
 

KAPLE SV. BARBORY PADESÁT LÁNŮ, 

MÍSTNÍ ČÁST POTŠTÁT 
péče pí. Jarmila Hejduková 

Jak je zde vidět, interiér kaple 

byl velmi proměnlivý. Socha 

sv. Jana Nepomuckého na 

fotografii viditelně původně 

nepatřila do vybavení kaple. 

Z předválečné historie není 

zatím nic známo, podle 

pamětníků se kolem kaple 

nikdy nekonala liturgická shromáždění. To 

se změnilo v r. 2009, kdy v listopadu t.r.ministranti s P. Martinem Vévodou, 

kaplanem v Drahotuších a okolních farnostech a pastoračním asistentem 

Vojtěchem Hýblem v kapli odklidili všechny obrazy již poničené vlhkem a dali 

obraz sv. Barbory, jíž podle map měla být kaplička zasvěcena. Její zasvěcení sv. 

Barboře naznačuje i netradiční tvar oken kaple. Od toho roku se vždy ke cti sv. 

Barbory na začátku prosince (či na konci listopadu) v neděli odpoledne koná 

pobožnost. Kaple byla znovuposvěcena P. Martinem Vévodou v neděli 

29.11.2009. V roce 2009 byly opraveny dveře a poslední opravy v podobě nové 

fasády těsně před Nocí kostelů v r. 2014.  

Osada Padesát Lánů se připomíná po prvé v r. 1408.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOVÁŘOV, KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ 
péče – pí. Ludmila Kučerová 

     

        ◄Heimatbuch 1944                                      

Vojtěch Hýbl   .   íj a  2009► 

 

PhDr. Iva  Krška 

Pamět í zápis kaple 

v Ková ově 
 

 Ač to zní téměř 

neuvěřitelně, k odkrytí 

pamětního zápisu kovářovské kaple paradoxně 

„přispěl“ – zloděj. Ten se v roce 1997 vloupal do 

kaple oknem a zaměřil svou „pozornost“ na kříž 

s podstavcem (skříňkou), umístěný na oltáři. Pachatel 

vypáčil zásuvku, a když zjistil, že získaný obsah 

nezpeněží, tak ho v blízkosti pohostinství U Tlustého 

Jana zahodil. Tam ho nalezl potštátský občan, pan 

Ivo Pavlík, a odevzdal obecnímu úřadu. Podstavec 

byl zásluhou a iniciativou obecních funkcionářů opraven a následky vloupání 

zahlazeny. Tím však novodobá historie kovářovské kaple neskončila. V červnu 

roku 1999 došlo k dvojnásobnému vyloupení kaple a těmto krádežím padl za 

oběť nejen kříž s podstavcem, ale i oltářní obraz P. Marie Pomocné. Šlo o 

olejomalbu z předminulého století. Zůstal tak pouze originál pamětního zápisu, 

uložený u obecního úřadu. Pachatelem byly rovněž odcizeny ostatky (relikvie), 

které byly též součástí zápisu. 

 

 Počátkem roku 2000 projevila o kapli zájem řeholnice, sestra Helena 

Koutecká, z kongregace Dcer P. Marie Pomocnice v Praze – Karlíně, a 

podepsaný jí tudíž zaslal nezkrácený text článku, který svého času zaslal redakci 

Oderských vrchů k přetištění. Z korespondence se zmíněnou řeholní sestrou 

vyplynulo, že pro kapli je možno za odcizené ostatky získat náhradou osm 

kaménků a prsti z různých míst Svaté země. Tyto byly pak téhož roku předány 

podepsanému PhDr. J. Zd. Charouzem, někdejším absolventem brněnské 

archivní školy, a nyní řeholním knězem premonstrátů. Ostatky – kaménky s prstí, 

byly pak vystaveny ve farním kostele. V kapli se však vystaví jen v poutní den 

kolem 15. srpna. V tomto příspěvku otiskujeme tedy celý pamětní zápis spolu 

s doprovodným komentářem. Otištěním též vzpomeneme památky letos zesnulé 

spoluobčanky, pí. M. Foltasové, která se o kapli řadu let starala a svým úsilím ji 

zachovala pro budoucí generace. 

