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Projekt "Sacrum i uduchowienie w turystyce Euroregionu Pradziad" jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 
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O PROJECIE / O PROJEKTU

S
anktuarium Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Maria Hilf) w Zlatých Horách i 
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Górce w gminie Korfantów to 
miejsca kultu maryjnego na pograniczu polsko-czeskim, który odbywa się w otoczeniu 

górskich panoram i zabytków pozostawionych do dyspozycji turysty-pielgrzyma. Miejsca 
łączy wspólna historia, zasoby i tradycje pielgrzymkowe, które wykorzystano do 
uatrakcyjnienia oferty turystycznej pogranicza w Euroregionie Pradziad.

 Partnerzy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Przydrożu Małym i Sanktuarium 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Zlatých Horach zrealizowali projekt "Sacrum i uduchowienie 
w turystyce Euroregionu Pradziad". Celem współpracy było zachowanie i promocja transgranicznego 
dziedzictwa kulturowego. Polsko-czeską inicjatywę zrealizowano dzięki środkom z Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu INTERREG V-A 
Republika Czeska-Polska, oś priorytetowa 2 "Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia".

 W ramach projektu w kościółku pielgrzymkowym na Szwedzkiej Górce przeprowadzono prace 
remontowo-konserwatorskie dachu w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej zabytkowego 
kościoła. Partnerzy wspólnie przygotowali "Przewodnik Pielgrzyma" promujący ofertę produktu 
"Sacrum i uduchowienie w turystyce Euroregionu Pradziad".

P
outní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) ve Zlatých Horách a poutní místo Bolestné Matky 
Boží na Švédské hůrce (Szwedzka  Górka) v gmině Korfantów jsou místa mariánského kultu na 
polsko- českém příhraničí, který je přítomen v blízkosti horského panoramatu a památek, jež má 

turista-poutník možnost navštívit. Místa spojuje společná historie, zdroje a poutní tradice, které byly 
využity k zatraktivnění turistické nabídky pohraničí v Euroregionu Praděd.

 Partneři: Římskokatolická farnost sv. Floriána v obci Przydroże Małe a Poutní místo Panny 
Marie Pomocné ve Zlatých Horách realizovali projekt "Sacrum a duchovnost v turistice Euroregionu 
Praděd". Cílem spolupráce bylo zachování a propagace přeshraničního kulturního dědictví. Polsko- 
česká iniciativa byla realizována díky prostředkům Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Projekt 
získal dofinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu v rámci 
programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 2 "Rozvoj potenciálu přírodních a 
kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti". 
 V rámci projektu byly v poutním kostelíku na Švédské hůrce provedeny opravářské a restaurátorské 
práce střechy s cílem zvýšit turistickou atraktivitu památkového kostela. Partneři společně připravili 
materiál "Průvodce poutníka" propagující nabídku produktu "Sacrum a duchovnost v turistice 
Euroregionu Praděd".   



S
ięgając do historii kultu maryjnego, wiemy, że występował już we wczesnym chrześcijaństwie. Do 
najbardziej znanych polskich sanktuariów zaliczamy: Jasną Górę, Kalwarię Zebrzydowską, 
Bazylikę w Licheniu Starym i Krzeszowie. W Republice Czeskiej najbardziej znanym na 

Morawach jest Sanktuarium Wniebowzięcia NMP, Święty Hostyn.
 Na obszarze pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Pradziad w ramach produktu turystyki 
pielgrzymkowo-kulturowej "Sacrum i uduchowienie" zapraszamy do dwóch niezwykłych, położonych 
w górskim krajobrazie miejsc pielgrzymkowych: Maria Hilf w Zlatých Horách i Szwedzka Górka w 
gminie Korfantów. To oferta skierowana do turysty-pielgrzyma, zainteresowanego odwiedzeniem 
miejsc kultu maryjnego, poszukującego uduchowienia i odnowy oraz do miłośnika zabytków.
 Dla podejmujących wyzwanie, pomocny w turystycznym pielgrzymowaniu będzie "Przewodnik 
Pielgrzyma". Zawarte w nim informacje dotyczące oferty sanktuariów, organizowanych inicjatyw 
pielgrzymkowych oraz okolicznych atrakcji przyrodniczych Borów Niemodlińskich i turystycznych 
Ziemi Korfantowskiej i regionu Zlatých Hor, pozwolą zaplanować i uatrakcyjnić pobyt na obszarze 
Euroregionu Pradziad.

N
ahlédneme-li do historie mariánského kultu, zjistíme, že je zmiňován již v raném křesťanství. K 
nejznámějším polským poutním místům patří: Jasna Góra, Zebrzydowská kalvárie, Bazilika v 
obci Licheń Stary a v Krzeszowě. V České republice je nejznámějším poutním místem moravský 

svatý Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. 
 V oblasti polsko-českého příhraničí v Euroregionu Praděd zveme v rámci produktu  poutní a 
kulturní turistiky "Sacrum a duchovnost" k návštěvě dvou mimořádných poutních míst nacházejících se 
v horské krajině: Maria Hilf ve Zlatých Horách  a Švédská hůrka v gmině Korfantów. Je to nabídka 
zaměřená na turistu-poutníka, který se zajímá o navštívení míst mariánského kultu, hledá duchovnost a 
obnovu a je milovníkem památek. 
 Těm, kteří přijmou výzvu, bude při turistickém putování nápomocen "Průvodce poutníka". 
Informace v něm uvedené týkající se poutních míst, iniciativ pořádaných poutí a okolních přírodní 
zajímavosti v Nemodlinských borech a turistických zajímavostí Korfantowska  a regionu Zlatých Hor, 
umožní zájemcům naplánovat a zatraktivnit pobyt v oblasti Euroregionu Praděd. 

    

 

SACRUM I UDUCHOWIENIE W TURYSTYCE EUROREGIONU PRADZIAD

SACRUM A DUCHOVNOST V TURISTICE EUROREGIONU PRADĚD



Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Górce - 

"Od cudownego obrazu do Sanktuarium”

N
ieopodal Przydroża Małego znajduje się wzgórze, do XVII w. zwano je Mogiłą, z powodu 
grzebania na nim ofiar wielkiej epidemii dżumy. Mieszkańcy, którzy ją przeżyli, w różny sposób 
starali się za ocalenie podziękować Bogu. Na wiekowej lipie zawiesili kapliczkę z namalowanym 

na drewnie obrazem Matki Bożej. W ten sposób chcieli zapewne podziękować za ocalenie i powierzyć Jej 
opiece wszystkich zmarłych. W czasie wojny trzydziestoletniej, kiedy na Śląsk wkroczyły oddziały 
szwedzkie pod dowództwem samego Karola Gustawa, kapliczkę z obrazem postrzegli Szwedzi. Nie bez 
powodu na swój warowny obóz obrali to wzgórze. Dominowało ono nad okolicą i z tego miejsca mogli 
kontrolować wszelkie ruchy przeciwnika. Żołdacy zaczęli szydzić z obrazu i w okrutny sposób go 
bezcześcić, urządzając między innymi zawody strzeleckie. Wszystkie kule, które wystrzelili 
w kierunku obrazu, odbijały się rykoszetem, raniąc i zabijając wielu oprawców. Dowódca oddziału 
nakazał załadować podejrzany obraz na furmankę i odwieźć go do Nysy. Postanowiono, że tam zostanie 
on publicznie spalony na rynku. Niecne zamiary Szwedów nie doszły do skutku. Konie wiozące obraz 
bez powodu zatrzymały się koło Rynarcic i mimo okładania batem nie ruszały z miejsca. Wówczas 
dowódca konwoju nakazał zniszczyć obraz. Rozkazał posiekać obraz na drobne kawałki. Kiedy żołnierz 
zbliżył się do obrazu i zamachnął się na niego zbrojną w metalowe ostrze długą piką, z pogodnego nieba 
uderzył nagle potężny piorun, zabijając go na miejscu. Konie, 
spłoszone potężnym grzmotem, wpadły w szał i poniosły furę ze 
znajdującym się na niej obrazem z powrotem na Szwedzką Górkę.

 Szwedzi odstąpili od swoich niecnych zamiarów, zostawiając 
obraz w spokoju. Na pamiątkę tych wydarzeń mieszkańcy wznieśli w 
tym miejscu drewnianą kaplicę, w której umieścili cudowny obraz. Po 
niedługim czasie zaczęły przybywać w to miejsce pielgrzymki. Dla 
upamiętnienia tego wydarzenia miejsce to zaczęto do dnia dzisiejszego 
nazywać Szwedzką Górką.

