1) Rozdělení rolí (Marie, Josef, Tři králové, pastýři, ovečky, ...)
2) Určit schopného moderátora a vypravěče z řad žáků
3) Připravit scénu (jesličky s Ježíškem, chlév, kulisy Betléma, zvířata...)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kostýmy pro hlavní protagonisty a atributy pro Tři krále
Ozvučení scény (mikrofon, reproduktory, .)
Nacvičení jednotlivých koled ve třídách
Nacvičení hry společně
Pohoštění (vánoční cukroví, čaj, káva, )
Propagace (plakáty, pozvánky)

INSTRUKCE K PŘEDSTAVENÍ:
- biblický příběh (čtený text z Lukášova evangelia)
přezpívání šesti koled
- akce (aktéři nemluví - pohybují dle čteného textu)

II. H L A V N Í SCÉNÁŘ
MODERÁTOR:
- pozdrav a přátelské uvítání
- nastínění programu
- smysl setkání (stručně - zřetelně - jasně)

ÚVODNÍ PŘEDEHRA:
zvony
VYPRAVĚČ:
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře A ugusta, aby se vykonal soupis celé říše.
To byl první soupis a konal se, když v Sýrii byl místodržitelem Kvirinius.
Šli tedy všichni, aby se nechali zapsat, každý do svého města
Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do
města Davidova, aby se nechal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou,
která byla v požehnaném stavu.
AKCE:
Josef s Marií přicházejí na scénu.

VYPRAVĚČ:
Když tam byli, naplnily sejí dny kdy měla porodit děťátko.
A porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plének a položila do jeslí,
protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místa
V té krajině byli pastýři, pobývali pod širým nebem a střídali se v noční hlídce
nad svým stádem.
AKCE:
Pastýři přicházejí k ohništi a ohřívají se.
VYPRAVĚČ:
Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila. Na
všechny padla veliká - převeliká bázeň.
AKCE:
Na scénu přichází Anděl, „andělsky" se projde kolem pastýřů sedících
nedaleko jeskyně a mluví k nim.
VYPRAVĚČ:
Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro
všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel, to je Mesiáš a
Pán. Toto vám bude znamením: naleznete děťátko zavinuté do plének, ležící
v jesličkách. "
AKCE:
Přiběhne skupinka andílků (prvňáčci), radostně pobíhají mezi prvními řadami
obecenstva.
VYPRAVĚČ:
A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle."
KOLEDA (4. třída)
Neseme vám noviny
AKCE: Přichází pastýři.
VYPRAVĚČ:
Když andělé od nich odešli do nebe, pastýři si mezi sebou řekli: „ Pojďme tedy
do Betléma podívat se na to, co nám Pán oznámil, že se tam stalo!"
Pospíchali lam a nalezli Marii a Josefa i děťátko ležící v jeslích. Když je
uviděli, vypravovali, co jim bylo pověděno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli,
podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala
v srdci a rozvažovala o tom.

KOLEDA (1. třída)
Půjde spolu do Betléma
AKCE: Pastýři přicházejí k Jezulátku a klanějí se mu.
KOLEDA (2. třída)
Jak jsi krásné neviňátko
VYPRAVĚČ:
Zpráva o narození Spasitele se rychle rozšířila a každý, kdo ji zaslechl se chtěl
malému Ježíšku poklonit. Poklonit se přišli také tři králové z Východu, které
vedla po spletitých cestách betlémská hvězda. Jmenovali se Kašpar, Melichar a
Baltazar.
KOLEDA (5. třída)
My tři králové
VYPRAVĚČ:
Když Ježíška spatřili, hluboce se poklonili a předložili mu vzácné dary.
Zlato, kadidlo a Myrhu.
Kašpar:
Zlato jako mudrci - Tobě, Králi, dáme.
Vše, co máme na srdci - též Ti odevzdáme.
Baltazar:
Kadidlo Ti spalujeme - ke Tvé poctě, Králi.
Srdce své ti věnujeme - celý svět tě chválí.
Melichar:
Myrhu tobě neseme - odpusť naše viny.
Nesuď, co je zkažené - přijmi lásky činy.
VYPRAVĚČ:
Každý buď vesel a raduj se, neboť Dítě se nám narodilo a proroctví se
vyplnilo.
KOLEDA (3. třída)
Splnilo se Písmo svaté
MODERÁTOR:
- rozloučení s přáním „radostných a pokojných Vánoc u
- vybídnutí obecenstva ke společnému zpěvu koledy „Štěstí zdraví, pokoj
svatý"'
PO SKLONČENÍ PŘEDSTAVENÍ:
možnost ohřát se čajem
- andílci roznáší košíčky s cukrovím

6.1.2.1.2 Zhodnocení a reflexe představení

Původní záměr - seznámit žáky s historickým příběhem narození Ježíše
Krista, jež se stal základem křesťanských Vánoc - se podařilo splnit. Děti
spolupracovaly s velikým nadšením a aktivně se zapojovaly do všech aktivit
s touto akcí spojených. Odměnou pro učitele nebylo jen spontánní nadšení žáků
a kladná kritika diváků. Tou největší odměnou bylo zjištění, že si (i méně
nadaní) žáci odnesli velké množství nových poznatků, čehož by nebylo
množné běžným (frontálním) způsobem výuky docílit.*
Zprávu z představení „Živý betlém" lze nalézt na webových stránkách ZŠ
Velký Šenov173.

173

http://www.zsvelkysenov.cz [2.2.2006],
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Josef a Maria.jpg

Tři Králové.jpg

Maria s Jezulátkem jpg

Andělé.jpg

Zoner Photo Studio 8

7

POJETÍ PRVOUKY A VLASTIVĚDY
DLE UČEBNÍCH OSNOV OBECNÉ ŠKOLY

7.1

Z OSNOV OBECNÉ ŠKOLY
Jelikož pracuji na škole, která vyučuje dle vzdělávacího programu

Obecná škola a tato práce vychází převážně z jejích osnov, považuji za důležité
zde koncepci tohoto programu stručně nastínit.
Prvouka, vlastivěda a přírodověda v obecné škole si klade za cíl pomoci
žákům vybudovat prvotní ucelený obraz světa a vyznačit základní vztahy.
Prvouka v prvních dvou letech má především výchovný charakter.Ve
druhé třídě se děti seznamují s okolím domova. Třetí třída uzavírá předchozí
období a otvírá žákům cestu k dalšímu poznání. Obzor se rozšiřuje, ale dítě
stále zůstává v prostředí, které zná nebo může poznat svými smysly - o oblasti
svého regionu. Zde se kladou základy příštích systematických poznatků
dějepisných, zeměpisných a přírodovědných.
Ve čtvrté a páté třídě prvouku nahrazuje vlastivěda a přírodověda.
Vlastivěda je v mnohém odlišná od dřívějšího pojetí tohoto předmětu. „Učitel
by měl docílit, aby
pojmem "

m

slovo „ vlast" nebylo pro jedenáctileté

dítě prázdným

Citlivě podané vyprávění o naší zemi a regionu, ve kterém žáci žijí

by mělo v dětech vzbudit zdravou národní hrdost, pocit

příslušenství

k vlastnímu národu a zároveň touhu být v budoucnu užitečným členem lidské
společnosti.

7.2

POZNÁMKY K METODICE
Obecná škola jako uzavřený stupeň vzdělání má podat žákům základní

ucelenou představu v různých oblastech, opředenou o smyslové vnímání.
„ Jak ukazují současné výsledky kognitivních věd, vědění a vzdělanost
organicky vyrůstají, nejsou mechanicky složeny. Nejde o mozaikový obraz, ale
o složitou síť centrálních bodů, které kolem sebe vytvářejí určitá pole, která se
prostupují

a překrývají.

Tato základní

struktura je

vyplněna

faktickými

znalostmi (informacemi) velmi nerovnoměrně, někdy hustěji, někdy řídce, podle

zájmu a nadání jedincí;. Tato struktura má svůj dosti stabilní základní tvar, ale
jinak se neustále proměňuje. Poznání je třeba dokonce vidět spíše jako pohyb
na této struktuře a vědění jako děj drobných úprav v ní, než jako určitý statický
stav mysli. "'76
Níže uvedená tři schémata'

prezentují postupy, kterými se děj vzdělání

odvíjí a jimiž se vědění uspořádává. Obsah učiva pro prvouku, vlastivědu a
přírodovědu.

Schéma č. 1

vesmír
planeta Země
vlast
region
domov

Schéma č. 2

dějiny

vlast

kultura

slavnosti

175
176
177

Návrh učebních osnov Obecné školy - M Š M T ČR, Portál, Praha 1993, s. 56.
Tamtéž, s. 58.
Tamtéž, s. 59-60.

Schéma č. 3

dějiny

vlast

- kultura •

slavnosti. . . jazyk
literatura

l

Obsah

učiva

prvouky,

vlastivědy

a

přírodovědy

(s přesahy

do

mateřského jazyka, matematiky i dalších předmětů) je možné znázornit
schématem č. 4, který je rovněž uveden v Návrhu osnov Obecné školy' '.

Schéma č. 4
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Návrh učebních osnov Obecné školy - MŠMT ČR, Portál, Praha 1993, s. 61.
105

ZÁVĚR

Tato práce mi přinesla plno nových poznatků a obohatila mě v mnoha
směrech. Díky ní mi bylo umožněno proniknout do tajů historie Šluknovského
výběžku a objevovat tak jeho skrytou krásu dávných časů. Každý, kdo
přemýšlí nad naším krajem, si musí být vědom citlivosti tohoto území. Dříve
tak úspěšný, nyní zapomenutý - dříve hustě osídlený, dnes téměř poloprázdný.
Šluknovský výběžek prožil svou vrcholnou slávu ještě za Rakouska-Uherska.
Mnoho obcí dosáhlo rozkvětu na přelomu století a před 1. světovou válkou.
Drtivá většina tehdejšího obyvatelstva měla německý původ. Po vzniku ČSR
velká část obyvatel německé národnosti usilovala o odtržení „Sudet" a jeho
přičlenění k Rakousku-Uhersku. Léta hospodářské krize měla na tento kraj
velmi neblahý dopad. Obyvatelstvo zde nežilo ze sklizní, ale především z práce
v továrnách, což zapříčinilo velkou chudobu a bídu.
„ Toto byl Jeden z důvodů, proč

se zdejší Němci

tak postavili

za

hitlerovská hesla. A svůj nacionalismus dohnali do krajnosti. Pomáhali rozbíjet
republiku, byli Hitlerovi k ruce při odtržení pohraničí a dále v průběhu války, i
když právě je posílal jako vojáky na jistou smrt. Po osvobození kraje sovětskou
a polskou armádou bylo německé obyvatelstvo na základě rozhodnutí

vítězných

vojenských mocností v Postupům a Benešových dekretů za nepřátelský
k Československu a za spolupráci s nacismem odsunuto do Německa.

postoj

Neodešli

však všichni, jak se někdy píše, ale na základě výběru ~ soudilo se podle
příslušnosti

k Henleinově

straně a podle

činů, možná rychle a

nepříliš

spravedlivě, ale mnozí Němci odešli i dobrovolně. Nezůstalo jich zde mnoho a
jejich osud nebyl šťastný. Stali se pouhou menšinou, a jak sami říkají, občany
druhé kategorie. Jejich němectví se nepřipomínalo, jistě by jim působilo potíže.
Museli se dívat na to, jak byl kdysi bohatý kraj ničen, rozkrádán, jak byly
vandalsky a zcela zbytečně pustošeny
domovina."'78

0

památky

a jak pomalu

mizí jejich

domovině velmi pěkně píše bývalý duchovní správce

z Lipové, pater Hans Pietschmann, v jednom ze svých dopisů u příležitosti
Vánoc v roce 1998.179

178

Březinová, T„ 100+1 zajímavostí z nejsevernějších

Čech, Agrofin, Praha 2003, s. 31-32.

Území Šluknovského výběžku bylo osídleno novými přistěhovalci a již
čtvrtou generaci zde žijí Češi. Pohraničí se však nestalo trvalým a hřejivým
domovem pro všechny. Osídlení bylo místy velmi problematické. Teprve čtvrtá
generace zde zapustila kořeny. Zpřetrhání vazeb mezi obyvateli a krajinou
zapříčinilo skutečnou katastrofu v dějinách našeho regionu. „Na

výsledcích

války nelze nic měnit, revidovat odsun nelze. Lze jen působit na dobré vztahy a
na uchování minulosti, kterou nelze neodpovědně ničit nebo ji

překrucovat.

Protože bez minulosti je přítomnost „leda chudá". ",8t>
Mým velký přáním je podílet se na rozvoji našeho kraje a znovuobjevení
jeho krásy, což je možné pouze skrze jeho důvěrné poznání, vřelý vztah,
pokoru a úctu. Lidé si musí kraj, ve kterém žijí, nejprve zamilovat, aby jej
chtěli chránit a zasazovat se za něj. Toto je velký úkol zejména pro pedagogy,
kteří mohou kladně ovlivnit smýšlení a jednání nové generace - generace, které
budoucnost Šluknovského výběžku nebude lhostejná. Skrze objevování jeho
zajímavé historie, cenných památek a rozmanitých přírodních krás je možné
vzbudit nadšení a touhu vrátit tomuto kraji opět jeho krásu, lesk a slávu, kterou
si právem zaslouží.
Ke vzniku této práce značnou měrou přispěla skutečnost, že doposud
nebyla sepsána žádná publikace, která by pojednávala o zvycích a tradicích
našeho kraje. Výuka regionální vlastivědy je tak pro mnohé učitele velmi
problematická, jelikož chybí pramen, který by tyto údaje obsahoval v ucelené
formě. Tato práce je koncipována tak, aby sloužila nejen jako zdroj informací
pro regionální vlastivědu, ale zároveň jako metodický materiál pro učitele
základních škol.
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" Weihnachtsbrief des Ortsbetreuers von Hainspach, viz. Příloha 7
Březinová, T., 100+1 zajímavosti z nejsevernějších Čech, Agrofin, Praha 2003, s. 32.
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POUTNÍ MÍSTA
ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
(FOTODOKUMENTACE)

K A P L E SV. A N N Y
A N E N S K Ý VRCH

Getsemanská zahrada,

HP Í

Zadní strana sochy sv. Anny,

Oltář poutní kaple sv. Anny.

KAPLE NAROZENÍ P. MARIE
ČESKÁ

KAMENICE

Barokní komplex s kaplí Narození P. Marie

BAZILIKA P .

MARIE

POMOCNICE KŘESŤANŮ
FILIPOV
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K O S T E L NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
K Ř Í Ž O V Á HORA
JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Křížová hora se 12 zastaveními

Jiřetín pod Jedlovou s pohledem na Křížovou horu

LORETÁNSKÁ KAPLE
RUMBURK
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Loretánský komplex

Celkový pohled na areál Lorety
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Oltář sv.Josefa s ani
Sbírka fotografií a grafik
Okresní muzeum Děčín, pob. Rumburk

K O S T E L P . M A R I E SNĚŽNÉ
SNĚŽNÁ

Interiér kostela - hlavní oltář se sochou P. Marie Sněžné

(Belisová, N., Putování po duchovním panshň Krásnolipska, Krásná Lípa 2005, s. 155, 160)

m

,í

' i m r n ,

Náhrobek manželů Liebschových

(Belisová, N., Putování po duchovním panství Krásnolipska, Krásná Lípa 2005, s. 148-150)

w-

KOSTEL NANEBEVZETÍ P. M A R I E
VILÉMOV

3&Ř&Wmá

srcJB

Hlavní oltář s černou Madonou

der
Ti

Procesí z Lužice - r. 1925.

LEGENDY A POVĚSTI O VZNIKU
POUTNÍCH MÍST
ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

LEGENDA O VZNIKU POUTNÍ KAPLE SV. ANNY
NA ANENSKÉM VRCHU U LOBENDAVY

Obchodní cestující Schlenkrich, mecenáš obrazu sv. Anny, měl na svých
cestách svá pevná místa k přenocování. Na jednom takovém místě se mu zdálo,
jako by jeden kout na půdě, kde přespával, byl světlejší než ostatní. Protože se
tento jev několikrát opakoval, zeptal se zdejších lidí, zda i oni o tom vědí. Ale
obyvatelé domu o ničem nevěděli. Zmínili se jen o tom, že v koutě stojí stará
skříň, ve které je mimo starého haraburHí tnUí

- di evena soska, se kterou si děti
občas hrávaly. Schlenkrich sošku orvnč
- j ,v, ,
prvně uviděl az při sve další návštěvě, když
si s ní hrály děti. Zdálo se mu, Jjakobv
snrhc
,,
uoy socha neco
'
podivného vyzařovala. Od té
doby neměl klidu, dokud ji nekounil Pn t« ;;
l .
j
cKoupii. i o te ji nechal restaurovat a předal
kostelu v Lobendavě. Tam byla sv A n n a
y * &V. Anna poprvé vystavena v roce 1 7 3 2 , což je
zaznamenáno uvnitř sochy na rubové straně
clDUrdl t a k e

Podle povést! ma nynější J á c h y m ů v vrch název podle junkera Jochena
který

ZdC

P

°

ZnÍ4ení

2l0dé

Jnél»

WftUho

hradn

na

Raupenberku

/Raupenberg/ žil jako kajícník. Na jeho poustevničení upomínala tehdy ještě
stará kaple na Jáchymově vrchu

Restaurovaná socha svaté Anny byla se

slavnostním procesím odnesena tam. P f e s „ o c

všat zmjze|a

h|edánj

vyšlo nadarmo, a tak se lidé naděje vzdali a socha téměř upadla v zapomnění
O to větší bylo překvapení, když byla socha bez poškození nalezena uprostřed
lesů v roce 1752, což je též zaznamenáno
na 7ori„; .
,
,rvv.,
d n o n a zad
n i straně sochy. Věřilo se ve
zlý úmysl nevěřících a sv. Anna byla přenesena zpět na vrch sv. Jáchyma.
Když socha opět zmizela, vydali se

hledající na místo posledního nálezu a

skutečněji tam našli. Bylo to v místech, kde dnes stojí kaple sv. Anny. Jestli
se zmizení a znovunalezení opakovalo p 0 třetí, není nám známo. Víme jen, že
socha byla nakonec znovu přenesena na Jáchymův vrch a k ní postavena stráž.
Ani té se však nepodařilo zabránit dalšímu zmizení. Lidé pak konečně poznali,
jaké místo si sv. Anna pro sebe vybrala.

