Dolní Žandov a okolí
Církevní památky Žandova a okolí
Kostel a příběh sv. Michala – Dolní Žandov

Počátek kostela v Dolním Žandově sahá do doby gotické. Je zasvěcen sv. Michaelu, archandělu. Ten je
patronem vojáků, lékárníků, pekařů, sklářů a slévačů.
Sv. Michael byl evangelistou sv. Janem představen
v apokalypse jako vítězný bojovník s drakem, který
znázorňuje satana svrženého na zem. Satan dle legendy přebývá v srdcích některých lidí a sv. Michael
jim pomáhá zvítězit nad ním. Pomáhá tedy najít
cestu k Bohu, stejně jako Panna Marie. Dle legend
často promlouval k různým osobám křesťanského
světa, např. k Johance z Arku nebo Konstantinu Velikému. Jedna legenda o sv. Michaelu nás zavede
do starého Říma.
Najdete ji zde:
www.marianskolazensko.info

Poutní kaple Panny Marie ve Smrkovci

Pár kroků nad Smrkovcem je malebná roubená
kaplička. Téměř tři století je poutním místem. To,
jak už to bývá, vzniklo jako poděkování prostého
člověka za pomoc svatých.
Podle pověsti se vracel touto cestou bohatý žandovský sedlák ze Smrkovce, kde koupil pěknou
kravku. V pravé poledne došel pod velký dub, aby si
trošku odpočinul. V tu chvíli se ho zmocnil velký
strach a točení hlavy a cítil, že brzy umře. V poslední
chvíli se obrátil k Panně Marii a ve vroucí modlitbě jí
slíbil, že za svoji záchranu zde vystaví její obrázek,
který měl doma v jizbě.
Jakmile modlitbu dořekl, ulevilo se mu a byl od smrti
ochráněn. Pospíšil si domů a druhého dne se
na místo své spásy vrátil. Do dubu vydlabal dlátkem
niku a do ní usadil svatý obrázek. Od té doby sem
k Marii chodívali lidé a později i poutní procesí s žádostí o pomoc. A protože milodarů bylo hodně,
mohli místní z nastřádaných peněz postavit kapli.
Ta byla ovšem několikrát poškozena a původní svatý obrázek byl dvakrát nahrazen jiným. Obrázek
ze Smrkovce můžete najít v kostele v Dolním Žandově, u postranního Křížového oltáře.
Je tu ovšem druhá, pohádková a ještě starší legenda o čarodějnici ze Smrkovce. Vypráví o bohatém
sedlákovi, který se zaprodal peklu, protože se chtěl oženit s krásnou dívkou. Jak vše dopadlo, to si
můžete přečíst zde: www.marianskolazensko.info

Kaple Nalezení Svatého Kříže – Úbočí

S událostí nalezení Svatého kříže je spojena historická událost ze života sv. Heleny, matky římského
císaře Konstantina Velikého, který v roce 313 ediktem Milánským (císařským výnosem) ukončil pronásledování křesťanů. Svatá Helena, která přijala
křesťanskou víru, putovala do Svaté země na posvátná místa v Jeruzalémě. Zde se jí zdál sen, který
určil místo, kde je uložen kříž, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Tento kříž je od roku 325 v církvi uctíván
a jeho část je vystavena dnes v Římě v kostele
sv. Kříže Jeruzalémského.
V Úbočí se konaly první květnovou neděli poutě. Proto místní říkali kapli Májová. Lidé z Úbočí byli velmi
pobožní a pravidelně chodívali na procesí do Smrkovce, na Májovou horu do Kynžvartu, do Chlumu
sv. Máří a Starého Hrozňatova. Na těchto trasách
najdete řadu kapliček, božích muk i soch svatých.

Židovský hřbitov - Úbočí

V Úbočí žilo v 19. století 17 rodin. Židovské město
leželo pod ruinou hradu Boršegrýnu. Na druhé
straně kopce je dochovaný židovský hřbitov. Židé
v Úbočí se živili zemědělstvím a hlavně obchodem.
Po vydání povolení volného stěhování v Rakousko-Uhersku odjela většina místních Židů do Ameriky.
Místní hřbitov byl pak spravován židovskou obcí
v Kynžvartu a byli zde pohřbívaní i žandovští Židé.
www.marianskolazensko.info

Kvíz:
V co byla proměněna
smrkovecká čarodějnice?

Kterému městu pomohl
sv. Michael od moru?

Které poutní místo v okolí
hlídal poustevník?

1. v prach
2. v kámen
3. v rohožku

1. Chebu
2. Praze
3. Římu

1. Májovou horu
2. Smrkovec
3. Maria Loreto

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fE5Z
Kostel sv. Michaela Dolní Žandov
Poutní kaple Panny Marie ve Smrkovci
Kaple Nalezení Svatého Kříže – Úbočí
Židovský hřbitov Úbočí

50.0175789N, 12.5514997E
50.0535922N, 12.5757844E
50.0299764N, 12.5688581E
50.0258342N, 12.5615328E

Tipy pro výlet: Všechny zmíněné památky jsou běžně zavřené. Podívat se do nich
můžete jen v čase konání bohoslužeb. Z venku jsou přístupné všechny po celý rok.
Židovský hřbitov je volně přístupný.
Zdroj: Archiv Mariánskolázeňska, Hamelika RŠ
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