
Jeďte s námi na pouť 5. června 2010 

Prvním a také hlavním cílem našeho putování bude kostel ležící na poutní  

trase do Mariazell nazývané „Česká cesta“. Zde je již po staletí uctívána 

milostná socha Panny Marie Třídubské. Původní, z vosku ulitá Pieta byla  

umístěna na tříkmenném dubu v místě, kde je dnes oltářní prostor poutního 

kostela. Po úderu blesku byla zničena nejen koruna stromu, ale i vosková 

socha (1680). Základní kámen dnešního poutního kostela byl položen  

v květnu roku 1744 a byla zde též umístěna nová milostná socha,                    Jedinečný skvost románské 

vyřezaná z lipového dřeva. Zbytky původního dubu                            architektury se nachází poblíž místa, 

jsou umístěny ve výklenku za oltářem.                                    kde 16. listopadu 1805 došlo k velké bitvě při 

                                                                                    které byla vesnice Schöngrabern vypálena. Odtud byla    

 vedena vojska  k  bitvě tří císařů u Slavkova. Románský kostel zvaný  

též Kamenná bible je opravdovým skvostem. Venkovní apsida je roz- 

dělena do tří částí, na kterých jsou umístěny  reliéfy  zachycující bib- 

lické události. Základní myšlenka kamenné bible je boj dobra proti zlu. 

Také vnitřní architektura nám nabízí řadu symbolů. Čtyři sloupy v 

  kruchtě nesou symboly čtyř evangelistů. Tři okna v apsidě představují  

Poslední zastávkou bude chrám sv.                  Boží trojici. Kamenný oltář pak připomíná výrok o nárožním  

Mikuláše ve Znojmě. Od svého založení                         kameni. Dvakrát šest oken nám symbolizuje  12 

utváří hlavní vnější panorama města. V chrámu                          apoštolů. Na jedné ze stěn je patrná uhlo- 

se shromažďovaly umělecké a památné předměty,                          kresba malého čerta s koňskou nohou. 

oslavující Boha nebo upomínající na mimořádné události. 

Duchovní tradice, spojená s tímto místem více jak 900 let,  

je dokladem živého předávání víry z generace na generaci. 

Jak uvádí ve své publikaci farář Jindřich Bartoš vstoupit do 

chrámu sv. Mikuláše znamená,  dotknout se historie, nechat  

na sebe působit umění a vnímat přítomnost Boha. 

Odjezd v 7,00 hod od fary, návrat kolem19,00 hodin.     