Základní kámen ke kapli sv. Anny byl položen v r. 1766. Roku 1777
byla kaple slavnostně vysvěcena. Od té doby k nám z tohoto kraje doléhá
volání: „Přijďte křesťané

zblízka i zdáli, chvalte Matku Matky Páně!"
(Dle ústního podání p. Miillera z osady Severní)

VZNIK POUTNÍHO MÍSTA
V ČESKÉ KAMENICI

Původ poutního místa je opředen bohatými pověstmi a zázračnými
skutky Matky Boží. Historie stavby se počíná u českokamenického rodáka,
od roku 1706 čtvrtého děkana P. Jindřicha Ignáce Teigla ( -1735), který je
skutečným zakladatelem poutního areálu. Již v době jeho působení se rozšířila
známost sošky, umístěné tehdy ještě v pohřební dřevěné kapli na hřbitově (byla
zbořena při výstavbě ambitů kolem r.

1749). Děkan se při

službách

u nemocných nakazil morem (zasáhl město v letech 1713-14), ale uzdravil se.
Z vděčnosti za záchranu života, kterou přisuzoval působní Panny Marie, nechal
pro sošku pořídit nový oltář. Z pohřební kaple se postupně stávala kaple poutní
a množily se zprávy o dalších zázračných uzdraveních. Proto se děkan rozhodl
vybudovat nový svatostánek, k němuž byl základní kámen položen v roce
1736. Roku 1706 byla milostivá socha přenesena do dřevěné kaple na novém
hřbitově mimo město, kde se ještě za děkana Jindřicha Ignáce Teigla, stala
předmětem poměrně rozsáhlého kultu a později pak významovým těžištěm,
kolem kterého v letech 1736-1739 vyrostl ojedinělý barokní svatostánek. Místo
se stalo cílem četných poutí z blízkého okolí i z daleka (hlavně z Lužice).
(www.poutni.misto.cz)

V Z N I K POUTNÍHO MÍSTA

ve Filipově
Filipov

-

z Dietrichsteinu,

Philippsdorf
zbožného

a

nese
sociálně

jméno

hraběte

cítícího

Filipa

šlechtice,

Zikmunda

který

vlastnil

Šluknovsko a tuto obec založil v roce 1681. V šedesátých letech minulého
století

ležel Filipov na samých hranicích tehdejšího saského a českého

království, patřícího k Říši rakousko-uherské. Tehdy to byla obec se 110
domky a asi tisíci obyvateli. Filipov neměl vlastní kostel, byl přifařen
k Jiříkovu v litoměřické diecézi.
Toto místo bylo až do 13. ledna 1866 úplně neznámé. Tehdy se právě
zde, v malém domku čp. 63, který vlastnila německy mluvící rodina Kadeova,
zázračně

uzdravila

dívka

Magdalena,

která

trpěla

dle

lékařů

těžkou

nevyléčitelnou chorobou. V protokolu biskupské komise z 13. března 1866 se
uvádí, že Magdalenu Kadeovou uzdravila Matka Boží slovy: »Mein Kind von
jetzt cín heilťs.ii (Mé dítě, od nynějška se uzdravíš.) A právě tato slova byla
vyryta do mramorové dlaždice, která je uschována pod oltářem v milostné
kapli - v místě údajného zjevení.
Na památku těchto mimořádných

událostí byla zde v roce

1873

postavena milostná kaple a teprve o několik let později, v roce 1885, byl
vystavěn kostel, který papež Pius XI. v roce 1926 povýšil na baziliku minor.

POZNÁMKA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ PUBLIKACE
„PHILIPPSDORF - FILIPOV"
Filipovské bazilice věnovali dárci z Německa v devadesátých letech dva
zvony. Zvon „ J o s e f , vážící 780 kg, byl posvěcen v roce 1994 a zvon
s latinským a německým nápisem: Maria Pomocnice křesťanů, oroduj za nás,
vážící 1 350 kg, byl posvěcen v roce 1997. Na zvonu „Josef je nápis
v německém jazyce: Po válce, vyhnání a bídě chci všem lidem
smíření a mír

Věrni vlasti

zvěstovat

Dárci.

(Křížková, M.R , Beneš B., Philippsdorf - Filipov, 2. vydání, Portál, Praha 1999)

V Z N I K POUTNÍHO MÍSTA
K Ř Í Ž O V Á HORA
v JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU
Ke vzniku tohoto poutního místa se váže událost ze 17. století. V době
protireformace žila v Jiřetíně rodina Donátova. Byli to evangelíci a měli sedm
synů. Na katolickou víru přestoupit nechtěli, a proto se rozhodli, že se raději
odstěhují do sousedního Německa. V noci však měli všichni stejný sen. Viděli
ukřižovaného Krista, jak jim kyne rukou, aby se vrátili domů a přijali
katolickou vím. Rozvažovali o tomto snu a nakonec se rozhodli, že jeden
z nich přestoupí na katolickou víru, ujme se otcovského pozemku a dá na něm
postavit kříž. Volba padla na nej mladšího syna z bratrů, který byl nemocný.
Když se trochu uzdravil, dal postavit křiž na stráni, které se přezdívalo „Holá
pláň". Sám se pak o berlích vydal ke kříži, kde úpěnlivě prosil Spasitele o
úlevu v bolestech. Jeho modlitba byla vyslyšena a on se vrátil zcela zdráv.
Po tomto zázračném uzdravení přicházelo ke kříži mnoho nemocných,
ochrnutých, slepých a mnoho se jich

uzdravilo. Zoufalí prosili a

nalézali

útěchu. Také dcerka kupce z Citové zde byla uzdravena ze své slepoty. Vděčný
otec věnoval velký peněžní obnos na postavení kaple.
Poslední potomci uzdraveného Donta zemřeli v Jiřetíně až okolo roku
1840.
Jedenáct rokokových zastavení Křížové cesty, dřevěnou kapli Povýšení
Svatého Kříže a rokokovou kapli Božího hrobu nechal postavit v r. 1759 zdejší
farář Gottfried LiBzner. Původní dřevěná kaple byla v roce 1779 zbořena
silným orkánem, ale dřevěný kříž, který sem byl přenesen, zůstal nepoškozen.
Koku 1783 byl položen základní kámen nynější kamenné kaple, která byla
dostavěna a slavnostně vysvěcena r. 1796. Křížová hora byla povýšena na
poutní místo v roce 1764.

(Opis rukopisu - Komunita sester Římské unie řádu sv. Voršily v Jiřetínč pod Jedlovou)
(Materiály Informačního centra -

Jiřetín pod Jedlovou z roku 1999)

VZNIK LORETÁNSKÉHO DOMU BOŽÍHO
V RUMBURKU

„Když roku toho Léta Páně 1703 královskou portugalskou

nevěstu do

Lisabonu provázel a poté cestu zpáteční skrze Itálii jel, bezpochyb z vnuknuti
Božího nato se rozhodl tehdejší majitel panství Rumburského

v Království

Českém loretánský dum Boží zřídili a věc tuto dovést do samého konce ke cti
Parmy a Matky Boží. Kde zázračná loretánská milostivá socha umístěna bude a
domek sám ten věrně vystavěn bude. To prvé (sochu Madony) od Její Svatosti
Innocentia XII. vysvětili a požehnali nechal, a tato do Rumburka do farního
kostela přinesena

byla jest,

odtud však slavnostním

nejmenších bratří svatého Františka kapucínského
svěřena do času, než Marialoretánský
doveden.

I pročež,

9. září léta

stánek

Páně

procesím

do

řádu. Zde pak

kostela
kustodovi

Boží do konečného

stavu

1704, s předchozím

křesťanským

povolením z 24. listopadu léta Páně 1703 od Její Bohuurozené

výsosti pana

Jaroslava Franze Ignácía z milosti Boží a svatého apoštolského stolce biskupa
litoměřického základní kámen položen. "
(SOA Litoměřice, ŘK Rumburk, kart. 9. Nadační

listina Loretánské

kaple v Rumburku,

Feldbcrg, 1761)

Nataša Steinová ve své knize o Loretě píše, že kníže Anton Florián
Liechtenstein, tehdejší majitel panství Rumburského,

navštívil

městečko

Loreto již v roce 1691. Tehdy zadal nejmenovanému architektu (kterého teprve
později připsaná poznámka tužkou u okraje zápisu v pamětnici označí za J. L.
Hildebrandta) zhotovením přesného zaměření Svaté chýše a nechal vyhotovit
kopii sochy zázračné černé Madony z tamního oltáře. Socha byla v roce 1694
posvěcena papežem Innocenzem XII.. Poté doputovala po týdenním vystavení
v Loretu do mmburského děkanského farního kostela, odkud byla posléze
slavnostně přenesena do domovského „provizoria"

klášterního

kostela

sv. Vavřince.
(Sleinová. N., Rumburská Loreta, Rumburk 2000, s.7)

Ke stavbě Lorety v Rumburku vedlo knížete Liechtensteina jistě více
pohnutek, než je písemně zaznamenáno. Anton Florián Liechtenstein byl velmi
vzdělaný a moudrý člověk. Jistě si byl dobře vědom tehdejšího fenoménu
luterství, který ohrožoval jeho celé panství ze sousední země. Jedině stavba
Lorety mohla tomuto fenoménu zabránit a navíc prostřednictvím nových kněži
přinést kraji nejen katolickou víru, ale také vzdělanost.

VZNIK KOSTELÍKU P. MARIE SNĚŽNÉ
V OSADĚ SNĚŽNÁ

Začátek příběhu kaple Panny Marie Sněžné je pevně spjat s osudem
manželského páru Anny Marie Liebschové, rozené Heinrichové (1674-1749)
a Johanna Christopha Liebsche (1667-1745). Mladá manželská dvojice měla
v počátcích těžkosti s živobytím. Hospodář pan Liebsche se proto musel vydat
na cesty, kde obchodoval s přízí. Mezitím se jeho žena vyučila bělení příze tak
dokonale, že její příze brzy předčila kvalitu ostatních v kraji. Vážený
rumburský obchodník pan Allson, původem z Anglie, byl její přízí doslova
nadšen. Žádal od Liebsche, aby mu dodal další zboži. Jenže mladý pár nebyl
v té době ještě majetný. Obchodník Allson již tehdá tušil velkou příležitost a
tak se uchýlil k maličké obchodni lsti. Udělal ze sebe „anonymního donátora" a
od onoho neznámého tajemného dobrodince daroval manželskému páru
200 rýnských zlatých do začátku. Z těchto peněz mohl mladý manželský pár
jít do náročného podniku - do zřízení vlastního bělidla. Pro rodinu to byl
učiněný dar z nebes. Oba manželé byli velmi zbožní a veškerý úspěch
připisovali Pánu Bohu. Výdělek pak štědře rozdávali všude tam, kde bylo
třeba. Až jedné noci měli oba stejný sen: zjevila se jim Panna Marie a žádala
je, aby pro ní nechali vystavět na Sněžné kapli. To se také posléze stalo. První
zpívaná slavnostní bohoslužba se uskutečnila na svátek Panny Marie Sněžné
roku 1734. Diky peněžním darům manželů Liebschových bylo vybaveno
několik interiérů okolních kostelů, opraveno mnoho křížů, soch a také byla
postavena škola. Liebschovi po celou dobu svého pozemského bytí zůstali
velmi zbožní a štědří. Za jejich štědrost a dobročinnost bylo manželům
dekretem z konsistoře v Litoměřicích uděleno svolení, aby po své smrti směli
být pohřbeni v kryptě pod kaplí, což bylo také splněno.

(Bclisová, N., Putování po duchovním panství Krásnolipska,

Krásná Lípa 2005, s. 147-154)

LEGENDA O VZNIKU MARIÁNSKÉHO KOSTELÍKA
VE V I L É M O V Ě
Franz a Lisbeth tvořili pěkný pár. Lisbeth byla jedinou dcerou velice
bohatého, ovdovělého sedláka Kašpara z Mikulášovic. Franz byl hraběcím
myslivcem u starohraběte Leopolda ze Salm-Reifferscheitu, majitele panství
v Lipové. Franz byl však mládenec chudý jako kostelní myš. Neměl nic jiného
než veselou mysl, upřímné srdce a svou uniformu. Franz a Lisbeth se spolu
setkali náhodou v kostele v Mikulášovicích a Lisbeth stále cosi nutilo, znovu a
znovu se podívat směrem na urostlého uniformovaného mladíka. A tak se stalo,
že láska zahořela v srdcích obou. Od té doby se vídali v kostele častěji. Později
si slíbili věčnou lásku a věrnost.
Avšak žádné světské štěstí nemívá dlouhého trvání. Starý Kašpar se
dověděl o lásce Franze k jeho dceři. Z této zprávy byl velmi rozhořčený a zašel
za Franzem, aby mu přísně další setkání s Lisbeth zakázal. Poté okamžitě
podnikl kroky k brzkému zasnoubení

své dcery se sedlákem Hessem

ze

Šenova, který byl stejně bohatým a tvrdým člověkem jako sám Kašpar. K tomu
všemu byl ještě velmi ohyzdný a starý. Lisbeth vůbec nemiloval a těšil se
pouze na její věno.
Lisbeth se třásla odporem, jen když na tohoto snoubence pomyslela.
Byla však slabá na to, aby se otci vzepřela. Dětsky ho milovala a byla zvyklá
ho ve všem slepě poslouchat. A tak se naši milenci dívali na svou budou v těch
nejtemnějších barvách. Jejich neradostnou budoucnost mohl změnit pouze
zázrak - a ten se stal s Boží pomocí.
Přišel podzim a s ním i doba lovu. Tehdy se v našich krajinách ještě
rozprostíraly hluboké lesy plné roklí a strží, kde žila divoká zvířata, kterou
bychom dnes už marně hledali. Hrabě Leopold byl vášnivým milovníkem lovu.
Připravil velký lov ve stržích Tomášovského lesa. Jednoho rána se vydal
s velkou družinou z lipovského zámku v doprovodu svého myslivce. Lesní
rohy svou melodií budily spící zvířata a nutily je k divokému úprku před
nájezdem této společnosti. Když dorazili na okraj lesa, vydal se hrabě sám po
stopách zvěře a byl velmi brzo vzdálen jakéhokoli doprovodu. V tom uviděl

před sebou ohromného medvěda. Dílem okamžiku bylo nabít, zacílit a
vystřelit. Medvěda sice zasáhl, ale neusmrtil a raněné zvíře se připravilo k boji
na život a na smrt s hrabětem. Ten nelenil a hodil po medvědovi oštěpem, ale
ten se jako slabý proutek přelomil a hraběti nezbylo nic jiného než bojovat
s medvědem beze zbraně. V tomto strašlivém okamžiku vzýval hrabě Matku
Boží, aby mu pomohla. Sliboval jí, vrátí-li se domů živ, že nechá na její počest
právě na tomto místě postavit kostelík. Již cítil příšerné objetí huňáče, když
vtom se ozvala hromová rána a medvěd klesl mrtev k zemi. Věrný sluha Franz
vystopoval hraběte v lese a dorazil právě v tom okamžiku na místo boje, kdy
mohl ještě včas zasáhnout.
Hrabě Leopold v sálech svých otců a svému věrnému myslivci sdělil, že
může vznést jakékoli přání, že mu je za záchranu života splní. Franzovi
neleželo nic víc na srdci než jeho Lisbeth - a tak hraběti své srdce, překypující
smutkem, vylil. Hrabě dodržel své slovo. Zřídil novou myslivnu na Vlčí hoře.
Franz dostal místo myslivce a k tomu ještě značnou peněžní částku jako dar.
Sám hrabě šel za sedlákem Kašparem a prosil za Franze o ruku jeho dcery.
Kašpar se cítil poctěn a ke sňatku svolil. V krátkém čase se mohla slavit svatba,
na které i sám hrabě byl přítomen.
Na místě, kde k setkání s medvědem došlo, byly vykáceny obrovité
stromy a posléze byl vystavěn kostelík. Na straně kostela vyvěral z kopečku
pramen čisté vody, která později ukázala svou léčivou moc. Od té doby sem
přicházelo mnoho a mnoho poutníků. V kryptě kostela odpočívá hrabě Leopold
a čeká tu na Boží soud. Pokoj jeho popelu a chvála nejvýš milosrdné Matce
Boží!
(Volný překlad dle starého originálu - bez data vydání - pouze se jménem vydavatele:
Karl Kittel z Rumburka.)

POVĚST O VZNIKU LÉČIVÉ STUDÁNKY
VE V I L É M O V Ě
Začátky poutního místa se odvíjejí od léčivé studánky ve
Vilémově. Historie tohoto místa začíná se psát v polovině 17. století. Z pověsti
se dovídáme, že: „Dne 19. září 1646 se dceři sedláka Anně Grohmanové, když
pásla nedaleko pramene,

zjevili dva andělé a nabádali ji, aby pila z toho

pramene a uzdraví se. Měla totiž slabý zrak a nemocné nohy. 10. listopadu se jí
zjevil jen jeden anděl a nabádal ji, aby pokračovala v omývání očí i nemocných
nohou. Děvče se skutečně uzdravilo, ale zemřelo rok nato, a sice 10. listopadu
1647. Pověst o jejím uzdravení se brzy rozšířila do celého okolí a lidé sem
putovali pro zázračnou vodu. "

(Zc spisů Mgr. J. Píši - Církevní stavebně-historické památky a pověsti severočeského
regionu Šluknovská)
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PÍSEŇ KE s v . A N N Ě
Nechte nás ve šťastných chvílích, stejně jako tísní skloněni,
chválit naši Matku Annu, která láskou bohatě je zdobena!
Přijďte, křesťané! zblízka i zdáli, chvalte Matku Matky Páně!
Okrasou krásné čistoty byla dlouho bez mateřské radosti,
dokud nevyvýšena k poctě nejvyšši - Mariu porodila.
Přijďte, křesťané! zblízka i zdáli, chvalte Matku Matky Páně!
V nejzbožnějším manželství počala dítě krásné, když nebe dovolilo
přijít posvěcení pro tuto zem.
Přijďte, křesťané! zblízka i zdáli, chvalte Matku Matky Páně!
Když následovala jsi zprávě, kterou přinesl Ti nebeský chór,
následovala's světlu víry a porodila pravé panenství.
Přijďte, křesťané! zblízka i zdáli, chvalte Matku Matky Páně!
Nechť můžeme naší prosbou získat pomocí Marie novorozené, bez viny
radostné, tak jak ona zemřít, vyvolená, vytoužená!
Přijďte, křesťané! zblízka i zdáli, chvalte Matku Matky Páně!
i slavnost toho dne - svatá Anno! Tobě posvěcená, zůstaň slavnostní
zůstaň drahá - blízké i vzdálené rodině křesťanské!
Přijďte, křesťané! zblízka i zdáli, chvalte Matku Matky Páně!

