Kostel sv. Petra a Pavla v Cizkrajově
Byl postaven na přelomu 15. a 16. století slavonickým mistrem Estreicherem
ve slohu jihočeské pozdní gotiky. Kolem kostela je místní hřbitov a ze sakristie vede
krytý most na přilehlou faru. Uprostřed hřbitova v Cizkrajově se nachází litinový kříž
z roku 1835 pocházející z kdysi slavných blízkých bolíkovských železáren.
Poloha: na skalnatém vrchu přímo v centru vsi

Kostel Voda
sv. Petra a Pavla
Dobrá
socha sv. J. Nepomuckého

Přístupnost: Pravidelně se konají nedělní bohoslužby,
jinak po předchozí domluvě na faře ve Slavonicích

Kulturní akce spojené s církevními objekty:
•  Noc kostelů
•  Házení kozla z věže
•  Koncertní sezóna ve Velké  Lhotě
•  Větrání kostela a varhan v Lidéřovicích
•  Dny evropského dědictví (EHD)

Velká Lhota
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Tipy:
•  V horním kostele (s vyšší věží a hodinami) se dochoval autentický
interiér a zajímavé nástěnné malby a je zde trvale umístěna výstava
o odkazu české reformace, o kterou se stará společnost Veritas.
•  Velkou Lhotou prochází naučná stezka valdenské a české reformace,
která připomíná místa pobytu valdenských, tj. skupiny křesťanů,
jejichž hnutí ve středověku zahájilo světovou reformaci.
horní kostel ve Velké Lhotě

Velká Lhota (horní kostel nalevo)

Přístupnost: mimo pouť je prohlídka možná po domluvě na místní faře.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Slavonice

Kostel sv. Linharta

Trojlodní kostel byl vybudován ve 14. století. Součástí je i přilehlá 56,5 m vysoká
věž. Postupně byly přistavěny boční lodě a jižní kaple Panny Marie. V 18. století
byly postaveny barokní kaple sv. Antonína a Panny Marie Bolestné po obou
stranách trojlodí. V roce 1750 poškodil kostel požár a poté byl chrám opraven ve
stylu baroka. Na počátku 20. století byl restaurován puristicky. Na hlavním oltáři lze
vidět sochu Ukřižovaného Krista z roku 1512.

Pozdně gotický kostel sv. Linharta ze 14. století je jedním z nejstarších ve střední
Evropě. V severní ohradní zdi je kaple s kostnicí. Poblíž kostela bývala kaplička
s léčivým pramenem, která byla za vlády Josefa II. zrušena.
Poloha: 5 km jihozápadně od Dačic

Poloha: na náměstí Míru ve Slavonicích.

Vydalo Město Dačice v roce 2017 v nákladu 5000 ks, tisk Rain Tiskárna, s.r.o.
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Víte, že v horním kostele:
- je vynikající akustika, a proto jej využívá
místní pěvecký sbor Festivia Chorus k pořádání
koncertů či k natáčení hudebních snímků?
- se nachází památkově chráněné varhany z r. 1874
z dílny varhanáře Františka Svítila mladšího?

Jak se tam dostat:
autem nebo na kole: Dačice (směr Studená) – Řečice – Velká Lhota

Poloha: na návrší mezi stromy na okraji v severozápadní části Slavonic asi 1 km
od místního renesančního náměstí.
Jak se tam dostat: z centra Slavonic se vydejte 1 km po Graselově stezce
směrem na Stálkov, z ul. Jana Žižky odbočíte vpravo do ul. Julia Fučíka, přejdete
železniční trať a lipovou alejí s výklenkovými kapličkami s obrazy Bolestného
růžence se dostanete až ke kostelu.

		
		
		
		
		
		

Poloha: 9 km severozápadně od Dačic

Hlavní pouť: v neděli po svátku Těla a Krve Páně – pohyblivý svátek, konají
se zde bohoslužby a další poutě. Před 2. sv. válkou se zde konaly mše svaté v českém
a německém jazyce.

