
82. Farní pouť Hora Matky Boží Králíky  a  Letohrad 12. září 2020 
 

Mariánské poutní místo Hora Matky Boží se nachází nad městem 
Králíky. Mariánskému kopci se kdysi říkalo Lysá Hora a už v minulosti 
to bylo známé poutní místo. V roce 1696 na jeho vrcholu králický 
rodák Tobias Jan Becker, svatovítský kanovník a později také 
královéhradecký biskup, založil poutní komplex. Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie byl vysvěcen v roce 1700. Na hlavním oltáři se od té doby 
nachází Milostný obraz Panny Marie Sněžné, který je věrnou kopií 
malby z baziliky Santa Maria Maggiore v Římě. Po dokončení kostela se 
začal budovat klášter. Po jeho dostavbě povolal biskup Becker řád 
Servitů – Služebníků Panny Marie. 
Za vlády císaře Josefa II. bylo rušeno mnoho poutních míst a klášterů a 
zakazovány poutě. Podle legendy zachránily klášter humor a 
inteligence jednoho z řeholníků, který na otázku kde je střed světa 
odpověděl, že tam, kde stojí Jeho Císařská Milost. Ve středu Nádvoří 
Poutníků stojí unikátní Kaple Svatých Schodů, která napodobuje 
schodiště z hradu Antonia v Jeruzalémě. 
V roce 1950 komunistická vláda celý areál pro veřejnost uzavřela. Na 
poutním místě vznikl internační tábor pro bratry několika řádů, kteří tu 
byli soustředěni a za státního dozoru museli v areálu a jeho okolí tvrdě 
pracovat. Někteří z nich tu zůstali až do roku 1965. 

 
Program poutě 
7:00 odjezd z Brna   14:15 prohlídka Letohrad kostel Nanebevzetí Panny Marie  
10:15 mše sv. Králíky  15:00 prohlídka Letohrad kostel svatého Václava 
11:00 komentovaná prohlídka 15:30 prohlídka Václavského náměstí 
12:15 přestávka oběd  16:00 odjezd do Brna 
 
      Kostel svatého Václava             Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
           Kostel sv. Václava je stavitelskou 
           ozdobou města. Stojí v sousedství 
           zámku. Z náměstí se vchází patero 
           vchody. Vnitřní výzdoba, zejména 
           klenba je založena na myšlence, že 
           celý svět a všechno tvorstvo, chválí 
           Hospodina. V hlavní lodi jsou další 
           postranní oltáře - Bolestné Panny 
           Marie a Ecce Homo. Pozoruhodností 
           je též obraz smrt sv. Václava na  
           hlavním oltáři. Neobvyklost obrazu  
           spočívá ve vyobrazení sv. Václava jako  
           orodovníka za lidstvo, ochránce  
           slabých a bezmocných. 
             V letech 2005 - 2010 byla provedena 
            přestavba kostela za souhlasu  
            královéhradeckého biskupa Duky.  Byl 
 V ceně 450. - Kč. je kalkulována komentovaná prohlídka.     odstraněn celý itinerář   včetně  
            barokních obrazů křížové cesty. 
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