Lied zur heiligen Mutter Anna

Lassel uns in frohen Weisen,
wie auch Leid uns niederdriickt,
uns're Mutter Anna preisen,
von der Liebe reich geschmiickt.
In der Reinheit hochster Zierde ohne Mutterfreuď sie war,
bis erhoht zu hochster Wiirde sie Maria uns gebar.
In dem frómmsten Ehestande sie empfing das holde Kind,
als der Himmel schlang die Bandě, die der Erde Segen sind.
Als du folgtest dem Berichte, der gebracht vom Engelchor,
folgtest du dem Glaubenslichte und gebarsl der Jungfrau Flor.
Lajit uns durch ihrFlehn erwerben, durch Maria
schuldlos, froh wie sie zu sterben, auserwahll und

neugeborn,
auserkorn.

Dieses Tages hohe Feier, heiťge Anna,
dirgeweiht,
bleibe festlich, bleibe teuer, nah und fern der Christenheit.
Refrain: Kommt, ihr Christen von nah und fern,
preist die Mutter, die Mutter des Herm.
Aus dem Leitmeritzer Gesangbuch

- Hosanna

-

Handschriftlich

von Jos Richter, Lobendau

(1982)
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Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas!
V nebezpečí a strádání
přímluva Tvá nás ochrání.
Lidská kde síla bezmocná,
Tvá kyne ruka pomocná.
Neoslyš proseb dítek svých
k Tobě tak vroucně lkajících.
Matko ukaž se laskavou,
sešli nám v nouzi pomoc svou.
Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas!
Amen

Hilf, Maria, es ist Zeit,
hilf, Mutter der Barmherzigkeit!
Du bist máchtig, uns aus Nóten
und Gefahren zu erreten;
denn wo Menschenhilf gebricht,
mangelt doch die deine nicht.
Nein, du kannst das heisse Flehen
deiner Kinder nicht verschmáhen.
Zeige, dass du Mutter bist,
wo die Not am gróssten ist.
Hilf, Maria, es ist Zeit,
Hilf, Mutter der Barmherzigkeit!
Amen

PII1LIPPSDORFER VVALLFAHRTSLIED

Salns inlM iiionim - lícil der Kranken
1. Zu Philippsdorf schon manchen Tag
im Jahre sechsundsechzig lag
die kranke Magdalena still
und duldete der Schmerzen viel.
Sie rief: „Maria, es ist Zeit,
hilť, Mutter der Barmlierzigkeit!"
Da strahlt es in der Stube licht,
M a n a zu der Kranken spricht:
/: „Mein Kind, von jetzt an heilťs!":/
Singl ave Maria, singl ave Maria,
singl ave Maria, Maria!
2. Die Muitergottes gleicli entschwebt,
voli Dank die Kranke sich erhebt,
verschwunden ihre Wunden sind,
Lind Kraft durch ihre Adern rinnt.
Mariens WundermacliL sie preist,
und bald von Haus zu I-Iaus es heifit:
„Maria war in unserm Ort
und niachte walir ilir Mutterwort".
/: „Mein Kind, von jetzt an heilťs!":/
Singt ave Maria,... usw.

3. In Andacht wollen viele selin
die Stalte, wo das war geschehn.
Sie kamen drurn von nah' und fern
zur lieben Mutter unsres HeiTn
und beleten am Gnadenort
zum lleil der Kranken immerfort.
Maria noch wie einstens spricht:
„Vertrau auf Gott, verzage nicht!"
/: „Mein Kind, von jetzt an heilťs!":/
Singt ave Maria,... usw.
4. Wer seufzend trágt des Kreuzes Last,
der komme her zu frommer Rast!
O b jemand ist a m Leibe krank,
ob ihm des Lebens Mut entsank,
in Siindenelend, Seelenpein
kann allen ja geholfen sein.
In Leiden und in Ángsten schwer
tonťs von der Gnadenstátte her:
/: „Mein Kind, von jetzt an heilťs!":/
Singt ave Maria, ... usw.
5. Geht ein.st auf Wegen rauh und hart
zu Hnile meine Pilgerfahrt,
und brielit die Todesstunde an
am Abend ineiner Lebensbahn,
dann, Mutter, denk' der Bitten mein,
lass mich im Sterben nicht allein!
Und sage mir zum letzten Mal
beim Scheiden aus d e m Erdental:
/: „Mein Kind, von jetzt an heilťs!":/
Singt ave M a r i a , . . usw.

F1LIPOVSKÁ P O U T N Í PÍSEŇ

Salus infirmorum - Uzdravení n e m o c n ý c h
1. V osmnáct set šestašedesát
ve Filipově z lůžka vstát
nemůže dívka mnoho let,
mlčí, když leží v mukách běd.
„Maria, pomoz!" vzdychá jen.
„Tys milosrdnou Matkou v š e m ! "
V tom jizbu záře naplní,
Maria sladce mluví k ní:
/: „Mein Kind, von jetzt an heilts!":/
Zněj ave Maria, zněj ave Maria,
zněj ave Maria, Maria!
2. Pak zmizí Matka laskavá.
Chorá hned z lůžka povstává,
má všechny rány zhojeny
a nová síla proudí v ní.
Marii chválí zas a zas.
Zní celým krajem jeden hlas:
„Maria přišla sem svůj lid
navštívit, svůj slib vyplnit":
/: „Mein Kind, von jetzt an heilts!":/
Zněj ave Maria,... atd.
3. Zbožně si mnohý člověk přál
zřít místo, kde se div ten stal.
Za Matkou Boží líbeznou
zblízka i z dálky lidé jdou,
aby na půdě milostné
prosili za své nemocné.
Maria mluví tu jak kdys:
„Důvěřuj v Boha, nezradíš."
/: „Mein Kind, von jetzt an heilts!":/
Zněj ave Maria, ... atd.
4. A koho sráží těžký kříž,
sem pospěš, ať se posilníš.
Ten, koho těžký neduh jal,
kdo ztrácí odvahu žít dál,
kdo sevřen vinou v bídě je,
zde záhy opět okřeje.
Je slyšet v strastech, v úzkosti
na tomto místě milosti:
/: „Mein Kind, von jetzt an heilts!":/
Zněj ave Maria, ... atd.
5. Ke konci až se přiblíží
má cesta plná obtíží,
až přijde smrti hodina,
den života kdy zhasíná,
pak, Matko, prosby moje slyš,
dej zemřít tobě co nejblíž!
A řekni m n ě už naposled,
až budu ten svět opouštět:
/: „Mein Kind, von jetzt an heilts!":/
Zněj ave Maria,... atd.
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2. S v a t ý z n a k u u m u č e n i , / l á s k o u B o ž í n a p l ň n á s , / c h r a ň
nás v š e h o p r o v i n ě n í , / s p á s u z v ě s t u j v k a ž d ý č a s ! / S l o v e m ,
srdcem...
3. P r a p o r e m n á m , s v a t ý k ř í ž i , / v k a ž d é m n a š e m boji b u ď ; /
když n á s t ě ž k é z k o u š k y t í ž í , / p e v n o u v í r u v s r d c i v z b u ď . /
Slovem, srdcem...
4. K v í t ě z s t v í se jistě b l í ž í , / k d o s e k t o b ě p ř i m k n e blíž; / p o
bojích jej, s v a t ý kříži, / k O t c i v n e b i p o v ý š í š . / S l o v e m , s r d cem...
5. V t o b ě , s v a t ý l á s k y z d r o j i , / s p á s u m á m i o c h r a n u , / n a d ě j i
a sílu svoji; / t o b ě v ě r n ý z ů s t a n u . / S l o v e m , s r d c e m . . .
6. V y s l y š , B o ž e , n a š e p ř á n í : / a ž n á s tvůj hlas p o v o l á , / a b y
ústa při s k o n a n í / c h v á l u k ř í ž e h l á s a l a . / S l o v e m , s r d c e m . . .
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Letzten Herbst war ich mit einer VJallfahrí in Rom,
sah dort St. Paul und den riesigen Petersdom.
In Rom sollen dit schonsten Kirchen stehen,
viele habe ich mir griindlich angesehen.
In sieben Kirchen, so wird empfohlen,
Pilger bei einer Rom-VJallfahrt beten sollen.
Maria Maggiore gehórt zu der Žahl,
die man den Pilgern zum Beten empfahl.
Es ist schon wahr, die Pracht kennt kline Grenzen.
Die Wánde, die Decken, die Altáre gldnzen.
Maria Maggiore, Maria im Schnee,
mir wurde auf einmal ganz heimatweh.
In Schnauhúbel steht ein Kirchlein am VJald,
es ist schon uber 200 ]ahre alt.
Maria Schnee, so heiflt es mit hochdeutschem Namen und von iiberall her die Wallfahrer kamen,
wenn im August, zum grofien Tag,
das kleine Kirchlein im Mittelpunkt lag.
Viele wanderten zu Fuj] daher,
durch Wiesen und Wdlder, kein Weg war zu schwer.
Niemand zahlte Miihen und Plagen,
um Maria sein Anliegen
vorzutragen.
Vor der Kirche begann das Fahnenschwenken,
drinnen sa/J man auf holzernen Bdnken.
Im nahen VJald hořte man die Vogel zwitschern,
unter dem Gnadcnbild sah man Lichter glitzem.
Rings um das Kirchlein standen Buden im Kreis:
Kerzen gab es,
fúr die Kinder ein Eis.
Uber allem láchelte einfach und zart
Maria mil dem Kind auf liebliche Art.

Im Jahre 352 halte Papst Liberius einen Traum,
ein sonderbar' Bild konnte er deutlich schaun.
Maria icollte ihm eine Stelle zeigen,
und dort, wo Schnee wird liegen bleiben,
zu Goíf und ihres Sohnes Ehre
ein Kirchbau ihr innigstes Anliegen iciire.
\AJirklich, in der heijlesten Zeit,
hat es damals in Rom geschneit.
Der Papst nahm einen Stock in die Hande

und zog damit die Umrisse der Wande
fiir die neue Kirche in dus frischgefallene Wei/s,
Hejl die Kirche erbaun,

nach himmlischem

Geheifl.

Durch Jahrhunderte glaubte man daran,
was Maria am fúnften August hat getan.
So geschah es mit der Urkirche Maria im Schnee,
und wenn ich mir andere Lander beseh',
da wurde úberall dem Wunder
vertraut
und eine „Schneekirche"
nachgebaut.
In Rom selbst hat man um die Wette geplant,
so ein Kunstwerk hat keiner erahnt.
Der Name sagt es: Die grafite solíte es sein!
Kommt man zuerst in die Halle hinein,
verschldgt es die Sprache vor aller Pracht,
die die Baumeister voli Eifer entfacht.
36 Marmorsáulen
habe ich gezahlt,
die haben ihre Wirkung nicht verfehlt;
die leuchten wie der Schnee vom ersten Tag,
der damals auf dem Esquilinischen
Hiigel lag.
Von der Decke flimmert goldener Schein trotzdem fiel mir das Kirchlein in Schnauhitbel ein.

So einfach, so einsam und gar nicht
weltbekannt,
liegt es dort hinten, in unserem
Niederland.
IAlie man es in der Kinderzeit
verspúrt,
so ist man auch heute noch beriihrt,
kommt man nach vielen ]ahren zurúck
tróstet Maria mit erkennendem
Blick.
Ihr Kind hiilt sie liebevoll allen entgegen,
uber dem Altar zwei pausbáckige Engel schweben.
G o l d f a r b e n e Rosen umrunken d a s Gnadenbild,
der Zauber der Heimat alles erfúllt.
Das Kirchlein am stillen
Waldesrand,
dort, im nórdlichsten
Niederland,
das strahlt so hell, dafl es mir besser gefállt
als alles Gold der grofien Welt.

Entsťehung des Heilbronnens und der Kirche in Wólmsdorf

Wohl viele Platze siná geweiht
Marien in der Christenheit,
wo fromme Andacht, nah und fern,
begrufít die Mutter unseres Herm.
Doch mil besonďrer
Andachtslust
verehrt die glaubensvolle Brust
die Heilige dort, so Gottes Gnaď,
durch Wunder sie verherrlicht hat.

Vor mehr als zweienhundert
]ahr',
als hier noch dichte VMaldung war,
wo heuť von Linden rings umsát
der Heilbronn und das Kirchlein steht,
da lebť im Dorf ein Waisenkind,
verlassen, arm, doch fromm gesinnt.
Dies nahm ein schlichter
Bauersmann
in seinem Dienst aus Mitleid an.

Auch VMólmsdorfs Heilbronn bleibt sofort
fůr Leidende ein Zufluchtsort.
Fur alle Zeit bleibt er furwahr
in seinem Ursprung
wunderbar!
Ihn hat die
Himmelskonigin,
zu fordem frommen
Andachtssinn,
zum Gnadensitz sich einst gewdhlt,
wie eine Chronik uns erzahlt.

Dies arme Mddchen, brav und gut,
bekám das Vieh in seine Hut;
gehorsam stets und gut gewillt,
sie treulich ihre Pflicht erfiillt.
V\lar froh in ihrer Herde Kreis
und pflegte sorgsam sie mit FleijJ.
Doch wie es heijJt - dem, den Gott liebt,
er auch ein Kreuz zum Tragen gibt.

So ward auch ihr von Gottes Hand
das Kreuz der Krankheit
zugesandt.
Und welcli ein Kreuz! Hart war es wohl,

V\lird Dein Glaube standhaft sein,
sc wirst Du dort vom Aussatz rein!"
Schnell entschwindet die Gestalt,

derganze Leib von Aussatz voli.
Erregte Ekel, wer es sieht,
schon alles ihren Umgang mied.
Von allem Notigen entbldfit,

ihr letztes IAlort noch widerhallt,
als schon die Leidendc erwacht
und ihres Traumes nachgedacht.

ganz ohne Freuď und ungelrósť,
wies fremdes Mitleid ihr sodann
beim Vieh im Stall ein Pldtzchen an.

Sie fajll nun eiligst den Entschluji,
zu spahen nach dem P f e r d e f u f i ,

Dort netzte sie ihr magres Brot
mit Trdnen oji in ihrer Not
und fand nur Trošt, wenn im Gebet
sie zu Maria Hilf gefleht.
Doch einst, als ihrer Herde Schar
um sie herum gelagert war,
sufl sie noch betend ganz allein
und schlief, vom Weinen miíde, ein.

Sie eilt an ihrem Hirtenstab
den walďgen Hůgel schnell hinab.
Sie forscht, sie spaht mit scheuem Blick,
doch welch ein Staunen, welch ein Gliick!
Sie fand, was ihr im Traum so súfl,
die seltene Gestalt verhiejl.
Ein heilger Schauer sie durchdrang,
sie blickt um sich und atmet bang.
Doch bald ward ihre Furcht verscheucht,
und ihre Angst der Freude weicht.

Doch als sie eingeschlummert kaum,
da náhert sich im sanften Traum

Mit lautem Jubel sinket sie
bei diesern Anblick auf die Knie.

der amen Leidenden alsbald
sich eine freundliche Gestalt.

Voli frommem Dank entfernt sie schnell
den Fují und taucht im klaren Quell

Voli himmlischer
Vertraulichkeit
gub sie ihr Trošt in ihrem Leid und sprach: „Gott hat Dein Fleh'n erhort
und Deine Bilte
Dirgewáhrt.

und trank und wusch sich taglich hier
mit wahrcr heiliger Begier.
Welch ein VMunder! Sie ward rein,
vergessen war nun ihre Pein.

Steh auf, mein Kind! Nicht weit von hier
naht sich des Himmels Hilfe Dir.
Hinub von dieses Hiigels Hdh 'n
wirst einen Pferdefufi Du seh'n;
sto)? ihrt hinweg - es rinnet hell
von ihm verdeckt ein klarer Quell.
Dort gehe taglich kin,
wasch Dich, Du fromme Dulderin!

Das Briinnlein ward nun hochentziickt
mil frommer Einfalt ausgeschmiickt.
Sie schufs zum fórmlichen Allar,
der mit Blumen reichlich verzieret war.
Ihr Opfer war der heifie Dank,
den sie aus wahrem
dort taglich voli von

Herzensdrang
Innigkeit

der heil'gen Gottesmutter

weiht.

Der Ruf verbreitet sich gar schnell
im Dórfchen von dem Wunderquell.
Und alles heill herbei, zu sehn 'n
das Wunder, welches hiergescheh'n.
Es war des Fragens nur ein Ziel,
jedoch voli heiťgem
Dankgefúhl
bezeugt das Mádchen wahr und treu,
was ihr hier widerfahren sei.
Der Ort ward nie von Menschen leer,
es wurde rufbar mehr und mehr ehrfurchtsvoll wird anerkannt,
dafi hier gewaltet Gottes Hand.
Nun ward zu Mariens Ehr und Preis
von Dorfbewohnern mit viel Fleifš
der Bronn gegraben und vermehrt und wie ein Heiligtum verehrt.
Es schien der Leiden Ziel zu sein,
manch Kreuzestrdger fand sich ein und ging von diesem heiťgen Ort
geheilt und wohl getróstet fort.
Vom Orte Hainspach, wie bekannt,
ein Herr hier schnelle Hilfe fand.
Er litt an Beinen grofle Qual
durch Wunden nicht geringer Žahl.
Er ward als unheilbar erkldrt;
doch hier ward Hilfe ihm gewahrt.
Dies machle Aufseh'n weit und breit.
Als Amtshauptmann
zur selben Zeit
liefi er, zu mehren das Vertraun
aus Brettern ein Kapellchen baun.
Dies neue Wunder ward bekannt,
Befriedigung auch die Neugier fand.
Von reiner Wahrheit iiberzeugt
selbst ehrfurchtsvoll der Frevler schweigt.
Nun stromten Fremde schon herbei
mit Kreuz und Leiden mancherlei.
Und manche Dankestrdne flojl
am Bronnen auf das feuchte Moos.