Římskokatolická církev Slavonice
náměstí Míru 477, PSČ 378 81 Slavonice
tel.: +420 605 173 375

Tip na výlet!
Cesta za poznáním poutních míst Dačicka a Telčska:
www.cirkevnituristika.cz

Kostel byl založen podle pověsti v r. 1280, kdy byl farní kostel vykraden včetně
monstrance s Nejsvětější svátostí. Tu po roce našel pastýř pohozenou na návrší kus
od města. Při snaze donést ji do farního kostela monstrance třikrát záhadně zmizela
a vždy ji objevili na místě původního nálezu. Tuto událost lidé vnímali jako znamení
pro vybudování kaple na tomto místě. Zasvěcení kaple Božímu Tělu bylo tehdy
ojedinělým činem v Čechách. V letech 1478 - 1491 byl kostel přestavěn do nynější
podoby a v druhé pol. 16. století se stal protestantským pod názvem Kostel svatého
Ducha. V 19. století byla ke kostelu přistavěna Loretánská kaple. Uprostřed chrámu
dominuje oltář Nejsvětější Svátosti, který stojí na místě, kde byla nalezena svatá
hostie a dále je zde dalších 6 oltářů, ten hlavní zdobí obraz Korunování Panny Marie.
Vnější stěnu kostela zdobila malba, která byla nahrazena mozaikou sv. Kryštofa.
Nedaleko kostela směrem na Český Rudolec je Poustevnická studánka, z níž
pramení léčivá voda.
Bohoslužby: vždy první neděli v měsíci

litinový kříž

Kontakty: Římskokatolická církev Dačice
		
Krajířova 18, PSČ 380 01 Dačice
		
tel.: +420 384 420 297

		
		
		
		

V obci Velká Lhota jsou dva evangelické kostely. Oba patří Českobratrské církvi
evangelické. Dolní je z roku 1784 a horní z roku 1873. V rámci tolerančního patentu
vydaného císařem Josefem II. v roce 1781 zde vznikly dvě protestantské církve
- luteránská a reformovaná. Každá měla svůj vlastní kostel a faru.

Kostel sv. Ducha (Božího Těla)

Jak se tam dostat:
autem: Dačice – Peč – Dolní Bolíkov – Cizkrajov
na kole a pěšky: žlutá turistická stezka;
cyklotrasa č. 1006 Dačice – Toužín – Urbaneč – Cizkrajov

		
		

Evangelický toleranční areál
(Středisko české reformace)

Kudy do Slavonic z Dačic (14 km):
vlakem: Dačice - Slavonice
autem: z Dačic směrem na J. Hradec, za městem odbočka vlevo na Slavonice
pěšky: po zelené turistické stezce

Tipy:

Přístupnost: kostel je přístupný po předchozí dohodě na místní faře.
Bohoslužby jsou zde pravidelně každou neděli. Věž je přístupná v sezóně; po zdolání
172 schodů se vám naskytne krásný výhled na Slavonicko a rakouské příhraničí.
kostel sv. Ducha

•  Větrání kostela a varhan v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích
•  Dny evropského dědictví
kostel sv. Linharta v Lidéřovicích

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
+420 384 401 265, info@dacice.cz
www.dacice.cz

Každé světové náboženství má svoje významné poutní místo,
za kterým putují jeho věřící lidé. Poutní místo se váže často k
pověsti o zázračných událostech, kdy v daném místě došlo k
určitému zázraku či božímu působení skrze modlitbu nebo víru.
Na místě, kde se událost stala, byla kdysi zpravidla postavena
kaplička či kostel a každé takové poutní místo má každoročně
svoji hlavní pouť. V okolí poutních míst se objevují další symboly
křesťanství – zejména křížové cesty nebo samostatné kříže.
Milí poutníci, připravili jsme pro vás tipy, na jaká poutní místa
v Dačicích a okolí se vydat a jaké církevní objekty navštívit.
Správný poutník by měl alespoň část cesty urazit pěšky, jelikož
tento způsob putování patří k tradicím poutě, ale podle vlastního
uvážení můžete vyjet i moderně na kole či autem. Ať se vydáte
kamkoliv, pokuste se využít energii místa k vlastnímu prospěchu,
zpomalte, meditujte, relaxujte…