Poutní místo Bolestné Matky Boží  na Švédské hůrce - 

"Od zázračného obrazu k poutnímu místu" 

N
edaleko obce Przydroże Małe se nachází návrší, kterému se do 17. stol. říkalo Mohyla ( Mogiła), a 
to proto, že jsou na něm pohřbeny oběti velké morové epidemie. Obyvatelé, kteří ji přežili, se 
různými způsoby snažili poděkovat Bohu za záchranu. Na památné lípě zavěsili kapličku s 

obrazem Matky Boží namalovaném na dřevě. Tímto způsobem chtěli zcela jistě poděkovat za zachránění 
a svěřit do Její péče všechny zemřelé.  Během třicetileté války, kdy do Slezska vtáhly švédské oddíly pod 
velením samotného Karla Gustava, si Švédové kapličky s obrazem povšimli. Nikoli bezdůvodně si pro 
svůj obranný tábor vybrali toto návrší. Dominovalo totiž  nad celým okolím a mohli z něho kontrolovat 
všechny pohyby protivníka. Vojáci se začali obrazu vysmívat a hrozným způsobem ho zneucťovali, 
například ho použili jako terč při střeleckých závodech. Všechny kulky, které vystřelili směrem k obrazu, 
se odrážely a přitom zranily a zabily mnoho švédských ničemníků. Velitel oddílu  přikázal naložit 
podezřelý obraz na vůz a odvézt ho do Nisy.  Bylo rozhodnuto, že tam bude veřejně spálen na rynku. 
Hanebné záměry Švédů se nakonec neuskutečnily. Koně vezoucí obraz se bezdůvodně zastavili u 
Rynarcic, a přestože je bili bičem, nehnuli se z místa. Tehdy velitel konvoje přikázal obraz zničit. 
Rozkázal ho rozsekat na malé kousíčky. Když se voják přiblížil k obrazu a rozmáchnul dlouhou píkou s 
kovovým ostřím, z poklidného nebe náhle uhodil blesk a vojáka na místě zabil. Koně, splašené 
mohutným hřměním, popadl amok a odvezly fůru s obrazem zpátky na Švédskou hůrku.
Švédi nakonec od svých ničemných záměrů ustoupili a obraz nechali na pokoji. Na památku těchto 
událostí postavili obyvatelé na tomto místě dřevěnou kapli, do které zázračný obraz umístili.  Zanedlouho 
začali k obrazu proudit poutníci. Na připomínku této události se tomuto místu začalo říkat Švédská hůrka 
a říká se jí tak dodnes. 

   

HISTORIA MIEJSC KULTU MARYJNEGO W EUROREGIONIE PRADZIAD

 HISTORIE MÍST MARIÁNSKÉHO KULTU  V EUROREGIONU PRADĚD



Sanktuarium Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Maria Hilf) w Zlatých Horách
owstanie Sanktuarium Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Maria Hilf) związane jest z wojną 
trzydziestoletnią. Gdy do miasta dotarli Szwedzi, żona miejscowego rzeźnika, Anna Tannheiser, będąc 
w stanie błogosławionym, schroniła się przed Szwedami w lesie. Ukryła się w bezpiecznym miejscu, 

na górze zwanej "Boży dar". Matka zaczęła modlić się i prosić dobrego Boga o pomoc. Prosiła za przyczyną 
Matki Bożej. Prośba zastała wysłuchana i urodziła zdrowego syna, Marcina. W 1718 r. (po 70 latach) córka 
Marcina, spełniając wolę swojego ojca, zamówiła u malarza Szymona Schwarzera obraz Bożej Rodzicielki 
Maryi, który zawiesiła w leśnej ciszy, na starej jodle, u której narodził się tato. Od tego wydarzenia w to 
miejsce zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi. Z czasem grono czcicieli Matki Bożej powiększało się.

 Po 10 kolejnych latach zbudowano tu kapliczkę. W 1729 r. przeniesiono obraz Matki Bożej do kościoła 
parafialnego w dzisiejszych Zlatých Horách. Obraz znajduje się tu do dnia dzisiejszego. Do leśnej kaplicy 
namalowano na wzór oryginalnego nowy obraz Panny Maryi. Fakt ten nie zakończył historii tego 
miejsca. Cesarz austriacki Józef II nakazał w 1785 r. rozebrać kaplicę. Nie znalazł się nikt, kto by to 
polecenie wykonał. Stale wzrastająca liczba pielgrzymów sprawiła, że rozpoczęto starania 
o budowę w tym miejscu świątyni. Węgielny kamień wmurowano w 1834 r. a świątynię poświęcono 
8 września 1841 r. To nie koniec historii.

 W 1955 r. zakazano pielgrzymek. Pretekstem były kopalnie złota i 
minerałów. Podejmowano próby ocalenia świątyni. Mimo wielu starań, nie 
osiągnięto żadnego rezultatu. Historyczne pamiątki, dzieła sztuki uległy prawie 
całkowitej dewastacji. Ostatecznie sprowadzono specjalną jednostkę z Brna, 
która wysadziła w powietrze cały kompleks. W 1990 r. odrodziła się nadzieja 
dla powstania sanktuarium. Oficjalne pozwolenie na odbudowę wydano 
"Stowarzyszeniu na rzecz odbudowy sanktuarium Maria Hilf" a w 1995 r. 
ukończono budowę kościoła.

 Obrończyni życia sprzed trzech wieków obroniła swój kościół, przyciąga 
pielgrzymów i wciąż chroni życie.

Poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) ve Zlatých Horách

V
znik poutního místa Panny Marie Pomocné (Maria Hilf)  je spojeno s 
třicetiletou válkou. Když do města vpadli Švédové, manželka místního 
řezníka, Anna Tannheiserová, která byla v požehnaném stavu, se před 

nimi ukryla do lesa. Schovala se na bezpečném místě, na vrchu zvaném "Boží 
dar". Modlila se a prosila Boha o pomoc. Prosila Pannu Marii o přímluvu. Prosba byla vyslyšena a žena 
porodila zdravého chlapce, Martina. V roce 1718 (po 70 letech) objednala Martinova dcera, plníc vůli 
svého otce, u malíře Šimona  Schwarzera obraz Bohorodičky, který zavěsila v lesní tišině, na starou jedli, u 
které se její otec narodil. Od zavěšení obrazu začali na toto místo přicházet první poutníci. S postupem času 
se okruh ctitelů Panny Marie zvětšoval.

 Po dalších 10 letech zde byla postavena kaplička. V roce 1729 byl obraz Bohorodičky přenesen do 
farního kostela ve dnešních Zlatých Horách. Obraz se zde dodnes nachází. Do lesní kapličky byl 
namalován nový obraz Panny Marie podle vzoru originálu. Tímto však příběh tohoto místa nekončí. 
Rakouský císař Josef II. přikázal v roce 1785 kapličku zbourat. Nenašel se ale nikdo, kdo by tento příkaz 
provedl. Stále rostoucí počet poutníků si naopak vyžádal výstavbu kostela. Základní kámen byl položen v 
roce 1834 a dne  8. září 1841 byl kostel vysvěcen. Ani zde příběh nekončí. 

 V roce 1955 bylo konání náboženských poutí zakázáno. Záminkou pro zákaz byla důlní těžba zlata a 
minerálů. Existovaly také pokusy kostel zachránit. Avšak i přes značné úsilí nebyl dosažen úspěšný 
výsledek. Historické památky, umělecká díla byly téměř úplně devastovány. Nakonec byla povolána 
speciální jednotka z Brna, která celý komplex vyhodila do vzduchu. V roce 1990 byla vzkřísena naděje na 
vznik poutního místa. Oficiální povolení na znovu obnovení dostalo "Sdružení pro obnovu Maria Hilf" a v 
roce  1995  byla výstavba kostela dokončena. 

 Ochránkyně života z doby před třemi stoletími ochránila svůj kostel, přitahuje poutníky a stále chrání 
život. 



