Králíky
Hora
Matky
Boží

2

Králíky
Hora Matky Boží

3

Hora Matky Boží a město Králíky
Mariánské poutní místo Hora Matky Boží se tyčí nad
městečkem Králíky více než 300 let. Dějiny tohoto místa
jsou proto úzce spjaty s dějinami města.
Městečko Králíky obklopené
malebnými horami a čistou
přírodou se nachází v severní
části králické brázdy v nadmořské výšce 560 m. V současné době má podhorské
městečko spolu s přilehlými
obcemi necelých 5000 obyvatel.
Nejstarší věrohodný údaj
o tomto místě pochází
z r. 1367. Je to zápis dochovaný v zemských deskách,
kterým Karel IV. daroval hrad Žampach a k němu patřící „Hory Králické“ (Montana in Greylichs) Čeňkovi
z Potštejna. Tato zmínka se však týká jen dnes již blíže
neznámých dolů. Vlastní město vzniklo až v 16. století
a poprvé je doloženo roku 1568. Roku 1577 koupil město
s deseti vesnicemi Zdeněk z Valdštejna, jehož prasynovec byl známý vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Zdeněk
z Valdštejna si zvolil Králíky za sídlo svého nového
panství a začal s jeho budováním. Kromě zámku, fary
a protestantské modlitebny (dnešního kostela sv. Michaela Archanděla), dal vystavět náměstí do dnešního tvaru

4

a císař Rudolf II. na jeho žádost udělil městu právo tří
výročních trhů česky psanou listinou. V okolí se pravděpodobně těžila železná ruda a snad i stříbro a tehdy mělo
město dostat do svého znaku zkřížená hornická kladívka
s mečem. Pokus o obnovení dolů v 17. století dal prý tak
nepatrné množství kovu, že dolování bylo deﬁnitivně
ukončeno.
Poblíž léčivých pramenů nad městem dal králický rodák,
pozdější hradecký biskup, Tobiáš Jan Becker v letech
1696-1710 postavit monumentální poutní komplex. Na
poutní místo přicházelo mnoho návštěvníků a chudé
obyvatelstvo Králicka nacházelo v těchto poutích obživu.
Velmi se rozšířila výroba a prodej poutních předmětů.
Začalo se rozvíjet řezbářství, které dodnes připomínají
betlémy a ﬁgurky rozeseté po celém světě. Betlémy se
prodávaly dokonce
i v Americe jako „pravé vídeňské jesličky“.
Stranou nezůstala ani
další řemesla, především varhanářství
a t k a l c o v s t v í . Va r hanami králických mistrů se může pochlubit
nejeden kostel v celé
České republice. Jedny z nejvýznamnějších
varhan se nacházejí v pražské Loretě.
Tkalcovství hrálo velmi důležitou roli v životě králických
obyvatel a dalo základ proslulosti textilního průmyslu.
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Králické plátno se prodávalo úspěšně po celé naší zemi.
Jedním z nejvýznamnějších odbytiš se stalo Brno a odtud si plátno nacházelo cestu i na vídeňské trhy.
V 18. století bylo město postiženo požáry, morovými
epidemiemi a válkami. Přestože v tomto kraji nedošlo
k žádným významným bitvám, město trpělo průtahy
vojsk. Šarvátky, drancování a vybírání výpalného byly,
stejně jako v jiných částech české země, na denním pořádku. Při požárech v letech 1708 a 1767 shořela velká
část města včetně nejvýznamnějších budov. Po těchto katastrofách následovaly morové epidemie, což způsobilo,
že Hora Matky Boží byla pro mnohé obyvatele zdrojem
naděje, nové odvahy a síly postavit se tváří v tvář těžkému osudu. Původní dřevěné domy byly později nahrazovány kamennými.
Poté, co Slezsko připadlo Prusku, se z kladského kraje
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mnoho obyvatel přestěhovalo do Králík, a město se tak
začalo rozrůstat.
V roce 1791 se Králíky staly sídlem regulovaného magistrátu. Při územní reorganizaci roku 1850 byl zde zřízen
okresní soud, berní a pozemkový úřad. Okresní soud
působil s malými přestávkami téměř 100 let.
V druhé polovině 19. století nastal další rychlý rozvoj
města. Roku 1899 byla otevřena místní železniční tra
Dolní Lipka - Štíty, stavěly se továrny, nové silnice, vodovod, plynárna a v neposlední řadě nové obytné domy.
Před druhou světovou válkou tvořili většinu obyvatel
města, které se německy jmenovalo Grulich, Němci.
V předválečných letech se zde projevoval vliv nacismu.
Proto v roce 1935 přikročila československá vláda k projekci opevnění, jehož nejmohutnější část byla poté vystavěna právě na Králicku. V roce 1937 navštívil Králíky
prezident Edvard Beneš v rámci inspekční cesty po výstavbě opevnění. V důsledku Mnichovského diktátu byly
Králíky v roce 1938 násilně odtrženy od Československa
a připojeny k Německu. V roce 1938 přijel do Králík
Adolf Hitler, aby si prohlédl systém opevnění. Za druhé
světové války se ve městě vyráběly součástky pro vojenská letadla. Většina produkce procházela rukama lidí
ze zajateckého tábora. Na kopci Výšina nad městem se
začalo i se stavbou koncentračního tábora, který však nacisté naštěstí nestihli do konce války uvést do provozu.
Po válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a hrozila
jeho devastace. Naštěstí se město podařilo vcelku úspěšně dosídlit, proto zde nedošlo k výraznějšímu ničení.
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Historické jádro města patří mezi nejlépe dochovaná
městská centra v širokém okolí a v roce 1990 bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. K nejvýznamnějším událostem doby nedávno minulé patří otevření
nové radnice v roce 1997 a schválení městského praporu
Poslaneckou sněmovnou ČR v roce 1999.
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Dějiny poutního místa
Zakladatel poutního místa - Tobiáš Jan Becker
Tobiáš Jan Becker se narodil v Králíkách roku 1649 chudým,
ale zbožným rodičům. Po studiích byl vysvěcen na kněze
a působil na různých místech v duchovní správě. Kolem roku
1695 se stal kanovníkem u sv. Víta v Praze. 3. dubna 1701
byl papežem Klementem XI. jmenován biskupem v Hradci
Králové. Byl zbožný a měl velkou úctu k Matce Boží. Několik hodin denně věnoval modlitbě a rozjímání před křížem
a obrazem Panny Marie. I jako biskup žil skromně a beze vší
nádhery. Podobně vedl i celý svůj dům. Byl štědrý k chudým.
Horlil pro rozvoj náboženského života věřících a snažil se
působit i na obrácení nevěřících.
Často navštěvoval Horu Matky
Boží a prožíval zde šastné hodiny před milostným obrazem.
Zemřel v září roku 1710. Na stěně farního kostela v Králíkách,
u vchodu do kostela, je jeho
pamětní deska.