Durch ein Ereignis spdťrer Zeit
ward wieder die Kapell' erneut.
Bis durch die Wunder
aufmerksam,
Graf Leopold in Schulz sie nahm.
Dieser Altgraf, Salm genannt,
ist gar als edler Herr bekannt,
der durch Gefahren mancher Art
dann dieses Kirchleins Slifter ward.
Wohl sechsmal hal der graue Tod
mit allen Schrecken ihm gedroht.
Doch in der auflerslen Gefahr
ihm Rettung stets geworden war,
weil er im inbrúnsťgen Gebel
Mariens Beistand angefleht.
An seinem Grabmal finden wir
noch die Gedachtnistafeln
hier,
wie oft Maria in Gefahr
treu seine einzge Hilfe war.
Voli frommen Dank verlobt er sich
der Gottesmutter feierlich.
Versprach, die Waldung
abzuhaun
und ein Kirchlein
aufzubaun.
Mariens Beistand half zum Sieg,
ein Kirchlein aus dem Walde stieg,
wo in Mariens heiťger Hut
nun seine Asch' in Frieden ruht.
Heil ihm! Sein Streben ist erzielt,
zum Dank sich noch verpflichtet fiihlt
das Dórfchen, das nach langer Frist
des Kirchleins Wohltat noch genieflt.
Mag Segen seine Asch'
umweh'n
bis einst zum fróhlichen
Aufersteh'n.

Theresia Hentschel (genannt

Dichter-Resi)

WÓLMSDORFER

HEILBRUNNLIED

1. Unscr Heilbrunn ward zum Segcn

2. Bist du heimgesucht von Leiden,

írir so vicle Kranke schon,

Ist der Lcib, die Secle krank.

Wcnn wir wahren Glauben pflegen,

Sollst du nicht Maria meidcn!

wird auch Hilfe uns zum Lohn.

Viele sagten ihr schon Dank.

„Wo das Heilbrunnwasser ...

„Wo das Heilburnnwasscr ...

3. Wcnn wir straucheln auf dem Pfade,

4. Zu Maria hab' Vertrauen!

der zum cw gcn Heile fiihrt,

Christenherz, sei unverzagt!

schenkt Maria uns die Gnade,

Kannst auf ihre Hilfe bauen,

dali ein reines Herz uns ziert!

wie

„Wo das Heilbrunnwasser .

d c j n Qlaube es dir sagt.

„Wo das Heilbrunnwasser ...

6. Mufi vom Leib die Seele scheiden.

5. Fiihlst du dich von Gott verlassen,
Klag' Maria deine Not!

Drúckt man dir die Augen zu.

Leme nur die Hand erfassen,

Gehst du ein zu ew'gen Freundcn.

Die zur Hilfe sich erbot!

Fiihrt Maria dich zur Ruh.
„Wo das Heilbrunnwasser ...

„Wo das Heilbrunnwaser ...

REFRAIN:
Wo das Heilbrunnwasser flieíit,
sei Maria stets gegruBt.
Sei gegruBt, o Himmelsmutter,
o Maria, sei gegruBt!

Text: Franz

Schneider

Melodie: „O Maria

Gnadenvolle"

M A R I A , HIMMELSKÓNIGIN
IN W Ó L M S D O R F SEI GEGRUBT!

Maria, Himmelskónigin,in Wólmsdorf sei gegruBt!
Wir blicken zu dem Bildnis hin, das Lichterglanz umflieBt.
Du trágst den Herrn, Gottessohn. Wie Licht die Krone strahlt!
Ein Szepter gab Dir Gott zum Lohn. [: Rings EngelsgruB erschallt.:]
Sei uns gegruBt, o Kónigin! Sieh hier die Kinder Dein!
Wir nahen uns mit Demutsinn und wollen uns Dir weihn.
Nimm unsern Lobpreis gutig an, erhore unser Flehn!
Fuhr Du uns auf der Erdenbahn! [: Lass keins verloren gehn!:]
Z war stehen mitten wir im Streit, groB ist der Feinde Schar.
Doch Kónigin voli Herrlichkeit, Du schirmst uns in Gefahr.
Erbitte Du uns starken Mut, der nie von Christus laBt!
Bis unser Herz bei Dir einst ruht [: beim ewgen Freudenfest. :]
Sei uns in Wólmsdorf hier gegruBt, o Himmelskónigin!
Wenn Deine Liebe das Leid versuBt, wird Schrnerz auch zu Gewinn.
Die Magd des Herrn, Dir Mutter, gleich, laB uns auf Erden sein!
Dann strahlt auch uns im Himmelreich [: der Siegeskrone Schein.:]

LÍTÁNU: K PANNĚ MARII VILÉMOVSKÉ
(BAVORSKÉ LITANIE)
SBOR:
Matko Boží. voláme k tobě.

LID:
Matko Boží, voláme k tobě.

Chválí tč andělu kůry,
Chválí tč svatí Boží,
Chválí tč blažených sbory.
Chválí té círke svatá.
Chválí tč synové Evy,

slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Mana, svých dítek Mas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.

VŠICHNI: Matko Boží, voláme k tobč!
Matka jsi
Matka jsi
Matka jsi
Matka jsi
Matka jsi

milosti Boží,
moudrosti pravé,
věrné rady,
duchovní síly,
překrásné lásky,

slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.

VŠICHNI: Matko Boží, voláme k tobě!
Nebes jsi královna krásná,

slyš

Mana.

svých dítek hlas.

Panenství konina zlatá,
Studnice ctnosti ty čistá,
Naděje rajská ty kněžna,
Nevěsta neposkvrněná,

slyš,
slyš.
slyš,
slyš,

Maria,
Mana,
Maria,
Maria,

svých
svých
svých
svých

dítek
dítek
dítek
dítek

hlas.
hlas.
hlas.
hlas.

VŠICHNI: Matko Boží, voláme k tobč!
Blažených radost ty milá,
Věrných jsi chvála ty stálá,
Vítězů pomoc ty mocná,
Všech svatých zářivá hvězda,
Pokorných synů ty laská.

slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.
slyš, Maria, svých dítek hlas.

VŠICHNI: Matko Boží, voláme k tobě!
Ty jsi prut z kořene Jesse,
Tys chvála Svatého Ducha,

slyš, Maria, svých dítek hlas.
s l y š M a n ; u svých dítek hlas.

Nového zákona Archa,
Nebeské vlasti ty brána,
Zrcadlo církve ty svaté,

s)yš

slyš, Maria, svých dítek lilas.
Maria svých dítek hIas
l
s y š lV fana. svý c h dítek hlas.

VŠICHNI: Matko Boží, voláme k tobč!
Hříšných ty záruko spásná,
V zárnutku útěcha sladká,
Záštita Božího lidu.
Příčina radosti naší,
Svatých ty přesvatá Matka,

slyš

Maria

svýcll ditek h l a s

slyš,
slyš,
slyš,
slyš,

Mana.
Maria,
Maria
Maria,

svých
svých
svých
svých

VŠICHNI: Matko Boží, voláme k tobě!
K N Ě Z : Matko Boží, voláme k tobě!
VŠICHNI: Matko Boží, voláme k tobč!

dítek
dítek
dítek
dítek

Mas.
Mas.
Mas.
hlas.
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DIALEKT
ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
(NIEDERLÁNDISCHER DIALEKT )

\Jstcm
Heute kommch ok zun
Griendorschsche!
Sing schun Ustern oh.
Dos wor ej Tag su richtsch lír Kinder
Und garne denk ich dro,

SU

mm
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mm

W1C5

Die Báckn, Flejscher, Koufmonnsloden

Fingerringe,
Ejer, Brazeln, Masserchl und
verschiedne
andre Dinge.
Ei monchn Dórfeln worn di Jungen
Mit hůbschen Kloppern rimgesprungen.
Si klopperten von Haus zu Haus
Und lockten Simmt en Groschen raus.
Wenn de Auferstehung wor vorbei
Fing o die gruBe Schisserei.
De beller krachten wie an Kriege,
ich hos drlabt, is kejne Liige
und ei dr Nacht moncř? Usteríied
erfreutg Hurze unci Gemut

lilii

mm

S Wmm
i m

SBWVrf??!iftí
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Die muBten doch vvos gan
Und hatích dann jemannd
ausgeschlossen,
dar miBte sich doch schahm.

Laberworschte, Pomeranzen,

ilftít
feste

fríeher
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bei dr Korche kriechten olle n Sajchene
dosse nee storzen ofStroBe und
VVaachen.
Mit Musik und viel Gesang
kom dann dr schiene Zug an Gang.
di Musik mitn Brosehorn

ritten ou ufn Pfardn ziemlich vorn

VVorsch ruich und an Mondenschein,
song monchraol dr Gesangsverern.
Su wurd es Suntch,, dr Tag erwachte
und uberoll ej Baller krachte.
De Usterreiter ei dr Friih,
di gobench ou de griBte Muh.

und aus der Korehe violo Folio,
die wurden o u nou mitgenomm.
Su ging dar Zug durchs ganze Dorf,
ej bissl langsam, monchmol schorf,
und wu an Orte ej Kreuze wor,
dou song vereint dr ganze Choř:
Ailelulja und auferstanden
ist Christus von den Todesbanden.

Die Pfarde worn su fein gestriegelt,

Mit maur schienen Reiterei

die sohn aus wie frisch gebugelt
unds Sottelzeug wor ufpolliert,
mit Kreme und mit Fetten
eingeschmiert.
Und orscht di Reiter, diese Pracht,
die hottnch gor sehr fesch gemacht,
mit ruter Scharpe und Zylinder,
das freute Alde und di Kinder.

Ging baldě dr ganzem Suntch vrbei.
Nu ging es hejm an leichten Tropp
Uf hibschn Pfardn hopp, hopp, hopp.
Vergangen sind schun vjele Joohr

Seit Ustern, su wie frieher wor.
Einsender:Hngo Demel, Sebnitz.
Text: Vermutlich Liesbeth Novák
(Blumen-Marschner)

Heute komme ich zum
Griindonnerstag!
Singe schon Ostern an.
Das war ein Tag so richtig ťur Kinder
Und gern denke ich dran,
Die Bácker, Fleischer, Kaufmannsladen
Die muBten doch was geben,
Und hátte ich dann jemand
ausgeschossen,
der múBte sich doch schámen.
Leberwíirste, Orangen,
Fingerringe,
Eier, Brázeln, Messerchen und
verschiedene
andere Dinge.
In manchen Dórfchen waren die Jungen
mit htibschen Klappern herumgesprungen.
Sie klapperten von Haus zu Haus
und lockten Samstag einen Groschen raus.
Wenn die Auferstehung vorbei war,
Fing an die groBe Schiesserei.
Die Boiler krachten wie im Krieg,
ich habe es erlebt, es ist keine Liige
und in der Nacht manches Osterlied
erfreute Herz und Gemut.
War es.ruhig und im Mondenschein,
sang manchmal der Gesangsverein.
So wurde es Sonntag, der Tag erwachte
und iiberal ein Boiler krachte.
Die Osterreiter in der Fruh,
die gaben sich auch die gróBte Muh,
Die Pferde waren so fein gestriegelt,
die sahen aus wie frisch gebiigelt,
und das Sattelzeug war aufpolliert,
mit Krem und mit Fetten
eingeschmiert.
Und erst die Reiter, diese Pracht,
die hatten sich gar sehr fesch gemacht,
mit roter Schárpe und Zylinder,
das freute Alte und die Kinder.
Bei der Kirche bekamen alle den Segen,
damit sie nicht stúrzen auf StraBe und
Wegen.

Osfex-n
so
wie es
frůhesr
I war

Mit Musik und viel Gesang
kam dann der schóne Zug im Gang.
Die Musik mit den Blasehorn
ritten auch auf den Pferden ziemlich vorn
Und aus der Kirche viele Fahnen,
die wurden auch noch mitgenommen.
So ging der Zug durchs ganze Dorf,
ein bisschen langsam, manchmal scharf,
und wo im Ort ein Kreuz war,
da sang vereint der ganze Chor:
Alleluja und auferstanden
ist Christus von den Todesbanden.
Mit meiner schónen Reiterei
ging bald der ganzen Sonntag vorbei.
Nun ging es heim im leichten Trapp
auf hiibschen Pferden hopp, hopp, hopp.
Vergangen sind schon viele Jahre
seit Ostern, so wie es friiher war.

Přepis do spisovné němčiny.

Dr Ořme:
Sein emoul olle Menschen gleich,
Dann seinmr olle menander reich.
Dr Reich e:
Wos fállt Dir ei? Doíi Cott derborm!
Dou wurďmr olle menander orm.
Wenzel Ernst

;

ranz Schinkel:

njvsene spnoem

Ei Nordbehm do, wie jeder wel3,
Do sein kursiose Leute.

Die enn sein dumm, die andcrn nej,
Dann gibťs ou ganz Geseheute.
Die enn sein gniB, die andem klintsch,
Und dicke gibťs und dinne,
Gor moneher gicht ei's Wirtshaus nei,
Moncher bleibt immer drinne.
Dar eine fángt zu poschn o
Und kejft ei Sachsn Bandel,
Die andern wieder bleibn do
Und tun-tnit Glaseln handeln.
Der eine fiihrt 'n Mist ufs Falci
Zusornm mit senner Aldn.
Ei andrer dar bildt sich wos ei
uf seine Biegelfaldn,
Su keniul ich euch no vili derzáhhln,
Wos mr do ollsen treibn,
Ich denk nu ock, dos wár zuvill,
Dním loB ich's lieber bleibn.
Ock ejs, dos homm mr olle zornm,
Ob Dicke, GruBe; Schvvoche,
Dos is — ihr warťs derrotn hon —
Die vvunderschine Sproche
Dos reinste Deutsch, dos reďn mir,
Do gibťs gor nischt zu lachn,
Und jeder hiert vull Frejdn zu,
Wenn mir ock's Maul ufmachn.
Dos muB doch werklich jeder sohn,
Die Sproche is nej weichlich.
Wie Engel singn, su hiert siclťs o,
Su zort, su unvergleichlich,
Die andem kinn jo gor nej deutsch,
Ock mir kinrťs ganz allejne,
Glei warler sahn, poBt ock gutt uf,
Ihr vviBt schunt, wos ich mejne.
I lot enner siehr en dickn Bauch,
HejBťs, dar hot ejne „Wompe",

BemTanzen sohn mrTwo-Step nej.
Bei uns hejBt dos „Gestrompe".
Stott Kopl', do sohn mir „Perseid" ock.
Stott gehn. do sohn mr „lotschn"
Und „Pleederwater"is, vveniťs schneit,
Pantoffeln dos sein „Potschn".
Dan Zwetschkenmus, dan hejB mer
„Schmunks"
Die Naděl, die hejBt „Nulde"
Die Ameise hejBt „Ohmse" ock,
Wie die drzehlen wullde.
'n StroBnkoth, dan hejBt rnr „Drajk".
Piiree „Arepelmauke",
Fir Handschuh sohn mr „Handschken" ock
Maiglockchen hejBt mr „Zauke".
Ej dicker Mon ej „Dremel" is,
De Madel, dos sein „Kathen",
Stott Ohrfeigen, do gahn mr „Schalln".
Und vurichs Jolir is „vathen".
Ej VVeibeiTOck e j „ T o p p e r t " is,

Ej Moonsrock ej „Koputi",
Ej Nagel, dos ist halt ej „Nool",
Und kJejne Fisse „Pfutl".
Vor Lachen do tun mir uns „sieln".
Ej Siibel is ej „Sabel",
Bei uns d o regnets nej, d o „raants" 1 .

Fir Nebel sohn mr „Nabel".
Die Sproche is doch wunderschien.
Schunt ihrer Grobhejt holber,
Sie is halt grode su os wie
Mir Leute do sein salber.
Mr sohťs halt raus, wie mr siclťs denkt,
Do gibts' jo kejne Faxen,
Mir reden grode su wie uns
Dr Schnobl is gewachsen.

( aus „ Unser Niederland „ )

VÝROKY; ROZSUDKY, PRŮPOVÍDKY..

Ei dr Schule: DoB du's
weBt: Doos schworze
sein de Buchslobn und
doos wciBe iBes Popier

Monchmol hiJft ee
bissel duním stellen,
sunst biste immer droo

Hitze hotťse keene, sohťse, obr

phantasieren tooťse.
Macht ok keene Wcllen, ihr kennt su nee
schwimnrn.
Dar iss su geizch, dar záhlt jeden Bissen ais
Maul.

Wenn de monchn de Hand gibst, muBte

O kleene Máusel hon ee
Schwánzel

E aalder Esel und ee
junges Loram, die possn
werklich nee gutt
zusomm

nochhar obzahlen, ob noch olle Finger droo
sein.

© © © © © ( 8 ) © © ©
Besser eene Glatze, olls gor kecnc.
Hoore!

TRADIČNÍ KOLÁČ - Cw
Nimmt mer ej Kochbuch ej de Hand, dou
střelit jo drinne allerhand: Suppn, Sousn,
Eijerspeisen und besonders is zu preisen:
Fleisch, Gemiese und Gebáeke, weil es
dient en guťn Zvvecke. Mr bláttert ei dan
Bichern rim, ober suwos is sielir schlimm;
denn mer tut vergablich suclťn \s Rezept
von rachtn Kleckselkuchen ! Ofdar weiten
Walt tut niemand wissen wie gemacht wort
su ej Leckerbissen: Ej Hefeteig word
obgetrieben, dann ej guter Mou geriebn,
Quork mit Zocker und Ej verriehrt, dann
Sclunungs druf, dar sich gut schmiert;
Streisel tut mer richť ch behandeln, nimmt
Niisse oder ou Mandln, - und war Lust
hout, konns vcrsuclni, dan Ufduslich
sporsam druff zu machn. Is mer fertch mit
oll dan Sachn, konn meťch ibers Backn
machen. Dar Tejg word schiene

Kl&cksdkucke^

ausgewolkert eckch oder rund ofs Blajch
gedolkert; dann worďr ou nou unscheniert
am Randi rings mit Ej beschmiert. Nu
ober gieht dos Kleekselri lus ! De Orbt is
zwor ej bissel gruB - doch niemand tut de
Orbt verdrissn konn su wos Gudes mer
genieBen. Ej Klecksel Quork, ej Klecksel
Mou, ejmol gelbe und ejmol blou, bald tut
dar schworze Sclunungs durchblinken,
derzwischen nei muB Áppelbobbe sinken.
Poor Mandln oder Niissl possn ou mit nei,
mer komi dermit racht sporsam sein; de
Streisl koinm zerletzt derzu, die decken
nou leere Fleckl zu. Und su entstieht mit
bissl Geschieke íurwohx dos schinste
Mosaike. War dan Kuchn je will assn dorfs
Butterklecksel ne vergassn. Wai' su wos
Gutes tut versuchn, isst wohrhofftch ok nou
Kleckselkuchen !
(aus „Unser Niederland")

PŘÍLOHA 6

ZVYKY A TRADICE
ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
(FOTODOKUMENTACE)

Josef Bartmann

Griindonnerstag
Heut komín'r ock zun Griendorsche!
So schreit der Hans, so schreit die Liese
und nicht nur diese.
O b Iinb oder Mádel, was Beine hat,

man musterts das bunte G e m i s c h e
Erzáhlt fast a t e m b e k l o m m e n ,
wo tlics und das man b e k o m m e n

hausiert heut durch die ganze Stadt.