Kostel sv. Vavřince
Současná podoba kostela pochází z let 1775 - 1788, kdy doznívalo baroko. Vybudování kostela velkou měrou podpořil hrabě Jan Fridrich Karel Ostein. Kostel je dlouhý
41,5 m a patří mezi nejprostornější jednolodní kostely na Moravě. Uvnitř kostela
najdete významné freskové malby tří oltářů od malíře Josefa Winterhaltera z r. 1787
- hlavní oltář sv. Vavřince a postranní oltáře sv. Valburgy a Panny Marie. Součástí
kostela je 52 m vysoká věž.

kostel sv. Vavřince

Přístupnost: Proskleným vchodem lze nahlédnout do interiéru kostela.
Prohlídka je možná po předchozí domluvě na faře v Dačicích. Věž je přístupná v
červenci a srpnu. Kostel i věž jsou otevřeny v září při Dnech evropského dědictví.
Poloha: v místech nejstaršího osídlení Dačic – Göthova ulice, naproti vchodu do
kostela se nachází pomník kostky cukru

Františkánský klášter s kostelem
sv. Antonína Paduánského

kostel sv. Vavřince

U Třech křížů

Západně od obce Mutná se ukrývá v zalesněném
kopci poutní kostel P. Marie Bolestné, zvaný
Montserrat. Původně šlo o kapli, kterou založil
r. 1651 cís. plukovník Bartoloměj Tannazoll-Zill,
majitel statku Bolíkov, jako dík za uzdravení.
V letech 1712-1716 přestavěna na poutní barokní
kostel po vzoru Montserratu ve Španělsku.
Za reforem Josefa II. byl r. 1785 zrušen a zbourán,
obnoven byl v letech 1858 - 1865 rekonstrukcí
kleneb a s pseudorománským průčelím zásluhou
cizkrajovského faráře Josefa Springera, kterému
byla u hlavního vchodu kostela odhalena r. 1912
pamětní deska.

Kostelní Vydří

Poutě:
jarní - 1. neděle v květnu
hlavní dvoudenní - neděle a sobota před 15. srpnem
dětí a mládeže - poslední neděle před zahájením školního roku.

?

?

Hlavní pouť: v neděli nejblíže památce Panny Marie Karmelské 16. července.
Malá pouť: týden před hlavní poutí
Další poutě: květnová, srpnová, říjnová

Poloha: 13 km od Dačic na jihovýchod od obce Cizkrajov, asi 1 km od Mutné
na zalesněném kopci
kostel Navšt. P. Marie

Jak se tam dostat:
autem: z Dačic na jih do Starého Hobzí, dále směrem na Slavonice a první
odbočkou vpravo do obce Mutná. Z Mutné pěšky 1 km po zelené stezce
na kole: stejná trasa jako autem, pro zdatnější cyklisty delší trasa
Dačice – Toužín – Urbaneč – Cizkrajov – Holešice – Mutná
pěšky: z Dačic vás zelená stezka povede směrem na Hradišťko kolem Moravské
Dyje přes několik mlýnů až na Montserrat a od něj přímo do Slavonic

kamenný most

Poloha: na návrší nad obcí Kostelní Vydří přibližně 3 km severně od Dačic
Jak se tam dostat:
autem: z Dačic směrem na Studenou, za městem druhou odbočkou vpravo přímo
ke klášteru, kde lze využít prostorné parkoviště
pěšky a na kole: od dačického koupaliště kolem rybniční kaskády po naučné
stezce značené zelenobílým čtvercem

františkánský klášter

Přístupnost: areál kláštera a knihkupectví jsou běžně přístupné, interiér
kláštera však obývají mniši a přístupný proto není. Bohoslužby se konají pravidelně
každé PO, ST, PÁ a NE. Knihkupectví je otevřené ve všední den i v sobotu dopoledne.

