
Pouť ke Staré Matce Boží žarošické 6. března 1999 
 

Pro vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic 

pro věrný lid, který od Tebe nechce víc,  

než soucit matky a stálou Tvou ochranu, 

          přehojnou milost, již vyprosíš na Pánu. 

Dnešní pozvánku na společnou pouť do Žarošic uvádějí verše 

teologa a básníka Libora Kovala z jeho půvabné knížky 

Moravské Madony, ilustrované Sabinou Kratochvílovou. V 

cyklu deseti ilustrovaných básní, které autor přirovnává k 

růžencovým zrnům upleteným z prostého klokočí na počest Té, 

jenž byla chudobnou a pokornou dívkou a která si našla 

mnoho příbytků i na naší krásné Moravě. Legenda o původu 

poutního místa mluví o pokřesťanštění královny Markomanů 

Fritigil a založení kaple, ve které je pochována. Sgrafita 

umístěná kolem kostela se vztahují právě k této legendě. 

Původní poutní místo tzv. rezidence Staré Matky Boží na 

Viničné hoře u Žarošic, stála v dnešní osadě Silničná. 

Písemná zpráva o existenci rezidence pochází z r. 1322 v 

souvislosti s českou královnou Eliškou Rejčkou, která 

zakoupila ves Žarošice pro nově zřízený ženský klášter 

cisterciánek na Starém Brně. Kolem roku 1323 se v rezidenci 

objevuje gotická socha Panny Marie s Ježíškem, oblečená v 

šatu francouzských královen 14. stol. Je zpodobněna jako 

panna (rozpuštěné vlasy) a současně jako matka (mateřský 

šátek na hlavě). Na hlavní oltář kostela sv. Anny byla 

přenesena 11. září roku 1785. Korunky Panny Marie i 

Ježíškova mají papežské svěcení, které z pověření Svatého otce 

Jana Pavla II. vykonal 

pražský arcibiskup František 

Tomášek. Naše společná pouť se uskuteční 6. března autobusem od fary. 

Odjezd bude v 16,15 hod. Předpokládaný návrat domů je kolem 20,00 

hod. Cena pro dospělého činí 80.-Kč, studenti polovic, děti pak vůbec 

nic.Věříme, že nebude problémem naplnit autobus 45 poutníky, kteří se 

chtějí poklonit a vyprosit další milosti právě zde. Vždyť kdyby každý, kdo 

o pomoc prosí, jen jednu svíci rozžal, celý svět by zářil v záplavě světel. 

A kdyby každý, koho Panna Maria vyslyšela jen jednu růži zasadil, svět 

by se proměnil v růžový sad. 

 

       Božena a Stanislav Synkovi 