Založení poutního místa
Králický poutní komplex se
nachází na Hoře Matky Boží
v nadmořské výšce 760 metrů
nad mořem. V době Třicetileté
války (1618 - 1648) byla tato hora
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pustá a bez porostu, proto se
jí říkalo Lysá hora. Děti sem
tehdy z dnes již neznámých
důvodů konaly zvláštní dětská
procesí, modlily se zde a zpívaly mariánské písně. Býval mezi
nimi i malý Tobiáš Jan Becker
(1649 - 1710), pozdější zakladatel poutního místa. Již tehdy
si umínil, že až jednou vyroste,
postaví na Lysé hoře kostel.
Studoval, stal se knězem a později i kanovníkem u svatého
Víta v Praze. Protože procesí
na Lysou horu se konala dále
a účastnilo se jich už velké množství lidí ze širokého okolí,
upozornil na ně tehdejší králický farář P. Schliemann kanovníka Beckera a připomněl mu jeho dětský slib.
Tobiáš Jan Becker si vyžádal povolení biskupa a roku 1696 se
dal spolu s dalšími horlivými přáteli do stavby kostela Panny
Marie a ambitů na Lysé hoře. Traduje se, že se během stavby
nalezly základy dávné svatyně, a lidé dokonce věřili v předkřesanský původ této stavby. Za zpěvu mariánských písní
přinášeli na horu trámy i kamení, často holýma rukama. Pomáhali také lidé ze širokého okolí, a věřili, že když nebudou
čekat žádnou odměnu, Panna Maria jim pomůže v jejich životě. Stavba díky tomu trvala pouhé čtyři roky. Základní kámen byl položen 7. září 1696 a už 21. srpna 1700 byl do kostela slavnostně přenesen milostný obraz Panny Marie Sněžné
- Santa Maria Maggiore, dar Tobiáše Jana Beckera, který se
stal srdcem tohoto poutního místa. K historii tohoto obrazu
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se ještě vrátíme. Tentýž den
byl kostel také posvěcen.
Zasvěcen byl Nanebevzetí
Panny Marie. Podle přání
zakladatele Tobiáše Jana
Beckera se Lysá hora začala
od té doby nazývat Horou
Matky Boží.

Stavba kláštera a budování kaplí podél aleje
Roku 1701 se Tobiáš Jan Becker stal biskupem v Hradci
Králové a v témže roce položil základní kámen ke stavbě
kláštera, který přiléhá k poutnímu kostelu. Stavba konventu byla dokončena roku 1710. Za duchovní správce tohoto
poutního místa ustanovil biskup Becker členy řádu servitů,
„Služebníků Panny Marie“.
Roku 1704 byly postaveny ambity s věžemi kaplí v rozích.
V dalším roce, tedy 1705, byla vysázena alej podél cesty
do Králík. Roku 1706 bylo postaveno osm kaplí podél této
aleje. Roku 1710 byla na nádvoří poutníků postavena kaple,
která se nazývá Svaté schody.
Roku 1710 vypukl v Čechách mor. Královéhradecký biskup,
tehdy už Adam, hrabě z Mitrovic, zasvětil diecézi ochraně
Panny Marie. S majiteli zdejšího i okolních panství uspořádali procesí na Horu Matky Boží, jehož se zúčastnilo
10 000 lidí. Mor ihned ustal.
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V průběhu let sem přicházelo stále větší množství poutníků,
ctitelů Matky Boží, která je zde vzývána hlavně jako „Útočiště hříšníků“ a „Matka milosrdenství“. Na přímluvu Panny Marie zde docházelo k mnoha vyslyšením a zázrakům.
Například v roce 1717 oznamuje biskup do Říma, že na
Horu Matky Boží chodí ročně 60 000 lidí. Roku 1723 už
přicházelo 100 000 poutníků ročně. Roku 1728 je dokonce
zaznamenáno, že svaté přijímání přijalo 152 000 věřících.
Klášter i poutní
místo podle pověsti
přežily josefínské
reformy díky bonmotu jednoho ze
servitů, který prý
při návštěvě císaře
Josefa II. na otázku,
kde je střed Země,
odpověděl: „Vždy
právě tam, kde se
nachází Vaše Veličenstvo.“

Požár areálu a dějiny do roku 1950
V noci ze 7. na 8. srpna 1846 zasáhl poutní areál blesk, a kostel i s klášterem vyhořel. Co se po požáru zachovalo, bylo
přeneseno do ambitů. Zachráněn byl i Milostný obraz, který
je nyní na hlavním oltáři. Již rok po požáru byl kostel znovu
opraven, ale vyzdoben byl teprve na konci 19. století.
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Servitů bylo stále méně, a tak nakonec roku 1883 přenechali duchovní správu redemptoristům. Za jejich působení byla
dokončena výzdoba kostela.
Pro službu poutníkům byl roku 1901 nedaleko kostela koupen a rozšířen Poutní dům. Návštěvníci měli možnost se
v něm občerstvit, přespat a vykonat si duchovní cvičení.
Jako všude jinde v okolí, i na Hoře Matky Boží bývali
duchovními správci Němci, redemptoristé karlovarské
viceprovincie. Po roce 1945 byli vystřídáni redemptoristy
českými. Ti spravovali poutní místo do roku 1950.

Období komunistického
režimu
Nařízením komunistické vlády byli
řeholníci všech řádů a kongregací
v noci z 13. na 14. dubna 1950 ze
svých klášterů vyvezeni do tzv.
centralizačních míst. Byly to většinou zabrané staré kláštery. Také
z kláštera na Hoře Matky Boží se stal centralizační klášter. Během jedné noci sem byli přivezeni téměř všichni
redemptoristé z Čech a Moravy. Prostor poutního místa
byl obehnán ostnatým drátem a v celém okolí byly umístěny tabulky s varováním, že vstup do tohoto prostoru je
přísně zakázán. Soustředění řeholníci zde žili pod dozorem státních zmocněnců a těžce pracovali v lese, na polích
a u dobytka pod hlavičkou Státního statku v Králíkách.
Byli umístěni v klášteře a v protějším Poutním domě v nelidských podmínkách.
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Žili zde a pracovali v těchto stísněných poměrech do roku
1960, někteří byli z Poutního domu propuštěni až roku 1965.
Málokdo z nich mohl po propuštění působit jako kněz,
většinou pracovali v továrnách, někteří šli bez soudu do
vězení.
Klášterní budovu pak převzala Česká katolická charita,
instituce zcela podřízena státnímu vedení, a soustředila zde
františkánské sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie.
Ty byly r. 1950 také vyvezeny ze svých klášterů a pracovaly
i bydlely pod dozorem státních zmocněnkyň postupně
v několika továrnách a na polích tehdejších státních statků
v severočeském pohraničí. Hora Matky Boží byla přejmenována na Kopeček.
Klášter i kostel byly v té době v dezolátním stavu. Řeholníci nemohli a ani neměli z čeho budovy náležitě
udržovat. Zasloužili se však alespoň o záchranu vzácných
soch žáků Matyáše Bernarda Brauna, které byly v osmi
kaplích v aleji a které byly po roce 1950 těžce poškozeny
vandaly. Tyto poškozené sochy, některé už v troskách,
přenesli řeholníci do poutního areálu. V roce 1968,
v době „Pražského jara“, byl areál na nátlak veřejnosti
otevřen a zpřístupněn. Když byl opraven klášter, začalo
se v roce 1970 i s postupnými opravami kostela. Sestry
zde byly do roku 2002.

