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Chlumecký kostel dal v letech 1737 - 1745 vystavět hrabě Jan František z Fünfkirchenu. Podnětem 

stavby poutního místa se stala událost z 31. července 1737, kdy pan hrabě vstoupil do právě 

dokončené hospodářské budovy vedle svého zámku a byl zasypán padajícím zdivem. Po vyproštění, 

jako poděkování za záchranu života nechal hrabě postavit na nedalekém vršku kostel P. Marie, 

zvaný na paměť zázračné události také „malá 

Mariazell“.  Okolí kostela, schodiště se sochami a 

křížová cesta s lipovou alejí tvoří neodmyslitelnou 

součást Chlumu u Třeboně. V chrámové kopuli je 

fresková malba, představující zázračné zachránění 

zakladatele kostela, tuto událost připomíná také kříž s 

pamětní deskou na kraji hráze rybníka Hejtman, v 

místě, kde se tento zázrak stal. Hrabě Jan František 

zemřel 3.6.1782, jeho tělesné pozůstatky jsou uloženy 

v kostelní kryptě.V roce 1805 byl kostel rozšířen o 

dnešní zadní část a hudební kůr synem zakladatele 

hrabětem Františkem Janem z Fünfkirchenu. V roce 

1840 byl kostel doplněn o varhany hrabětem Stadionem, který nechal v letech 1838 - 1840 postavit 

v italském slohu školu po pravé straně kostela. 

Druhou zastávkou bude kopec Montserrat pojmenovaný podle slavného španělského poutního místa 

nedaleko Barcelony. Původní kaple na „moravském Montserratě“ byla postavena roku 1651 rytířem 

Bartolomějem Tannazollem.  Když byl raněn v jedné z bitev třicetileté války, přislíbil za své 

uzdravení vykonat pouť do španělského Montserratu. Tam se před obrazem Matky Boží rozhodl  

doma postavit kapli s kopií sochy montserratské španělské Madony. Kaple byla později přestavěna 

ve velký poutní kostel. Doba rozkvětu poutí byla ukončena vládou Josefa II., který dal roku 1785 

kostel zbořit a materiál rozprodat. Nadšením věřících a prací jejich rukou povstal v letech 1858-65 

nový kostel. Hlavní oltář zdobí původní socha, která sem byla přenesena z dočasného útočiště 

v blízkém kostele. 

Cestou zpět si uděláme ještě zastávku v Telči. Jenom v kostce uvedeme co všechno lze v tomto 

překrásném městě zhlédnout: 

Jádro města je Městskou památkovou rezervací s otevřenými podloubími s půlkruhovými arkádami 

spočívajícími na pilířích a v roce 1992 bylo zapsáno do 

seznamu světového dědictví UNESCO. Věž sv. Ducha - 

49 m vysoká, pozdně románská věž z 1. pol. 13. stol. je 

nejstarší dochovanou stavební památkou města. Byla 

postavena jako věž strážná. Kostel sv. Ducha - gotický, 

původně románský kostel v sídle královského správce. Od 

roku 1922 patří českobratrské církvi evangelické. Kostel 

sv. Jakuba - založen současně s městem, roku 1386 vyhořel. Dnešní podoba je z 15. stol. Na 60 m 

vysoké věži přiléhající ke kostelu jsou dochovány dva zvony: Jakub a Marie. Kostel Jména Ježíš - 

původně jezuitský kostel, dokončený v roce 1679. Barokní podoba zachována, atypická je orientace 

boční fasády směrem do náměstí. Jezuitská kolej - postavena v letech 1651 - 1655. Konvikt sv. 

Andělů - stará sladovna, po příchodu jezuitů sídlo konviktu sv. Andělů, což byla škola chrámové 

hudby. Cílem naší návštěvy bude nejslavnější poutní místo, kostel Panny Marie Nanebevzaté, 

postavený na paměť vítězství brněnského údělného knížete Oty nad  knížetem Břetislavem II. 
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