    

S
anktuarium na Szwedzkiej Górce zaliczane jest do wyjątkowych na Opolszczyźnie, to miejsce z 
300-letnią tradycją pielgrzymkową. Kościół usytuowany jest na uboczu, w bardzo zacisznym i 
idealnym miejscu dla ceniących sobie cichą modlitwę i odosobnienie. W tym miejscu turystę-

pielgrzyma zadowolą niezwykłe widoki - panorama Gór Opawskich i czeskich Jesioników.
 Kościółek, skryty w otoczeniu starych lip, powstał w miejscu legendarnej kapliczki ze świętym 
obrazem w 1741 r. Wybudowano go na potrzeby przybywających tu pielgrzymów. Dzieła podjął się 
nauczyciel z Przydroża Małego August Jensch, pomoc okazała też hrabina Maria Chorinski z rodu 
Stahremberg Herberstein oraz miejscowa ludność. W 1843 r. do ołtarzowej części kaplicy dobudowano 
nową nawę główną.
 W centralnej części świątyni w stylu rokokowo-barkowym znajduje się ołtarz z rzeźbą Piety. Kopia 
cudownego obrazu Matki Bożej, czczonej tu od pokoleń umieszczona została w ołtarzu bocznym.
 Kościół otaczają ludowe stacje drogi krzyżowej (z 1894 r.) oraz małe kapliczki przedstawiające 
tajemnice z życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Są one przykładem kunsztu anonimowego malarstwa 
ludowego. Spacerując wokół kościoła odnajdziemy barokową figurę z kamiennym posągiem św. Jana 
Nepomucena.
 Sanktuarium należy do parafii pw. św. Floriana w Przydrożu Małym, która została oddana w opiekę 
duszpasterską Misjonarzom Świętej Rodziny, związanym z Apostolstwem Dobrej Śmierci. 
Duszpasterze wraz z mieszkańcami okolicznych miejscowości szczególnie dbają o to zaciszne, 
osobliwe i pełne uroku miejsce, które otaczane było czcią od pokoleń i przetrwało do dziś, aby 
przyjmować pielgrzymów.

P
outní místo na Švédské hůrce  se řadí k výjimečným poutním místům v Opolsku,  je to místo s 
třísetletou poutní tradicí. Kostel je situován v ústraní, na velmi klidném místě, příhodném pro 
tichou modlitbu a odloučení. Turistu-poutníka tady potěší mimořádný výhled na panorama 

Zlatohorské vrchovinu a Jeseníků.
 Kostelík, ukrytý v obklíčení starých lip, vznikl v roce 1741 na místě legendární kapličky se svatým 
obrazem. Byl postaven pro potřeby poutníků, kteří tady přicházeli. Díla se ujal učitel ze vsi Przydroże 
Małe August Jensch, pomocí přispěla také hraběnka Maria Chorinski z rodu Stahremberg Herberstein a 
rovněž i místní obyvatelstvo. V roce 1843 byla k oltářní části kaple přistavěna nová, hlavní loď.
V centrální části kostela rokokovo- barokního slohu se nachází oltář se sochou Piety. Kopie zázračného 
obrazu Matky Boží,  uctívané zde po celá pokolení, byla umístěna na bočním oltáři. 
 Kostel obklopují lidová zastavení křížové cesty (z roku 1894) a také malé kapličky znázorňující 
tajemství ze života Pána Ježíše a Matky Boží. Jsou příkladem umění anonymního lidového malířství. 
Při procházce kolem kostela objevíme barokní postavu s kamennou sochou sv. Jana Nepomuckého. 
 Poutní místo patří k farnosti sv. Floriána v obci Przydroże Małe, která byla předána do pastýřské 
péče Misionářů svaté Rodiny, spojených s Apoštolátem dobré smrti. Kněží spolu s obyvateli okolních 
obcí obzvláště dbají o toto tiché, osobité a půvabné místo, které bylo po staletí uctíváno a které přežilo 
dodnes, aby mohlo přijímat poutníky. 

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Górce

Poutní místo Bolestné Matky Boží  na Švédské hůrce



Nabożeństwa w Sanktuarium / Bohoslužby v Sanktuáriu
każdy sobota, niedziela:16.00 (od maja do października)
każda niedziela: msza św. poprzedzona nabożeństwem maryjnym o 15.30 (od maja do października)
každá sobota, neděle:16.00  (od května do října)
každá neděle:  mše svatá, jíž předchází mariánská pobožnost, v 15.30 hodin (od května do října)

Pieśń maryjna: 
Maryjo, Szwedzkiej Górki Pani,
Maryjo, Szwedzkiej Górki Pani,
Dziś wszyscy Ciebie pozdrawiamy.
Przed Twoim klękamy ołtarzem,
swe serca niosąc Tobie w darze.
Błogosław, Matko dzieci Twoje, 
Ojczyznę broń od niepokoju.
Maryjo, Szwedzkiej Górki Pani,
O łaski błagamy.

Uroczystości
Maj-czerwiec
 pielgrzymka ślubowana mieszkańców Kuźnicy Ligockiej i Pogórza związana z wydarzeniami, 

jakie miały miejsce na Śląsku po zakończeniu II wojny światowej, a w szczególności z 
łambinowickim obozem. Więźniowie ślubowali coroczną pielgrzymkę na Szwedzką Górkę, jeśli 
darowane im będzie życie. Prośba została wysłuchana a byli więźniowie i ich rodziny odbywają 
corocznie pieszą pielgrzymkę na Szwedzka Górkę

 pielgrzymka mieszkańców Śmicza w uroczystość św. Urbana - patrona rolników
 Zjazd Rolników na Szwedzkiej Górce - 

organizowany w drugi dzień Zielonych 
Świąt

Sierpień
 15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny 
Wrzesień 
 pierwsza sobota po dniu 19.09 - dzień 

skupienia dla Apostolstwa Dobrej Śmierci 
(ADS) Diecezji Opolskiej

Svátky 
Květen- červen 
 Pouť vykonaná po učiněném s l ibu 

(pielgrzymka ślubowana) obyvatel obcí 
Kuźnica Ligocka a Pogórze je spojena s 
událostmi, ke kterým došlo ve Slezsku po 
skončení II. světové války, zejména v 
souvislosti s łambinowickým táborem. Vězni slíbili vykonat každoroční pouť na Švédskou hůrku, 
když jim bude darován život. Prosba byla vyslyšena  a bývalí vězni a jejich rodiny absolvují každý 
rok pěší pouť na Švédskou hůrku. 

 Pouť obyvatel obce Śmicz na svátek sv. Urbana - patrona zemědělců. 
 Sraz zemědělců na Švédské hůrce - koná se druhý den rusalných svátků (Zielone Świąta).
Srpen 
 15. srpna - svátek Nanebevzetí Panny Marie 
Září 
 první sobota po dni 19.09 - den soustředění pro Apoštolát dobré smrti (ADS) opolské diecéze

Mariánská píseň: 
Maria, Švédské hůrky Paní
Maria, Švédské hůrky Paní,
Dnes všichni Tebe zdravíme.
Před Tvým klekáme oltářem,
své srdce neseme Tobě darem.
 Blahoslav, Matko děti Tvoje, 
Vlast ochraňuj od nepokoje.
Maria, Švédské hůrky Paní,
O přízeň prosíme



Zwiedzanie Sanktuarium / Prohlídky poutního místa 
 w okresie od 01.04 do 30.10 Sanktuarium dostępne jest dla zwiedzających w każdy:
   piątek w godz. 13.00-16.00
   sobotę w godz. 14.00-17.00
   niedzielę w godz. 15.00-18.00
 kościół jest w pełni dostępny podczas nabożeństw. Wejście do wnętrza świątyni poza godzinami 

nabożeństw oraz w okresie od 01.04 do 30.10 możliwe jest po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym i umówieniu wizyty tel. +48 77 431-90-57

 v období  od 01.04 do 30.10   Sanktuárium je pro návštěvníky přístupné každý: 
   pátek v době 13.00-16.00 hodin
   sobotu v době 14.00-17.00 hodin
   neděli v době 15.00-18.00 hodin
 kostel je během bohoslužeb plně přístupný. Mimo hodin bohoslužeb a rovněž v období  od 01.04 do 

30.10  je vstup do kostela možný po předchozím telefonickém kontaktu a po domluvení návštěvy  
tel. +48 77 431-90-57

   

Dojazd do Sanktuarium
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Górce położone jest w gminie Korfantów 
(Polska), między Nysą a Niemodlinem i Krapkowicami, od Opola oddalone jest o ok. 50 km. Kościółek 
znajduje się nieco na uboczu, pośrodku pól, kilometr od miejscowości Przydroże Małe. Do sanktuarium 
można dojechać własnym transportem, dojść pieszo z miejscowości Przydroże Małe lub odwiedzić 
Szwedzką Górkę podczas rowerowej wycieczki. Z miejscowości Przydroże Małe i tu zgodnie z 
drogowskazem kierujemy się na Pleśnicę. Z drogi głównej należy skręcić w prawo w miejscu, w którym 
w oddali widać pośród pól zieloną kępę drzew i skrytą wśród nich świątynię. Od tego miejsca do 
świątyni wiedzie tylko droga między polami. Podążający do Szwedzkiej Górki z Nysy mają do 
dyspozycji oznakowaną trasę rowerową (R-16) o przebiegu: Nysa, Rusocin, Piątkowice, Mańkowice, 
Jasienica Dolna, Myszowice, Kuropas, Rynarcice, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Pleśnica. 
Dojazd samochodem z Prudnika zajmuje ok. 30 min, z Nysy ok. 40 min. Można skorzystać z dwóch 
proponowanych tras.

