
Poutní místo Žarošice bylo známé po celé Moravě. Když se o 

něm dozvěděla  i královna Eliška Rejčka, koupila Žarošice pro cisterciačky 
ze Starého Brna. Poté Žarošice obdarovala vzácnou sochou. Milostná 
socha Staré Matky Boží Žarošické z roku 1325 pochází od neznámého 
umělce. Socha je vyřezána z jednoho kusu dřeva a je vysoká 142cm. 
Panna Maria pravicí žehná a v levé ruce chová Ježíška, který je oděn do 
dlouhé tuniky. Vysoké čelo Bohorodičky symbolizuje Stolici moudrosti, oči má 
pozdvižené jako královna.  Je oblečena do kroje francozouzských  královen, 
který nosili ve 14. století. 

 K poutnímu místu se váže i několik legend. 

Jedna legenda je spojena s obdobím obléhání města Brna Švédy, kteří 
loupili a drancovali i kostely v okolí. Tak vyloupili i poutní místo a vše 
naložili na vůz. Najednou vůz nemohl z místa, proto vyhazovali věci, které 
se jim nehodily - mezi nimi i dřevěnou milostnou sochu, a odjeli. Po 
čase šel kolem Josef Němec z Archlebova, uviděl v houští v lese sochu,      
z niž vycházela svatozář a slyšel: "Josefe, vezmi mě s sebou". Naložil 
sochu do putny, určené na sbírání hroznů, a vrátil se domů. Postavil ji do 
vchodu svého domku. Socha se rozzářila tak, že si lidé mysleli, že hoří. 
Ráno socha zmizela a Josef ji nalezl tam, kde ji našel. Pochopil, že sochu 
má donést na místo, kam patří - do rezidence. Událost o nalezení sochy 
Josefem Němcem bývá často zobrazována na obrázcích a v kaplích kolem 
Žarošic a Archlebova. 

 

 

„Ty žarošské zvony k sobě nás volají, královně Moravy poklonu vzdávají. 
Svatá Žarošská,  Panno Maria, tobě moravská zpívá krajina, tisíckrát buď 
zdrávas, oroduj ty za nás.“ 

Pouť k Panně Marii Žarošické 
8. září odpoledne jsme nastoupili do autobusu a vyrazili směr 
Žarošice. Po cestě jsme přibírali ostatní poutníky. V autobusu 
jsme sa modlili a zpívali písničky a samozřejmě sa aj plkalo. Ani 
jsme si nevšimli jak sa drsné valašské kotáry mění v nádherné 
vinohrady. Najednou se před námi vynořila věž poutního 
kostela. My, krojovaní jsme vyložili Pannu Marii z autobusu a 
nesli jsme ji do kostela a potom na nádvoří, kde byla celodenní 
slavnost – zpěvy, vyhrávala hudba. Družina nesla v průvodu 
věnečky jako poklonu P. Marii a slavili mši sv. Hlavním 
celebrantem byl Mons. Dominik Duka. Večer jsme se v 
průvodu vydali městem se sochami Panny Marie. Bylo jich 
kolem třiceti a nesli ji krojovaní. Nosítka se sochami byly 
krásně ozdobené a nasvícené. Po dobu průvodu panovala 
dobrá atmosféra. Celé město zpívalo. Viděli jsme moc krásných 
krojů z Hané a Slovácka, ale stejně byl nejhezčí, nejprostší kroj 
náš, valašský. Potom jsme vyrazili k domovu. V autobuse jsme 
probírali zážitky z prožitého odpoledne. Domů jsme se vrátili 
okolo půlnoci.  

                                                                    Pavel a Pavlík 


