
Kaple a příběh sv. Anny
Kaple sv. Anny ve Staré Vodě je malá a využívaná 
jen zřídka, byla postavena roku 1712. Do  té doby 
chodili starovodští do kynžvartské zámecké kaple. 
Ke  sv. Anně se váže rčení „svatá Anna, chladna 
z  rána“. Tato lidová pranostika tak odráží fakt, že 
měsíc po letním slunovratu už je vzdálenost země 
od slunce větší a v noci planeta víc chladne.

Kaple je stejně jako kostel Nanebevzetí panny Marie 
v  Mariánských Lázních osmiúhelníková, což může 
znamenat osm blahoslavenství – bodů dokonalého 
života. Kaple měla i své zvony. Ty první byly konfis-
kovány během první světové války a  ty druhé bě-
hem druhé světové války.

Hlavní oltář vyřezal řezbář Pistrol z  Kynžvartu. 
V kapli je vlevo postranní oltář, kde bývala dřevěná 
soška Panny Marie Chlumské. To jen potvrzuje fakt, 
že obyvatelé pod Dylení měli v  oblibě procesí. 
K Chlumské panence se váže legenda. Více o ní zde: 
www.marianskolazensko.info

Kostel sv. Jana Křtitele Vysoká
Sv. Jan Křtitel byl dle písma prorok a Kristův součas-
ník. Je to patron tkalců, krejčích, kožešníků, koželuhů, 
barvířů, sadařů, vinařů, hospodských, bednářů, komi-
níků, kovářů, tesařů, architektů, zedníků, kameníků, 
pastýřů, sedláků, hudebníků, tanečníků a zpěváků. 

Jan se narodil o půl roku dříve než Ježíš. Dle evan-
gelní zvěsti se narodil manželům, kteří dlouho ne-
mohli mít děti. Jan byl od  dětství zasvěcen Bohu. 
V dospělosti odešel na poušť, kde žil asketickým ži-
votem - živil se kobylkami a medem divokých včel. 
U  řeky Jordánu vybízel své současníky k obrácení, 
tzn. ke změně života bez hříchu a připravoval tak lid 
na příchod Ježíše. Sám říkával: „Já křtím vodou, aby 
Ježíš mohl křtít duchem svatým.“

Když bylo Ježíšovi 30 let, setkal se s Janem, který, když 
ho uviděl, pronesl slova: „Beránek Boží, který snímá 
hříchy světa“. Tato slova se užívají při mši svaté.

Kostel sv. Mikuláše
Na cestě z Mähringu do Nového Mohelna, severně 
od Medvědích doupat nedaleko Mohelna, stojí do-
dnes zachovalý a upravený kostel sv. Mikuláše. Říká 

Stará Voda a Dyleň
Střípky zbožnosti zpod Dyleně
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se, že je to poslední stopa po staré vesničce, která 
tu stávala a byla zničena za třicetileté války. Dokon-
ce samo jméno vesnice je dnes už zapomenuto.

Legenda praví, že kdysi zde jel sedlák jednoho ne-
příjemného deštivého dne s povozem těžce nalože-
ným dřívím z Nového Mohelna dolů kolem kostelí-
ka. Ale to se mu ve  špatném počasí vymstilo. 
V bažinaté břečce při dešti nemohl projet, zabořil se 
do bahna a zůstal stát právě před kostelem. Nic ne-
pomáhalo, ani bič, který svištěl nad hlavami volů, 
ani sladká uklidňující slova.

Široko daleko nebylo človíčka, který by pomohl 
a zatlačil. Dlouho stál sedlák bezradně, ale pak při-
šel na myšlenku. Vstoupil do kostela, vzal dřevěnou 
sochu svatého Mikuláše, vynesl ji ven, strčil ji za zad-
ní kola povozu, zamával bičem a volal: „Mikuláš tlač! 
Niklas, Niklas schieb!“

A skutečně. Vůz se pohnul, dostal se na pevnější půdu a rozjel se. Svatého Mikuláše však nechal ne-
vděčný sedlák ležet na cestě. Trest na sebe nedal dlouho čekat. Za chvíli povoz znovu zapadl do bahna 
a spřežení nebylo s to hnout se kupředu. Nyní se v sedlákovi probudilo svědomí. Obrátil se, vrátil se 
ke svatému, očistil ho a odnesl ho na oltář v kostele, kde ho vzal. Poté se vrátil k volům a zcela bez 
problémů dojel s povozem až do Mähringu.

Více o zázracích a životě sv. Mikuláše se dozvíte zde: www.marianskolazensko.info

Kvíz:
Sv. Anna Samotřetí je 
zobrazována s:
1. třemi anděli
2. Josefem a Marií
3. Marií a Ježíšem

Koho pokřtil dle legendy 
sv. Jan Křtitel?
1. Mojžíše
2. Ježíše 
3. Abraháma

Ve které zemi se stal 
sv. Mikuláš biskupem?
1. v Itálii
2. ve Francii
3. v Turecku

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

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fEhB
Kostel sv. Jana Křtitele 49.9822200N, 12.5510300E
Kaple sv. Anny 49.9927208N, 12.5904011E
Kostel sv. Mikuláše 49.9316942N, 12.4908303E

Tipy pro výlet: Zmíněné svatostánky můžete navštívit všechny tři během jednoho 
dne. Doporučujeme sednout na  kolo a  nejkratší cestou to je cca 30 km viz 
https://mapy.cz/s/1a7kV. Část pod Dylení je hůře sjízdná, ale trošku zručnější cy-
klista to zvládne. Profil je dosti kopcovitý, takže pro úplné začátečníky není vhodný. 
Mimochodem, sv. Mikuláš je i ochráncem na cestách, proto ho můžete požádat 
o krásný zážitek a v jeho kostelíku mu poděkovat.
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