Příjezd na poutní místo 
Poutní místo Bolestné Matky Boží na Švédské hůrce leží v gmině Korfantów (Polsko) mezi  Nisou, 
Niemodlinem a Krapkowicemi, od Opole je vzdálené asi 50 km. Kostelík se nachází poněkud v ústraní, 
mezi poli, kilometr od obce Przydroże Małe. Na poutní místo lze dojet vlastní dopravou, dojít pěšky z 
obce Przydroże Małe nebo je také možné Švédskou hůrku navštívit během výletu na kolech. Z obce 
Przydroże Małe jedeme podle ukazatele směru  na Pleśnici. Z hlavní silnice odbočíme vpravo v místě, 
kde je zdálky mezi poli vidět zelený shluk stromů a uprostřed nich je schovaný kostel. Odsud ke kostelu 
vede pouze cesta mezi poli. Ti, co směřují ke Švédské hůrce z Nisy, mají k dispozici značenou 
cyklotrasu (R-16), která vede přes obce: Nisa, Rusocin, Piątkowice, Mańkowice, Jasienica Dolna, 
Myszowice, Kuropas, Rynarcice, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Pleśnica. Cesta automobilem z 
Prudniku trvá přibližně 30 min., z Nisy asi 40 min. K dispozici jsou dvě navrhované trasy. 



Proponowana trasa dojazdu z Prudnika do Sanktuarium Szwedzka Górka 
Navrhovaná příjezdová trasa z Prudniku na poutní místo Švédská hůrka (Szwedzka Górka) 
Vorgeschlagene Anreiseroute von Prudnik zur Wallfahrtskirche auf dem Schwedenhügel

Proponowana trasa dojazdu z Nysy do Sanktuarium Szwedzka Górka 
Navrhovaná příjezdová trasa z Nisy na poutní místo Švédská hůrka (Szwedzka Górka)
 Vorgeschlagene Anreiseroute von Nysa zur Wallfahrtskirche auf dem Schwedenhügel 
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S
anktuarium położone jest w czeskiej części Gór Opawskich w pobliżu Zlatých Hor, w Republice 
Czeskiej. Szczyt nad Złotymi Górami jest miejscem modlitw, za przyczyną Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, o opiekę dla przyszłych Matek i ochronę poczętego życia. Okazały 

kompleks sakralny to miejsce kultu znane na mapie pielgrzymującej Europy i Euroregionu Pradziad. 
Jego ciekawa historia i oferta duchowo-turystyczna przyciąga wielu odwiedzających. Jest ono 
usytuowane na starym terenie górniczym, w otoczeniu wielu atrakcji turystycznych. Możemy tu 
dotrzeć własnym transportem, na rowerze lub pieszo korzystając z uroków leśnych ścieżek, które 
prowadzą do cichego i malowniczego zakątka, z idealnymi warunkami do modlitwy i wypoczynku.
 Wchodząc na teren Sanktuarium, nie trudno dostrzec dużego dziedzińca z ołtarzem - głównego 
miejsca uroczystości odpustowych i pielgrzymek. Uwagę zwraca obraz-mozaika będący kopią 
obrazu zawieszonego po latach przez córkę ocalałego Marcina. Dziedziniec otoczony jest 
charakterystycznymi arkadami. To nie tylko miejsce schronienia dla pielgrzymów, ale i miejsce, gdzie 
znajdują się tablice prezentujące archiwalne zdjęcia opisujące historię miejsca, również w języku 
polskim. Przechadzając się krużgankami mijamy stacje drogi krzyżowej.
Wnętrze świątyni jest skromne i dostosowane do potrzeb pielgrzymujących. W centralnej jej części nad 
ołtarzem, znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny Pomocnej. W przedsionku kościoła uwagę 
zwraca tablica ze zdjęciami dzieci i prośbami wiernych do Matki Bożej o zdrowie dzieci.
W otoczeniu kościoła do dyspozycji odwiedzających jest taras z punktem gastronomicznym i sklepem 
z pamiątkami. Każdy odpoczywając na ławeczkach znajdzie tu warunki do zadumy i rozmyślań.
Po wyjściu ze świątyni możemy przejść w lewo na drogę krzyżową i do ruin zamku Edelštejn lub zejść 
schodkami w prawo do kapliczki nad źródłem. To jedyna pozostała, oryginalna budowla po dawnym, 
zburzonym Sanktuarium. Inną pamiątką przeszłości jest krucyfiks złożony z pozostałości krzyży 
zniszczonych w latach 1956-1973.

P
outní místo se nachází v české části Zlatohorské vrchoviny nedaleko Zlatých Hor, v České 
republice. Vrchol nad Zlatými Horami je místem modliteb za přímluvu Panny Marie Pomocné za 
péči o budoucí matky a o ochranu nenarozených dětí. Okázalý sakrální komplex je známým 

kultovním místem na mapě poutní Evropy a Euroregionu Praděd. Jeho zajímavá historie a duchovně-
turistická nabídka přitahuje mnoho návštěvníků. Poutní místo se nachází ve starém hornickém areálu, 
obklopeno řadou turistických atrakcí. K samotnému poutnímu místu se lze dostat vlastní dopravou, 
na kole nebo lze využít půvab lesních stezek a jít pěšky, rovnou k tichému a malebnému zákoutí, 
 ideálními podmínkami pro modlitbu a odpočinek.
 Při vstupu do Sanktuária si nemůžeme nepovšimnout velkého nádvoří s oltářem - hlavního místa 
odpustových slavností a poutí. Pozornost přitahuje obraz - mozaika, která je kopií  obrazu, jenž po 
létech zavěsila dcera zachráněného Martina. Nádvoří je obklopeno charakteristickými arkádami. Není 
to jen prostor, kde mohou poutníci najít útočiště, ale i prostor, kde jsou umístěny tabule s archivními 
fotografiemi popisujícími historii tohoto místa, rovněž i v polském jazyce. Procházíme-li sloupovou 
chodbou, míjíme zastavení křížové cesty.
 Interiér kostela je skromný a je uzpůsoben potřebám poutníků. V jeho centrální části se nad oltářem 
nachází obraz Nejsvětější Panny Marie Pomocné.  Ve vestibulu kostela si příchozí mohou povšimnout 
tabule s fotografiemi dětí a prosbami věřících k Panně Marii o zdraví dětí.  
 V blízkosti kostela mají návštěvníci k dispozici terasu sgastronomickým zázemím a obchodem s 
upomínkami. Při odpočinku na lavičkách zde každý najde podmínky k meditaci a zamyšlení. 
 Při odchodu z kostela můžeme odbočit vlevo na křížovou cestu a ke zřícenině hradu Edelštejn  nebo 
sestoupit po schůdkách vpravo ke kapličce nad pramenem. To je jediný, původní objekt, který se 
zachoval po někdejším, zbořeném Sanktuáriu. Jinou památkou na minulost je krucifix složený ze 
zbytků křížů zničených v letech 1956-1973. 

Sanktuarium Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Maria Hilf) 

w Zlatých Horach

Poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) ve Zlatých Horách



 Dom Pielgrzyma
W architekturę kościoła i leśne otoczenie wkomponowany jest Dom Pielgrzyma. Przyjmuje gości nie 
tylko z Czech, Polski, ale także z innych zakątków, którzy przyjechali tu, aby zgłębić tajemnicę łaski 
Matki Boskiej Pomocnej. To miejsce spokojnego wypoczynku i duchowej odnowy dla każdego. Jego 
oferta skierowana jest do indywidualnych osób, rodzin, grup o charakterze religijnym i świeckim, 
uczestników rekolekcji i różnego rodzaju zjazdów. Gościom oferowane są noclegi oraz możliwość 
skorzystania z posiłków. Do dyspozycji pielgrzymów jest kilka pokoi z łazienkami, wspólna kuchnia i 
pomieszczenie konferencyjne. Czynny jest przez cały rok, obowiązuje jednak wcześniejsza 
rezerwacja.