Obnova poutního místa
- Nadace Hory Matky Boží
Ke sklonku sedmdesátých let minulého století navštívil v té
době těžce nemocný Franz Jentschke, pocházející z blízké
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vesničky, Mariánský kopec v domnění, že to bude již jeho
poslední pou na toto svaté místo. Když zjistil, v jak dezolátním stavu jsou kapličky a budovy celého areálu, rozhodl
se vlastními prostředky najmout několik stavebních dělníků
a zachránit alespoň několik kapliček před úplným zánikem.
Práce s opravami začal úmyslně u poslední osmé kapličky
na konci lipové aleje před samým vchodem do klášterního
kostela. Když zjistil, že restaurování těchto objektů bude
vyžadovat milionové náklady, rozhodl se založit nadaci,
psal dopisy krajanům roztroušeným v celé Evropě a jinde
ve světě a žádal je o příspěvky pro realizaci tohoto záměru.
Odezva na jeho prosby byla překvapující a do dnešního dne
se vybralo v přepočtu více než 60 miliónů Kč. Za tyto peníze
byly zrestaurovány kapličky v aleji ke klášteru včetně vstupního portálu, omítnuty zdi klášterního nádvoří, restaurovány
některé sochy v Králíkách, kaplička v ulici Na Pískách a jiné.
Pan Jentschke získal za své zásluhy čestné občanství Krá-
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lík, státní vyznamenání SRN za zásluhy o sblížení českých
a německých národů a také vyznamenání od papeže Jana
Pavla II., Rytířský řád sv. Řehoře Velikého. Z úroků zbylého
kapitálu nadace se budou moci i v budoucnu provádět běžné
opravy. Výdaje na opravu kostela byly hrazeny ze sbírek
věřících a z darů.
Na pokyn úřadu Památkové péče byly fasády kdysi omítnuty
vápennou omítkou, která však byla drsnými povětrnostními
vlivy brzy znehodnocena. Kostel musel dostat v letech 1982
- 1984 novou fasádu. V letech 1981 - 1983 bylo rozsáhle
opraveno barokní schodiště před hlavním vchodem. V letech
1986 - 1988 byly pozlaceny některé boční oltáře a svatostánek
na hlavním oltáři. V roce 1984 byly pořízeny dva nové zvony,
lité v Brodku u Přerova. V roce 1985 byly posvěceny nové
varhany, postavené ﬁrmou Žloutek a Kubát ze Zásady.
Roku 1972 byl celý areál prohlášen kulturní památkou.
Přichází sem stále více návštěvníků, kteří se teprve učí toto
poutní místo znát, protože bylo dříve spíše německé, a od
roku 1950 uzavřené.
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Nejnovější historie
Po listopadových událostech 1989 přichází mnoho cizinců, zvláště německé a polské národnosti. V roce 1990 se
duchovní správy ujali opět redemptoristé, v roce 1993 byl
otevřen opravený Poutní dům. Od roku 2002 je Hora Matky Boží sídlem čtyřčlenné komunity redemptoristů, kteří
kromě péče o toto místo konají po celé České republice
lidové misie.
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Průvodce areálem
Každé místo má svoji atmosféru a o areálu poutního místa
Hory Matky Boží to platí dvojnásob. Dýchá zde na nás
atmosféra života našich předků, kteří měli vroucí úctu
a lásku k Panně Marii, kteří také prožívali svůj život vedeni
křesanskými zásadami, které tvoří základ evropské kultury. Králický klášter je ale také místem, kde trpěli mnozí lidé
pro své přesvědčení a tím vtiskli tomuto místu punc velké
morální síly a naděje pramenící z víry v Ježíše Krista.
Jednotlivé památky jsou označeny čísly, která na plánku
ukazují jejich polohu v poutním areálu.
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Ambity
Ambity jsou místem, kde se lidé modlili, procházeli, kde ale
také mnohdy nocovali. Na rozdíl od mnoha jiných poutních
míst v České republice, má Hora Matky Boží ambity ze
všech stran uzavřené z důvodu nepříznivých povětrnostních
podmínek, takže jsou jakousi chodbou. Mají čtvercový půdorys. V každém rohu je kaple, nad níž je zvenku viditelná
červená cibulovitá věž.
Podél celé nádvorní strany ambitů vidíme 42 obrazů, malovaných na plechu, v krásně řezaných rámech. Římské číslice
označují obrazy radostí a bolestí Panny Marie, arabské číslice označují obrazy světců. Na protější straně ambitů je 14
velkých obrazů křížové cesty, malovaných na plechu, označených římskými číslicemi. Všechny zde na plechu malované obrazy namaloval kolem roku 1900 Anton Mühl z Nové
Paky.
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Dušičková kaple (1)
První kaple u bočního vchodu
je tzv. dušičková. Oltářní obraz maloval kolem roku 1900 E.
Wabersich z Liberce a zobrazuje
Pannu Marii, jak se přimlouvá
u svého Syna za duše v očistci. Po
stranách jsou barokní dřevořezby
kostlivců. Vpravo je smrt, vlevo
hrobník. Sochy jsou výtečnou
řezbou z doby po roce 1700.

Socha sv. Jana
Nepomuckého (2)
Mezi I. a II. zastavením
křížové cesty je na stěně
barokní sousoší z doby po
roce 1700 zobrazující svatého Jana Nepomuckého,
jak obětuje Panně Marii
svůj jazyk.
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Králický betlém
(3)
Pod sousoším sv. Jana
Nepomuckého je ve
skleněné skříňce betlém zhotovený kolem
roku 1863 v bývalé
řezbářské škole v Králíkách. Skutečný betlémský výjev je jen na
úzkém pruhu blízko skla. Ostatní prostor za betlémem vyplňují napodobeniny budov některých světových měst, jako
např. Assisi, Londýna, Benátek, Jeruzaléma či Innsbrucku.