 



Vysvětle í o původu relikvií (ostatků), opatrova ých v tomto podstavci sv. 

K íže. 
1/  Kamínek z jeskyně Olivové hory v Jeruzalémě, kde náš božský   

     Vykupitel v kleče trpěl úzkostí ze smrti a proléval krvavý pot. 2/  Trochu 

země z Getsemanské zahrady, která je zkropena Ježíšovou krví, a z Krvavého 

pole, které je též zváno Hakeldama.   

  

 Tyto ostatky pocházejí od Antonína Mücka, měšťana a mistra koželuha 

v Potštátě, jenž v roce 1855 cestoval jako poutník s první německo – rakouskou 

karavanou pod vedením P. Urbana Loritze, faráře z Vídně – am Schottenfelde (na 

skotském poli), do Jeruzaléma a týž je s povolením nejdůstojnějšího P. kustoda, nebo 

kvardiána ctihodných františkánů, dostal na památku.  

 P. Antonín Mück je předal svému nejdůvěrnějšímu příteli, podepsanému Janu 

Haalovi, narozenému 27.1.1790 v Uhřicích (fara Morkovice, děkanát Švábenice) na 

Moravě, od svého nejranějšího mládí polesnému více revírů potštátského panství a 

potom prvnímu poštmistrovi v Potštátě, jenž sloužil celkem 70 let, 1 měsíc a 26 dní. 

Týž strávil poslední léta svého života v Kovářově.  

 

 Potom, když obyvatelé obce v Kovářově pod svým tehdejším představeným, 

panem Josefem Mückem, majitelem usedlosti č. 23, postavili v roce 1 76 kapli, která 

byla 21.5.1877 posvěce a ke cti Pa  y Marie – Pomoc é  ejdůstoj ějším pa em 

fará em Josefem Čer ým z Potštátu, tak podepsaný Jan Haala dal zhotovit tento 

kříž s podstavcem (skříňkou) pro tuto kapli a tyto ostatky věnoval této kapli 

s poznamenáním, že jde o stálý majetek této kaple a že klíč od skříňky tohoto kříže má 

zůstat v opatrování a pro úklid téže kaple vždy v rukách člena rodiny Haalů.  

 

Kovářov, 21.5.1877 

Jan Haala, obyvatel domu č. 61 

 Na prvním papírovém pouzdérku byl nápis: kamínek z jeskyně Olivové hory 

v Jeruzalémě, kde božský Vykupitel v kleče trpěl úzkost ze smrti a proléval krvavý 

pot. 

 Na druhém papírovém pouzdérku byl pak nápis: Hakeldama, nebo-li Krvavé 

pole Ježíše Krista. 

P. kustodem, či kvardiánem, se rozumí představený františkánů (též minoritů a 

kapucínů). Řád františkánů se po staletí staral o místa posvátná pro křesťany 

v Palestině (Izraeli). Proto též kustod, tj. latinsky strážce (opatrovník).  

V komentáři textu zápisu je třeba uvést, že „ Krvavé pole“ se váže k pašijovému textu 

Matoušova evangelia a souvisí s nechvalným koncem zrádného apoštola Jidáše. 

Antonín Mück vlastnil dům č.83 v Potštátě, který dnes obývají manželé Klabačkovi 

mladší. Dům při známém požáru Potštátu 28.8.1866 vyhořel. Mück zemřel v roce 

1877. Pouť do Svaté země se konala v období tzv. Krymské války, která skončila 

porážkou carského Ruska. Záminkou k ní byly spory mezi pravoslavnými a katolíky o 

některé kostely ve Svaté zemi (tehdejší Palestině). P. Urban Loritz náležel 

k vídeňským osobnostem. Ve Vídni ho dodnes připomíná jedno z tamních náměstí. 