Poutní dům  
S kostelem a lesním prostředím architektonicky koresponduje Poutní dům. Přijímá poutníky nejen z 
České republiky a Polska, ale také z jiných koutů světa, kteří zde přijeli, aby odhalili tajemství milosti 
Panny Marie Pomocné. Pro každého je to místo klidného odpočinku a duchovní obnovy. Jeho nabídka 
je určena individuálním osobám, rodinám, skupinám náboženského a světského charakteru, 
účastníkům rekolekcí a shromážděním různého typu. Hostům je nabízeno ubytování a možnost 
stravování. Poutníci mají k dispozici několik pokojů s koupelnou, společnou kuchyní a konferenční 
místností. Poutní dům je sice v provozu celý rok, avšak předchozí rezervace je nezbytná.

 
Nabożeństwa w Sanktuarium
Msze odbywające na stałe:
każda sobota: 10.30 (za wyjątkiem stycznia i lutego)
każda niedziela: 10.30 i 15.00
Msze w języku polskim:
ostatnia niedziela w miesiącu: 15.00 (odprawiana sezonowo od kwietnia do października)

Bohoslužby v Sanktuáriu
Mše svaté, které se konají pravidelně:
každá sobota: 10.30 (kromě  ledna a února)
každá neděle: 10.30 a 15.00
Mše svaté v polském jazyce:
poslední neděle v měsíci:  15.00 (koná se sezónně od dubna do října) 



Modlitwa
Maryjo Wspomożycielko - Matko Jezusowa i Matko nasza! Twoje serce rozumie wszystkie nasze 
potrzeby i nadzieje. Jesteś Matką Nieustającej Pomocy. Zwracamy się do Ciebie z dziecięcą ufnością.
Prosimy, pomóż naszemu narodowi w duchowej i moralnej odnowie. Uczyń nasze rodziny świątyniami 
życia, aby w naszych dzieciach rozwijał się pełny obraz Boży. Ucz nas szanować i chronić życia 
nienarodzonych dzieci, albowiem są to i Twoje dzieci, Matko Boża, a Bóg w nich daje światu nową 
nadzieję.
Zawierzamy Ci wszelkie życie na tej ziemi, zagrożone niszczącą działalnością człowieka, odwróconego 
od Stwórcy. Ucz nas pokory i żalu za grzechy i krzywdy. Pomóż uzdrowić naszą przeszłość i rozjaśnij 
teraźniejszość. Zbliżaj narody, aby tworzyły przyszłość świata według Bożej woli.
Niech Kościół Twojego Syna będzie światłem i solą ziemi, niech będzie rodziną i domem wszystkich 
ludzi, dzieci Bożych i Twoich. Amen.

Modlitba
Maria Pomocnice - Matko Ježíšova a Matko naše! Tvé mateřské srdce vnímá každou naši nouzi i naději. 
Jsi matkou dokonalé pomoci. Obracíme se k Tobě v plné důvěře, jakou má dítě k matce.
Prosíme, pomoz našemu národu k duchovní a mravní obnově. Učiň naše rodiny svatyněmi života, aby se 
v našich dětech rozvíjel Boží obraz do své plné krásy. Uč nás ctít a chránit život nenarozených dětí, vždyť 
jsou to i Tvé děti, Panno Maria, a Bůh v nich posílá světu novou naději.
Svěřujeme Ti život ve všech podobách na této zemi, ohrožený ničivou mocí člověka, odvráceného od 
Tvůrce. Uč nás pokání a smíru za hříchy a křivdy. Pomoz uzdravit naši minulost a prozařuj naší 
přítomností. Sbližuj národy, aby utvářely budoucnost světa podle  Boží vůle.
Ať je církev Tvého syna světlem, solí i kvasem země, ať je rodinou a domovem všech lidí, dětí Božích a 
dětí Tvých.  Ámen.

Uroczystości
Maj 
 druga niedziela maja: Pielgrzymka Rodzin
Sierpień 
 Uroczystości Wniebowzięcia NMP. W sobotę przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP odbywa 

się główny odpust ku czci Matki Bożej
Wrzesień 
 pierwsza sobota września: Piesza Pielgrzymka parafii Głuchołazy
 trzecia sobota września: Pielgrzymka Trzech Narodów - od 1995 r. spotykają się trzy narody Czesi, 

Polacy i Niemcy. Przybywają z różnymi intencjami, aby w tym uduchowionym zakątku 
uczestniczyć we wspólnym pielgrzymowaniu, modlitwach, śpiewach i mszy św. w trzech językach

Pozostałe 
 każdy pierwszy piątek miesiąca (za wyjątkiem stycznia i lutego) oraz na Wielki Piątek: Nocna 

Droga Krzyżowa - 21.00 w Zlatých Horách u Bohemy (Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny w 
Zlatých Horách)



Svátky 
Květen 
 druhá neděle v květnu: Pouť rodin
Srpen 
 Svátek Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu  před svátkem Nanebevzetí Panny Marie se koná hlavní 

odpust k poctě Panny Marie
Září 
 první sobota v září: Pěší pouť farnosti Głuchołazy
 třetí sobota v září: Pouť tří národů -  od roku 1995 se setkávají tři národy - Češi, Poláci a Němci. 

Přicházejí s různými záměry, aby společně v tomto duchovním místě vykonali pouť, modlili se, 
zpívali a a zúčastnili se mše svaté ve třech jazycích. 

Ostatní 
 každý první pátek v měsíci (kromě ledna a února) a také na Velký 
 pátek: Noční Křížová cesta - 21.00 ve Zlatých Horách  od areálu Bohema (Sportovně rekreační 

areál ve Zlatých Horách)

  

Zwiedzanie Sanktuarium
 Kościół jest w pełni dostępny podczas nabożeństw, poza nimi wejście do wnętrza świątyni jest 

możliwe bez ograniczeń, po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty lub na miejscu poprzez zgłoszenie 
się do Domu Pielgrzyma

 Zorganizowane grupy pielgrzymkowe z księdzem, po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty, mogą 
odprawić w Sanktuarium własną mszę

 W sezonie letnim od lipca do września (09.00 do 17.00) w ofercie Sanktuarium jest darmowy 
wykład (w języku polskim lub czeskim) o historii kościoła z możliwością zwiedzania wieży 
kościoła. Wykłady organizowane są również na prośbę odwiedzających po wcześniejszym 
zgłoszeniu na tel. nr +420 584 425 916 lub +420 605 469 36 lub +48 502 857 850 (PL)

Prohlídka poutního místa 
 Kostel je během bohoslužeb plně přístupný, mimo ně je vstup dovnitř kostela možný bez omezení 

po předchozím ohlášení návštěvy nebo přímo na místě nahlášením v Poutním domě. 
 Organizované skupiny poutníků s knězem mohou po předchozím nahlášení návštěvy sloužit v 

Sanktuáriu vlastní mši svatou. 
 V letní sezóně je od července do září (09:00 do 17:00) v nabídce Sanktuária zdarma výklad (v 

polském nebo českém jazyce) o historii kostela s možností prohlídky kostelní věže. Přednášky jsou 
pořádány rovněž na požádání návštěvníků po předchozím nahlášení na tel. č.  +420 584 425 916 
nebo +420 605 469 36  nebo +48 502 857 850 (PL)



 Dojazd do Sanktuarium 
Sanktuarium położone jest w pobliżu Zlatých Hor, w Republice Czeskiej. Z Opola, Nysy i Prudnika 
należy się kierować na Głuchołazy - na dawne przejście graniczne w Konradowie. Po przekroczeniu 
granicy polsko-czeskiej, rozpoczynamy wyprawę do Maria Hilf. Przejeżdżając prosto przez centrum 
miasta Zlaté Hory, kierujemy się na Vrbno, jedziemy główną drogą tylko ok. 5 km, po których 
zobaczymy drogowskaz informujący o drodze w prawo. Po skręceniu w prawo mamy możliwość 
jechać prosto dojeżdżając do samego Sanktuarium lub w lewo na parking, gdzie możemy pozostawić 
pojazd i z tego miejsca korzystając z uroków przyrody powędrować pieszo. Ze Szwedzkiej Górki 
w gminie Korfantów dojazd do Maria Hilf zajmuje ok. 60 min. Można skorzystać z dwóch 
proponowanych tras.

Příjezd na Poutní místo 
Poutní místo se nachází nedaleko Zlatých Hor, v  České republice. Z Opole, Nisy a Prudniku se jede 
směrem na Głuchołazy - na bývalý hraniční přechod v Konradowě. Po překročení polsko-české hranice 
se vydáváme na Maria Hilf.     Projedeme rovně přes centrum města Zlaté Hory, držíme se ve směru  na 
Vrbno, po hlavní silnici jedeme jenom asi 5 km,  poté uvidíme ukazatel směru, který nám sděluje, že 
budeme odbočovat vpravo. Po odbočení doprava můžeme jet rovně a dojet rovnou k poutnímu místu 
anebo doleva na parkoviště, kde můžeme ponechat vozidlo, jít pěšky a užít si krás přírody. Doprava ze 
Švédské hůrky v gmině Korfantów do Maria Hilf trvá přibližně 60 min. K dispozici jsou dvě 
navrhované trasy.