Oltář Panny Marie
Pomocnice (4)
Barokní oltář s barokními
sochami archanděla Michaela a svatého Václava pochází z doby kolem roku 1700.
V bohatém barokním rámu
je uprostřed oltářní obraz
Panny Marie Pomocnice ze
17. století. Tento obraz se
jako jediný zachoval při požáru kostela.
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Obraz sv. Filomény (5)
Vpravo na stěně je obraz svaté Filomeny od akademického malíře J.
Umlaufa.

Obraz sv. Judy Tadeáše (6)
Následuje obraz sv. Judy Tadeáše
od italského malíře Rossi di Tivoliho. Tento malíř místo svého podpisu
maloval na obrazy kapličku.

Oltář sv. Voršily (7)
Ve výklenku vpravo se nachází další z barokních rozvilinových oltářů
s barokními sochami sv. Viktorie
a sv. Apolónie z doby kolem roku
1700. Obraz svaté Voršily uprostřed
namaloval E. Wabersich kolem
roku 1920.
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Obraz Nanebevzetí
Panny Marie (8)
Velký obraz Panny Marie Nanebevzaté byl původně v kostele na
hlavním oltáři. Je to kopie originálu z obrazárny v Budapešti.

Obraz Panny Marie
Bolestné (9)
Dále se zde nachází obraz Panny
Marie Bolestné, který namaloval
koncem 19. století Josef Umlauf.

Plastika Neposkvrněného
Početí Panny Marie (10)
Dále se v této části ambitů na stěně
nachází sousoší, které zobrazuje Pannu Marii Neposkvrněnou mezi dvěma anděly. Řezba pochází z období
kolem roku 1700 z původního vyhořelého kostela.
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Kaple
sv. Michaela (11)
V druhém rohu ambitů je kaple sv. Michaela archanděla. Na
oltáři vlevo je socha
svatého
archanděla
Gabriela, vpravo svatého archanděla Rafaela a uprostřed na obraze je svatý archanděl
Michael. Tento obraz
namaloval roku 1911
malíř E. Wabersich.
Sochy jsou barokní.
Zcela nahoře je barokní zpodobnění Boha
Otce s anděly. Obojí
pochází z doby kolem
roku 1700. Dole uprostřed oltáře je malý
obrázek, kopie obrazu
Panny Marie Sněžné
z Říma.
V této části ambitů se nachází také soubor 13 obrazů
Betlémské cesty, kopií od malíře J. Füricha.
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Nádvoří poutníků (12)
Přicházíme k hlavní bráně, která je po
pravé straně. Naproti jsou vrata, kterými vstupujeme na nádvoří poutníků.
Uprostřed nádvoří se nachází průčelí
kostela, vpravo v rohu je mramorová
socha Panny Marie se studnou, k níž
putovali lidé z okolí již před 300 lety,
kdy se tato hora ještě nazývala Studená, Pustá či Lysá. V levé věži kostela
od roku 1984 visí dva nové zvony, které ulila zvonařská dílna rodiny Dytrychových z Brodku u Přerova. Zvony se jmenují Josef a František.

Vstupní portál (13) a
schodiště (14)
Do poutního areálu se o velkých
svátcích dá vejít bohatě zdobeným
hlavním portálem z roku 1700. Zcela nahoře je socha archanděla Michaela a dvou andělů. Nad vraty je
biskupský erb zakladatele Tobiáše
Jana Beckera: Tři červené pruhy
symbolizují třicetiletou válku, holubice s ratolestí je symbolem míru,
konce války roku 1648. Vše je z pískovce.
Od aleje vede k portálu barokní
schodiště se sedmkrát sedmi stupni.
Je stejně staré jako kostel, pochází
tedy z přelomu 17. a 18. století. Po
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stranách v dolní části jsou dvě barokní kaple. Dalších šest
kaplí je podél 1,5 km dlouhé aleje, která vede z Králík. Úplně
na začátku této staré poutní cesty je barokní brána se čtyřmi pískovcovými sochami, které znázorňují sv. Jana Křtitele,
sv. Lukáše, proroka Izaiáše a krále Davida. Kaple i brána
stojící v aleji jsou
z roku 1704. První
alej byla vysázena
o rok později, tedy
r. 1705, podruhé
potom r. 1856).
Kaple na této cestě alejí byly ve 30.
letech 18. století
vybaveny
dřevěnými
sousošími
pašijových výjevů
- Getsemany, Zajetí Krista, Bičování,
Nesení kříže, Svlékání a Ukřižování,
které jsou dílem
některého ze žáků
Matyáše Bernarda
Brauna. Po roce
1950 byly sochy lidským zásahem rozbity a jako takové pak
uvězněnými kněžími uschovány v areálu kláštera v suterénu
Svatých schodů. Později byly zrestaurovány, a nato deponovány v kostele sv. Mikuláše ve Vraclavi u Vysokého Mýta.
Doufáme, že se tyto plastiky vrátí na své místo. V letech 1988
- 1992 byly kaple i barokní brána opraveny péčí německých
krajanů.
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Kaple Svatých schodů (15)
Na nádvoří poutníků se nachází unikátní stavba, nazývaná
Kaple svatých schodů. Je to napodobenina schodiště z hradu Antonia v sídle římského místodržitele v Jeruzalémě.
Zbičovaný a trním korunovaný Ježíš po nich
vystupoval nahoru, kde
stál soudní stolec místodržitele Pontia Piláta.
Ve zprávě o Kristově
utrpení se dočteme, jak
jej právě na tomto místě
nespravedlivě odsoudil
ke smrti ukřižováním.
Ve 4. století toto schodiště, které bylo předmětem úcty, převezli
křesané do Říma do
nově postavené kaple
„Svatých schodů“. Věřící později budovali
na některých místech
kopie těchto schodů.
Jedna z napodobenin je
i na Hoře Matky Boží.
Poutníci po nich chodili
nahoru po kolenou, přičemž se modlili nebo zpívali, boční schodiště sloužio k normálnímu sestupu dolů. Na stropě je freska od A. Mühla
z roku 1899.
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Sousoší Narození
Panny Marie (16)
Vrátíme-li se stejnou cestou do
ambitů a postupujeme-li chodbou vlevo, můžeme po pravé
straně na stěně vidět sousoší
Narození Panny Marie z doby
kolem roku 1700. Po stranách
kolébky s novorozenou Pannou Marií jsou její rodiče, svatý
Jáchym a svatá Anna.