Den Bleisti ft. die Feder, die S c h o k o l a d e ,
das Ei, die Orangen, die P u t z p o m a d e ,
Seluihbandelpáckchen und Z u c k e r t i i t c h e n .
Stecknadeln und Fingerhiitchen,

Die Egoisten hiibsch fein allein,
die andren in Trupps, bald groB, bald klein.

buntfarbige Taschentiicher
und zierliche Anmerksbíichel,

Docli j e d e r sich sputet und spannt die Krafte,
denn Zeit ist Geld auch bei d i e s e m G e s c h a f t e .
So denn in j e d e š H a u s hinein

den Zwieback und blitzend F i n g e r r i n g e l ,
Salzstangel und knusprige Osterkringel,
auch Hosentráger und Farbenappel,
Zahnstocher und Seifenzappel,

sie lustig schrein:
Heut komnťr ock zun Griendorsche!

Oblaten, Mohnhornel,
ganz frisch votn FaB

Zu Onkel und T a n t e n ,
Verwandten, B e k a n n t e n
zuerst der Schritt wird gelenkt.

eine saure G u r k e und wie z u m SpaB,
einen Hering und g e r á u c h e r t e Sprotten
neben Packchen gegen M a u s e und M o t t e n ,
dann Ráucherwiirstel

Doch die Zeit, sic drángt
und rasch mit geroteten Wangen
wird weiter von H a u s zu Haus g e g a n g e n .
Ober T r e p p e n und Stiegen
sie stolpern und fliegen,
fast a t e m b e n o m m e n .

und Wichsbiirstel.
Sogar ein Messer mit s c h a r f e r Klinge
Und mancherlei andre Dinge.
Zuletzt entleer m a n noch a u f d e m T e l l e r
Die Kronen, f u n f z i g und z w a n z i g Heller. Do g i b ť s denn bei M u t t e m ein groB G e v v u n d e r

Dem andren zuvorzukommen.

ob all dem willkommenen Plunder.

Beim Bácken don richts gor f u r n e h m fein,
s wani doch nej e t w a n K r o p f n sein?
Nei s att ock, h o u t Hans seyn Sack gestimint,
kej W u n d e r , weil j e d e n Q u o r k har n i m m t .
Die Frejde, Korl a sech R i e s e n g e s c h e n k !

Sie selbst versenkt sich noch g e m zuriick
ins lángst v e r s c h w u n d e n e G r i i n d o n n e r s t a g s g l u c k
Und sicher der seelige N o a h hatte g e l a c h e l t
in seinem Archenbette, o b solch e i n e m W u s t von
Sachen, die Kinderchen F r e u d e m a c h e n ! .

Do drinne kriechťns en ganzen Pfeng!
Ob m r zu B r a m e m o j noj w u n n ?
Nej macht ock mit d a h n k e j n W u n d e r .
We chiť por i u m p e h e n Z u c k e r b u n n
loutsch ich inr nej de S o j F n runder.
So tauscht m a n seine E r f a h r u n g e n aus,
daB man die Zeit nicht gerade u n ť s Leere,
daB gleich man weiB, wo ein gastliches H a u s
und nicht nur t a p p e ins Ungefahre.
So fuilen sich d e n n die K ó r b c h e n u n d T a s c h e n ,
als k á m e m a n j u s t vorn Paschen.
Um die neunte S t u n d e die StraBe sich leert
und g a b e n b e s c h w e r t
man eilt zu M u t t e r n mit dem Pack
um los zu w e r d e n den Gabensack.
Dort auf d e m g e r á u m i g e n T i s c h e

„OSTERREITER"
VELIKONOČNÍ JEZDCI NA KONÍCH

Od roku 1844 - kdy v Mikulášovicích vznikl Spolek velikonočních jezdců

-

začaly se v obci konat slavnostní průvody na koních. Spolek jezdíval často o
síle šedesáti i více členů, ve slavnostní uniformě. Každý jezdec měl
žlutočervenou šerpu, cylindr a čistého koně. Po malém pohoštění na sedláckém
statku se jezdci ubírali pomalým tempem směrem za zpěvu zbožných písní ke
kostelu. Všude bylo mnoho přihlížejících, dokonce i z blízkého Saska. Jezdci
pak následně navštívili také Malé Mikulášovice, Tomášov a horní část obce.
Vybrané finanční dary byly věnovány na opravu kostela.

Velikonoční jezdci ve Vilémově.

VELIKONOČNÍ J E Z D C I NA SVÉ VYJÍŽĎCE V LIPOVÉ
V neděli o Velikonocích, v pět hodin ráno, se jezdci shromáždili k objížďce
kostela. Pak se vydali do horní části obce a velikonoční pěvci do dolní. O půl
desáté byla sloužena polní mše „Feldmesse" před děkanským kostelem. Poté se
jezdci vydali opačným směrem do dolní části obce, kde vystřídali pěvce. Ti se
přesunuli do horní části. Po cestě obě skupiny zpívaly, modlily se a vybíraly
milodary na kostel. Jezdci navštívili každý sedlácký statek, kde měli doma
jezdce. Koně pak dostali kousek cukru a jezdci kořalku na posilněnou.
Spolek velikonočních jezdců v Lipové byl založen v roce 1706. Poslední jízda
na koních se uskutečnila v roce 1941. Poté byl tento křesťanský zvyk zakázán.

(Osterreiter in Hainspach beim Umritt, in Unser Niederland, Folge 533, April 1994, s. 100)
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Salmovský sbor velikonočních pěvců
(Die Salmdorfer Ostersanger)

Vilémovská slavnost dětí
(Snímek z třicátých let 20. století)

L i e d d e r S a l m d o r f e r Ostersiinger:

Der Ostermorgen
Die Lerche slieg am Ostermorgen
Empor ins Klarste Luťtgebiet
Und sehmettert, hoch im Blau verborgen,
Ein freudig Auferstehungslied.
Und wie sie schmetterte, da klangen
Wach auf, das Alte ist vergangen
Wach auf, du froh vérjungte Zeit!
Wacht auf und rauscht durch Tal, ihr Bronnen,
Und lobt den Herrn mit frommen Schall!
Wacht auf im Fruhlmgsglanz der Sonnen,
Ihr griinen Halm' und Láuber all!
Ihr Veilchen in des Waldesgrunden,
Ihr Primeln weiB, ihr Bluten rot,
Ihr solit es alle mit verkiinden:
Die Lieb' ist stárker als der Tod.
Wacht auf, ihr tragen Menschenherzen,
Die ihr im Winterschlafe sáumt,
In dumpfen Luften, dumpfen Schmerzen
Ein gottentfremdet Dasein tráumt;
Die Kraft des Herrn weht durch die Lande
Wie Jugendhauch, o láBt sie ein!
ZerreiBt, wie Simson, eure Bandě,
Und wie die Adler solit ihr sein!
Wacht auf ihr Geister, deren Sehnen
Gebrochen an den Grabern steht,
Ihr truben Augen, die vor Tránen
Ihr nicht des Friihlings Bluten seht,
Ihr Grubler, die ihr fernverloren
Traumwandelnt int auf wiister BahnWacht auf, die Welt ist neugeboren,
Hier ist ein Wunder, nehmt es an!
Ihr solit euch all des Heiles freuen,
Das liber euch ergossen wird:
Es ist ein ewiges Erneuern
Im Bild des Friihlings offenbart.
Was díirr war, grunt im wehn der Lufte,
Jung wird das Alte fern und nah,
Der Odem Gottes sprengt die GrufteWacht auf, der Ostertag ist sa!

Velikonoční píseň Salmovského sboru

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
K uctění svátku Božího těla (Fronleichnam) se za pěkného počasí
v mnoha obcích konal slavnostní průvod. Účast bývala vždy velká.
Nechyběla zde tzv. děvčátka v bílém (weíBen Mádchen) - oblečená
v bílých šatečkách a s květinovými věnečky na hlavách. Vpředvečer
slavnosti se vyzdobily čtyři oltáře, které byly rozestavěny po návsi.
Cesta, po které procesí kráčelo, se ozdobila břízkami, stejně tak jako
některé domy a interiér kostela. V Mikulášovicích se v tento den
vystřelovaly slavností salvy.

Slavnost Těla a Krve Páně ve Vilémově
(Snímek z třicátých let 20. století)

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Čtyři zdobené oltáře ze slavnosti Těla a Krve Páně v Mikulášovicích.
(Snímky pochází z 1. poloviny 20. století)

Sonntag
ConntníT fruh um fúnfe gehts wíeder los
Jacftmittag wird der alte Komg mit Musik at
der dann seinen Abschiedsgroschen zohlt.
Schuldittrich, ein treues Mitglied, das muss man sagen,
hat durch 25 Jahre die Vereinsfahne getragen.
Am SchieBstand wird dann geschossen, dass es nur so knailt
und auf den StraBen das Echo widerhallt.
Damit sich aber keiner zu lange weilt
wird von Taschken Karl der Dienst eingestellt.
Jung Pepi muB zahlen recht fleiBig das Geid,
der freut sich wie ein Schneekónig, was kostet die Welt.
Winkler und Bendel mussen Buden kassieren
Kauthe Arthur muss zwei Schutzenliesels umsonst fnsieren
Radl Richter als Schiessmeister ist allen bekannt
er druckt jedem Schutzen beim Schiefien die Flintě in die Hand
Mayer Toni muB im Želte die Gáste unterhalten'
doch einmal da hat es túchtig gekracht
die Gáste haben sich kugekrund gelacht
denn Toni war durch die Bretterwand verschwunden
und hat sich dabei die Rippen beschundcn.
Die zwei SchieBháusel sind ein wahres Gedicht
bei Tage wird geschossen und abcnds wird eineVliisterkne.pe eingericht
ín einer Ecke da spielen fleiBig die Schrammeln
und die Liebespárchen tun sich dort versammeln
Wird es dann wieder finster, ist das nicht zum duchen
1
dlena
hat
Párchen
i
r , sich
. manch
, .
n 1 •schon
o , im mMaterii
» s le^K,,
c h u p p e n verkrochen.
Drasche Johann muB beim SchieBen auch mitmachen
aber Mutti muB Hanm rechts scharf i m A u g e behalten
Schre.ber Wenzel tut sich auch , m Dienst sein Diirstchen st,Ilen
doch das geht seiner Frau stark gegen den Willen
Bohbchs Rudolf taten die Leute gegen Morgen angafien
denn der kam vom Schutzen fest mit einem kleinen AíTen'
Opitz Emil war auch so ein Schlingel, das muB man sagen
der drehte Kauthes Arthur zwei Schutzenliesl an als Pagen
Grunwald Franz, der Musiker, das ist ein lustiger Patron
kann ubers Schutzenfest nicht schlafen - das haste davon

*
iVlontag

Wenn vorbei ist der groBe Rummel
machen wir uber den Festplatz einen kleinen Bummel
Da ist zuerst das ,JDeutsche Haus"fur die, welche dursteln
gegenuber stehen Adolf und Melzer und verkaufen Schutzen Heinrichs Wiirsteln
Gutes Gebáck verkauít Konditor Gunther
doch Konditor Pusch als Konkurent steht gleich dahinter
Zuckerwaren „Radio-Mischung" - unter diesem Titel

Das N i x d o r f e r
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Jahre - Mitte Juli - das tun alle begríiBen,
beginnt in Nixdorf das groBe KónigsschieBen.
Schon lange zuvor wird gespart das Geld
und ist der Tag gekommen wird die Brieftasche auf den Kopf gestellt.
Es freut sich schon jeder, ob kJein und groB,
denn schon am Samstag ist der Hund von der Kette los
Alie

Samstag
Nachmittag um funfe da tun sie schon trommeln,
die Schutzen und Veteranen mussen sich beim Obermcuer versommeln.
Mit Musik wird durch die Stadt marschiert,
der dicke Kofer als Kommandant den Festzug ziert.
Bei den Vorstánden Preiss und YVlach wird „Halt" gemacht
und den beiden ein schones Standchen gebracht.
Weiter wird dann bis zur Wurfelmuhle marschiert,
denn nur dort wird erst umgekehrt.
Die Schutzen schJilpfen beim Mullerfleicher rein
und die Veteranen kehrcn beim Stegbacken ein.
Dort wird verspeist so manche Wurst,
der Appetit gestillt und gelóscht der Durst.
Nach einer kurzen Rast wird neu formiert
und zum Schutzenplatz weiter marschiert.
Angekommen an diesem Orte
geht es durch die groBe Ehrenpforte
und die Musik spielt zum Einzug so ganz wurzig
den alten Regimentsmarsch Numro zweiundvierzig.
Die beiden Vereine werden jetzt durch Schutzenbruder Steinmetz begriiBt
indem dieser dreimal mit der Bóllerkanone schieBt.
Damit wird auch das Schutzenfest eingeleitet,
das allen Besuchern viel Freude bereitet.
„Abtreten" schallt es dann beim Schutzenzelt,
nun freut sich jeder, was kostet die Welt!
Den Stechhahn ins Fass, damit das edle Nass so rinnt,
wohlverstanden: Die Bierprobe beginnt.
Hoffmann Seff, Mennl und Neumann Bruno bedienen,
denn viele Gáste sind zur Bierprobe erschienen.
Zur Theke tut Wlachs Seff seine Schritte lenken,
denn er muss fur die Gáste das Bier einschenken
und der Preissfleischer láchelt, dass seine Knacker sind geraten,
denn die tut Weinerts Karl auf der Róstpfanne braten.
Wcnn es langsam grau wird ist die Bierprobe aus
und so mancher geht nicht mehr alleine nach Haus.

S

t

verkauft Plass Fritz im weissen Kittel.
Doch Friedrich Rudi kennt als Freund keine Grenzen
und macht dem Fritzchen scharfe Konkurenzen.
Neunhauser aus Schonlinde steht gleich dahinter
und verkauft fleiBig Spielzeug und Kinderflinten.
Und von vveitem riecht man schon
Dúfte aus Wahls Pferdewiirstel-Pavillon.
Braucht man vvas zum Appetit auffrischen
kann man kaufen bei Netschasek eine Semmel mit Fischen.
Beim „Deutschen Haus" an der Ruckenvvand

steht Funkens Vinzenz mit seinem Schnittwarenstand.
Strumpfe Kuhnel darf auch nicht fehlen,
der muB den Frauen seine Strumpfe empfehlen.
Will man sich ráchen seinen Hohn
macht man eine Todesfahrt auf Hille Bienels Raupenbahn.
Auf dem Tópfemarkt bei Schusselmichel
decken sich die Frauen ein mit SchOsselchen.
Doch beim Kuhnelbauer und beim Krankenhaus

ist auf einmal das SchieBen aus.
In einem kleinen Zirkus mit einem Affen
den tun die Kinder gem angaffen.
Und willst du deine Krafte ausprobieren
muBt du schnell zu Kraft-Anton marschieren.
Schon mancher hat AnschluB gefunden,
ist er in Messeners Tunnellahrt verschwunden.
Willst du einmal fliegen, dann laufe schnell

zu Dietzens Kettenflieger-Karusell.
Ein kleiner Zirkus mit Ziegenbock und dressiertem Schwein
laděn dich zu einem Besuche ein
Und in Lumpen-Friedríchs Bierzelt
bckommt man einen guten Tropfen fur wenig Geld.
Lehnerts Schiffsschaukel - ohne zu spaBen kann sich auf jedem Rummelplatz sehen lassen.
Und auch Lehnerts Ringelspiel
macht viel SpaB und kostet nicht viel.
Auch SchieBbuden sind auf dem Rummelplatz
da kann man schieBen fur den Schatz eine kleine Miezekatz.
Das eine aber laBt sich nicht verhehJen,
auf einem SchieBen diirfen die Tillebuden nicht fehlen.
Willst du aber auf dem SchieBen nicht alleine sein,
dann lade dir ein Schutzenliesl zu einem Pick-Nick im Freien ein.

Dienstag
Dienstag ist es noch einmal ganz groB,
da ist schon wieder der Teufel los.
ZielbewuBt und unverdrossen

wird der neue Konig abgeschossen
Dieser ist schon, wie mans nimmt,
vor iángerer Zeit schon vorher bestimmt.
Auch wenn er mit Absicht schieBt daneben
er muB dann ein fach daran kleben,
um sechse muB der neue Konig fertig sein.
Er wird dann mít Musike heimgeschafft,
vor den Hausern und auf der StraBe die Bevólkeruno, gafft.
Doch der SpaB ist nicht biilig, neue Biermarken mUssen winken,
denn die Schutzcnbruder haben Durst und wollen trinken
Wenns aber dann dunkel wird, noch vor Mitternacht
wird ein groBes Briilantfeuerwerk angemacht.
Wenn die Raketen tun platzen und leuchten so helle,
rufen die Zuschauer :"Nee, ene Rute, enc griene, ene gale "
Ist das Feuerwerk dann aus
gehen die Zuschauer befriedigt nach Haus.
Noch lange nachher wird besprochen
was jeder crlebt hat fur schóne Sachen.
Doch im „Deutschen Haus", im Kramer Balle,
wird es in der Brieftasche Lichtmess, das Geid ist aiie.
Hab ich auch etwas vergessen, das tut mir v e r z e i h n
ich iad euch daíur heute schon zum nachsten Schutzenfest ein
Aus dem Nachlass von Anna Bómsch, vermittelt von den Brúdern Wilhelm und
Friedrich Rósler, SolingenPima.
Es wurde vermulet, das.s der Text aus der Feder
Pohzei-Herh („ Finz ") slammi. Júngsíe Nachforschungen ergaben: Verfasser ist
Wilhelm bendě!, jun., tíesitzer der tíandwarenfabnk Bendě! 'jun, Ober Nixdorf, die <
bis zur Vertreibung 1945 fiihrte.