Proponowana trasa dojazdu z Sanktuarium Szwedzka Górka do Maria Hilf - Zlaté Hory 
Navrhovaná příjezdová trasa z poutního místa Švédská hůrka  do Maria Hilf- Zlaté Hory  
Vorgeschlagene Anreiseroute von Wallfahrtskirche auf dem Schwedenhügel  zur  Maria-Hilf-
Wallfahrtskirche - Zlaté Hory
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ATRAKCJE OKOLICY DLA PIELGRZYMA-TURYSTY

ZAJÍMAVOSTI OKOLÍ PRO POUTNÍKA -TURISTU

ZLATÉ HORY

   w 1992 r. ogłoszone zostało chronionym miejskim zespołem Centrum miasta Zlaté Hory
zabytkowym. Odnajdziemy tu urokliwe kamieniczki, w tym zabytkowy budynek ratusza wraz 
z barokową figurą św. Józefa z Dzieciątkiem.

  bylo v roce 1992 vyhlášeno chráněnou městskou památkovou zónou.  Centrum města Zlaté Hory
Nachází se zde půvabné měšťanské domy, včetně historické budovy radnice spolu s barokní sochou 
sv. Josefa s Ježíškem.

  - zbudowany w XIII/XIV w., przebudowany Kościół Parafialny Wniebowzięcia Maryi Panny
w 1699-1702 w stylu barokowym z trzema wieżami. Barokowe wnętrze świątyni skrywa okazałe 
polichromie. Przed kościołem barokowa figura św. Jana Nepomucena i figura maryjna. Na uwagę 
zasługują nagrobki Försterów znajdujące się na cmentarzu za kościołem. Okazale prezentuje się 
grobowiec rodziny założyciela śląskiego przemysłu kamieniarskiego Alberta Förstera nawiązując 
detalem do greckiej świątyni.

  - postavený v 13./14. stol., přestavěný v letech 1699-1702 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v barokním slohu se třemi věžemi. Barokní interiér kostela skrývá okázalé polychromní malby. Před 
kostelem se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého a mariánská postava. Pozornost si zaslouží 
také náhrobky podnikatelů Försterů, které se nachází na hřbitově za kostelem. Okázale se prezentuje 
rodinná hrobka zakladatele slezského kamenického průmyslu Alberta Förstera, která 
v detailech navazuje na starořecké chrámy.  
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  - wybudowana na szczycie dawniej zwanym Kamienną Górą w podzięce Kaplica św. Rocha
mieszkańców za ochronę przed zarazą. Prowadzi do niej piesza trasa turystyczna, na której można 
podziwiać panoramę miasta. W czasie wojen prusko-austriackich (1759-1779) i zimą 1779 r. na 
szczycie tego niewielkiego wzgórza, zwanego również Krwawą Górą, odbyła się wielka bitwa 
o Zuckmantel (Zlaté Hory). Przypomina o tych wydarzeniach umieszczona na kaplicy tablica 
upamiętniająca odbyte tu bitwy i poległych. Z tego miejsca górską wędrówkę można kontynuować, 
zgodnie z drogowskazem, podążając wytyczonym szlakiem prosto na Kopę Biskupią.

  byla postavena na kopci, kterému se dříve říkalo Kamenná hora, v poděkování Kaple sv. Rocha
obyvatel za ochranu před nákazou. Ke kapli vede pěší turistická trasa, na které lze obdivovat panorama 
města. V době prusko-rakouských válek (1759-1779) a v zimě roku 1779 se na vrcholu tohoto malého 
kopce, zvaného rovněž Krvavá hora, konala velká bitva o Zuckmantel (Zlaté Hory). Tyto události - 
bitvy, které se zde konaly a padlé v nich, připomíná pamětní deska umístěná na kapličce. Odsud se 
můžeme vydat na horskou procházku a pokračovat podle ukazatele po označené stezce rovnou na 
Biskupskou kupu. 

    

 Kopa Biskupia (890 m n.p.m.) - dla zainteresowanych górską przygodą czeka wejście na 
najwyższy szczyt Gór Opawskich po stronie polskiej i najwyższe wzniesienie Opolszczyzny. To góra 
graniczna, jej szczytem biegnie granica polsko-czeska. Znajduje się tu kamienna wieża widokowa 
o wysokości 18 m oraz schronisko.

  - na zájemce o zážitky z hor čeká výstup na nejvyšší vrchol Biskupská kupa (890 m n.m.)
Zlatohorské vrchoviny na polské straně a nejvyšší vyvýšeninu Opolska. Je to hraniční hora, jejím 
vrcholem prochází polsko-česká hranice.  Nachází se zde kamenná rozhledna vysoká 18 metrů a horská 
chata. 

  - wybudowane zostało w 1879 r. Znajduje się tu dziecięce sanatorium, gdzie Sanatorium "Edel"
w starych sztolniach o specyficznym mikroklimacie leczy się choroby dróg oddechowych metodą 
speleoterapii. W ramach leczenia umieszcza się pacjentów w podziemnych komorach na głębokości 
100 m, w których powietrze nasycone jest radonem. Z ciekawostek, warto wspomnieć, że z leczniczych 
zabiegów w sanatorium korzystał m.in. pisarz Franz Kafka, który gościł tu w 1905 r. i 1906 r.

   bylo vybudováno v Sanatorium „Edel”
roce 1879. Nachází se zde dětské sanatorium, 
kde se ve starých štolách se specifickým 
mikroklimatem metodou speleoterapie léčí 
nemoci dýchacích cest. V rámci léčení 
pacienti tráví čas v podzemních chodbách v 
hloubce  100 metrů, ve kterých je vzduch 
nasycen radonem. K zajímavostem patří také, 
že léčbu v sanatoriu prodělal také např. 
spisovatel Franz Kafka, který zde pobýval v 
roce 1905 a 1906. 



Muzeum Miejskie - pierwszy przystanek złotej przygody. Zlaté Hory to miasteczko z bogatą 
tradycją górniczą, którego złoża złota zaliczane były do najważniejszych w Europie. Tradycja 
górnictwa sięga tu XII w. W centrum miasta, w okazałym barokowym budynku starej poczty z 1698 
r. mieści się Muzeum z ekspozycją dot. górniczej przeszłości regionu.
Městské muzeum – první zastávka  zlatého dobrodružství. Zlaté Hory je město s bohatou hornickou 
tradicí, jehož zlatá ložiska patřila k nejvýznamnějším v Evropě. Hornická tradice zde sahá do 12. století. 
V centru města se v okázalé barokní budově staré pošty z roku 1698  nachází muzejní expozice 
věnovaná hornické minulosti zlatohorského regionu. 

Górnicza Ścieżka Edukacyjna Zlaté Hory – przebiega szlakiem dawnych kopalni metali 
szlachetnych i wiedzie przez najciekawsze obiekty górnicze okolic Zlatých Hor. Oznakowana 
czerwono-białymi kwadratami, zaczyna się i kończy przy Muzeum. Na malowniczej 16 km trasie 
znajduje się kościół pielgrzymkowy Maria Hilf, średniowieczne wyrobiska, nieczynne kopalnie oraz 
ruiny zamku Edelštejn. Jego właścicielami byli wrocławscy biskupi, opawscy książęta i czescy 
królowie. Obecnie z tej twierdzy granicznej wzniesionej na wzgórzu dla ochrony granicy i wyrobisk 
złota pozostały jedynie fragmenty murów i wałów obronnych.
Zlatohorská hornická naučná stezka prochází stezkou dávné těžby drahých kovů a vede 
nejzajímavějšími hornickými objekty v okolí Zlatých Hor. Je označena červenobílými čtverci, začíná a 
končí u muzea. Na  malebné trase dlouhé 16 km se nachází poutní kostel Maria Hilf, středověká důlní 
díla, uzavřené doly a zřícenina hradu Edelštejn. Jeho  vlastníky byli vratislavští biskupové, opavská 
knížata a čeští králové. V současné době z této hraniční tvrze, postavené na kopci kvůli ochraně hranice 
a zlatých dolů, zůstaly jen pozůstatky zdí a obranných valů.