Kaple Křtu Páně (17)
Třetí rohovou kaplí ambitů je kaple Křtu Páně. Na oltáři z roku 1730
je obraz, znázorňující křest Ježíše Krista v řece Jordáně od malíře E. Wabersicha z období kolem
r. 1920. Oltář, svatostánek a kazatelna jsou barokní. Sochy z doby kolem roku 1700 zobrazují čtyři evangelisty: Matouše, Marka, Lukáše
a Jana. Tyto sochy patrně pocházejí
z původní kazatelny z kostela. Součástí této kaple je kazatelna, na níž
je novodobá socha sv. Klementa Marie Hofbauera. Vedle
kazatelny stojí na konzole barokní socha Panny Marie Bolestné (18) z doby po roce 1700.
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Krypta (19)
Přicházíme k otvoru na podlaze, který vede do krypty, kam
se dá sestoupit po 30 schodech.
Pohřebiště bylo opraveno roku
1985. Jsou zde pochováni, zazděni ve zdi, bratři a kněží,
kteří zde působili od roku 1700
- 1950. Z období internace řeholníků v tomto klášteře 1950
- 1960 jsou zde pochováni dva
řádoví kněží a dva řádoví bratři.

Oltář Čtrnácti svatých
pomocníků (20)
Blízko krypty můžeme vidět barokní rozvilinový oltář zhotovený kolem
roku 1700 s barokními sochami sv.
Augustina a sv. Valentina z doby kolem roku 1720. Na obraze uprostřed
je Čtrnáct svatých pomocníků. Oltářní
obraz namaloval malíř E. Wabersich
z Liberce kolem roku 1920. Blízko se
nachází reliéf Panny Marie s Ježíškem
trůnící na oblacích, patrně nástavec některého oltáře z doby kolem roku 1720 a reliéf Panny Marie Královny, rovněž
nástavec oltáře z období kolem roku 1700.
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Obraz sv. Filipa Benitia
(21)
a oltář českých patronů
(22)
Následuje barokní obraz svatého Filipa Benitia, z první
čtvrtiny 18. století, člena řádu
servitů, a dále barokní rozvilinový oltář českých patronů
z doby kolem roku 1700 s barokními sochami sv. Vojtěcha
a svatého Jana Nepomuckého, které pocházejí z období
kolem roku 1730. Oltářní
obraz maloval malíř E. Wabersich kolem roku 1920. Ve
skleněné rakvi je socha sv.
Maxima, mučedníka.
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Lurdská kaple (23)
V této části ambitů se
nachází lurdská kaple,
která byla zařízena před
rokem 1900. Dříve zde
býval vchod do klášterní
zahrady.

Kaple sv. Anny (24)
Kaple sv. Anny, matky Panny Marie, je čtvrtou rohovou
kaplí ambitů. Oltářní obraz
namaloval roku 1906 německý malíř J. Hübscher. Po stranách jsou barokní sochy sv.
Jáchyma, otce Panny Marie,
a sv. Josefa, jejího snoubence.
Nad oltářem je na okenním
skle holubice, symbol Ducha
svatého.
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Obraz „Živý růženec“ (25)
Obraz s názvem „Živý růženec“ namaloval J. Umlauf roku
1864.

Obraz sv. Petra a Pavla (26)
Obraz svatého Petra a Pavla namaloval kolem roku 1850
malíř, který se podepsal Worlitžka, v barokním stylu.
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Kostel
Kostel je zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté. Byl postaven v letech 1696 - 1700 jako trojlodní obdélníková bazilika
s dvojicí věží v průčelí, s třemi pravoúhlými portály, půlkruhovým uzavřeným presbytářem, přízemními čtvercovými
kaplemi po jeho severní a jižní straně a se sakristií v ose.
Stěny jsou členěny lizénovými rámci a prolomeny půlkruhovými okny. Po zásahu blesku r. 1846 vyhořel, ale během
jednoho roku byl znovu vybudován. Vyzdoben v pseudorenesančním slohu byl však až v letech 1883 - 1907. Úpravu
celého interiéru provedla ﬁrma Ferdinanda Stuﬂessera ze
St. Ulrich - Grödental v jižním Tyrolsku. Návrhy na všechny
oltáře vypracoval jeden z bratří redemptoristů, akademický
malíř Maxmilián Schmalzl, původem z Tyrol. Sochy i oltáře
jsou řezány z limbového dřeva.

34

35

Andělé s kropenkami (27)
Pod kůrem jsou dva pískovcoví andělé nesoucí kropenku z dílny Jiřího Pacáka z roku
1730.

Kazatelna
(28)
Kazatelna pochází také z dílny Ferdinanda Stuﬂessera
z r. 1896. Je zdobena čtyřmi
plastikami církevních otců.
Na stříšce stojí socha Krista,
pod stříškou je holubice, symbol Ducha svatého.

Kříž a soška
Panny Marie (29)
Za poslední lavicí stojí kříž
a pod ním je malá soška
Panny Marie. Tuto sošku
nosívaly v procesí děti,
když putovaly na Horu ke
studánce Panny Marie, než
byl postaven tento kostel.
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Hlavní oltář (30)
Hlavní oltář vyplňuje téměř celou výšku východní strany
kostela. Zcela nahoře je velký obraz Korunovace Panny
Marie, originál od prof. Richtera z Kladska. Po stranách
na hlavním oltáři jsou sochy rodičů Panny Marie, svatého
Jáchyma a svaté Anny. Po stranách svatostánku jsou čtyři
menší sochy sv. Alfonse, sv. Jana Evangelisty, sv. Dominika
a sv. Františka. Nad svatostánkem je menší obrázek Panny
Marie, milostný obraz tohoto poutního místa. Je to olejomalba pokrytá stříbrným plechem.
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Milostný obraz (31)
Když zakladatel tohoto poutního místa Tobiáš Jan Becker ještě studoval ﬁlosoﬁi, stal se učitelem a vychovatelem
vnuků hraběnky Putzardové ze Slatiňan u Chrudimi. U ní
vídával obraz Panny Marie Sněžné v Římě. Obraz ho tak
fascinoval, že se ho snažil od hraběnky za každou cenu získat. Hraběnka mu ho s těžkým srdcem nakonec darovala.
Becker ho vozil všude, kde jako kněz působil, měl ho ve
velké úctě a vybízel i své farní svěřence k úctě Matky Boží
znázorněné na tomto obraze.
Když měl později možnost postavit na Hoře u Králík kostel,
bylo jeho nejvroucnějším přáním umístit co nejdůstojněji obraz v tomto chrámě. S velkou slávou byla tedy kopie
vzácného originálu 20. srpna 1700 převezena z Prahy do
farního kostela v Boříkovicích u Červené Vody a den na
to, 21. srpna, byla ve slavném průvodu přenesena na Horu
Matky Boží do nově postaveného kostela, právě v den posvěcení. Tam ji před kostelem přivítal sám zakladatel kostela Tobiáš Jan Becker a velké množství poutníků. Obraz byl
umístěn na hlavním oltáři, kde se uchovává a uctívá dodnes.
Oděv Matky Boží a Ježíška na obraze byl časem pokryt stříbrným plechem, perličkami a zlatým náhrdelníkem. Obraz
se spouští zvláštním výtahem zezadu dolů a vystavuje se
poutníkům k uctívání.
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Boční oltáře
Nad každým z šesti bočních oltářů po pravé i levé straně jsou
nahoře barevná okna. Výzdoba
na nich má vždy vztah k plastice
na oltáři.

