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Precizně opracovaný granitový kámen upomíná na ztracenou vlast vyhnaných sudetských Němců, právě z farnosti
Maria Gojau. Čelo monolitu
zdobí dva kameníkem vytesané symboly farnosti, a to v levé
části podobou kaple Zesnutí
Panny Marie, včetně hlavního
kostela a v pravé je zhotovena stará pečeť s milostným
obrazem „K naší Milé Paní“,
v podobě Panny Marie Kájovské s křídlovým závojem.
Pravý bok tohoto památného
kamene je dozdoben rytinou
pětilisté růže, pod níž je soupis významných objektů a přilehlých osad jako upomínka
na bývalý domov lidí, kteří zde
dlouhá léta žili.
Pohled na detailně opracovaný granit s rytinami symbolů Kájova přitahuje mé
nevěřící oči jako magnet.
Magické místo zde v cizí zemi
za hranicemi vyvolává nostalgickou připomínku domova.
O to silněji ji člověk vnímá,
když se v onom kraji narodil,
vyrůstal a žije zde.
Kladu si otázku, zda i my
bychom něco takového dokázali? Ale obávám se, že při
dnešním nezájmu o krajinu
a místo, kde žijeme, přehlížeSoupis osad a významných samot
ní sakrálních památek a malé
z kájovské farnosti (německá forma názvů)
úctě k nim, nedůstojnosti
k druhému, asi ne.
Rád bych se mýlil a moc bych si přál, aby i ten náš domov měl pro nás tak silné
pouto, že jednou i my zde dokážeme vytvořit místo, kam budeme moci všichni
hrdě přijít a uvědomit si, jak je tu vlastně krásně.
Zdroj: Christoph LEUCHTNER, Kaple Panny Marie při železné oponě, Pfarrchronik /
Christoph Leuchtner (foto), přel. Radka Lomičková, Farní úřad Haidmühle. 2009.

49