Dolina Zagubionych Sztolni w Ondřejovicach – to położony w dolinie potoku Olešnice skansen 
górnictwa złota. Zaledwie kilka minut jazdy ze Zlatých Hor w kierunku Mikulovic a zapoznamy się z 
dawną tradycją Zlatých Hor, w których od wieków pozyskiwano cenny kruszec. Zatrzymując się przy 
parkingu rozpoczynamy spacer ścieżką edukacyjną „Dolina Zagubionych Sztolni”. Pokonując trasę 2 
km i 12 przystanków można dowiedzieć się jak wydobywano złoto. Wrażenie robi tu replika 
średniowiecznych młynów górniczych. W skansenie czynnym od maja do października każdy może 
spróbować sił w płukaniu złota.
Údolí ztracených štol v Ondřejovicích je název zlatokopeckého skanzenu nacházejícího se v údolí  
potoka Olešnice. Po několika minutách jízdy ze Zlatých Hor ve směru na Mikulovice se můžeme 
seznámit se středověkou tradicí Zlatých Hor, ve kterých se odedávna těžila vzácná ruda. Zastavíme a u 
parkoviště začínáme procházku po naučné stezce „Údolí ztracených štol”. Absolvujeme 2 km trasu se 
12 zastaveními, kde se můžeme dovědět, jak se kdysi těžilo zlato. Návštěvníky zde zaujme replika 
středověkých zlatorudných mlýnů.  Ve skanzenu, který je otevřený od května do října, si každý může 
vyzkoušet rýžování zlata.

Centrum Informacji Turystycznej w Zlatých Horách położone w centrum miasta, czynne jest przez 
cały rok. Tu uzyskamy informacje o atrakcjach turystycznych okolicy, zaopatrzymy się w materiały 
informacyjne i pamiątki. Więcej informacji na www.zlatehory.cz.
Turistické informační centrum ve Zlatých Horách se nachází v centru města, otevřeno je po celý rok. 
Zde můžeme získat informace o turistických zajímavostech okolí Zlatých Hor a vybavit se 
informačními materiály a upomínkovými předměty. Více informací  na  www.zlatehory.cz



Przydroże Małe
Pałac
Zabytkowy, barokowy pałac z gotycką wieżyczką zegarową to jeden z zabytków Przydroża Małego. 
Otoczony jest parkiem z kamiennym murem i neogotycką basztą. Obecnie własność prywatna. Nie 
zmienia to faktu, że zapisał się w dziejach miejscowości i na kilka dni stał się centrum europejskich 
wydarzeń. W 1741 r. w pałacu doszło do spotkania króla Fryderyka II Pruskiego z pełnomocnikiem 
cesarzowej Marii Teresy, w wyniku którego zawarta została konwencja przydroska między Prusami i 
Austrią w sprawie wycofania wojsk austriackich z Górnego Śląska. Ten historyczny dokument miał 
duże znaczenie dla podpisanego we Wrocławiu pokoju decydującego o włączeniu Śląska do Prus.
Zámek
Historicky cenný barokní zámek s gotickou hodinovou věžičkou je jednou z 
památek obce  Przydroże Małe. Zámek je obehnán parkem s kamennou zdí a 
novogotickou baštou. V současné době je v soukromém vlastnictví. To však 
nic nemění na skutečnosti, že se zapsal do dějin obce a na několik dní se stal 
centrem evropských událostí. V roce 1741 se na zámku uskutečnilo setkání 
krále Fridricha II. Velikého se zmocněncem císařovny Marie Terezie, v 
důsledku kterého byla uzavřena przydrožská úmluva mezi Prusy a 
Rakouskem o odchodu rakouských vojsk z Horního Slezska. Tento 
historický dokument měl velký význam pro mír podepsaný ve Vratislavi, 
který rozhodl o připojení Slezska k Prusku. 

  

Kościół św. Floriana
Do zabytków Przydroża Małego zaliczymy z pewnością 
neoromański kościół św. Floriana. Mały, urokliwy 
kościółek znajduje się w sąsiedztwie pałacu. We wnętrzu 
świątyni, w ołtarzu głównym umieszczony został obraz 
patrona – św. Floriana z płonącym pałacem w Przydrożu 
Małym oraz dwie rzeźby ludowe aniołków i krucyfiks.
Kostel sv. Floriána
K památkám obce Przydroże Małe zcela jistě patří 
novorománský kostel sv. Floriána. Malý, kouzelný 
kostelík se nachází v blízkosti zámku. V jeho interiéru je 
na hlavním oltáři umístěn  obraz patrona kostela – sv. 
Floriána s hořícím zámkem a dvě lidové sošky andělíčků a 
krucifix. 
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Korfantów
Korfantów słynie z Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich - największego  
kompleksu leśnego w zachodniej części górnej Odry. Miłośnicy przyrody wzdłuż dorzecza Ścinawy 
Niemodlińskiej mogą zapoznać się z gatunkami ptactwa wodnego, występującymi na obszarze 
użytkami ekologicznymi, pomnikami i rezerwatami przyrody.
Kościół pw. św. Trójcy
W Korfantowie warto odwiedzić powstały na przełomie XII i XIV w. kościół 
parafialny pw. św. Trójcy z wieżą zegarową z 1751 r. Położony jest w centrum 
miasta na wzgórzu świątynnym. Z okresu jego powstania możemy podziwiać 
granitowy portal kościoła. W okazałym wnętrzu kościoła odnajdziemy 
ciekawe świeczniki procesyjne cechów rzemieślniczych z XVIII i XIX w. Na 
uwagę zasługuje również marmurowa chrzcielnica z XIX w., rzeźba 
Chrystusa Ukrzyżowanego z XIX w. oraz grobowiec Henryka Wacława 
Nowaka z 1682 r.

Korfantov je proslulý Chráněnou krajinnou oblastí Nemodlinských borů - největšího lesního 
komplexu v západní části horní Odry. Milovníci přírody se mohou v povodí Nemodlinské Štinavy 
seznámit s různými druhy vodního ptactva, vyskytujícího se v území s ekologicky přínosnými 
funkcemi četnými přírodními památkami a rezervacemi.
Kostel sv. Trojice 
V Korfantowě stojí rozhodně za návštěvu farní kostel sv. Trojice z přelomu 13. a 14. století, který je 
zajímavý svou hodinovou věží pocházející z roku 1751. Kostel se nachází v centru města na kostelním 
návrší. Z období jeho vzniku můžeme obdivovat žulový portál. V okázalém interiéru chrámu najdeme 
zajímavé procesní svícny řemeslnických cechů z 18. a 19. století. Pozornost si zaslouží rovněž 
mramorová křtitelnice z 19. stol., socha ukřižovaného Krista z 19. století a také hrobka Henryka 
Wacława Nowaka z roku 1682. 

       Pałac
Późnorenesansowy pałac w Korfantowie obecnie pełni funkcję Opolskiego Centrum Rehabilitacji, z 
gośćmi z całej Polski. Powstał w XVII w., przebudowany w XVIII i XIX w. Jego plan opiera się na 
kształcie podkowy z wewnętrznym dziedzińcem. Do pałacu przylega założony ok. 1800 r. i 
przebudowany w XIX w. kompleks parkowo-pałacowy. Na jego terenie występują trzy pomniki 
przyrody – dęby szypułkowe liczące ok. 350-450 lat.
Zámek

 Pozdněrenesanční zámek v Korfantowě plní v současné době funkci Opolského rehabilitačního 
centra pro návštěvníky z celého Polska. Vznikl v 17. století, přestavěn byl pak v 18. a 19. stol. Jeho 
půdorys má tvar podkovy s vnitřním nádvořím. K zámku přiléhá parkovní a zámecký komplex založený 
kolem roku 1800 a přestavěný v 19. století. Na jeho rozloze se nacházejí tři přírodní památky – duby 
letní, které jsou staré asi 350-450 let 
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Ścinawa Nyska
Kościół pw. św. Piotra i Pawła
Barokowy kościół z renesansową wieżą, której attyka pokryta jest dekoracją sgraffitową, usytuowany 
jest malowniczo na wzniesieniu pośrodku miejscowości. Otoczony murem z kamienia polnego z 
dwoma bramami: renesansową i barokową. Wnętrze kościoła posiada bardzo ciekawy, późnobarokowy 
wystrój. Zachowało się w nim czternaście obrazów z popiersiami trzynastu apostołów i Chrystusa 
Salvatora Mundi przypisywanych autorstwu M. Willmanna – „śląskiego Rafaela vel Rembrandta”.
Kostel sv. Petra a Pavla
Barokní kostel s renesanční věží, jejíž atika je pokryta sgrafitovou výzdobou, je zdařile situován na 
vyvýšenině uprostřed obce. Je obklopen zdí z valounů se dvěma bránami: renesanční a barokní. Interiér 
kostela má velmi zajímavou, pozdněbarokní výzdobu. Zachovalo se v něm čtrnáct obrazů 
znázorňujících třináct apoštolů a výjev s Nejsvětějším Salvátorem, jejichž autorství se připisuje M. 
Willmannovi - „slezskému Rafaelu vel Rembrandtovi”.