Oltář sv. Alžběty Uherské
(32)
První oltář zprava ze zadní části kostela je zasvěcen sv. Alžbětě Uherské, která je zobrazena na plastice. Alžběta byla dcerou uherského krále Ondřeje II., narodila se v Bratislavě na
hradě Děvíně. Provdala se do Německa na hrad Wartburg.
I jako kněžna sloužila chudým a nemocným. Zemřela
ve 24 letech. Vpravo je socha
sv. Antonína z Padovy, františkána. Vlevo je sv. František Xaverský, apoštol Indie
a Japonska. Ve skleněné
skříňce je kopie sošky Pražského Jezulátka. Originál
byl do našich zemí přivezen
v době baroka hraběnkou
Lobkowitzovou a je uchován
v Praze v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně.
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Oltář „Služebníků Panny Marie“ (33)
Na dřevěné plastice prostředního oltáře je zobrazeno sedm
kazatelů řádu „Služebníků Panny Marie“, servitů. Byli to
původně šlechtici a řád založili ve Florencii roku 1200. Jejich následovníci, bratři servité, působili na tomto poutním
místě jako duchovní správci v letech 1700 - 1883, kdy je vystřídali redemptoristé. Po pravé straně oltáře je svatý Vojtěch, první biskup českého původu, zavražděný v 10. století
v Prusku. Vlevo je svatý Norbert, zakladatel premonstrátů,
kteří se v našich
zemích velmi zasloužili o vzdělání a všeobecnou
osvětu národa. Je
pochován ve strahovském kostele
v Praze. Olejomalba uprostřed zobrazuje sv. Terezii
z Lisieux, (†1897),
karmelitku, učitelku církve.
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Oltář sv. Klementa
Hofbauera (34)
Další boční oltář na pravé straně chrámu je zasvěcen sv. Klementu Maria Hofbauerovi. Narodil se v Tasovicích u Znojma,
studoval ve Vídni a stal se redemptoristou a knězem. Pracoval a žil ve Varšavě a ve Vídni,
kde také zemřel a je pochován.
Po stranách jsou sochy slovanských věrozvěstů a patronů Evropy svatého Cyrila a Metoděje. Přišli na Moravu ze Soluně
r. 863 a přinesli našim předkům
písmo, víru a kulturu a zařadili slovanské národy, do té doby
barbarské, mezi ostatní kulturní národy Evropy.

Kaple sv. Peregrina (35)
Boční kaple je zasvěcena sv. Peregrinovi. Nad oltářem ve výklenku je jeho
barokní socha, jak se před křížem
modlí o pomoc v těžké nemoci nohy.
Ježíš Kristus mu pokynem ruky nohu
náhle uzdravuje. Freska na stropě
zobrazuje povolání jinocha Peregrina
do řádu servitů.
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Oltář sv. Josefa (36)
Menší boční oltář u vítězného oblouku je zasvěcen svatému Josefu.
Uprostřed je svatý Josef, pěstoun
Ježíše Krista, po stranách stojí sochy sv. Petra a sv. Pavla. Na dřevěné plastice dole je zobrazena sv.
Terezie z Avily.

Oltář sv. Alfonse (37)
Procházíme kolem hlavního oltáře k menšímu bočnímu oltáři u vítězného oblouku: uprostřed je socha sv. Alfonse, zakladatele kongregace redemptoristů, po stranách je sv. Klement
Maria Hofbauer a sv. Gerard
Majella, oba členové kongregace redemptoristů. Obraz dole
představuje Pannu Marii, Matku
ustavičné pomoci. Ikona Matky
ustavičné pomoci je jednou z nejrozšířenějších podob Panny Marie. Tuto ikonu nalezneme v kostelech, kaplích, domech, krátce
řečeno, na všech cestách lidského
života, který je často poznamenán
bolestí a smutkem.
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Počátky historie této ikony se ztrácejí v mlhách dějin. Historikové se snaží, aby uvedli správné skutečnosti. Tuto práci
ale komplikují dokumenty, které si navzájem odporují, dále
různá lakonická tvrzení či protichůdné komentáře nejrůznějších interpretátorů.
Důležitá literatura, jež se týká Matky ustavičné pomoci, se
začala psát až po roce 1866, po přenesení ikony do kostela
sv. Alfonse v Římě. Tento kostel je postaven na místě, kde
před tím stál kostelík sv. Matouše, který dal zbořit Napoleon a v němž byla ikona Matky ustavičné pomoci uctívána po mnoho století. Papež bl. Pius IX. svěřil tuto ikonu
redemptoristům, aby ji šířili spolu s úctou k Panně Marii
stále pomáhající, po celém světě. Je jakýmsi paládiem této
kongregace.

Socha sv. Anežky
Přemyslovny (38)
Na pilíři na konzole je socha sv. Anežky Přemyslovny. Byla dcerou krále Přemysla Otakara I. a tetou
krále Přemysla Otakara II.
Zřekla se světské nádhery
a stala se členkou přísného řádu klarisek. Založila
v Praze špitál „Na Františku“. Svatořečena byla
v Římě papežem Janem
Pavlem II. 12. listopadu
1989.
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Kaple Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova (39)
Vcházíme do boční kaple nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na oltáři je socha
Ježíše Krista, ukazujícího své milující
srdce, svou lásku. Freska na stropě
je původní, po požáru kostela nebyla opravována. Zobrazuje sv. Juliánu
z Falkonieri, zakladatelku řádu sester
servitek „Služebnic Panny Marie“.

