Římskokatolická farnost
Mikulčice

Sepsal: Pavel Novák, Mikulčice 428

Obsah
CO NÁM ŘÍKAJÍ O MIKULČICÍCH PÍSEMNÉ PRAMENY ....................................................................... 2
CO VÍME O NAŠEM KOSTELE ....................................................................................................................... 4
PÍSEŇ „K TOBĚ SE MARIA UTÍKÁME“........................................................................................................ 7
CO VÍME O NAŠEM HŘBITOVĚ ..................................................................................................................... 8
ŽIVOT SV. ROCHA, VYZNAVAČE ................................................................................................................. 9
ZÁPIS Z „RADOSTNÉ CESTY“, PANA PAVLA VÝMOLY O KAPLI SV. ROCHA V MIKULČICÍCH
.............................................................................................................................................................................. 12
CO ZAZNAMENAL O KAPLI SV. ROCHA JOSEF ŠKVRNA, UČITEL V MIKULČICÍCH................. 13
SHRNUTÍ ............................................................................................................................................................ 14

1

Co nám říkají o Mikulčicích písemné prameny
Mikulčice jsou připomínány v nejstarších písemných památkách z roku 1052. Náležely
odedávna k panství břeclavskému. V roce 1131 jsou zapsány jako součást břeclavského
kostela. Pod patronátem tamní vrchnosti byla i fara. Jako farnost olomoucké diecéze jsou
zapsány v jejím katalogu v roce 1383.
Roku 1355 bylo prodáno městečko (oppidum) Mikulčice s tvrzí, poplužím a kostelním
nadacím Jindřichu a Zdeňkovi z Nevojic a Těšic. Máme zde dvě důležité zprávy – Mikulčice
byly městečko a existují Těšice.
Těšice byly lénem biskupství olomouckého. Od roku 1530 však byly zaměněny za jinou
ves – pro velkou vzdálenost od Olomouce – a od roku 1651 náležely k panství hodonínskému.
Od roku 1762 jsou majetkem Nejvyšší císařské rodiny až do zániku Rakousko-Uherské říše.
Poněvadž náležely do farnosti Mikulčice, jsou v podstatě jejich osudy stejné.
K roku 1586 je známo, že byl zde farářem Jan Jankovský, jejž zajalo vojsko Bočkajovo,
a celý kraj byl zpustošen. Od roku 1527 až do roku 1638 bylo panství břeclavské v držení
pánů ze Žerotína – nekatolíků – z čehož vyplývá, že i fary byly nekatolické. Dědickým
postupem přešlo panství zase do majetku knížat z Liechtensteinů a v roce 1641 je
v Mikulčicích zase uváděn katolický farář Říkovský.
Z Mikulčic byly spravovány: obec Mikulčice, Těšice, Lužice, Kukvice, Prechov.
Od roku 1625 též Tvrdonice, Kostice, Týnec, Hrušky a od roku 1653 také Nová Ves.
17. století bylo velmi neklidné. Roku 1600 byl velký hlad, rok 1602 byl krajně
neúrodný a obyvatelstvo bylo navíc sužováno vojskem. Roku 1605 vojska Štěpána Bočkaje
z Uher několikrát překročila řeku Moravu právě u Mikulčic a zpustošilo celý kraj. 1618-1648
to byla zase třicetiletá válka. Roku 1663 to byli Turci a Tataři, roku 1683 zase Kuruci –
uherští povstalci vedení Emerichem Tökölym – vyplenili Podluží.
V Mikulčicích vypálili kostel, faru, školu, poničili ves. Po tomto roce přežilo jen málo
rodin. Farář, se souhlasem vrchnosti se stěhuje do Nové Vsi a Mikulčice a ostatní přifařené
osady spravuje odtud.
Přesto Mikulčice nikdy nezanikly, vždy se vzchopily k dalšímu životu. Až roku 1721
konzistoř olomoucká ustanovila Františka Brandejského prvním kaplanem v Mikulčicích.
Je opravován kostel i fara. Kněz bydlí po domech.
K roku 1790 mají Mikulčice 155 domů, Těšice 61 domů. Před vypálením měly
Mikulčice 34 domů, Těšice 25 domů.
Život v obci se začal utěšeně rozvíjet. Roku 1772 na žádost Mikulčanů přebírá kníže
Liechtenstein zase patronát nad obcí, kostelem a farou.
Před rokem 1794 vyhořela fara i s archivem. Pro její obnovu byla zbořena kaple
sv. Rocha a materiál použit na stavbu fary (nynější). Opravován byl i kostel. Fara nese
na svém štítu letopočet L. P. 1794. Byla postavena za lokálníka Josefa Karáska a purkmistra
Františka Benady z Mikulčic.
Od roku 1820 jsou v Mikulčicích kněží dva, podřízení faráři novoveskému. První farář
zase samostatné farnosti byl ustanoven Augustin Gabriel roku 1835. Založil farní kroniku
roku 1838. Tato kronika je na faře dodnes.
To znamená, že jestliže měly Mikulčice zase faráře, byly vsí silnou a životaschopnou.
I když byl zde farář, majetek patřící kostelu, převedený roku 1683 do Nové Vsi, se
do Mikulčic nevrátil a zůstal u kostela novoveského.
Ani na žádosti Mikulčanů biskupství brněnské nevyhovělo. Až agrární reforma po roce
1918 vrátila majetek zase do Mikulčic.
Tolik v kostce o Mikulčicích z písemných pramenů.
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Rok 1606 – ... když jsme se navrátili, ve sklepích a jamách bydleli, nenadálý mor...
Rok 1600 – ... trestána jsem hladem tak těžce, že dítky mé mřely, různé byliny jedly a z nich
otravu braly...
Rok 1605 – ... byla osada i s farou vypálena ... a tehdáž nemohouce nic zvítěziti, zapálili
Novou Ves, Mikulčice, dvůr Tejnský Čejkovice, Kukvaře, Prušánky... zajat i kněz Proxides,
farář mikulčický...