(Piaschiremn, H.,

Erg/,n^ge„
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Grol3 war sie nicht,
die
Nixdorfer
Esperanto-Gruppe,
aber groB ihr Eifer, diesen
Versuch einer Weltsprache zu
erlernen. Hire Kontakte waren
weltweit.

(Pietschmann, H., Entstehen und Vergehen Nixdorf 1 0 7 6 - 1946, Postdam 1999, s. 95, 105)

I n s e r e Frciw illigc T u m e r í c u c n v e h r Nixdorf ( 1 9 2 8 - 1 9 3 0 )

Jugendfeuerwehr von 1928 aus Nixdorf

Die Nixdorfer
Kunstradfahrer
hatten nicht nur
im Niederland
einen guten N a i n e n !

(Pietschmann, H . , Entstehen u n d V e r g e h e n N i x d o ď 1076 - 1946, P o s t d a m 1 9 9 9 , s. 9 3 , 1 0 6 )

Mitglieder des Nixdorfer Gebirgsvereins
a u f einer Tour im Riesengebirge

5.Juli 1936: 40-jahriges Grundungsfest des
Bogenschutzenvereins Ober-Nixdorf
(Pietschmann, H., Ergánzungen zm Heimatbuch - Heft 3, Postdam 2004, s. 151-152)
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Zvčtšcnina pečetidla - „Wolmsdorf Gericht"
Motiv zrcadlově převrácen
(Pečetidlo pochází zřejmě /, 18. století)

Pianoforfe

i
F
ÉSi

V v WřrrVA .

e-ítefi

^•miiuiiixuaaj^

. wifit&WF'
- f f t t f f l

t

>'

\
v

Cyatmolwh--'
"Mund Musik von Bernkrd Séneider.

M*.
lil

Sfá d - í a , Land und Dorf- chen
Wal- dor
Wio- s on, dunk- la
der
Her- wn, frornm und bie-

i Scho- na
2. Gríi- no
fo
5. Su-

1. all,
a. ein
3. haus

l

. I
zln,n

V t^

doch das
und os

und

0

viol

lar- schon-sto Pláfz-chen isí main go- liob-{os Hoi- matscheint auf Fiur und Fol- der aer a - v/ig gclold-nfl Son- tienscho- no frau- fa Lio- dor e r - schal- Ion rr<•oh vom Tal hin-

vvoiB ain
scho- nu

o Si-

gibí as hior und u - borsdúic-Ban un- sor Lcrf-chan
fín- dosf du bei uns zu-

Dorf- chen, wohl- ba- kantil,
Hoi- mat, írautund suB,
UBÍ- dorf- dun, bist mcm Slikk,

"bei uns irn scho - nan Nis- dardu bist ain SfiickvomPa- ra - '
zu dir kahr'ich skfs gam zu-

Kachdruck vorbeíon.

M

M

eimaforí,

N

Texť und Musik von Bernhard Schneider.

t t í : FESL w
..rffc^H-fan-

A
ta.

A 1
»

A

W 5 f a

1. hin, dorf isf dar Wall-fehrfsíil- kr Hoří
í. Last, var- iraa-a aiif dan Gna- den-orf,'
Z. auf, dannweíh' ich dir mein lefz- fes Worf:

im-t-í—3LJ

^

N

1

r

tí Ť

řchtafe-Stt-W

i
ranní-ram Iffl u9 d n Ws
nr
£
,4£
3
g ^ ^
txms-Iauf, horímfii-nas Her-

i. xeiř.Ein Bach-lcin flicBf durchi Tal mif
£.Worf.H8!sí du als Pil- gcr bal u.^
iMií.Und ist bo- an- dal m l

f

t

S*íl-"

r
f—
,, ,
Krch- kin
dos HorMnš Schlagan

manWolms- dorf, mam Hai- iraf- oři!
man Wolms- dorf, mam Hai- mat- oři!
mam Wolms - dorf, main Hai - maf- oři!
-r—^

Ě

taÉi
rvi

^
'f

'l

t*- '

D.C.
rs

HISTORIE BETLÉMŮ

Vánoce, svátky lásky a radosti, přinášejí jesličky, které zlidověly až díky
sv. Františkovi. Ten je právem nazýván otcem vánočních jesliček. Tradice
stavění jesliček patřila a stále patří k nejhezčím vánočním zvykům.
Svatý František vždy toužil prožít vánoční noc prostě, jak ji podle jeho
představ prožívali lidé kdysi v Betlémě. „Proto dal před Vánocemi roku 1223
postavit vjeskyňce nedaleko Assisi (u vsi Greccio) jesle vystlané senem, k nim
přivedl osla a vola, a v tomto prostředí sloužil kněz slavnostní mši, při níž
sv. František zpíval evangelium o narození Páně. Podle legendy se mu potom
v jeslích

ukázalo narozené Jezulátko,

které sv. František

dojatý k slzám

pochoval v náručí. Od té doby šířili především členové františkánského

řádu

jesle v celé Evropě. Již ve středověku se stavěly v kostelích spolu s figurami
sv. Panny Marie a sv. Josefa. "
„Do lidového prostředí jesličky pronikly koncem 18. století, s největší
pravděpodobností

v souvislosti s osvíceneckými

reformami císaře Josefa II.,

který jesle v kostelech i vánočních hry zakázal. Tímto zákazem však tuto
tradiční a poetickou součást oslav vánoc z mysli lidi. nevymýtil. Krásný biblický
příběh

o chudé pronásledované

matce

a bezbranném

dítěti si

udržuje

nadčasovou platnost. Lidé na venkově si začali stavět vlastní jesličky.

Někteří

se snažili napodobovat to, co viděli v kostelech, jiní vymysleli pojetí vlastní. Již
v prvních lidových jesličkách se kromě tradičních postav, známých z bible,
objevují i další postavy, které řezbáři znali ze svého okolí - venkované, vesničtí
řemeslníci, pastýři, ponocný.
Pro většinu betlemářú se práce na betlému stala celoživotní zálibou, pro
některé i skrovnou obživou. (...) Betlémy se zhotovovaly z nejrozmanitějšich
materiálů. Kromě vyřezávaných ze dřeva jsou známé i keramické

betlémy,

vázané z kukuřičného šustí, těstové, voskové, sádrové, ručně malované

na

deskách dřeva i na papíru a od poloviny 19. století také tištěné na arších. "

(Vondniška, V., Církevní rok a lidové obyčeje, České Budčjovice 2005, s. 82-83.)

BRATŘI BIENERTOVI

Mezi největší novodobé znalce kraje patřili bezesporu bratři Bienertovi.
František byl strojním inženýrem v podniku Bytex. Osud jeho o tři roky
staršího bratra Eduarda byl velmi komplikovaný. Poválečný odsun, kterému se
měl podrobit z celé rodiny jen on, vyřešil zcela atypickým způsobem - a to
tajným návratem.
„ V roce 1968 začal hořet ve Šluknově dům v blízkosti fary, z níž vyběhl
neznámý muž. Když byl identifikován, zjistilo se, že jde o člověka, který nemá
na našem území co pohledávat.

Byl totiž Němcem z „odsunu", kživotu

mu

muselo stačit jen pár metrů půdní prostoty. Celých třiadvacet let se skrýval.
Dostal

se před soud, ale nebyla shledána vina a nakonec u nás pobíral i

důchod. Ty roky Eduard na půdě pilně studoval historii a národopis
seznamoval s tím bratra. Ten vedl oddíl turistiky a nikde nepopsané

a

věci

předával ústně dál, nadšencům a milovníkům kraje. Pořádal turistické akce,
třeba pouť za měsíčnicí vytrvalou, na skalní hrádky či ledopády, k pomníčkům
naší domoviny či na prastará obětní místa ve skalách. Eduard si vedl zápisky
německým

těsnopisem,

František

nachodil

odpočítával švýcarským krokoměrem.

stovky

kilometrů,

O domácnost se starala

které

si

neprovdaná

sestra Alžběta a zdálo by se, že věrné sourozence nic nerozdělí. Osud byl ale
nemilosrdný.
Jedné noci v září 1990 je sestra nalezla v tratolišti krve, odkud právě
utekl loupežný vrah, který zde hledal peníze na opravu šluknovského

kostela.

Ve věku 79 let zemřel ing. František Bienert (po bratrově nalezení prý údajný
agent StB, jak vysílala TV Nova v pořadu Na vlastní oči), o tři dny později,
19.9. Eduard. Po jejich smrti se záhadně z domu ztratilo mnoho
k historii kraje. Nebylo by třeba tolika slov, kdyby nešlo 0
informací

k regionu,

předávaných

ústné.

Pnu,,

byli

dokumentů

unikátní Studnici

Bwtwrlové

v kraji

tolik

oblíbeni. Pamětní desku najdete v Kyjovském údolí naproti jeskyni Vinný
sklep."

(Březinová, T„ 100 i 1 zajímavostí s nejsevernějších Čech, Praha 2003, s. 86-87.)

Heimatspfarrer Hans Pietschmann, Hainspach / Bad Homburg:

Was ist also Heimat? Heimat ist dort, wo Kinder die ersten Lante gehórt
und die ersten Worte gesprochen

haben. Papa, Mama, Opa, ..., wo sie ins

Grab von Grojkltem,

und Bekannte

Nachbam

erstmals Blumen

geworfen

haben, wo sie ihre erste Prágnng durch Eltern, Landschaft, Brauchtum, Berge
und Wálder, Wiesen und Wálder, erfahren haben. Heimat ist dort, wo die
Wurzeln unserer Lebensgeschichten
wo wir mit Nachbarskindern

liegen, wo wir zu leben angefangen

spielten und tollten, wo wir uns

ge bor gen und zu Hanse fiihlten.

Heimat

haben,

angenommen,

ist dort, wo uns verstehen

verstanden werden; wo Menschen in Solidaritat einen Lebensraum

und

gesta/ten,

der als wohltuend und tragend empfunden wurde. "

(Aus dem Weihnachtsbrief des Ortsbetreuers von Hainspach, Weihnachten 1998)
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VELIKONOCE
P o h á d k y , b á s n i č k y , říkadla, h á d a n k y ,
náměty do výtvarné výchovy

Použité p r a m e n y :
Skopová, K., Lidová tvorba, KADENCE, Pardubice 1995
Šottnerová, D , Velikonoce, RUB1CO, Olomouc 2004

O ZELENÉM VAJÍČKU
Eduard

Petiška

„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko," řekla slepička kohoutkovi
„Kdopak to kdy slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka," polekal se kohoutek.
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči," řekla umíněná slepička.
Sel kohoutek hledat zelené vajíčko.
Přišel k paní krůtě.
„Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?"
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelená vajíčka? Jdi k tetě huse, třeba nějaké
má."
Sel kohoutek k tetě huse.
„Teto huso, nemáte zelené vajíčko?"
I ty jeden kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko."
„Jdi a zeptej se spacku, třeba t a m najdeš zelené vajíčko."
Sel kohoutek ke špačkům.
„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemate ně„Kdepak bychom je vzali," říkali SčPra^C ik ^ V e- a ,l e
o zeleném vajíčku."
° ' »

ze

PteJ

se

drozda, snad ví

Šel kohoutek k drozdovi.
„Prosím pěkné, drozde, slepička mé posílá pro zelené vajíčko, nemáš nějaké?
Uz jsem byl u pam krutý, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko.
JNemas-lije, aspoň mi porad.
Drozd odpověděl:
„Zelené vajíčko nemám, ale snad Jiee DhnHp
tv,íf oi^- - i m ,
, .
llcle m i t
a,, ,
i i , v. , \
.
skřivanek. Toho se zeptei.
F J
Sel kohoutek ke skřivánkovi.
Ď zelené v n ^ w ; ci
„Skřivánku,
prosím
pěkně,
nemáš
--i
, abych
, .
• . V , . v.
i „v .
'
^eiene vajíčko/Slepička me posila,
ji n e i a k e p ř i n e s l . Uz j s e m byl u D a n í KWWH^
„ t. ± i
„ ^ ;
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•í i •
i
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j
t y , u tety husy, u š p a č k ů

a nikde jsem zelene vajíčko nedostal "

J

u drozda

'

Skřivánek se zamyslil a povídá:
„Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li zelené vajíčko u ní,
nikde je nenajdeš."
Šel kohoutek k babičce sově:
„Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá,
abych jí nějaké přinesl. Už jsem byl u paní krůty, u tety husy, u špačků, u drozda, u skřivánka, a nikde jsem zelené vajíčko nedostal."
Babička sova ospale zamrká a povídá:
„Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, ať jen snáší bílá vajíčka."
Kohoutek jde smutně domů.
Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a dává barevná
vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené.
Frrr - vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem
k slepičce.
„To je krása, kohoutku," raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se
na ně.
Vajíčko pod ní křupne a zbudou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm
není.
„Bílá v a j í č k a jsou přece jen lepší," povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich
vy líhne kuřátko."
A kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko.
Martínkova čítanka a dvě klubíčka

pohádek

DEVĚT
Josef Kožíšek
Byla jedna slepička a ta měla devět kuřátek. Osmi říkala všelijak, deváté se
jmenovalo Pipka. Kdykoli našla slepička zrnko a na kuřátka volala, osm se jich
radovalo, deváté bylo smutné. Rmoutila se Pipka, že zrnko není vždy jenom její,
a říkala: „Škoda, že je nás devět!" A když navečer sešla se kuřátka kvočně pod
křídla, osm se jich radovalo, deváté se neradovalo. Litovala Pipka, že se vždycky nedostane na místečko nejteplejší, a myslila si: „Škoda, že je nás devět!"
Jednou šel kohoutek do Prahy na pouť a povídal: „Kikirihi, kuřátka! Dobře
slepičku poslouchejte; přinesu vám z pouti sladkou krupičku!" Osm kuřátek
se těšilo, ale Pipka celý den vzdychala: „Škoda, že je nás devět! Kdybych byla
sama, byl by celý kornoutek můj!" I přemýšlela, jak by dostala všechnu krupičku sama. „Vím, co udělám," myslí si, „půjdu kohoutkovi naproti a kornoutek na
něm vyloudím." Neřekla doma ani slůvka a vydala se na cestu.
Ale daleko nedošla. V zahrádce již nevěděla, kterou pěšinkou se chodí do
Prahy. Ale zpíval tam na keři ptáček a toho se zeptala: „Milý ptáčku, tebe křidélka nosí po celém světě. Pověz mi, kudy do Prahy. Kohoutek je tam na pouti
a přinese mi sladkou krupičku. Dám ti také zrnečko." A ptáček zazpíval: „Lilililili!" „Aha," myslí si Pipka. „Kolem lilií." Pospíchala na tu stranu, kde rostly
lilie. Byl jich v zahrádce celý záhonek; ale včera hospodyně jednu vykopala a po

té zbyl v zemi důlek. Pipka nedávala pozor na cestu
a buch!, spadla do důlku. Bědovala, naříkala, ale
z důlku se nedostala.
Zatím se kohoutek vrátil jinou stranou a nasypal
kuřátkům sladké krupičky. Kuřátka zobají a kohoutek si je počítá. Když jich napočítal jen osm, ptá se
starostlivě: „Kde je Pipka?" Ale nikdo o ní nevěděl.
I rozběhla se kuřátka po dvorečku, ale o Pipce
nikde ani vidu, ani slechu. Slepička naříkala, že
snad se utopila v rybníce. Prosila tedy kmotřičku
kačičku, aby prohlédla vodu, a sama zase prohlížela ve dvoře každý koutek.
Zatím jedno kuřátko zaběhlo do zahrádky a tam
někdo naříkal: „Píp, píp!" - „To je naše Pipka,"
raduje se kuřátko a běží k liliím. A hle! V důlku
sedí zmořená Pipka a naříká, že zahyne. „Neplač,
Pipko!" těší ji kuřátko. „Hodím do jamky lupínek
a bude dobře!" Hodilo dolů žlutý lístek. Pipka se
naň postavila, ale z důlku nemohla. Kuřátko hledalo jiný lístek a zase s ním k jamce. Ale důlek byl
pořád příliš hluboký a Pipka stále naříkala: „Zahynu dříve, než samo důlek naplníš. Škoda, že nás
není víc!" Běželo kuřátko pro ostatní a za chvilku
osm zobáčků snášelo do důlku zvadlé listí a suché
větvičky. Teď se důlek rychle zasypával, Pipka po
násypu vystupovala výš a výš a už jí vykukovala
hlavička. „Dobře, že je nás devět!" zajásala a hop!
vyskočila mezi kuřátka. Kuřátka s ní běžela domů
a slepička nevěděla radostí, co počít. Vtom se od
rybníka vracela kachna se svou rodinou a také byla ráda, že je Pipka zase na světě. Každému kachňátku Pipka vyprávěla, jak spadla do důlku a jak ji
osm kuřátek vysvobodilo. „Dobře, že je nás devět!"
stále si přitom pochvalovala.
Ze sladké krupičky našla Pipka jen jediné zrnko
v pohozeném kornoutku, a to ještě byla dlužna ptáčkovi.
A přece ostatním kuřátkům přála a vždycky říkala: „Dobře, že je nás devět!"
Na výsluní

POHÁDKA O ČERVENÉ SLEPIČCE
•J. A. Novotný
Byla jednou jedna slepička a ta našla zrnko žita. Zavolala kočku, vepříka
a kačera. „Kdo z vás mi pomůže to zrnko zasít?" ptala se.
„Já ne!" řekla kočka. „Já ne!" řekl vepřík. „Já ne!" řekl kačer
Zasela tedy slepička sama... a čekala, dokud nevyrostl klásek. Pak se ptala„Kdo mi pomůže žít a sklidit?"
„Já ne!" řekl kačer. „Já ne!" řeklo prasátko. „Já ne!" řekla kočka.
Žala tedy slepička sama.
„Kdo mi pomůže vymlátit?" ptala se potom.
„Já ne!" „Já ne!" „Já ne!" volala zvířátka
Slepička vzala cep a vymlátila sama všechno žito. „Kdo mi pomůže to zrní
odnést a semlitr
„Já ne!" řekla kočka. „Já ne!" řekl kačer. „Já ne!"
řekl vepřík.
A tak slepička sama zrní semlela, zadělala
těsto na chléb a upekla jej.
„Kdo mi pomůže ten chléb sníst?" zeptala se naposled.
„Já!" „Já!" „Já!" křičela zvířátka jedno
přes druhé.
Ale slepička řekla: „Nechtěli jste ani
sít, ani žít, ani mlátit; nechtěli jste mlít
ani péci, nebudete taky jíst!"
A dala chlebíček svým hodným dětem.
Pohádka o červené slepičce

Básničky a říkadla
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VAJÍČKO

VELIKONOČNÍ SKLÁDAČKA
Josef

Brukner

V každém vajíčku je žloutek
a na každé jívě proutek.
Na každém tom proutku - trará kočičky se líhnou z jara.
A všechny ty kočičky
chtěly by hrát kuličky
s kulatými vajíčky.
Nuže tedy - ať si hrají.
My se budem koukat,
jestli tyhle kočičky
umějí hrát kuličky
s kulatými vajíčky,
nebo jenom mňoukat.
Sluníčko, ročník 15, č. 7

KRASLICE
Petr Novák.
Babiččina prababička
znala od své babičky
tajný recept, který radí,
jak zacházet s vajíčky.