Oltář sv. Jana Nepomuckého
(40)
První boční oltář vlevo, nejblíže presbytáři, znázorňuje české světce. Na
dřevěné plastice uprostřed je svatý
Jan Nepomucký, mučedník zpovědního tajemství. Žil ve 14. století, umučen byl v Praze za účasti krále Václava IV. Po smrti byl svržen z Karlova
mostu do Vltavy. Vlevo je sv. Václav,
zvaný dědic české země, zavražděný
ve Staré Boleslavi r. 929, vpravo sv.
Ludmila, Václavova babička, která ho
vychovala v křesanské víře. Pro svůj
křesanský život se stala nepohodlnou a byla Václavovými
protivníky zardoušena na hradě Tetíně.
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Oltář Panny Marie
Bolestné (41)
Velký obraz uprostřed tohoto
oltáře namaloval vídeňský malíř Alois Kastner na ebenovém
dřevě. Po stranách jsou sochy
sv. Máří Magdalény a sv. Filomény. Na tomto i na protějším
oltáři bratří servitů jsou symboly evangelistů: okřídlený člověk,
okřídlený býk, okřídlený lev
a orel.

Oltář sv. Gerarda Majelly
(42)
Poslední z bočních oltářů je zasvěcen
sv. Gerardu Majellovi. Tento světec
je zde na plastice zobrazen právě ve
chvíli extáze, kdy se jeho tělo povzneslo od země. Vpravo je sv. Karel Boromejský, kardinál z Milána, vlevo sv.
Alois, jezuitský světec.
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Okolí kláštera
Pohled na okolí poutního místa z hlavního
schodiště
Z nejvyšší části schodiště máme před sebou malebný kus
krajiny, Kladskou kotlinu. Vlevo vidíme na obzoru Suchý
vrch (1000 m n. m.), pod alejí je město Králíky. Kousek od
aleje vpravo vidíme Kladské pohoří. Nedaleko za městem
Králíky jsou již polské hranice. V dálce vlevo od Kladského
pohoří jsou Orlické hory,
pohoří v popředí, které se
táhne po pravé straně, je
masiv Králického Sněžníku. Třetí z největších hor
zleva je Králický Sněžník
(1423 m n. m.). Pramen
řeky Moravy, který na této
hoře vytéká, se vlévá do tří
moří: do Baltského, Severního a do Černého. Toto
místo se nazývá Evropské rozvodí a je zapsáno v knize
rekordů.

Poutní dům
Nynější Poutní dům byl postaven v roce 1850. Byla v něm
noclehárna, pohostinství a sál pro přednášky a divadla. Tento dům vlastnil kolem roku 1900 manželský pár Hopeových.
Před vchodem do domu byla 35 m hluboká studna, krytá
stříškou. Voda v ní byla dobrá a vždy jí bylo dostatek.
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Protože majitelé byli již staří a bezdětní, prodali
dům i s hospodářstvím redemptoristům, kteří bydleli v klášteře a vedli duchovní správu v kostele. Prodej a koupě se provedly r. 1901. Noví majitelé začali
budovu ihned renovovat. Kromě kuchyně a přilehlých místností bylo vše strženo a znovu vystavěno.
Stavební práce vedl stavitel Hubner. Studna u hlavního vchodu, která byla znovu objevena až při opravě této budovy v září 1992, byla tehdy zakryta. Od
roku 1902 našel v tomto domě nocleh a občerstvení
bezpočet poutníků. O prázdninách zde bývali „letní
hosté“. Ženy a dívky zde mívaly duchovní cvičení,
bývala zde setkání různých katolických společenství.
V sále v prvním poschodí se hrávala divadla pro děti
i dospělé. Kulisy i oponu maloval zdejší rodák, na-
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daný malíř Emil Czermak. Režisérem a vůbec duší
všech těchto akcí byl kněz redemptorista otec Buresch. Veselou povahou a humorným slovem dovedl
překonávat všechny těžkosti, takže zpravidla vládla
všude radost a spokojenost.
Po u t n í d ů m
byl později pronajat
Oskaru a Anně Nentwichovým, kteří
v něm spořádaně hospodař i l i . Po n i c h
si v roce 1928
pronajali pohostinství
a noclehárnu
manželé Karel
a Anna Krasa. Ti zde ke spokojenosti všech pracovali až do konce Druhé světové války, roku 1945.
Dům byl na tehdejší poměry velký. Bylo v něm 38
místností s 84 lůžky. Ložnice bývaly jednolůžkové
i vícelůžkové. Kromě pokojů s lůžky zde byly i dva
velké sály se slamníky, polštáři pod hlavu a přikrývkami. Jeden sloužil ženám, druhý mužům. Když byl
dům zcela plný, mohlo v něm být 400 - 500 nocležníků.
V letní sezóně býval Poutní dům takto naplněn často, zvláště v květnu, kdy poutníci přicházeli v procesích nebo přijížděli zvláštními vlaky z Moravy a ze
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Slovenska. Tito poutníci zpravidla před návštěvou
Králík, nebo po ní, putovali do Vambeřic a do Varty,
dvou hlavních poutních míst tehdejšího „hrabství
kladského“. Moravané i Slováci přicházeli s kapelami a ve svých krajových národních krojích. Bývali
prý to poutníci velmi zbožní. Když šli na pou, nelitovali žádné oběti. Často totiž musili spát pod širým
nebem a jedli jen to, co si s sebou z domova přinesli.
Někdy přespávali po domcích obyvatel Hedeče, kte-