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Co víme o našem kostele
V děkanské matrice ve Strážnici je v roce 1673 zapsáno toto: „Kostel v Mikulčicích,
na panství břeclavském knížete Karla Eusebia z Liechtensteinů, jemuž též patří patronátní
právo. Kostel je velice starý, postavený z kamene, kdysi vysvěcený, nyní pouze požehnaný,
pod ochranou Panny Marie Nanebevzaté. Chor (kněžiště) s kamennou klenbou, ostatní část
kostela má strop rovný, dřevěný. Podlaha z pálených cihel, střecha ze šindele. Sakristie
z kamene, ale značně mokrá…“
Jestliže byl kostel z kamene velice starý, lze předpokládat, že byl vystavěn z kamene
pocházejícího z hradiště na Valech. Mikulčice se objevují v písemných pramenech roku 1052
(podle jiných pramenů už v roce 1041), což znamená, že měly pravděpodobně kostel. Tato
domněnka se zdá být oprávněná, i zasvěcení kostela Panně Marii tomu nasvědčuje.
Podle knížecího architekta Weinbrennera je nejstarší částí presbytář (kněžiště)
pocházející z 15. století. Ostatní část kostela pochází jistě ze 17. století.
Při opravách uvnitř kostela v letech 1975-1977 za administrátora Otmara Kaplana bylo
zjištěno: Ve starém kněžišti jsou pod štukou žeber, žebra jiná, kamenná. V druhé polovině
kněžiště (gotické) jsou žebra ze speciálně tvarovaných cihel. Také tzv. vítězný oblouk skrývá
silná a krásná kamenná žebra. Z toho lze usuzovat na nejstarší část.
Když byla po roce 1772 vzklenuta klenba nad lodí, byly přizděny pilíře, aby se o ně
mohla opírat nová klenba. Původní strop byl, jak víme z nejstaršího zápisu, dřevěný, plochý,
jak bylo zvykem v románském slohu a ranné gotice.
V levém rohu u křtitelnice je ve zdi hrob – dutina s lidskými kostmi.
Gotický presbytář je z cihel. Jsou v něm pouze kamenná ostění gotických oken
se středním dříkem. Dnešní dřevěná okna jsou osazena podle kamenného základu (výška,
šířka a tvar připomínají okna původní – kamenná).
Při budování vysušovacího kanálu v hloubce 70-80 cm bylo obnaženo zdivo, které bylo
omítnuto, to znamená, že to nebyl ještě základ. Poznatek je takový: Základ kostela je asi
o1 m níže než dnešní terén. Svědčí o tom také „přičaplost“ kostela (kostely gotické jsou štíhlé
a vysoké) a také výklenky ve zdi, které byly při odkrytí velice nízko a aby byly funkční, byly
přeneseny asi o 60 cm výš. Také na půdě je patrná nadstavba zdiva.
Levý velký výklenek měl kamenné ostění, které bylo 2 cm přepálené až dočerna
a 10 cm do hloubky zbarvené žárem do červena. Také dřevěné nadpraží dveří do staré
sakristie bylo 2 cm do hloubky zuhelnatělé. To svědčí o velkých požárech v 17. století.
Přepálený kámen je dnes uložen v pravém malém výklenku jako jeho dno. Podle starých
zápisů byly ve velkém levém výklenku ukládány posvátné oleje.
Barokní sakristie na jižní straně a kůr pocházejí z posledních úprav po roce 1772,
kdy kníže Liechtenstein zase převzal patronát a kostel opravil. Celý kostel svou fasádou, okny
i dveřmi nabyl vzhledu kostela barokního. Byla vzklenuta klenba na místě stropu dřevěného
a také veškeré římsy a pilastry byly barokní. Kůr je asi ještě pozdější, pravděpodobně byl
postaven jako poslední.
Obrazy bočních oltářů nesou letopočet 1783. Oltáře byly postaveny také jako poslední,
protože skrývaly původní pilíře, ze kterých byly osekány římsy, aby mohly být oltáře
instalovány. Také kůr skrývá pilíře i s římsami.
Boční vchod byl zaklenutý úplně vlevo (tedy by ústil pod kůr tam, kde je opěrný pilíř),
byl zazděn a osazen vchod dnešní. Také vchod z kostela do staré sakristie byl úplně v levém
rohu, při barokních úpravách byl zazděn a sakristie sloužila jako kostnice hřbitova (hřbitov
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ještě kolem kostela). Při kladení dlažby v roce 1976 bylo nalezeno pod starou cihelnou
dlažbou velké množství lidských kostí.
Kostel původně věž neměl. V památkách se píše: „… zvonice dřevěná se dvěma
zvony…“ nad presbytářem zvonička s jedním zvonem, kterým se zvonilo při pozdvihování.
Otvor v klenbě pro provaz je dodnes a je v něm osazeno světlo. Dnešní věž pochází z roku
1701 a je stavěna zajímavým způsobem. V rozích jsou dubové pilíře od základu až po střechu.
V patrech mezi sebou propojené podélnými trámy a obezděny vně i zevnitř. Mezi ně je volně
sypaný kámen. Na tento systém se přišlo při zvyšování stropu v prvním podlaží
a při prorážení otvoru pro nové elektrické vedení. Patrně při opravách střechy roku 1843 byla
zrušena sanktusová věžička a zvon přenesen do velké věže.
Věžní kříž je renesanční originál. To znamená, že jak byl na novou věž osazen, tak je
tam dodnes.
Při opravách v roce 1978, za otce Kratochvíly, byl snesen a ohodnocen kovářem panem
Habrmannem jako renesanční originál.
Kříž byl opraven (doplněno kratší příčné rameno), ošetřen a osazen zpět. V roce 1999
při rekonstrukci střechy kostela byl sňat, ošetřen a osazen zpět.
To je zhruba vše, co víme o stavbě kostela jako takové.
Při vnitřních opravách byla také odkryta původní cihlová podlaha, jak je uváděna
v zápisu roku 1673. U dveří byla vždy podlaha z opuky na ploše asi 2 m2. Když byl zbořen
starý barokní oltář, tak se pod ním kopalo, ale nenašlo se nic podstatného, jen několik kostí.
Byly zabaleny do pláten a uloženy zpět. Hrobů je v kostele několik. O některých je zápis:
Např. v roce 1756 byl pohřben pod stupni oltáře Pater František Doleator, kněz mikulčický,
vzdělaný pán, 14 let se zabýval malířstvím, pak studoval kněžství a jako farář mikulčický
namaloval oltářní obraz Panny Marie Nanebevzaté pro oltář v Mikulčicích.