Místo kamen máme svíčku.
Ta má horký plamínek.
Máma kreslí po vajíčku
nejlíp ze všech maminek.

Velké hrnky na barvičky,
vosk a teplá kamínka.
Takhle se to od babičky
naučila maminka.

Rozpuštěným včelím voskem
zdobí žlutou kraslici.
To, co umí od babičky,
učí malou Alici.

Veselé Velikonoce

CERVENE VAJÍČKO
Petr Novák
Hanka vzala vajíčko,
barvila je na červeno.
Potom do něj jehličkou
vyškrabala moje jméno.
Praví staré obyčeje,
že když s Hankou vejce sním,
ať se děje, co se děje,
jednou se s ní ožením.
V pondělí se k Hance ženem.
J á se ženu nejvíce.
Už mám vejce se svým jménem!
Ale...! Je to kraslice.
Zdá se, že můj plán teď vázne.
J a k se s Hankou rozdělím,
když je vejce uvnitř prázdné?
Snad až za rok. V pondělí!
Veselé Velikonoce

VAJÍČKO
František

Hrubín

Slepice, slepičko,
snes mámě vajíčko!
Snesu, až k snídani
dostanu zobání.
A kampak, slepičko,
schováš to vajíčko?
Ve slámě, v jeteli,
hledejte je kdybyste viděli,
jak se směje!

•Jí T é m a

K U Ř Á T K O , SLEPIČKA, K O H O U T E K

BYLA JEDNA SLEPIČKA
Hana Vrbová
Byla jedna slepička kropenatá,
co snášela vajíčka celá zlatá,
a z každého místo kuřátka
vylíhla se večer pohádka.
Kdák-kdák-kokodák,
já tam taky jednou přišel,
pěknou pohádku jsem slyšel,
kdák-kdák-kokodák,
na mou duši je to tak.
Byla jedna slepička kropenatá,
co snášela vajíčka celá zlatá,
a z každého večer vypadlo
pár hádanek nebo říkadlo.
Kdák-kdák-kokodák,
kdo nevěří, ať tam běží,
zlatá vejce v koši leží,
kdák-kdák-kokodák,
n a tnou d u š i j e t o t a k .

Jestli chcete, pojďte s námi
přes Kutě a přes Hajany,
kdák-kdák-kokodák,
na mou duši je to tak.
Košíček zlatých vajíček

VELIKONOČNÍ
František

Halas

Zakvokala kvočna,
kvokna ukvokaná,
zakdákaly slepice,
zlobily se velice
na kohouta.
Proč se zlobí, já už vím,
teď já tomu rozumím.
Zlobí se ty slepice,
že on snáší kraslice,
kvočna jenom vejce bílá!
Bodejť by se nezlobila!
Zakvokala kvočna,
kvokna ukvokaná,
zakdákaly slepice,
zlobily se velice
na kohouta.
Halas dětem

SLEPIČKA
Jan

Carek

Kropenatá slepičko,
snes nám zlaté vajíčko.
Zlaté vejce? - Ach, co s ním?
O zlato já nestojím.
Jak by se mi ze zlata
líhla potom kuřata?
Halas dětem

HOUPY,

H O U P Y

£f Téma
ZAJÍČEK

Petr Denk
Běžel tudy zajíček, houpy, houpy
nesl pytel žemliček, houpy, houpy
Počkej na mě, zajíčku, houpy, houpy
Dej mi jednu žemličku, houpy, houpy
Běžel zajíc přes kopec, houpy, houpy
udělal kotrmelec, houpy, houpy.
Do kola

ZAJÍC
Jiří

Žáček

Skáče zajíc, hopky, hopky,
přes dvě louže, přes dvě kopky,
koukněte se zmizel v lese,
zbyly po n ě m j e n o m bobky.

Z A J E Cl ŘÍKADLO
Jiří Žáček
My jsme malí ušáci,
nemáme nic na práci.
Trénujeme běh a skoky,
přes pařezy, přes potoky.
Učíme se kotouly,
nekoukáme na bouli.

MLSNÝ ZAJÍC
František Hrubín
Zajíčku, jak se máš?
Kde si nejvíc pochutnáš?
V jetýlku, v jeteli,

pak si skočím na zelí.
Ladův veselý přírodopis

VELIKONOČNÍ ZAJÍCI
z francouzštiny přeložil Josef
Cestou kolem vesnice
potkal jsem tři zajíce.
Hodil jsem je do košíka,
vypili mi džbánek mlíka,
hodil jsem je do džbánu,

vypili mi smetanu,
hodil jsem je clo komína,
vypili mi soudek vína,
hodil jsem je do ohníeka,
snesli mi tu tři vajíčka.
Červeno - modro - zelená,
zaječím fouskem barvená.
Klíč od království

Brukner
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BERÁNEK

PROČ NEJDOU BERÁNCI K OVEČKÁM
Jiří Havel
Na nebi se tiše pase
stádo beránků.
Jejich bača teplým hlasem
hvízdá ve vánku.
Na beránky zdola kouká
mírný kopeček.
Na tom kopečku je louka
plná oveček.
Hej, beránci, pojďte dolů,
pojďte k ovečkám.
Zvu vás k zelenému stolu,
travičku vám dám.

. s
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Beránci se touhle krásou
nenechají svést.
Až se setmí, vletu spasou
záhon zlatých hvězd.
časopis Sluníčko

BILY BERAN
J. Křížová
Běží, běží beran bílý,
běží, běží seč má síly.
Přes blata a přes bažiny,
přes blatouchy do lučiny.
Ptá se bobr bobříka:
Kam ten beran utíká?
Pohleď, bobře, dolů z kopce,
čeká na něj bílá ovce.
časopis Sluníčko
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Nebýt mého kokrhání
nebylo by rána ani.
Vstávejte už, lenoši,
dlouho spát se nesluší.
(kohout)
Na lenochy stačím sám,
rád je k práci budívám.
Kykyryký kykyryký,
probuďte ty nezbedníky.
(kohout)
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Chodí pod korunou - král není,
nosí ostruhy - rytíř není,
má šavli - husar není,
k ránu budívá - ponocný není.
Kdo je to?
(kohout)
Chodí panna po městě,
má sukýnek na dvě stě.
Když vítr foukne,
všechny je rozfoukne.
(slepice)

Kvokám, kvokám na dvoře,
vajíčka jsou v komoře.
(slepice)
Malý zobáček, žlutá peříčka,
právě se vylíhlo z bílého vajíčka.
(kuře)
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Je soudeček bez obrouček,
je v něm dvojí víno,
a přece se nesmíchá.
(vejce)
Kulatý dům bez dveří,
bílý jako pápěří.
Klepneš na něj maličko,
hned vyběhne sluníčko.
(vajíčko)

POMLÁZKA
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Bí-lou hous-ku na u-brous-ku

od pe-ka-ře

POMLÁZKA

Text: lidový
Hudba: Pavel Jurkovič
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My po-led-ne

zvo-ní -mc,

tím pa-mát-ku

pro nás u-mřel

a pro nás na

kří-ži pněl.

či-ní-me,

2. O n smrť h o ř k o u podstoupil, by nás hříšné vykoupil
a naše nepravosti ráčil o n n a sebe vzíti.
3. Protož, milý křesťane, modli se Anděl Páně,
aby nás Bůh vždy zachoval na přímluvu Marie.
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VAJÍČKA

Text: M. Vegnerová
Melodie: M. Musilová
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Za-bub-nu-jem na bu-ben, ví-tá-me mě-síc du-ben. Ma-lo-va-ná
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va-jíč-ka sne-se na-še sle-pič-ka. Pojď s e m , ma-lá sle-pič-ko,

i

Ě

3 3f

tí

da-ruj mi své va-jíč-ko. D e j mi bí-lé, čer-ve-né ne-bo m o d - ř e z b a r - v e - n é !

(Děti chodí v rytmu písně po kruhu. Každé má v ruce jednobarevné vajíčko
Uprostředje jedno dítě -slepička, které drží ošatku s vajíčky stejných barev jako mají
ostatní děti. Na konci pisne slepička zvedne jedno vajíčko a které dítě má vajíčko
stejné barvy, odloží je slepičce do ošatky.)
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2. Já jsem malej koledníček, strejčíčku
vytáhněte z vaší kapsy grešličku.

K o l e d n í č k o j dejte, nic se m u n e s m ě j t e , o n vám za to p o d ě k u j e s r d e č n ě
3. Urodí se vam na poli i doma,
budete mět co vyhánět ze dvora:
z maštale hříbátko, ze chlíva telátko, z toho chlívka nejmenšiho j e h ň á t k o .
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Moravská lidová
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2. Nežaluj, b e r á n k u , n a s v o j u g a l á n k u , ona ti uvije věnec z r o z m a r ý n k u .

ZAJÍČEK
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Česká lidová

Mírně rychle
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2. N e b o j í m se tě, myslivečku,
uteču j á ti d o háječku.
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Vyškrabované kras
podkladu b í l á krcsb
Vosková kresba špe
váných".
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• K o h o u t e k (ptáček)
Základem jsou asi 1 cm široké, různě dlouhé různobarevné pruhy papíru, které se tvarují namotáváním na tužku nebo ohýbají a navzájem k sobě podle obrázků přilepují. Hotový výrobek připevníme ke špejli nebo nalepíme na prádlový kolíček a můžeme ho vpíchnout do květináče s obilím nebo připevnit na větvičku, záclonu apod.

• Mlsný zajíček

• Kvočna s k u ř á t k e m

Z krabicového papíru nebo lepenky vystřihneme tvar zajíčka, nohy mu mírně
přehneme směrem dopředu. Dle fantazie
ho dozdobíme textilem nebo barevným papírem. Na bříško mu nalepíme průsvitný
plastikový kalíšek, např. od salátu, který
naplníme lentilkami nebo jinými bonbony.

Z tvrdého papíru vystřihneme tvar kvočny, přičemž každé křídlo je široké asi jako
1/4 šíře těla. Celé tělo potiskneme černou
a bílou barvou, kterou nanášíme pomocí
hrudky z pokrčeného tvrdšího papíru. Vytvoříme tak kropenatou slípku. Hřebínek,
oči a zobák domalujeme nebo vystřihneme
a nalepíme z barevného papíru. Potom
z bílého papíru vystřihneme tvar skořápky
a ze žlutého kuře. Obojí nalepíme na kvočnu, oči, zobák opět dokreslíme. Nakonec
přehneme křídla směrem dovnitř tak, aby
kvočna mohla kuře chránit.

• Figurky
Z barevného papíru nebo textilu vystřihneme detaily jako oči, nos, ústa,
uši atd. Vlasy uděláme z papírových
proužků, které přes tužku dle potřeby
natočíme. Z tvrdého výkresu, na který
jsme nalepili barevný papír nebo textil,
vystřihneme pruh nebo pruh mírně rozšířený na jednom konci (jako do kornoutu). Oba konce k sobě přilepíme nebo
sešijeme. Obvod by měl být tak velký,
aby jím vajíčko - hlava nepropadlo.
• Slípka
Výkres přeložíme na polovinu. Z textilu nebo
barevných papírů vystřihneme tvar těla, zobák,
oko a hřebínek, které nalepíme na výkres tak,
aby záda slípky byla u přeložené hrany. Potom
uprostřed těla vystřihneme kruh. Kraslici polepenou různými semínky (mák, ovesné vločky,
hořčice, ...) navlékneme na nit a zajistíme proti
skluzu např. změklým zrnkem hrachu, fazole
apod. (a to pod vajíčkem a kousek nad vajíčkem
uvážeme další, aby neklouzal výkres). Pak volný
konec nitě navlečeme do jehly a protáhneme je
uprostřed přehnuté strany výkresu. Vajíčko tak
visí uprostřed této stříšky v prostřiženém kruhu.
Výrobek může být oboustranný, takže v těle slípky je průzor. Hotovou slípku můžeme zavěsit do
okna nebo kamkoliv do prostoru.
• Šašek
vajíčko napíchneme n a špejli, horní dírku zajistíme
kouskem plastelíny nebo zalepíme páskou. Vystřihneme k r u h
z barevného papíru a vytvarujeme z něho kornout - čepici, kterou
přilepíme na vajíčko. Z měkčího barevného obdélníku poskládáme
varhánky, uprostřed uděláme dírku a navlečeme
i
na špejli pod vajíčko (mašle). Detaily na
obličeji buď nakreslíme, nebo vystříháme
i nalepíme z barevného papíru. Plotový výrobek můžeme zapíchnout do květináče
s pokojovou květinou nebo naklíčeným
obilím či řeřichou.
Podobným způsobem můžeme
zhotovit závěsnou dekoraci.
Vajíčkem a varhánky však provlečeme stuhu, kterou zavážeme na jednom
konci n a mašli. Vajíčko můžeme ozdobit
puntíky, čtverečky, proužky vystřiženými z barevných
papírů.
Vyfouknuté

• Květina
Vajíčko obarvíme na žluto. Z barevných papírů anebo
textilu nalepeného na tvrdý papír vystřihneme dva kruhy, uvnitř vystřihneme menší k r u h , takový, aby se do něj
vešlo vajíčko a nepropadlo. Okraje těchto dvou kruhů
obstřihneme ozdobnými nůžkami anebo prostříháme
ozdobnými „zoubky". Takto vyrobíme okvětí, které nasadíme na vajíčko a lehce přilepíme. Podstavec vytvoříme
tak, že opět z barevných papírů (textilu) vystřihneme
kruh a obdélník, který může být na jedné straně delší,
stočíme ho do válce, slepíme k sobě oba konce. Válec pak
přilepíme ke kruhové podložce. Nakreslíme a vystřihneme, nebo přímo vystřihneme z barevných výkresu motýltne
ka, přilepíme ho na vajíčko a vajíčko vložíme do válce.
• Ptáček
Do vyfouknutého vajíčka dáme z jedné strany kousek špejle
a zapíchneme ho do poloviny bramboru. Oči vytvoříme ze
spirálovitě stočeného a nalepeného tenkého provázku. Pro
zobáček opatrně špičkou nože vyklepeme otvor, do něhož
vložíme ulomený kousek větvičky. Ocásek je z nalepených
pírek.

• Vázička n a s n ě ž e n k y
Na výrobu podstavce použijeme barevný
papír, barevný vlnitý papír nebo textil
nalepený na tvrdém výkrese. Z obdélníku
vytvoříme válec, který oběma konci k sobě
přilepíme nebo sešijeme. Z jednobarevného papíru ustřihneme pruh, který bude
dlouhý, jako je obvod válce. Tento p r u h
nastřihneme asi do 2/3 v pravidelných asi
1 cm širokých proužcích. Nedostřiženou
částí vlepíme pruh dovnitř válce, malé
proužky lehce natočíme přes tužku směrem ven. Potom vložíme dovnitř polovinu
skořápky od vajíčka, nalijeme dovnitř
vodu a vložíme malou kytičku sněženek.
Skořápka vypadá nejlépe, je-li přírodně
bílá. Místo sněženek můžeme použít suché drobné květinky.

• Opět zajíc
Na tvrdý výkres nalepíme vybraný zbytek textilu,
obkreslíme tvar zajíce (hlava, přední packy) a pruhy po obou stranách, které potom budou obepínat
vejce. Vystřihneme a dotvoříme detaily (rovněž ze
zbytků textilu). Potom změříme obvod vajíčka, které chceme vložit dovnitř, a oba konce p r u h ů k sobě
přilepíme nebo sešijeme kancelářskou sešívačkou.

Nakonec přilepíme ocásek.

• Slepice
Tvrdý výkres přehneme
na poloviny, obkreslíme
šablonu tak, že místo, kde
bude zobák, je u přehybu.
Tvar šablony slepice je
jakoby trochu předsunutý
břichem dopředu a ocas
směrem dolů, je to kvůli
stabilitě hotového výrobku. Pak vystřihneme,
konec ocasu rozstříháme
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KŘÍŽOVÁ CESTA
Křížová cesta znázorňuje Kristovu cestu v Jeruzalémě od Pilátova
odsouzení až k ukřižování na Kalvárii a položení těla Kristova do hrobu.
Základem křížové cesty je 14 architektonických prvků vymezujících 14
modlitebních zastavení věncích. Zastavení je architektonicky ztvárněný
kamenný sloupek se stříškou a nikou (výklenkem) pro obraz nebo reliéf,
znázorňující ustálené výjevy označované římskými číslicemi 1 - XIV. Tento
počet byl stanoven v Jeruzalémě v 1. polovině 16. století. Ve snaze co nejlépe
věřícím přiblížit příběh posledních dní Ježíše Krista bývaly křižové cesty
rozšiřovány o další výjevy zmiňované v Bibli.
Ve výklencích jednotlivých sloupků zastavení jsou obrazy vlastní
křížové cesty, nazývané též Via Dolorosa:
I.

