
Mariazell  4. září 1999 

Dlouhé roky plápolala v tomto velebném 

chrámě podivná svíce. Byla obtočena 

ostnatým drátem a na ní byl nápis:    Maria 

zachraň Československo.  Námi zapálená 

svíce by nám měla připomenout, že  dnes 

více než kdy jindy se potřebujeme modlit, 

abychom dostali světlo a poznali vůli Boží, 

abychom měli světlo nutné k přijetí vůle 

Boží,abychom věděli, jak splnit vůli Boží. 

Často uváděné datum založení - 1157 - 

nelze historicky prokázat. Stavba kostela 

začala kolem roku 1200 (doloženo nápisem 

na hlavním portále). Když uherský král 

Ludvík Veliký (1342-1382) věnoval na 

oslavu svého vítězství nad Turky 

prostředky na Mariánskou kapli, mohl polír 

Johannes  Tryester  postavit podle plánů 

řádového kněze Chunrada v letech 1380 - 

1396 halové trojlodí. V letech 1644 - 1683 

byla provedena barokní přestavba. Až v 

roce 1692 vytvořil Johann  Bernhard  Fischer z Erlachu hlavní oltář, který byl vysvěcen v 

roce 1704. Oltář pro milostnou sochu navrhl jeho syn Joseph a zhotovil jej stříbrotepec 

Philipp  J. Derntwett ml. z Augsburgu. Na něm je 

umístěna trůnící Madona s Ježíškem posazeným na 

klíně. Ježíšek drží v ruce jablko, zatímco mu matka 

podává hrušku.  Ve 14. století jsou zmiňovány první 

poutě. Obsáhlá poutní legenda vypráví o pěti 

misionářích, které v roce 1106 vyslal korutanský 

vévoda  Marquart.  Jednomu z nich přikázal opat 

Otker,  aby založil osadu na druhé straně hory 

Seeberg. Vzal si s sebou na cestu sošku Panny Marie. 

Když ji postavil na skálu, která mu bránila v další 

cestě, skála se rozestoupila. Podle legendy začínají 

poutě návštěvou moravského markraběte Vladislava 

Jindřicha(vl.1198-1222) s manželkou, který ve snu 

dostal příkaz jít do Mariazellu, aby se tam vyléčil z 

pakostnice. Mariazell se stal národní svatyní 

Rakouska, ale i náboženským centrem Maďarů a 

balkánských Slovanů. V roce 1692 sem kníže Eszterházy vedl největší procesí 11 200 

poutníků, jako díkuvzdání za vysvobození z tureckého  nebezpečí. Naše putování do 

Mariazell by mělo být  poděkováním za všechny milosti, kterých se nám dostává a prosbou o 

dostatek víry a pokory do nového tisíciletí.     