Při těchto opravách jsme žádali archeology o výzkum uvnitř kostela, protože se kladla
do země nová elektroinstalace a následně pak nová dlažba a byla pro tento výzkum vhodná
doba.
Také kosti bylo žádoucno prozkoumat. Docela je možné, že bychom našli vysvětlení
pro mnohé. Také zdivo kostela by zasloužilo důkladnějšího průzkumu a tak potvrdit, vyvrátit
či poopravit poznatky stávající. Tehdy nám nebylo vyhověno.
Ve zprávě z roku 1673 se píše o celokamenných oltářních stolech s dřevěnou
nadstavbou.
Oltáře Panny Marie, sv. Bartoloměje a sv. Vavřince, jak jsme je znali před úpravou
v roce 1976, vypadaly jinak. Oltáře byly Panny Marie, sv. Františka z Asissi a sv. Barbory
a nebyly z kamene. Tedy při požáru roku 1683 vše vzalo za své a kostel byl v rozvalinách
nebo jen částečně funkční mnoho let. Velké opravy a úpravy se dočkal kostel až v letech
1772-1783. Z této doby byly oltáře barokní vystavěné z cihel a kryté dřevěnou maskou, která
připomínala mramor.
Jsou k dispozici fotografie oltářů před rokem 1905, kdy byl kostel upravován, zpuchřelé
dřevo oltářů bylo odstraněno, stará kamenná žebra zakryta štukou, sňata kamenná klenba staré
sakristie a nahrazena stropem rákosovým, plochým.
Z původní sakristie zbylo jen kamenné zdivo do výše 1,5 m, dnes jediné známé
kamenné zdivo kostela nad zemí. Z oltářů zbyla jen torza.
Při kladení nové dlažby v roce 1976 byly oltáře (pod dřevěnou maskou z cihel) zbořeny,
obnoven a upraven jen oltář hlavní ze zbytků oltáře starého jako provizorium. Dnes jsou
ze starých oltářů v kostele jen sochy sv. Cyrila a Metoděje, obrazy sv. Františka a sv. Barbory.
V kapli u sv. Rocha pak andělé z oltáře hlavního. Oltářní obraz je uložen na faře (Panna
Maria).
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Nový oltář, ambon a sedes jsou zhotoveny ze dřeva nalezeného ve starém moravním
korytě v areálu Slovanského hradiště na Valech v Mikulčicích. Svatostánek je umístěn
ve starém výklenku, který kdysi sloužil jako úložiště posvátných olejů (zápis 1673). Hlavní
kříž je dvojitý, obložený starým dřevem – „Kristus vládnoucí z výšin kříže“. Kříž je zhotoven
ze dřeva podle křížku nalezeného u baziliky na Valech. Autor je sochař Vlček z Brna. Socha
Panny Marie Nanebevzaté je dřevěná, zhotovená mistrem Kotrbou a pochází z kostela v Brně
– Židenicích.
Ve zprávě z roku 1673 se píše, že kostel byl kdysi vysvěcený, nyní jen požehnaný, také
tak oltáře. Svědčí to o pohnutosti doby, náboženských zmatcích, válkách a nejednoduchých
a zdlouhavých opravách.
Když byla provedena poslední velká oprava kostela v roce 1772-1783, není žádný
záznam o posvěcení. Archiv před rokem 1794 vyhořel spolu s farou. V archivu byla také
pamětní kniha založená roku 1680? Nebo shořela už v roce 1683?! Do roku 1838 nemáme
žádných zpráv.
Protože neznáme den posvěcení kostela ani původní ani svěcení po velkých opravách,
slavíme je 3. říjnovou neděli, jak je určeno.
Hody slavíme po svátku Panny Marie Nanebevzaté (tj. po 15. srpnu) jako patronky
kostela. Kostel je Panně Marii zasvěcen. Panna Marie je patronkou našeho kostela a naší
obce.
V roce 2013 při opravě fasády kostela, jeho odvodnění a zabezpečení kamenných
základů kostela proti vlhkosti bylo zjištěno toto: Po osekání vnější omítky celého chrámu –
větší část lodi i presbytáře je postavena z vysokých, buchtovitých gotických cihel. Po obou
stranách lodi jsou zazděná gotická okna. Po každé straně dvě. Také boční vchod do kostela se
nacházel blíž jihozápadnímu nároží. Po zaklenutí lodi v 18. stol. musel být vstup posunut
z důvodu výstavby pilíře. Okna byla zazděna při zaklenutí kostela klenbou a otevřena okna
nová (dnešní). Také je patrná nadstavba obvodových zdí.
Tato dnešní stavba kostela pochází z 15. stol. V 18. stol. upravená do dnešní podoby.
Základy kostela pocházejí z 13. stol. Dnešní stavba úplně nerespektuje základ. Tedy je
jisté, že zde stál kostel jiný, respektující plně základ. Základ je kamenný. Kámen pochází
z hradiště na Valech. Také na něm stál celokamenný kostel zmiňovaný v písemných
pramenech.
Takže údaj podle knížecího architekta Weinbrennera, že kostel byl postaven v 15. stol.,
je správný. Z 15. stol. pochází nejen presbytář, ale celý kostel mimo věž. Věž pochází až
z 18. stol.
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Píseň „K Tobě se Maria utíkáme“
Mezi lidem se vypráví, že kostel byl vždy útočištěm vesničanů ve zlých dobách.
V kostele se schovávalo obilí a různé zemědělské produkty jako fazole, mák, hrách aj.
potřebné k životu.
Lidé je zde schovávali před drancujícím vojskem, aby mohli přežít a věřili, že Panna
Maria je ochrání přede vším zlem a pomůže všechna příkoří překonat.
Když bylo velmi zle, tak se zde shromažďovali k modlitbám a také, aby se schovali
fyzicky a duchovně „pod plášť Mariin“.
Že má toto vyprávění solidní základ, dokazují historické záznamy, svědčící o těžkém
životě zdejšího lidu, sužovaného válkami a mocenskými půtkami.