ří jim rádi nabízeli pohostinství. Když se sešlo větší
množství poutníků, v květnu denně, konalo se večer
procesí s milostným obrazem.
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V roce 1938
byl Poutní dům
naplněn českými vojáky,
kteří dozírali na stavbu pohraničních pevností
a hlídkovali na
hranicích. Po
zmenšení ČSR
na Protektorát
Čechy a Morava bydlelo v Poutním domě 50 mužů
ochranné policie z Bavorska. Vedli zde prý veselý
a bezstarostný život a snad jen zdáli tušili, jak krutá
válka je čeká. V době války procesí na Horu Matky
Boží nechodila.
V roce 1943 byl Poutní dům na nějakou dobu obydlen matkami s dětmi, které sem byly poslány z právě
vybombardovaného Hamburku. Bombardování
bylo pro tehdejší
obyvatele Hory
Matky Boží nepředstavitelnou
událostí. Ženy
a děti ukazovaly
klíče od domů,
které už nestály.
V únoru 1945
bylo v Poutním
domě ubytováno
400 anglických
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válečných zajatců spolu s 40 muži, kteří na ně dozírali. 5. května 1945 byli zajatci odvezeni. 10. května
přišlo ruské vojsko. Rusové několikrát celý dům
prohledali a co se jim hodilo, odnesli.
V roce 1946 byli vysídleni do zahraničí němečtí redemptoristé, řeholní bratři a kněží, kteří do té doby
bydleli v klášteře. Klášter i Poutní dům převzali
redemptoristé čeští. Ti Poutní dům dlouho neužívali, protože v roce 1950 byl zabrán státem. Stalo
se to náhle o půlnoci z 13. na 14. dubna. Všichni
obyvatelé kláštera i Poutního domu byli probuzeni
policií a odvedeni do autobusů. Čeledín a jiní civilní
zaměstnanci byli policií odvedeni do hotelu Městský
dvůr v Králíkách, kde měli přespat a ráno si najít
cestu jinam.
Do kláštera a do uvolněného Poutního domu byli
ještě tu noc přivezeni řeholníci z jiných klášterů
Čech, Moravy a Slovenska. Tak se staly obě budovy
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sběrným klášterem a vězením. Pod vrcholem Hory
stály hlídky a bránily případným návštěvníkům nebo
cestovatelům v další cestě. Řeholní bratři a kněží,
kterých bývalo až 400, pracovali v lesích, na polích
státního statku, u prasat, krav a slepic. Vše pod dozorem státních zmocněnců. V Poutním domě byla
pracovna pro pletení košů. Pletli je staří a nemocní
kněží, kteří nemohli dělat těžké práce.
Kolem roku 1965 se začal dům vyprazdňovat, kněží
byli propuštěni. Dobrovolně tam zůstali bydlet jen
tři, poslední z nich, otec Greš, zemřel v roce 1993.
Státní statek využíval Poutní dům jako ubytovnu pro
své zaměstnance. Ti se časem přestěhovali jinam,
ale dům nezůstal opuštěn. Zdálo se, jako by neměl
majitele. A tak tam večer přicházeli různí lidé, hráli
kulečník, často se svítilo dlouho do noci. Vysoký
účet za spotřebu elektřiny neměl kdo zaplatit. Proto
elektrárna proud vypnula a znemožnila nové zapo-
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jení. Tři kněží, kteří zde přežívali, si svítili svíčkou
a vařili pomocí plynové bomby. Budova pustla, okna
byla rozbita, střechou protékala voda až do sklepa.
V dolních prostorách byl i nadále ustájen dobytek
státního statku. Kolem domu rostl plevel, omítka
opadávala. V posledních letech před listopadem
1989 byl Poutní dům státem předán postupně různým podnikům s tím poukazem, aby ho opravili
a upravili ho k rekreaci. Žádný podnik se však do
opravy nedal, každý předal dům dalšímu. V listopadu 1989 byla z této budovy ruina.
Takto zachovalý - nezachovalý dům s malou částí
pozemku kolem vrátil stát redemptoristům. Na jaře
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1990 se začalo s jeho opravou. Stavební práce provedl Agrostav Králíky. Rozpočet na opravu byl několik
miliónů. Protože majiteli domu jsou bratři redemptoristé, nesli oni hlavní část ﬁnanční tíže. Mnohé
bylo uhrazeno z darů věřících - Čechů a Němců.
Zde narození krajané, kteří žijí nyní v Německu,
prostřednictvím pana Jentschkeho z Brém přispívali
i na opravu Poutního domu. Nyní tento dům s kapacitou 50 lůžek slouží poutníkům i turistům, kteří
přicházejí na Horu Matky Boží.
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Klášter redemptoristů
a současnost
Poutní pastorace
Redemptoristé na Hoře Matky Boží se věnují poutníkům,
nabízejí jim možnost prožít osobní smíření s Bohem ve svátosti smíření, dále možnost účasti na mši svaté a také jiných
pobožnostech. Kongregaci redemptoristů založil sv. Alfons
Marie de Liguori v roce 1732 jako misijní společenství kněží
a bratří, kteří mají hlásat hojné vykoupení Ježíše Krista pro
každého člověka.
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Duchovní cvičení
V součinnosti s poutním domem se organizují duchovní
cvičení pro různé skupiny. Také se začíná rozvíjet tisková
misie, tj. výroba brožur pro poutníky za lidovou cenu.

Lidové misie
V komunitě jsou misionáři, kteří se věnují tzv. lidovým misiím - speciálnímu poslání této kongregace.
Lidové misie jsou jednou z forem obnovy farností. Klasické
misie redemptoristů trvají devět dní a mají podle tradice již
svůj styl, vypracovaný znamenitými misionáři v minulosti.
Shodně s touto tradicí se misie skládají převážně z eschatologických a katechetických kázání a také z různých pobožností. Úkolem tradičních lidových misií je zvěstování výzvy
k obrácení a přijetí z toho vyplývajících morálních závazků
pro život.
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Program a kontakty
Bohoslužby na Hoře Matky Boží
Neděle: 8.30, 10.00, 15.00
Všední dny: 10.30, 17.00
Zpovídá se půl hodiny před každou mší svatou, na požádání
kdykoli.
Každou středu před odpolední mši svatou je pobožnost
k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci.
Každý čtvrtek po odpolední mši svaté je adorace Nejsvětější
Svátosti Oltářní
Hlavní pou se koná v neděli, která je nejblíže datu 15. srpna, Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Komunita redemptoristů
Klášter redemptoristů
Hora Matky Boží
Kopeček 1
561 69 Králíky
tel./fax: +420 465 631 744
e-mail: kraliky@kraliky-klaster.cz
Internet: http://www.kraliky-klaster.cz
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Poutní dům
Poutní dům je celoročně otevřen. Je vhodným místem pro
rodinné dovolené, různé semináře a přednášky, duchovní
cvičení, školy v přírodě, lyžařské kurzy, svatební hostiny a to jak v letním, tak i zimním období. V okruhu 10 km je
osm zimních středisek, běžecké stopy, nádherné výhledy.
Nedaleko je také přehrada s možností výpůjčky lodí apod.
Restaurace v přízemí poskytuje celodenní jídelní servis.
Poutní dům
Dolní Hedeč 2
561 69 Králíky
e-mail: poutni.dum@kraliky-klaster.cz

tel: +420 465 631 178
Internet: http://www.poutnidum.cz

Obchod s poutním zbožím
a průvodcovská služba
Kontakt: Mgr. Hana Hudcová

tel: +420 721 860 848
pruvodce@kraliky-klaster.cz
Otevírací doba:
květen - říjen 9:00 - 17:00
listopad - duben 13:00 - 16:00
průvodcovská služba (česky, polsky a německy)
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Z dostupných pramenů zpracovali P. Josef Michalčík, CSsR
a P. Stanislav Přibyl, CSsR
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Plotěná, D. Muttergottesberg Králíky - Grulich: Führung
durch den Kreuzgang und die Kirche Mariä Himmelfahrt. Archart, Praha 1994
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Guidebook of the Konvent on the Hill of Mother of God in
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rukopis
Internetové stránky města Králíky: http://www.kraliky.net
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V roce 2006 vydala Pražská provincie
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé)
v rámci programu EU a SROP
„Propagace Kláštera na Hoře Matky Boží u Králík“
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