Poloha: východní část Dačic na návrší směrem na Jemnici

U Třech křížů

Přístupnost: pouze po předchozí domluvě na faře ve Slavonicích

areál kláštera

hrobka Dalbergů

Tipy:
• Křížová cesta - v nedalekém parčíku je tvořena 12 kameny
• Hrobka Dalbergů - je zde pohřbeno celkem devět osob (pět členů
šlechtického rodu Dalbergů, kteří vlastnili dačický zámek a čtyři karmelitáni)
• Naučná stezka po přírodních zajímavostech - prochází
kolem kláštera a nachází se zde jedno ze zastavení stezky - památné karmelit. lípy
• Kamenný most z r. 1731 - most se sochami sv. Jana Nepomuckého
a sv. Josefa naleznete také v obci Kostelní Vydří.
• Kostel Navštívení P. Marie - původně gotický kostel ve spodní části obce

U kláštera byla vytvořena křížová cesta s jednotlivými zastaveními, která vede
lesoparkem a končí u tří velkých dřevěných křížů s krásným pohledem na město.
Jak se tam dostat: ke klášteru se dostanete z Palackého náměstí
Masarykovou ulicí směrem na Jemnici, přes most do kopce Jemnickou ulicí.
Za areálem kláštera odbočíte vlevo ke Sportcentru Rockhill a za ním zabočíte vpravo
ještě před výstavbou rodinných domů přímo na vycházkovou trasu ke Třem křížům.
Přístupnost: celoročně volně přístupné, v zimě se zvýšenou opatrností.
© Seznam.cz, a.s.

Vznik poutního místa se traduje k 17. století, kdy zdejší panství koupil Gerhard
Jindřich Butz z Rolsbergů. V té době se mezi lidmi vyprávělo, že kolem Boží muky
na kopci nad vesnicí se někdy ukazuje zvláštní záře. V roce 1709 zde proto nechal
vystavět kapličku a daroval do ní obraz Panny Marie Karmelské. Od té doby
přicházejí na toto místo poutníci prosit Pannu Marii o přímluvu.

Víte, že:
Karmelitánský řád vznikl ve 13. století
v pohoří Karmel ve Svaté zemi a hlavními vzory
karmelitánů jsou Panna Maria a prorok Eliáš?

Na vybudování kláštera se podílelo bohaté dačické měšťanstvo v čele s bohatým
soukeníkem Matějem Jiřím Kapetou. Nejenže vložil velké prostředky do vybudování
stavby z let 1660 - 1664, ale přivedl do města také františkánský řád. V letech
1672 - 1677 byl přistaven raně barokní klášterní kostel zasvěcený františkánskému
světci sv. Antonínu Paduánskému. Interiér kostela je vyzdoben malbami a sochami
z rukou místních umělců. Františkáni zde byli do roku 1950, poté se klášter stal
postupně kasárnami pro vojáky, učňovskou školou pro zedníky a muzeem s galerií.
Po roce 1989 byl navrácen františkánům, kteří jej darovali Řádu bosých karmelitek.
Přístupnost: Karmelitky klášter trvale obývají, proto je veřejnosti nepřístupný.
V kostele se konají pravidelně bohoslužby a je přístupný také jeden víkend v září při
Dnech evropského dědictví.

Montserrat – poutní kostel Panny
Marie Montserratské

Následný rozvoj poutního místa výrazně ovlivnili další příslušníci rodu Rolsbergů.
Podporovali rozmach poutí a stavitelskou činnost, která s tím souvisela. Tak byla
postupně vystavěna budova kláštera, loď kostela, ambity a ohradní zeď s třemi
branami. Dnešní podoba kostela je z r. 1789. V roce 1908 se zde objevili první
karmelitáni, kteří se postarali o výmalbu jednolodního kostela freskami. Jedna
z maleb představuje Madonu předávající škapulíř sv. Šimonu Stockovi, s prorokem
Eliášem a dalšími světci. Na stropě lze také vidět malby ze života Panny Marie.
Hlavní barokní oltář zdobí obraz Panny Marie. Největší rozkvět celého poutního
areálu byl v 90. letech 20. století. Byla zřízena přístavba pro karmelitánský klášter
a karmelitánské nakladatelství - nyní jedno z největších v ČR.

Tip: V okolí kostela se nepravidelně v červenci koná historická veselice
Házení kozla z věže, kdy je hříšný kozel odsouzen ke shození z věže.
Nechybí kostýmovaný historický průvod, kejklíři, šermířská vystoupení,
pohádka pro děti, středověká hudba, řemeslné krámky apod.
Mobilní průvodce
pro město Dačice
a okolí.

Karmelitánský klášter s kostelem
Panny Marie Karmelské

kostel sv. Antonína Paduánského

kostely v Dačicích

Kostelní Vydří