Jedním takovým svědkem je píseň „K Tobě se, Maria, utíkáme“. Vypravuje se,
že v dobách francouzských válek francouzské dělostřelectvo, stojící na návrší severozápadně
od osady, mělo namířena děla na holíčský zámek, aby jej zničilo. Přitom by určitě utrpěla
i naše osada. Dělové rány však Francouzům stále selhávaly, takže velitel dal palbu zastavit.
Dlužno podotknout, že selhávání ran bylo způsobeno zvlhnutím střelného prachu po náhlé
a silné bouři, silném dešti za blesků a hromobití. Odtud důvod selhávání. Velitel pak zdejšímu
obyvatelstvu pravil, že „svatý“, jemuž je náš kostel zasvěcen, jistě je, obyvatele, mocně
chránil od záhuby.
Protože kostel je zasvěcen Panně Marii, připisoval lid záchranu právě jí. Z vděčnosti
vznikla zde mariánská píseň – plná něhy a krásy, jak píše Jos. Škvrna, která se zpívá od těch
časů až do dnešních dnů.
Doba vzniku není přesně známa, není žádný záznam, ani autor není znám. Byl to asi
někdo z dědiny, možná kněz.
Píseň vyjadřuje vděčnost, prosbu a oddanost, vztah lidu k Marii. Zpívá se každou neděli
po mši svaté.
Je škoda, že většina lidí ve vesnici o tom ani neví, jen lidé, chodící do kostela, ji rádi
zpívají a vyjadřují tak svůj vděk a prosbu za ochranu, protože příkoří a nespravedlnost se
lidem dějí stále.
Také zvon, zvaný Ave, má text této písně napsán na svém plášti. A tak denně, ráno,
v poledne a večer vedle pozdravení andělského se nese dědinou:
„K Tobě se, Maria, utíkáme,
abys nás pod svůj plášť schránila,
všecí zde Tě žádáme.“
„Pros za nás, Maria, Syna svého,
by on se smiloval,
hlad, vojnu, mor zahnal,
nás požehnal.“
„Od naších nepřátel ostříhati,
Maria, Ježíši,
račte se nad námi smilovati.“
P. S.: Informace o události o bouři a zvlhnutí prachu a následných událostech připisování
záchrany Panně Marii podala paní Pavková, která se na gymnáziu o tom učila v českém
jazyku – literatuře o vzniku této písně, jako o zázračné události.
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Co víme o našem hřbitově
Ve strážnické kronice se píše (1673): „… Hřbitov uprostřed vsi obklopuje kostel a je
ohrazen dřevěným plotem. Dřevěná kostnice na něm je značně poškozená. Dřevěná zvonička
je pokryta šindeli. Tři nesvěcené zvony…“ Na jiném místě se píše: „… kostnice dřevěná, již
zchátralá. Zvonici má dřevěnou, šindelem krytou, dva zvony.“
Když se po roce 1772 začal opravovat kostel, byla jednou z prvních přístaveb nová
sakristie na jižní straně. Stará sakristie na severní straně – kamenná a vlhká byla přeměněna
na kostnici. Vchod do kostela z ní byl zazděn. Stará kostnice – dřevěná a zchátralá byla
stržena. Potvrzuje nám tato skutečnost velké množství lidských kostí asi v půl metrové vrstvě
hlíny mezi starou a novější cihelnou podlahou, které byly nalezeny při posledních úpravách
kostela v roce 1977.
Takže zhruba mezi léty 1772-1786 sloužila stará sakristie tomuto účelu. Po přenesení
hřbitova na Trávníky (Horní Pasuňk) sloužila pak jako skladiště. Dnes je opravena, otevřen
vchod do kostela a slouží jako úložný prostor pro liturgická roucha a jiné liturgické potřeby.
Při různých výkonech (kanalizace) se kosti ze starého hřbitova sesbírávají a ukládají
do šachty za kostelem.
Protože hřbitov byl asi dost malý a také při opravách kostela těžko sloužící svému účelu
byl založen při kapli sv. Rocha nový hřbitov. Byl obklopený dřevěným plotem, vybodovaným
nákladem obcí Mikulčic, Těšic a Lužic. Hřbitov byl tehdejším farářem Celestýnem Waltrem
13. 6. 1786 posvěcen.
Při vyhoření fary před rokem 1794 byla kaple stržena a z jejího zdiva byla postavena
nynější fara. Místo ní byl ve středu hřbitova vztyčen dřevěný kříž. Zápis nám říká,
že po požáru plotu a kříže v roce 1861 byl v roce 1862 hřbitov rozšířen (mimo tzv. nový
hřbitov, jež býval jako hrobníkovo pole za zdí). Nový dřevěný kříž po požáru byl dílem mistra
Vymyslického z Dolních Bojanovic. V roce 1900, za starosty Matouše Morávka z Mikulčic
a Josefa Lacky z Těšic byla postavena zeď z cihel z cihelny v Mikulčicích s dřevěnou bránou.
V roce 1923 nahrazena bránou železnou a původní dřevěný kříž mistra Vymyslického
nahrazen dnešním kamenným křížem již v roce 1905 nákladem obcí Těšic a Mikulčic.
Ke stému výročí postavení v roce 2005, byl kříž nákladem obce Mikulčice za starosty Josefa
Helešice opraven a vyzlacen.
V podstatě se hřbitov, oproti dnešku, nijak neupravoval. Píše se, že se zde dařilo
bylinám, divizně, pryskyřníku ilyrskému. Byla to jediná výzdoba hřbitova. Strýc Jan Uhrovič
říkával, že zde „Bylo méň parády, ale věc modleňá za nebožtíků!“
Na jaře 1924 bylo na hřbitově vysázeno 40 lip podél hlavních cest v kříži. V levém
jižním rohu byla v roce 1862 vedle kaple postavena márnice z cihel (stavěná současně
s kaplí).
V roce 1974 byl hřbitov rozšířen o pole „za zdí“ (hrobníkovo). Čelní zeď od silnice byla
v roce 1956 zbořena a postavena nová s jednoduchou železnou branou. Márnice byla
opravena v roce 1968 a zeď od sklepů znovu přestavěna a osazena vkusnými mřížemi v roce
1990 za starosty Vlastimila Glose. Také zeď od silnice byla o něco později postavena nová
s kovovými mřížemi a nová železná umělecky hodnotná brána.
