
  
 
Pouť lidí dobré vůle na Štolnavu – Prameny u Žárové 
Na počátku byla myšlenka postavit na místě zaniklé obce Štolnava (Prameny u Žárové) „Kříž 

smíření“. Tato iniciativa přerostla v projekt Obnovy základů kostela sv. Jana a Pavla, který byl takřka s celou 
osadou srovnán se zemí v r.1965. Díky mnoha ochotným dobrovolníkům, dárcům a sponzorům mohlo 
vzniknout dílo, které nejen nám, ale i budoucím generacím připomene, že v tomto krásném koutu naší země 
žili lidé, kteří ji měli rádi a zanechali zde svoji nesmazatelnou stopu. 

U příležitosti dokončení obnovy základů kostela sv. Jana a Pavla se v neděli 22.6.2014 sešli  na 
Štolnavě lidé dobré vůle. Přišlo přes dvě stovky lidí, ale hlavně přišli i ti, kteří zde bývávali doma, ať už přijeli 
z blízkých Hynčic či z dalekého Německa. Mši svatou sloužil Otec Petrik, promluvili zde místní rodáci,         
P. Milan Palkovič i jeden z iniciátorů, Igor Vychopeň, který děkoval všem dobrým duším tohoto projektu, 
jakož i těm, kteří poskytli finance (Nadace VIA, ČSOB a Era pro podporu regionů, společnost  Jeseníky – SCR 
a soukromé firmy z Podesní). Zástupci Svazu Němců Severní Morava – Orlické Hory zhlédli, jak se díky jejich 
daru daří opravovat rozpadlou zeď místního hřbitova.  

Po mši šel průvod cestou polní k bílé kapličce pod kaštany, kterou opravili šumperští farníci pod 
vedením Víta Rozehnala. Byli jsme tak svědky jejího zasvěcení sv. Janu XXIII. a Schola od sv. Jana Křtitele 
zapěla píseň italskou, věnovanou vládci hor.  Zazněla zde, na místě překrásném, odkud jsou nad štolnavskými 
vršky vidět oba konce hor jesenických.  

A nad lesnatým horizontem se po vysokém nebi hnaly bílé mraky od Sněžníku. Slyšeli jsme kázání o 
tom, že Bůh se mstí všeobjímající milosrdnou láskou, která je schopna vše odpouštět a stejně tak mezi 
národy… Děkujme za každý dobrý čin, kterým jsme mohli tuto lásku projevit… 

Zněly zpěvy Scholy tak krásné, že člověk oči přivíral, ale pak si uvědomil, že tady je musí mít 
otevřené, vždyť vítr kolem vlní zelenou trávou a horizonty jsou daleké… A z těch vysokých trav se ozývalo 
„pět peněz“ neviditelných křepelek a chřástání chřástalů, boží láska sálala, pár kapek spadlo, ale na konci mše 
sloužené po mnoha desetiletích na základech kaple sv. Jana a Pavla, římských mučedníků a patronů počasí, 
přece jen vysvitlo slunce. 

 „Tedy zůstaňme věrni památce těch, kteří žili na tomto místě před námi.“ vyslovil otec Petrik za nás 
všechny, shromážděné na dlažbě znovu obnoveného štolnavského kostela pod Křížem smíření. 
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