Haala se původně jmenoval Hála, protože Uhřice patřily vždy do českého jazykového 

území. Nebyl prvním potštátským poštmistrem, ale jen sběračem dopisů. Zemřel 

v roce 1886 ve vysokém věku 96 let. Dům, v němž bydlil, obývá dnes paní Silná. 

Starosta (představený), Josef Mück, majitel usedlosti č.23 v Kovářově, zemřel již roku 

1879, když ve stáří pouhých 42 let podlehl epidemii tyfu. Usedlost obývají manželé 

Novobilští.  

A konečně P. Josef Černý, rodák z Kvasic, působil dlouhá léta jako farář 

v Partutovicích. Od roku 1875 působil v Potštátě, kde také ve stáří 71 let 29. 1. 1887 

zemřel. Patřil k českým kněžím, kteří v předminulém století působili v potštátské 

farnosti i když byla převážně německá, protože německých kněží byl tehdy 

nedostatek.  

 Údaje k tomuto komentáři byly, kromě literatury, čerpány z farní kroniky, 

úmrtních matrik pro Potštát a Kovářov a ze sdělení pracovníků obecního úřadu, 

kterým autor příspěvku děkuje. 
 

Pouť se zde ko á v  eděli blíže slav osti Na ebevzetí Pa  y Marie (15. .) a 

blíže PM Pomoc é (24.5.) Obec Ková ov je po prvé zmiňová a r. 1376, v r. 

1939 měla 35  obyvatel, v r. 2001 130 obyvatel v 57 

domech. 
 

 

KYŽLÍŘOV, KAPLE 

NAVŠTÍVENÍ  

PANNY MARIE 
péče pí. Ladislava Maršálková a 

Městský úřad v Potštátě 

 

◄Heimatbuch 1944  

 

foto A to í  Richter 2014► 

                    interiér foto Ladislava 

Maršálková 2014 

 

Poutě ke cti Navštívení Panny 

Marie zde byly obnoveny 12.7. 

2009. Koná se zde pobožnost 

k Panně Marii pokud možno 

v neděli blíže 2.6., kdy se dříve 

tento svátek slavil. V poslední 

době byl před kaplí opraven 

spadený kříž. O historii kaple, 

dokonce ani obce se zatím 

mnoho neví. V roce 1793 měla 

obec 45 domů, 72 rodin a 309 obyvatel. V současnosti v r. 

2001 v 65 domech 152 obyvatel. 



 

BOŇKOV, KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

 

Péče manželé Peperníkovi, 

dříve se starala rodina 

Müldnerova. Kromě 

kapličky je v obci také 

zvonička s již 

elektrifikovaným zvonem 

sv. Barbory z r. 1703. O 

kapli i zvoničku je vzorně 

postaráno. Bližší historické informace nejsou známy. 

 

Pravidelné poutě se zde konají o neděli Nejsvětější 

Trojice, což je 1. neděle po Svatém Duchu a 9. neděle po Velikonocích formou 

odpolední pobožnosti, které se účastní i mnozí z okolních obcí. 
 

    
 

LIPNÁ, KAPLIČKA PANNY MARIE 
 

Nejsou příliš známy informace o původu této kaple. 

Z novodobé historie víme jen to, že byla opravena a 

znovu požehnána: „Na konci obce směrem 

k Luboměři pod Strážnou je kaplička Panny Marie, 

která byla opravena a slavnostně znovu posvěcena P. 

Petrem Utíkalem, kaplanem, o hodové neděli 24.6. 

2007 - po slavnostní mši svaté v 10:00 v kapli sv. 

Jana Křtitele prošel průvod obcí doprovázen 

dechovou muzikou.“ 
 

V obci Luboměř pod Strážnou byl farní kostel Panny Marie Andělské, 

který byl zbořen za komunistického režimu. V Michalově je dosud 

zvonička a kříž v centru osady.  

 