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Život sv. Rocha, vyznavače
„Darmo jste dostali, darmo dávejte!“ (darmo = zadarmo)
Roztomilí v Kristu!
Ačkoliv jméno sv. Rocha v církvi velmi známé jest, nicméně nemáme o životě
a skutcích sv. Rocha mnoho podstatných zpráv. Ty však, které máme, naplňují nás velikou
úctou a láskou k témuž svatému, jenž byl veškerý život svůj z nejčistší lásky k Bohu službě
a bližního zasvětil.
Co o něm víme jest, jak následuje. Svatý Roch se narodil roku 1295 v městě Montpelier
v nynější Francii. Jeho otec Jan a matka Lybera byli manželé vysoce urození, vzácní
a zámožní. Jedna věc je rmoutila, neboť žádný člověk nebývá úplně šťasten, totiž
že po dlouhý čas žádných dítek neměli.
Zbožná mysl je pojala a obrátíce mysl a prosby k Bohu, že aby jim dědice uděliti ráčil,
slibujíc mu (ho), že ho k službě Páně zasvětí. Hospodin vyslyšel jich a dal jim. Narodil se
synáček a dostal na křtu svatém jméno Rochus na důkaz, že ten slib Bohu učiněn a milý jest.
Otec i matka dali si na vychování jedináčka nadmíru záležeti.
Když dospěl 6 let, dali ho do školy pak študovati na vysoké školy do Parízu na filozofe
(do Paříže na filozofa) a tak byl propuštěn na svobodu (tzn. byl samostatný).
(Když) Rochus dospěl 15 a 16 let, jeho otec se těžce roznemohl (rozstonal). Vida, že ho
Hospodin volá k sobě, dal si Rocha zavolati a takto k němu mluví: „Synu, ty víš, že brzy
zemřu. Poslední vůlí ti odkazuji veškeré zboží své a mimo to ještě 4 (čtyři) věci. Předně:
1. Abys Kristu Ježíši věrně sloužil jak to doposud (doposavát) činíš a plníš,
2. abys pamětliv byl vdov a sirotků,
3. abys jmění, které ti odkazuji, na dobré účely obracel,
4. abys navštěvoval špytále chudých a nuzkých.“
Rochus slíbil všechno, že vyplní. Na to umřel otec Jan. Rochus se stal pánem všech
statků, co měl. Za několik let umřela i matka Lybera (Libera). Rochus, nemaje teď potřeby
na nikoho, jen na sebe samého, rozdal zboží všecko což měl a co mohl a čím poříditi nesměl,
dal to svému strýci pod moc, a vzal oděv poutnický a šel do Říma, aby na hrobech
sv. Apoštolů oheň a lásku (k) zbožnosti více rozmnožil a vezma křížek svůj, který se mu
při jeho narození na prsách jeho ukázal, zářicí červenů, září tak, že mu znak na prsách zůstal
kříž na znamení, že bude velikým divotvorným (divotvůrcem) před lidem, který mu dodal
zmužilosti před nevěrci a kacíři.
Mladý poutník Rochus byl tenkrát asi 20 let stár. Přišel cestou svou do města
Akvapendáta, kde právě mnoho lidí na morovů ranu mřelo. Jeho nadání a cesta se mu
změnila. Celé město bylo nadmíru sklíčeno.
Věc tá pronikla náhle duší Rochovů jako jiskra s nebes; maje na to zvláštní pokynutí
shůry, uzavřel (rozhodl se), že ve městě zůstane a službě těch se zasvětí, kteří se na morovou
ránu roznemohli. I vešel neprodlivaje (neprodleně) do špytála a pomoci své nakaženým
obětoval.
Byl také klášter při té nemocnici a v tom klášteře byl základ sv. Filera, zakladatele řádu
kapucínského. K tym on vstoupil do řádu jejich a byl také kapucinem a potom vyznávačem
Ježíše Krista.
Roch, když viděl jak lidi v nemocnici se trápiti, lítost a hrůza ho pojala a volal k Bohu
o pomoc, aby na jeho prosbu Bůh odvrátil metlu, která na vše strany hrozila.
Bůh vyslyšel prosby Rocha modlícího toho vyznávače, neboť ducha podivuhodného
byl; vstoupil do špytála, kde bylo mnoho nemocných, nakažených těžků nemocí. A pozdravil
jich slušně, přišel k jednému nemocnému, klekl si na kolena svá u lůžka nemocného a modlil
se za něho, aby mu Bůh zase zdraví navrátil. A vstál na nohy a požehnal ho křížem svým,
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kterýž měl v ruce své. Nemocný se propudil (probudil) jako ze sna, oči otevřel na něho a cítil
radost a bez bolesti ve svých údách, vstal z lůžka a chodil mezi nemocnými.
A tak přišel 2. a 3. a učinil tak. Modlil se za všeckých, aby jim Bůh zdraví navrátil. Bůh
vyslyšel modlitby Rocha vyznavače, že chcel, aby skrze něho divy poukazovati, aby se lidi
zas k Bohu obrátili.
Čím větších obtíž (obtíží) bylo mu snášeti, čím větší bylo mu nebezpečí. Napomínal-li
ho někdo, aby si šetřil života svého, říkával: „I můj Spasitel za mně umřel.“ Rochus stal se
býti andělem strážným; kde se objevil a kříž nad nemocným udělal, tam přestala tá metla
hrozná a to se stalo netoliko v městě Akvapendátě, ale i ve všech městech, kam tento sluha
Boží připutoval. Ano i v Římě, kde po 3 leta morová rana (byla) nakažených, ochotně slůžil
a laskavě pomáhal; nebo kam přišel, morová ran přestála, nebo(ť) Bůh činil za života zázraky.
„Jako anděl pobil 70 000 mužů silných od Dán až do Bersábě před Dávida Krále jedno
všetečné prohřešení učinila ... tak aj Roch byl co anděl, aby zadržel prut a morovou ranu se
trápící, neb chcel Bůh skrze Rocha vyznávače činiti divy nad lidem, aby se zase k Bohu
obrátili skrze Rocha vyznávače.
