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Občanské sdružení Karel Klostermann a Správa národního parku Šumava se rozhodly v roce 2005 obnovit
poutní místo na Srní, kde stávala až do roku 1957 Hauswaldská kaple, která byla opředena mnoha
legendami.

Místo Hauswaldské kaple je opředeno mnoha legendami. Bylo to poutní místo, kam chodili poutníci ze všech možných
míst,
i z Tyrolska a dokonce až z dnešní Itálie. V písemných pramenech je popsáno bezpočet zázraků, které se na tomto
místě udály. Některé z nich uvádíme:
Dvě selky přišly do těchto míst sekat trávu, když tu se objevil medvěd. Selky se začaly modlit k Panence Marii, aby je
zachránila. Medvěd jako by zázrakem zchroml a posléze s bolestným kňučením se odpotácel zpět do lesa. Selky na dík
vzdání zakoupily obrázek Panny Marie a pověsily ho na místě jejich záchrany.
Na toto místo přicházeli lidé, kteří špatně viděli nebo oslepli. Po očistě očí v pramenu vody začali opět vidět.
Přicházeli i sedláci a dřevorubci, kteří byli po úrazech chromí. Po modlitbách k Panně Marii odcházeli z tohoto místa již
bez pomoci, odkládali berle. Našlo by se mnoho dalších příběhů z tohoto místa, kdy třeba bezbožný sedlák nepohnul s
vozem apod.
Aby lidé dokázali svůj vděk tomuto zázračnému místu i možnosti věřit, postavili v roce 1820 první kapli a začali se zde
sloužit poutní mše. V roce 1860 byla postavena větší kaple, která však měla špatnou pevnost a stabilitu. Třetí kaple,
která je známá
z fotografií, byla postavena v roce 1902. V roce 1957 při vznikajícím vojenském prostoru byla tato Hauswaldská kaple
podminována, odstřelena a úplně zničena. Ještě dnes by se našli pamětníci tohoto barbarského činu. Za zmínku stojí i
to, že odsunutí původní obyvatelé zanechali v kapli vše, co jim bylo vzácné a co si nemohli vzít tehdy s sebou:
podmalby na skle, krucifixy, sošky svatých aj. Jako zázrakem přes silný výbuch se zachránila soška Panny Marie
Lurdské, která je dodnes jako relikvie uchovaná v srnském kostele.
Je jistě na místě se zeptat, proč se právě zde, událo tolik zázraků a proč zasvěcení k Panence Marii Lurdské? V
blízkosti božích muk je silné energetické místo. I všudy přítomná čistá pramenitá voda měla jistě blahodárné účinky na
lidský organizmus. Patronka Panna Marie Lurdská je patronka zázraků uzdravení, patronka lidí tělesně postižených,
všech mrzáků. Toto místo na Šumavě se považovalo za malé Lurdy.
Občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy a Správa národního parku Šumava se rozhodly v roce
2005 toto poutní místo obnovit. Byl vypracován návrh a projekt skupinou dvou výtvarníků a jednoho architekta. Autoři
předložili několik možností řešení, než se nakonec našla ta nejlepší a nejčistější varianta.
Celá revitalizace kaple a okolí spočívá v tom, že na vyznačené cestě budou zvýrazněny půdorysy původních staveb kaplí.
K nim bude do volného prostoru přivedena voda z pramene, ona zázračná voda, která zde hraje hlavní roli a to v
ručně tesaných vantrokách, které budou uloženy na 59 bludných kamenech, představujících korálky na růženci. Voda
bude dopadat na poslední kámen - skleněný blok s otiskem spojených dlaní člověka, který vytvoří známá sklářka
Vladimíra Tesařová z Dobré Vody, autorka skleněného oltáře a Křížové cesty. Na projektu se výtvarně podílí dnes již
světoznámý klatovský sochař Václav Fiala a výtvarně, architektonicky a stavebně technicky Karel Janda ze Sušice. Na
rubu u skleněného monolitu bude český, německý, anglický a latinský citát z Bible: "Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží,
ať zadarmo nabere vody života".
Na obnově kaple se podílely i Občanské sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy spolu se Správou NP
Šumava, aby přispěly k obnově toho, co v minulosti lidé vybudovali a co jim sloužilo k víře, ale posléze bylo brutálně
zničeno.
Místo Hauswaldské kaple bude přístupné i pro postižené občany, kteří sem přišli nebo přijeli s vírou v uzdravení, tak
jako sem chodili lidé již v minulosti.
Slavnostní otevření se uskuteční v den srnské poutě 12. srpna v 10 hodin.
Informace poskytl: Václav Sklenář, Předseda Občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, 341 94
Srní 117
E-mail: k.klostermann@seznam.cz
Tel.: +420 602 106 982
Článek zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., 384 73 Stachy 206, www.rras.cz
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Horská synagoga v
Hartmanicích - 2

zobrazení: 88
známka: 1.00

Šumavské zákoutí - 5

zobrazení: 118
známka: 1.00

Srní a okolí - 3

zobrazení: 95
známka: 0

Anketa
Uvažujete o trávení
dovolené na Šumavě?
Ano, letos v létě 2006 (109 hl.)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]
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Známkování

Ano, v zimě 2006/07 (72 hl.)
Ano, jak v létě 06, tak i v zimě
06/07 (81 hl.)
Ano, ale někdy později (66 hl.)
Spíše ne (70 hl.)
Nevím (60 hl.)

Celkem hlasovalo: 458
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Tyto webové stránky byly vytvořeny za
finanční pomoci Evropské unie. Za obsah
tohoto dokumentu je výhradně odpovědný
provozovatel stránek a nelze jej v žádném
případě považovat za názor Evropské unie.

12.12.2006 8:05

