
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi 
ve Třech Sekerách
Od začátku osídlení až do roku 1787 patřily Tři Se-
kery pod farnost Trstěnice. Kostel ve  Třech Seke-
rách byl postaven až v  roce 1790. Hlavní oltář se 
sochami čtrnácti světců byl přivezen ze zrušeného 
paulánského kláštera Světce na  Tachovsku. Oltář 
byl zasvěcen 14 svatým pomocníkům, kteří byli vzý-
váni v nejvyšší nouzi.

Legendu o tom, proč byl oltář zasvěcen právě čtr-
nácti svatým pomocníkům a  soupis, kdo tito po-
mocníci byli a s čím věřícím lidem pomáhali, nalez-
nete zde: www.marianskolazensko.info

Kostel sv. Víta v Trstěnicích
Sv. Vít žil v  římském impériu, pocházel ze Sicílie. 
V této době, za vlády císaře Diokleciána, byli křesťa-
né pronásledováni a mučeni. Stejně tak Vít byl dopa-
den a nakonec byl pro svou víru, ještě jako chlapec, 
umučen. Otec sv. Víta byl římský občan a šlechtic. 
Avšak Vítův vychovatel i jeho manželka byli křesťa-
né a Vít tak dostal křesťanské vychování. Když jeho 
otec zjistil, že Vít uvěřil v Krista, snažil se ho odradit 
od víry. Vít utekl z domova se svým vychovatelem 
a  skrýval se před pronásledovateli, kteří ho nako-
nec dopadli a  předvedli před císaře Diokleciána. 
Ten se ho snažil přesvědčit o  nepravdivosti jeho 
víry, ale tyto snahy byly marné. Vít jako důkaz prav-
divosti křesťanské víry učinil zázrak – vyléčil Diokle-
ciánova syna z  vážné nemoci. Císaře tento skutek 
ale rozhněval a nechal Víta popravit.

Sv. Vít je krom jiných i patronem Českých zemí. O to 
se zasloužil slavný císař Karel IV., který umístil relik-
vii sv. Víta v katedrále Pražského hradu vedle patro-
na České země sv. Václava.

Sv. Vít je patronem mládeže, ale také vinařů, hostin-
ských a sládků, herců, kovářů a lékárníků.

Kaple sv. Josefa v Drmoulu
Svatý Josef byl manželem Panny Marie. Dle Bible byl Josef potomkem krále Davida a  byl to velice 
skromný a zbožný člověk, povoláním tesař. Když Panna Maria porodila syna Ježíše, Josef se stal jeho 
oficiálním opatrovníkem a přijal roli otce a hlavy rodiny. Za života se mu několikrát zjevil anděl a řekl 
Josefovi, aby Mariina syna pojmenoval Ježíš, aby před pronásledováním krále Heroda odešli do Egyp-
ta, a když Herodes zemřel, aby se vrátili zpět do Judska.

Drmoul, Trstěnice, Tři Sekery
Příběhy místních patronů a svatostánků



Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Sv. Josef je patronem Čech, manželů a křesťanských 
rodin, mládeže a sirotků, řemeslníků, kteří pracují 
se dřevem, a dále inženýrů, cestujících a také patro-
nem dobré smrti (smrti ve smíření a pokoji).

Kaple zasvěcená sv. Josefovi v Drmoulu stojí od roku 
1924. Byla postavena jako pamětní kaple obětem 
1. světové války. 

Zaniklá drmoulská synagoga
I  vesnice Drmoul měla své židovské obyvatele. 
Ti v obci žili prokazatelně od 16. století. Místní ko-
munitu posílilo několik rodin z nedaleké Plané, od-
kud byly v roce 1686 vyhnány. Útočiště nalezly tyto 
rodiny v Drmoulu, ale za to platily pravidelně místním 
pánům daně z osoby, domu. Po přibližně 100 letech 
již bylo v Drmoulu dvacet devět rodin, což by vysta-
čilo na samostatnou vesnici. Místní Židé se živili ob-
chodem a  obchodovali s  kůžemi, vlnou, suknem, 
plátnem, kožešnickým zbožím, peřím, kořením, po-
tašem a vitriolem.

Drmoulská synagoga byla postavena pro potřeby 
židovské obce začátkem 19. století. Stála několik 
metrů od rybníka na návsi. Vedle synagogy byl dům 
s pekárnou, byty i rituální lázeň mikve. Ta se nedo-
chovala. S příchodem nacistů v roce 1938 židovská obec zanikla a synagoga byla vypálena. Po jejím 
stržení zde byla postavena hasičská zbrojnice a dnes na jejím původním místě stojí obytný dům.

Více na: www.marianskolazensko.info

Kvíz:
Jak dle legendy lidé vídávali 
14 svatých pomocníků?
1. jako holubice
2. jako světýlka
3. jako bílé laně

Kde můžete nejčastěji vidět 
sv. Josefa?
1. v jesličkách
2. na mostech
3. na dvacetikoruně

V jakém městě je nejbližší 
mikve?
1. v Chodové Plané
2. v Lázních Kynžvartu
3. v Úbočí

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

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fHXx
Kostel 14 svatých pomocníků 49.9416047N, 12.6129158E
Kostel sv. Víta 49.9189036N, 12.6756728E
Kaple sv. Josefa 49.9370211N, 12.6628286E
Zaniklá synagoga 49.9372836N, 12.6627600E

Tipy pro výlet: Přímé spojení mezi zmiňovanými místy není. Doporučujeme projet je 
autem nebo na kole. Na kole je to pěkný, 17 km dlouhý okruh.
https://mapy.cz/s/1aiYR.
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