Z Říma odebral se Roch do Placencie (Florencie?) neboť byl uslyšel, že i tamější
obyvatelé tů metlů ostře bičovaní jsou. I zde se obětoval službě nakaženým pomáhati a lásku
křesťansků poukazovati a v krátkém čase se odebral do krajin severních na slovensko
(slovanských), kde uslyšel zprávu: Že do vlasti Velikej Moravskej řiše sů povoláni
ze všeckých krajin a měst učitelé výry (víry) Ježíše Krista Vlatislavem (Vladislavem)
Jindřichem III. a za Karla IV. Otce vlasti, kterýž od roku 1333-1349 byl markrabětem
moravským. V těch časech zde připutoval Roch (v) krajiny naše nebo za těch časů byly ještě
města ohradená a vesnice, národ pokojný. Nebo v těch letech, co panoval Karel IV., nebylo
válek. Láska bratrská byla ve všem národě.
Když připutoval do krajiny Horvátskej, tam pobyl nějaký čas, neb i tam zuřila metla
morová. Bylo tam mnoho nemocných a v bídě choravých (chorých) lidí. I ti byli uzdraveni
skrze modlení a prosbu Rocha vyznávače, nebo kde učinil kříž nad nemocným, tak byl
uzdraven a nemoc přestála, takže si ho obyvatelé krajiny zvolili za svého patrona Rocha
vyznávače.
V ten čas putoval k Velkej Moravskej říši, k nynějšímu Velehradu, neb v tých časech
bylo královským městem ke dvoru, jistlů cestu, která vedla z té přes krajinu a města Tynu
(Týnec?) aneb k něnějšímu (nynějšímu) Mikulovu nebo byly města hraděná. V těchto městách
se zdržoval a vyučoval lid zde a nemocným pomáhal a sloužil.
Přišel do Mikulčiček, co je dil (díl) města. Zde byla kaplička malá a v ní byl sv. Vyt
(Vít), která byla nize (níže?) 20 kroků. Patron od pokusaných (od?) steklých psů a jedovatých
hadů, domácího dobytka. Do ní vešel a pravil: „Vítám tebe, sv. Víte, neb tys mně předešel.“
A si odpočinul. Děti se k němu sešli, aj lidé. Napomínal jich a učil, aby na něho pamatovali
v potřebách; zde byl nejaký čas a tak odešel zase na místo vykázané, k městům a dědinám.
Takže přišel do svéj krajiny francůzskej. Zde opět panovala táto nemoc nakažlivá. Zde se
obětoval zcela službě nakažených a tak dlouho povinnosti křesťanskej lásky u nich konal, až
sám zachvácen, též se roznemohl. Bolesti jeho byly tak náramné, že hlasem křičeti musel.
Trapný jeho stav vzbudil u všech soucitu a slitování. On však nechtěl ostatním nemocným
býti obtížený (obtížný) vlekl se, ač velmi těžce nemocen z nemocnice ven a žádným
způsobem k navrácení přemluviti se nedal. Z města vyšel a od celého města opuštěn, dovlekl
se Rochus do blízkého lesa a tu nalezl bídnů chatrč, vešel do ní a jinak nemyslel, než že tů
chorobu a hladem dokonati musí, Bůh-li mu milost(i) svou nepřispěje.
I obrátil se vroucnou modlitbu(bou) k němu, jenž dopouští, ale neopouští a snažně
prosil, aby bolesti jeho umenšil a hladem a žízní umříti mu nedal. A nemodlil se marně.
Studánka, jenž tu mimo nadání vyprýštila, schladila jeho vypráhlá ústa a umírnila bolesti
a jistý pes přinášel mu z blízkého statku denně potřebný chléb, buď ze stolu pána svého
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brával. Gothard, tak se pán toho psa jmenoval, byl muž bohatý a nábožný a dobrotivý.
Znamenaje, že pes obdržený chléb nežere a kamsi zanáší; stal se na něho pozornějším
a jedenkráte za ním jda, přišel k chatrči, v kteréž morovou ranů postiženého Rocha viděl.
On z tlamy psa chléb bere a požívá.
On chtěl tam vejíti, ale zakřikl (Roch), aby se nepřibližoval. I zastyděv se, žel
bez meškání v chatrč a Rochovi, o němž že muž Boží jest poznal, pomoci mu nabídl. Roch
navyklý vůli Boží, bez ohledu podrobil a přijal pomoci dobromyslného Gotharda a za to jej
krmil chlebem nebeským a duchovních léků mu podával.
Když se byl uzdravil, navrátil se, jakož mu bylo zjeveno do své vlasti a rodného města,
nemaje jiného úmyslu, než že doma povede život soukromý, tichý, kající. Sotva (do) domova
přišel, byl pochycen neboť tenkráte divná válka se začínala v krajině, že jako by vyzvědač
(aneb špehýr byl) k vladaři města veden. A byl to jeho vlastní strýc, ale ten nepoznal jej. Tak
velmi se byla jeho tvář a podoba změnila. Roch se těšil z toho, že neznám jest a pro živý svět
se prozraditi nechtěl. Byl k vězení odsouzen. (S) Vděčnou a tichou myslí ubíral se v místo
vykázané, ale místo stesku a žalu, bylo mu místem útěchy a radosti. Co tělo neslo hnusnost
vězení, byla duše u Boha a kochala se ve svatých modlitbách a v líbezných zpěvech
a rozjímáních milosrdenství Boží (ho?).
Za válečných nepokojů přišel vězeň v úplné zapomenutí, že 5 let ve vězení strávil.
Předvídaje, z vnuknutího Božího, že čas blízko jest, že bude z temnoty světa k světlu
nebeskému povolán, žádal, aby mu kněze poslali, kterýž by ho zaopatřil. Kněz přijda podivil
se nemálo a uzřel žalář jasným světlem osvícený a tvář vězně nebesků září se skvoucí. Z toho
usoudil, že mu činiti jest s mužem svatým. Rochus přijav nejsvětější svátost s největší
skroušeností a pokorů.