Ježíš je odsouzen Pilátem Pontským k smrti.
Když se shromáždil zástup, ptal se jich Pilát: „Koho z těch dvou vám
mám propustit?" Oni volali: „Barabáše!" Pilát jim řekl: „Co tedy mám učinit
s Ježíšem zvaným Mesiáš?" Všichni volali: „Ukřižovat!" Namítl jim: „Čeho se
vlastně dopustil?" Ale oni ještě více křičeli: „Ukřižovat!" Když pak Pilát viděl,
že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima
zástupu a pravil: „Já nejsem vinen krví tohoto člověka; je to vaše věc. " /Pilát
provedl symbolický židovský očišťovací rituál. Přitomní věděli, že se tak chce
zbavit viny.) Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl
ukřižován.
H.

Ježíš bere na sebe kříž.
Ukřižování bylo starobylým způsobem popravy, který Římané přejali
od Řeků. Používal se jen pro nejtěžší zločiny, jako byla např. zrada. Smrt
ukřižováním byla spojena s nepředstavitelným utrpením. Tělo se postupně
hroutilo svou vlastní tíhou a oběti se stále hůře dýchalo.
III.

Ježíš poprvé padá pod křížem.
Odsouzení byli často zbičováni a pak přinuceni nést těžký kříž až na
místo popravy. Bičování je však často zeslabilo tak, že kříž neunesli.
IV.
V.

Ježíš potkává svou matku Marii.

Ježíšovi pomáhá Šimon z Kyrény.
Ježíš klopýtne a kolemjdoucí je přinucen pomoci mu nést kousek cesty
jeho kříž. Kyréne bylo velkým městem v severní Africe (dnešní Tripolis), kde
žilo početné židovské obyvatelstvo. Simon byl pravděpodobně poutník, který
přišel do Jeruzaléma slavit svátky paschy.

VI.

Veronika podává roušku Ježíšovi, aby si osušil obličej.
Tato scéna stejně jako setkání Ježíše s matkou Marií nejsou v biblickém
Novém Zákoně zmiňovány. Přesto jsou do křížové cesty zařazeny, protože
přibližují hlubokou lidskost celého příběhu.
V zástupu byla také žena jménem Veronika, kterou Ježíš před časem
zázračně uzdravil z těžké nemoci. Když viděla jeho tvář pokrytou krví a potem
podala mu roušku, aby se mohl otřít. Když tak učinil, zůstal na roušce věrný
otisk jeho podoby; Veronika ji poté uschovala jako vzácnou památku.
(Sv. Veronika bývá zobrazována s rouškou, na níž se otiskla Kristova tvář. Do
příběhu ukřižování se dostala až poměrně pozdě, ve 14. století.)
VII.

Ježíš padá podruhé pod křížem.

VIII.

Ježíš potkává jeruzalémské ženy a utěšuje je.
Za odsouzenými se z města vydal zástup lidí. Mezi nimi byly i mnohé
zbožné ženy, které hořce plakaly a Ježíše litovaly. Ježíš se k nim obrátil a řekl
jim: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými
dětmi." A předpověděl zlé časy, které město čekají.
IX.

Ježíš potřetí padá pod křížem.

X.

Ježíš je vysvlečen.
Když došel smutný průvod na Golgotu, svlékli katané Ježíšovi šaty.
Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal. (Nešlo zde o myrhu
obvykle užívanou v parfémech. Tento druh myrhy byl podobný opiu a byl znám
tím, že tišil bolest.)
XI.

Ježíš je ukřižován.
Ježíše přibili na kříž. Nad jeho hlavu upevnili podle Pilátova nařízení
nápis „Ježíš Nazaretský, král židovský" (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum,
zkratka INRI). Spolu s ním ukřižovali dva další zločince, jednoho po jeho
pravici, druhého po levici. Vojáci pak losovali, komu z nich připadne roucho,
které Ježíšovi svlékli. Dav pod křížem se Ježíšovi vysmíval. Mnozí ho
posměšně vyzývali, ať si pomůže a sestoupí z kříže. On se však pouze modlil:
„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Také lotr Gesmas, ukřižovaný po
jeho levici, se rouhal a vyzýval Ježíše, aby zachránil sebe i je, je-li skutečně
Mesiášem. Dismas, ukřižovaný po Kristově pravici, ho však okřikl a požádal
Ježíše, aby na něj pamatoval, až přijde do svého království. Ježíš mu řekl:
„Amen, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji "
XII.

Ježíš na kříži umírá, (pátek velikonoční ve tři hodiny odpoledne)
Pod křížem klečela Maria Magdalena a s pláčem objímala jeho patu.
Vedle ní stála Ježíšova matka Panna Marie a učedník Jan, kterého Ježíš nejvíce
miloval. V poledne se slunce zatmělo a na celou zemi padla tma, která trvala až
do tří hodin odpoledne. O třetí hodině zvolal Ježiš silným hlasem: „Bože můj,
Bože můj, proč jsi mě opustil?" Po chvíli pak řekl: „Žízním." Tehdy jeden
voják jménem Stefanon namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a podal mu ji
k ústům. Sotva Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest." Hlava mu klesla

k ramenům a skonal. Tehdy se země zachvěla a chrámová opona se roztrhla
vpůli od shora až dolů. (Tato opona oddělovala svatyni od ostatních prostor
chrámu a byla symbolem Boží nepřístupnosti. Ježíšova smrt tak odstranila tuto
překážku a otevřela cestu k Bohu.) Setník, který velel vojákům, začal v tu
chvíli velebit Boha a řekl: „Tento člověk byl vskutku spravedlivý!" Všichni,
kdo popravě přihlíželi se ulekli. Mlčky a s hlavami sklopenými se vraceli do
města.
Xm.

Ježíš je sňat z kříže.
Když už nastal večer - byl totiž den přípravy na svátek, předvečer
soboty (Židé mají sváteční den sobotu) - přišel Josef z Arimatie, vážený člen
rady a Ježíšův tajný učedník, a požádal Piláta o Ježíšovo tělo, aby ho mohl
pohřbít. Pilát svolil. Josef koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, za pomoci
zbožných žen ho zavinul do plátna a položil do vlastního dosud nepoužitého
hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen.
Na výjevu vidíme mrtvé Ježíšovo tělo sňaté z kříže, spočívající v klíně
jeho matky P.Marie.
XIV.

Ježíš je uložen do hrobu, (pátek velikonoční navečer před západem
slunce)
Kaple Božího hrobu bývá obvykle vystavěna jako kopie kaple
vystavěné nad Ježíšovým hrobem v Jeruzalémě, tak je tomu i ve Šluknově.
Věžička s úzkými okénky (nazývaná lucerna) osvětluje shora zadní vnitřní
prostor kaple představující skalní hrob. Proto socha zpodobňující mrtvé
Ježíšovo tělo leží pod jakousi lavicí/pultem, což znázorňuje místo pro mrtvé
tělo vytesané ve skále. Do této zadní prostory vedou pouze nízká dvířka a říká
se, že je to proto, aby tam člověk musel vstoupit po kolenou. Na průčelí kaple
je mezi dvěma malými okénky kamenná deska s nápisem připomínajícím
založení křížové cesty. V okéncích jsou ozdobné mříže s písmeny řecké
abecedy - Alfou a Omegou, které mají připomínat, že Bůh vládne nad svým
stvořením od počátku až do konce času.
Ježíšův příběh ovšem nekončí uložením jeho mrtvého těla do hrobu.
Podle Bible byl třetího dne (pondělí velikonoční) vzkříšen a několikrát se
zjevil svým učedníkům a stoupencům, aby v jeho zmrtvýchvstání skutečně
uvěřili. Tyto události připomínaly nástěnné malby v interiéru kaple Božího
hrobu: Vlevo to byla scéna zobrazující ženy - Marii z Magdaly, Marii matku
Jakubovu a Salome - spěchající časně ráno ke hrobu, aby pomazaly mrtvé tělo
Ježíšovo, protože tak nemohly učinit na Velký pátek večer před začátkem
šábesu, sužované velikou starostí: „Kdo odvalí kámen ze hrobu?" Hrob nalezly
otevřený a prázdný a uvnitř slyšely z andělských úst radostnou zprávu o
zmrtvýchvstání.
Obraz vpravo ukazoval Máři Magdalénu (která byla hluboce
zarmoucena, protože si myslela, že bylo tělo jejího učitele z hrobu ukradeno),
jak potkává Ježíše, které ho ale považuje nejprve za zahradníka a žádá ho, aby
jí řekl, kam odnesli tělo Ježíšovo. Ježíš sejí dává poznat a pověřuje ji, aby jeho
apoštolům (učedníkům) doručila zprávu o jeho zmrtvýchvstání. - Na prostřední
stěně nahoře se nacházel obraz zachycující Ježíše poučujícího na cestě do

Emauz dva muže ze širšího okruhu svých učedníků (jeden z nich se jmenoval
Kleofáš), kteří jsou z jeho osudu zmatení a velice stísnění, že to všechno již
bylo předpovězeno ve Starém zákoně. Aby je ve víře ve své vzkříšení
(zmrtvýchvstání) utvrdil a ujistil je, že je to opravdu on, vzal chléb, vzdal díky,
lámal jej a jim podával, takže ho poznali a uvěřili a také oni se pak stali
nadšenými zvěstovateli jeho víry.
Všichni jistě také znáte pojem „nevěřící Tomáš". Po svém vzkříšení se
Ježíš objevil na shromáždění svých učedníků a ukázal jim rány po hřebech na
rukou a ránu od kopí na boku. Jeden z učedníků - Tomáš, však s nimi nebyl a
když mu pak ostatní říkali: „Viděli jsme Pána Ježíše", nechtěl jim to věřit a
prohlásil: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech (=tyto rány se
tradičně zobrazuji na .Ježíšových dlaních ve skutečnosti se ale hřeby přibíjely
na zápěstí a z boku skrz kotníky ukřižovaných odsouzenců) a dokud nevložím
svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." (Protože mrtvá těla nesměla zůstat
na kříži ve sváteční den (= v sobotu), požádali Piláta, aby směli urychlit smrt
odsouzenců zpřerážením kostí. Vojáci tedy šli a zlámali kosti oboum lotrům
ukřižovaným spolu s Ježíšem. Když však přistoupili k Ježíšovi, viděli, že je již
mrtvý, tak mu kosti nelámali. Jeden z nich jménem Longius mu však probodl
kopím bok; vytryskla krev a voda. Krůpěje krve stekly po násadě kopí až na
Longinovu ruku. Když se pak Longinus náhodou dotkl svých očí, které měl již
delší dobou zakalené chorobou, okamžitě prohlédl a viděl lépe než kdykoli
předtím.) Ježíš se mu pak zjevil a vyzval ho, aby pohlédl na jeho rány a dotkl
se jich a Tomáš také konečně uvěřil v jeho zmrtvýchvstání.

Sestavila: Ing. Iva Jabůrková
Použitá literatura:
Rodinná Bible, Nakladatelství Slovarl Praha, 1998
Florcntová H., Kopecký V.: Křesťanské nebe, Artia Granit, Pralia, 1994
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N a Š t ě d r ý clen

Stromečku, vstávej,

Jabloňko, jabloňko,

ovoce dávej,

p r o b u ď se ze s p á n k u ,

u m e j se, u s t r o j se,

dej n á m ovoce

je Štědrý d e n !

plnou vopalku!
Z

Z

Kladska

Litomyšlska

Dej ti P á n B ů h š t ě d r e j večír,
zlatá čistá s t u d á n k o ,
n e s u od v e č e ř e d r o b á t k o ,
abys čistou vodičku d á v a l a ,
nikdy nevysychala.
Z jižních

Čech

N e s u , nesu v o d u

J e s t l i na m n e myslí

o vánočním hodu

a j a k o mně smejšlí,

před v r a t a na drníček,

v e z m e - l i m ě n e b o ne,

na zelený trávníček.

na které straně je?

Vodo, vodičko studeničká,

A t bouchá neb seká,1

nese se ti v e č e ř i č k a .

troubí neb píská,

P o v ě z ty m n ě p r a v d u ,

střílí nebo p r á s k á ,

co se tě p t á t b u d u :

řeže nebo jede,

k a m se d o s t a n u ,

ve mlejně-li mele,

na k t e r o u s t r a n u ,

o d p o v ě z mi směle!

kde m ů j milý dnes,
ozvi se m i pes!

Z Cech
1

a t je k o v á ř e m , t e s a ř e m , p a s t ý ř e m a t d .

Chudý Ježíšek

P a n e n k a M a r i a , jeho m á m a .
Vařila by kaši, n e m á z čeho,
poslala b y p r o ni, n e m á k o h o .
Musí J o s e f p r o ni j i t i ,
n e s m í se za d í t ě styclěti.
Z Cech

Mezi h o v á d k a m a leží,
vítr fouká vode dveří,
dítě maličký,
křehnou nožičky,
nemá žádný poduštičky,
Z Čech

Zvířátka u jesliček

S e m pospěšte, p t á č á t k a ,

S ý k o r k a ho v í t á k n á m ,
vítá k nám:

zvířátka,
zpívejte u děťátka:

T y jsi všeho s v ě t a p á n ,

Spi, spi, spi, spi,

spi, spi, spi, spi,

náš J e ž í š k u , spi!

n á š p a n á č k u , spi!

Sem, sem, j a r n í s l a v í č k u ,

I ten m a l ý králíček 1 ,

čížíčku,

stehlíček

z p í v e j libou p í s n i č k u :

v r z a j í u jesliček:

Spi, spi, spi, spi,

Spi, spi, spi, spi,

n á š m i l á č k u , spi!

králi v ě č n ý , spi!

H r d l i č k a se r a d u j e ,

Ž e ž u l k a na n ě j k u k á ,
naň kuká,

cukruje,
čížíčka o k ř i k u j e :

h o l o u b e k na n ě j v r k á :

Spi, spi, spi, spi,

Spi, spi, spi, spi,

náš holečku, spi!

náš holoušku, spi!
1
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Šla Maria, šla do ráje,

Máme jen malý chlíveček,

potkal jest ji anděl Páně.

je v něm uvázán oslíček."

„Kam jdeš, Maria? Nedojdeš,
těžko pod s v ý m srdcem neseš."

.lak Maria tam vkročila,
hned synáčka porodila.

Maria mu nevěřila,

Jak synáčka porodila,

přece do ráje vkročila.

do jesliček položila.

A jak do ráje vkročila,
hned za podruží 1 prosila.

„Podej, Josefe, plínčičky,

„Mv ti podruží nedáme,
komory žádné nemáme.

at závinem to maličký."
Maličký jsme zavinuli,
do jesliček položili.
Z
1

byt u hospodáře

Berounska
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NESEM VÁM NOVINY
česká
Moderato (mírně)
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A7

D
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2. K němužto andělé z n e b e přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
dar>' nesli.

3. Andělé v oblacích prozpěvují,
narození P á n ě ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.

Půjdem spolu do Betléma

J —

E Q
Půjdem

spolu
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ku,

pa náč ku!

2. Začni, Kubo, na ty dudy:
dujdaj

3 A ty, Janku, na píšťalku:
dudli, tudli, dudli dá!
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4. A ty Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli, dá!

5. A ty, Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, ruma dá!....

JAK JSI KRASNE, NEVINATKO
moravská
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2. Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé udičky,
já zas trochu mlíčka,
by kvetlv tvá líčka.

4. A co my ti, nuzní, dáme?
Darovati co nemáme,
my ti zadudáme,
písně zazpíváme.

3. Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti.
libě žertovati.

5. Pastuškové mu dudaju,
zvuky dud se rozléhajú,
slavně dudy dujů,
všeci prozpévujú.

6. Měj se dobře, jezulátko,
přespanilé pacholátko!
S tebú se lučíme,
Bohu poručíme.

'
me.

'

MY TRI KRÁLOVÉ
česká
Allegretto (rychleji)
G

zpev
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M y tři krá-lo-vé
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j d e - m e k vám, štěs-tí, zdra-ví, pře- je•
,
.
• *

r-f—ř

*

m e varn.

;

12. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my j s m e k vám přišli z daleka.

9. Maličký j s m e zavinuli,
do jesliček položili.

3. Z daleka j e c e s t a n a š e ,
do B e t l é m a m y s l n a š e .

10. H e r o d e s král z okna kouká,

4. Co ty, č e r n e j , stojíš vzadu,
v y s t r k u j e š na n á s b r a d u .

11. Probral se Josef ze spaní,
pobral děťátko s Marií.

5. Slunce je toho příčina,

12. Utíkal s nimi do Egypta,
do Alexandrie, do m ě s t a .

že je má tvář opálena.

vidí tři krále z daleka.

6. Kdybys na s l u n c e nechodil,
nebyl by s e s tak opálil.

13. Kde Maria přebývala,
nad tím d o m e m hvězda stála.

7. Slunce je d r a h é k a m e n í ,

14. A já č e r n e j vystupuju,

od Kristova n a r o z e n í .
8. Půjč, J o s e f e , p ů j č plínečky,
ať závinem to malíčky.

a Nový rok v š e m vinšuju.
15. A my taky v y s t u p u j e m ,
a Nový rok v š e m v i n š u j e m .

16. P ř e b ý v e j t e s K r i s t e m P á n e m
až na věky věků. A m e n .

Ke mši II.

P ř e v á ž n ě 2 lidových koled
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1 - Spi - ni - lo
se
slun - ko spá - sy

Ř

Pis - mo sva - té,
svě - tu
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z na - de - hvězd - ných
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2. Anděl Páně zvěstoval nám / poselství to slavné, / věrný
Bůh že naplnil dnes / sliby svoje dávné. / S nebeskými anděly / všechno ať se veselí, / do Betléma pospíchejme, / abychom se klaněli.
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Simajchl, L„ Cikrlc, K. a kol., KANCIONÁL
Společný zpěvník českých a moravských diecézní, Katolický týdeník s.r.o., Praha 2004, s. 213.

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ
česká
Lientamente (vesele, radostně)

zpěv

í

í

G7

G7

C

í

Štěs- tí, zdra- ví,
Nej- prv pa- nu

m
po- koj sva- tý
hos- po- dá- ři,

r
C

vin- su- je- me vam.
pak va- šim dít-

kám.

R

U T

2 flétny

U

2. P r o s í m pělcně, odbuďte mě, n e m á m tu kdy stát,
j e š t ě musím do B e t l é m ě dítko kolíbat.
Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovat.