Vykonav kněz povinnost svou, šel přímo k vladařovi a oznámil mu, co viděl. Vladař
divě se té zprávě, poslal bez meškání do vězení, ale svatý vězeň již byl v Pánu.
Pod jeho hlavou nalezla se tabulka, na níž mimo jméno jeho bylo napsáno, že kdokoliv
ho v čas moru důvěrně za orodování Boha prositi bude, že bude oslyšán. Když se tá věc
roznésla, pobouřilo se celé město; každý chtěl toho muže viděti, kterýž přišel do svého,
o kterémž (kteréhož) svoji ho nepoznali. Zvláště vladař se rmoutil, že vězeň, na kteréhož po
5 let ani nevzpomněl, bratrovec jeho jest.
I chtěl mu aspoň křivdu svou poněkud napraviti, že mu skvostný pohřeb vypravil.
A když ustavičně zázraky na jeho přímluvu se stávaly, že i ke jeho cti pěkný chrám postaviti
dal. Proto Bůh dal ho za patrona proti morovej raně a nakažlivých nemocí, že by byl
orodovníkem prvním před Bohem a církev svatá nařídila první deň po svátku Nanebevzetí
Panny Marie mezi ně vřaditi, aby prosby lidé skrze sv. Rocha vyznávače odesílali k trůnu
Božímu.
Amen
Opsáno z „Radostné cesty v tomto plačtivém údolí“ pana Pavla Výmoly, poutního
vůdce a také lidového písmáka.
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Zápis z „Radostné cesty“, pana Pavla Výmoly o kapli
sv. Rocha v Mikulčicích
Za času Jana Pokorného, hejtmana břeclavského a v čase, když Gálo Sobor, hrabě
panství hodonínského, panoval na zámku s chotí svou 1673, byli dobrodinci pro lid svůj,
zastávali a podporovali chudobných penězi a svými majetky, jak jest poznačeno v listinách
a jejich počínání byl navštěvovatel a jako výborný křesťan kostele s nákladem svým památné
sochy stavěti dal; že za jeho života, jak jest v pravdě, že u Mikulčic osady byla kaplička,
co v ní byl sv. Roch, patron proti morovej raně a nakažlivých nemocí. Zde mnohokrát
navštívil tuto kapli se svou manželkou Annou a vroucně prosili sv. Rocha za ochranu a lid
svůj, aby zachránil od nemoci a všelijakých příhod; tak ho mnohými obětmi obdaroval,
prosby své skrze sv. Rocha odesílal, že mu daroval nádherný šat a obuv na nohy jeho, mu dal
ze zlata a šat jeho okrášlil drahým kamením a stříbrem oblemcovat dal a tak byl vzácný
a ctěný, navštěvován od lidí z blízka i z daleka, že se k němu utíkali ve věcech veřejných.
Mnozí byli uzdraveni od nemoci všelijaké na přímluvu sv. Rocha, aby za nich orodoval
a prosil u Boha, jak mnozí zkusili, že skrze sv. Rocha nemoc přestáli a lidé vyzdravěli. Tím
více byl obdarován, kterýže se pod ochranu poroučeti, že darovali dary za odvrácení nemoci.
Však po válkách třicetiletých, které krajiny naše za dob těch zničili a lidi zmenšili (lidí
ubylo), od Švédů a husitů, že v těch dobách Tvrdonice a Týnec s Novou Vsí patřili nějaký čas
do Mikulčic, a farář tehdejší Jonáš Petr Kolinský (Kolonienský), jenž pocházel z diecéze
ostřihomské, asi od r. 1655 do r. 1673 duchovní správu v Mikulčicích zastával.
A po něm nastoupil Václav Dvořák 1673-1680 a třetí nastůpil František Rosípal,
a za těch časů se stala proměna, že sv. Rocha vyznávače z jistej kaple za mnoho peněz
prodali, neb měl na sobě mnoho zlata a stříbra.
Brněnští páni přijeli a sv. Rocha vyznávače vzali na voze a co bylo důkladnějšího
i z kostela pobrali a odvézli na Stymberg (Špilberk) do Brna. Cena obnášel jednu štvrť
miljonu zlatých a když ho po mnoha letech žádali nazpátek farníci, vymluvili se, že by se on
rozsypal, že je už starý a sešlý; poslali jim tento obraz na způsob tej figury zhotovený, který je
až podnes v nynější kapli vystavený k uctění toho sv. Rocha vyznávače. Avšak ho pomsta
neminula (toho kněze, který sochu vydal), lidé posuzovali hned tegdy (tehdy), že když
vyprovázel mrtvé tělo na hřbitov vedoucí, že se vždycky svalil za ten skutek učiněny,
ve bráně. Když se ta věc roznesla o tom skutku, pravilo se naopak, že byla zdejší obec hodně
zadlužená a neměli čím vyplatit, tak vzali za dluh obnos cenu jeho sv. Rocha, který je podnes
tam.
Amen
Zapsal Pavel Výmola, kostelní zpěvák z čísla 64, narozený r. 1859 a zemřelý r. 1932
(byl to bratr paní Dvorské) ve zpěvníku „Radostná cesta v tomto plačtivém údolí“
V roku 1930 byl obraz, pocházející z Brna, nahrazen pro jeho sešlost, novou kopii
pořízenou malířem panem Františkem Kaňou z Lužic. V roce 1973, za působení adm. Otmara
Kaplana, byla kaple opravena (omítka vnitřní i vnější) a pořízen nový rám na obraz sv. Rocha.
V roce 1994 byl obraz ukraden, zůstal po něm jen už zmíněný nový rám. Do dnešních dnů
není nahrazen. Usiluje se o zhotovení nové sochy.
Pavel Novák, Mikulčice 428
V roce 2007 dal farář František Kozár namalovat nový obraz sv. Rocha a zavěsit
do kaple místo kříže, který tam visel, jako náhrada za ukradený obraz. 16. srpna 2007, v den
svátku sv. Rocha, jej osobně posvětil.
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Co zaznamenal o kapli sv. Rocha Josef Škvrna, učitel
v Mikulčicích
Kde je nyní hřbitov, stála dříve kaple sv. Rocha. Tato byla r. 1794 zbořena a z jejího
staviva byla téhož roku postavena nynější fara. Dříve býval hřbitov kolem kostela. Naše škola
stojí též na bývalém hřbitově, který byl r. 1786 zrušen a na místo kde stávala kaple sv. Rocha,
přeložen. Nový hřbitov byl tehdejším farářem Celestýnem Walterem posvěcen dne
13. 6. 1786. (Roku 1786 ještě kaple stála a hřbitov byl založen okolo ní.)
Poněvadž zdejší lid nemohl zapomenouti na uctívání sv. Rocha, učinil mezi sebou
dobrovolnou sbírku, která tolik vynesla, že kaplička sv. Rocha mohla býti pořízena. Tato byla
6. dubna 1863 od novoveského děkana Františka Poláčka (ten, byl farářem v Mikulčicích
a pravděpodobně byl iniciátorem výstavby nové kaple, kterou vysvětil až jako novoveský
děkan) a zdejšího faráře v přítomnosti asi 3000 lidí posvěcena. Dříve k této kapli putovali se
modliti i z Nové Vsi. Nyní se v ní koná mše jen na den sv. Rocha (16. srpna).
Vypravuje se, že v době hladu a moru, kterým byl zdejší kraj postižen v 17. století,
zavítal sem jakýsi obchodník Roch až ze Slezska. Ten daroval zdejšímu obyvatelstvu mnoho
povozů s obilím a chlebem a tak zachránil je od jisté smrti. Z vděčnosti k němu dali si občané
zdejší poříditi jeho podobu z bronzu („Podoba“ z bronzu není totožná se sochou sv. Rocha,
která byla odvezena do Brna. Bronzové sochy byly u nás tehdy vzácností a nákladné), kterou
zavěsili na lípě, jež stávala blíže nynějšího hřbitova, a modlili se za něho.
Později vystavěli tam kapli, která byla r. 1794 zbořena. Socha ta je prý uložena v muzeu
v Brně.
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Shrnutí
Životopis sv. Rocha zapsaný panem Pavlem Výmolou se shoduje v podstatě
se životopisem uvedeným v Kalendariu svatých s ukazatelem životopisů, které sestavil Isidor
Vondužka a vydal v roce 1932 až na události, které se staly v letech vlády Karla IV. (13331349) jako markraběte moravského. Tyto události se nemohly stát sv. Rochu, protože
sv. Roch za vlády Karla IV. na Moravě, už nežil. Svatý Roch se narodil r. 1295 v Montpelieru
ve Francii a zemřel r. 1327 tamtéž. Je jisto, ž sv. Roch opustil Francii, pobýval v Římě
a mnoha městech dnešní Itálie, ale tak daleko se nedostal (Charváty a Morava).
Tyto události se týkají buď někoho jiného a byly omylem zařazeny do životopisu
Rochova, anebo se udály někde jinde, kde Rochus působil. Mohou být také zkomoleninou
událostí jiných.
Pokud se týká existence kaple a úcty ke sv. Rochu, je dlužno klást výstavbu kaple asi
do 2. pol. 17. století. Podle Výmoly kaple v roku 1673 už stála (což dokazují i jiné záznamy)
a konaly se poutě a socha sv. Rocha byla obdarována milodary za vyslyšení proseb (oděv
pošitý drahokamy, oblemovaný zlatem, stříbrem, boty ze zlata (dar Gálo Sobora))
a navštěvována z blízka i z daleka.
17. století bylo velmi krušné, byly velké neúrody, kraj byl sužován uherskými vojsky,
která brodila Moravu právě u Mikulčic, a ves tím velmi trpěla. Mnohokrát vypálená,
vydrancovaná, byla zadlužená.
Také události kolem roku 1680 (svalení se kněze v bráně hřbitova a prodeje sochy
sv. Rocha a jiných cenných věcí z kostela) mají reálný základ (údajně ¼ milionu zlatých).
Postavení kaple můžeme datovat do doby po třicetileté válce, možní i dřív. Také zboření
kaple a r. 1793-4 a postavení fary a oprava kostela z jejího zdiva svědčí o finanční nouzi.
Také dnešní hřbitov nebyl založen na místě, kde stávala kaple sv. Rocha, ale okolo ní.
Kaple byla zbořena před r. 1794 po vypálení kostela a fary, kdežto hřbitov byl založen 1786.
Ani po 60 letech úcta ke sv. Rochu nezaniká a péčí faráře Františka Poláčka a veřejné sbírky
(což je na tu dobu neobvyklé) znovu postavena a Fr. Poláčkem, už jako novoveským
děkanem, vysvěcena 6. dubna 1863. Byl v ní umístěn obraz sv. Rocha, náhrada Brna za sochu
Rochovu.
Tento obraz visel v kapli do r. 1930, kdy byl už zničený a byl nahrazen kopií pořízenou
malířem Františkem Kaňou z Lužic. Tento tam byl až do roku 1994, kdy byl ukraden. Roku
2007 byl namalován obraz nový.
Kaple byla od r. 1950-1968 „mimo provoz“. V roce 1968 zde byla zase slavná mše
svatá a po roce 1970 byly poutě zase zakázány. Přesto v roce 1973 (110. výročí postavení)
byla péčí adm. Otmara Kaplana opravena (vnější i vnitřní omítka) a pořízen nový rám
na obraz. Od roku 1994 byl na čelní stěně umístěn kříž a klanějící se andělé (pocházející
ze starého oltáře v kostele) a fotografie obrazu sv. Rocha z kapličky v Čejči, který je velmi
podobný tomu ukradenému. V roce 2003, tj. ke 140. výročí postavení kaple, byla kaple
ošetřena a znovu zalíčena a vymalována. Roku 2007 namalován obraz nový, 16. srpna 2007
posvěcený.
Sepsal: Pavel Novák, Mikulčice 428
Pokud se týká pověsti o obchodníkovi Rochovi a darovanému obilí a chlebu má též
reálný základ, ale nevíme, odkud pochází, asi se vyprávěla mezi lidem a pan učitel Škvrna ji
zaznamenal. Obsahuje také mnoho nejasností týkajících se sochy (nebo reliéfu?) z bronzu
a jejího původu. V té době by byla bronzová plastika v lidovém prostředí výjimkou
a při tehdejší situaci asi nepravdivá.
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