Prudnik 
Sanktuarium św. Józefa w Prudniku
Sanktuarium św. Józefa wraz z klasztorem Franciszkanów znajduje się zaledwie 3 km od centrum 
Prudnika. Kościół w 1996 r. został podniesiony do godności sanktuarium w związku z internowaniem 
w klasztorze Polskiego Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w latach 50-
tych XX w. przebywał tu ponad rok. Odwiedzającym udostępniana jest cela, w której przebywał 
Kardynał oraz sala poświęcona jego osobie. Odwiedzając Górę Klasztorną warto zwrócić uwagę na 
drogę krzyżową, cmentarz oraz „Grotę Lourdzką”. Ciche i malownicze otoczenie sprawia, że jest to 
doskonałe miejsce do modlitwy i wypoczynku. W otoczeniu klasztoru goście odnajdą miejsca do 
biwakowania oraz wieżę widokową, z której zadaszonego tarasu widokowego rozpościera się widok na 
Prudnik i okolicę.

Poutní místo sv. Josefa v Prudniku 
Poutní místo sv. Josefa spolu s františkánským klášterem se nachází sotva 3km 
od centra Prudniku. Kostel byl v roce 1996 povýšen na poutní místo v 
souvislosti s internací polského primase tisíciletí – kardinála Stefana 
Wyszyńského v 50.letech 20. století ve zdejším klášteře. Kardinál zde pobýval 
déle než rok. Návštěvníkům je umožněna prohlídka cely, v níž kardinál žil, a 
také sál zasvěcený jeho osobě. Při návštěvě Klášterní hory stojí za prohlídku 
křížová cesta, hřbitov a „ Lurdská jeskyně”. Tiché a malebné okolí dělá z 
tohoto místa dokonalé místo pro modlitbu a odpočinek. V blízkosti kláštera 
najdou návštěvníci místo k táboření a rozhlednu, z jejíž zastřešené vyhlídkové 
terasy je nádherný výhled na Prudnik a okolí.
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Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
Za datę powstania kościoła przyjmuje się rok 1279. Obecna późnobarokowa forma kościoła pochodzi z 
XVIII w. Centralną część wnętrza kościoła stanowi barkowy ołtarz z 1740 r. z rzeźbą Chrystusa w 
zwieńczeniu oraz barokowy obraz przedstawiający Wniebowzięcie Matki Bożej. Ołtarz otaczają 
Ojcowie Kościoła św.: Augustyn, Grzegorz, Hieronim i Ambroży. Na uwagę zasługuje ołtarz Matki 
Bożej z 1898 r., ambona oraz umieszczona naprzeciw niej figura św. Jana Nepomucena.
Farní kostel sv. Michaela archanděla
Za datum vzniku kostela se považuje rok 1279. Nynější pozdněbarokní podoba kostela pochází z 18. 
stol. Centrální část interiéru kostela tvoří barokní oltář z roku 1740 se sochou Krista na vrcholu a také 
barokní obraz znázorňující Nanebevzetí Panny Marie. Oltář obklopují církevní otcové - svatý: 
Augustýn, Řehoř, Jeroným a Ambrož. Pozornost si zaslouží oltář Matky Boží z roku 1898, kazatelna a 
naproti ní umístěná socha sv. Jana  Nepomuckého. 



Kościół pw. św. Piotra i Pawła – Klasztor oo. Bonifratrów
Przemierzając prudnickie Stare Miasto natkniemy się na barkowy kościół św. Piotra i Pawła – część 
zespołu klasztornego. Prowadzony jest przez zakon szpitalny Św. Jana Bożego oo. Bonifratrów. We 
wnętrzu świątyni odnajdujemy wizerunki św. Jana Bożego zarówno w ołtarzu bocznym, jak i 
polichromiach sklepień. Warto zauważyć, że ślubujący troskę o chorych Bonifratrzy specjalizują się w 
ziołolecznictwie. W głębi zespołu klasztornego wznosi się najstarszy zabytek Prudnika – Wieża Woka.
Kostel sv. Petra a Pavla – Klášter Milosrdných bratří
Při procházce prudnickým Starým Městem narazíme na barokní kostel sv. Petra a Pavla – součást 
klášterního komplexu. Spravuje ho Hospitálský řád svatého Jana z Boha. V interiéru chrámu nacházíme 
zobrazení svatého Jana z Boha, jak na bočním oltáři, tak na polychromiích kleneb. Za povšimnutí stojí, 
že milosrdní bratři, jejichž náplní je péče o nemocné, se specializují na léčení bylinkami. Uvnitř 
klášterního komplexu se tyčí nejstarší památka Prudniku - Vokova věž. 



Sacrum und Spiritualität im Tourismus der Euroregion Praděd

D
ie Maria-Hilf-Wallfahrtskirche bei Zuckmantel (tschech. Zlaté Hory) und die Pfarrkirche 
Schmerzen Mariens auf dem Schwedenhügel (poln. Szwedzka Górka), Gemeinde Friedland 
(poln. Korfantów), sind Stätten des Marienkults im polnisch-tschechischen Grenzland, der hier 

inmitten eines Gebirgspanoramas und in Denkmälern stattfindet, die Pilgern und Touristen zur 
Verfügung stehen. 
 Wir laden Sie dazu ein, die Marienwallfahrtsorte zu besuchen, an den dort veranstalteten 
Pilgerinitiativen teilzunehmen und die Touristenattraktionen des Friedlander Landes und, auf der 
tschechischen Seite, der Zuckmanteler Region in Anspruch zu nehmen. 

Maria-Hilf-Wallfahrtskirche bei Zlaté Hory

D
ie Entstehung der Wallfahrtskirche geht auf den Dreißigjährigen Krieg zurück. Als Schweden in 
die Stadt einfielen, versteckte sich die schwangere Metzgerfrau Anna Tannheiser vor ihnen im 
Wald. Die angehende Mutter begann damit zu beten und die heilige Mutter Gottes um Hilfe zu 

bitten. Ihre Bitte wurde erhört und sie gebar einen gesunden Sohn, der den Namen Martin erhielt.  Im 
Jahr 1718 (70 Jahre später) erfüllte Martin Tochter den Willen ihres Vaters und bestellte ein Bild der 
heiligen Mutter Gottes. Dieses hängte sie im Wald an einer alten Tanne auf, wo ihr Vater zur Welt kam. 
Seit diesem Ereignis zogen an diesen Ort erste Pilger. Heutzutage ist der Wallfahrtsort ein Ort des 
Gebets, an dem die heilige Maria von der Immerwährenden Hilfe um den Schutz werdender Mütter und 
ungeborenen Lebens gebeten wird.
 Der Wallfahrtsort befindet sich bei Zlaté Hory in der Tschechischen Republik. Von Opole, Nysa und 
Prudnik fährt man in Richtung Głuchołazy zum ehemaligen Grenzübergang in Konradów. Nach 
Überquerung der polnisch-tschechischen Grenze fährt man durch das Stadtzentrum Zlaté Hory in 
Richtung Vrbno. Von der Hauptstraße biegt man nach ca. 5km nach rechts entsprechend dem 
Wegweiser ab. Zur Wallfahrtskirche kann man mit einem eigenen Transportmittel, mit einem Fahrrad 
oder zu Fuß auf reizenden Waldpfaden gelangen. Es ist ein stiller und malerischer Winkel mit idealen 
Bedingungen zum Gebet und zur Erholung.
 Die Besucher erwartet hier ein Innenhof mit einem Altar - der Hauptort von Hochfesten und 
Pilgerfahrten. Das Kircheninnere ist schlicht und an die Pilgerbedürfnisse angepasst. Im zentralen Teil 
über dem Altar befindet sich das Gnadenbild Mariahilf.  Im Vorhof der Kirche befindet sich eine Tafel 
mit Fotos von Kindern und den Bitten der Gläubigen an die heilige Mutter Gottes um die Gesundheit der 
Kinder.  
 In die Kirchenarchitektur und die Waldumgebung eingebettet ist das Pilgerhaus. Dieses nimmt 
Gäste nicht nur aus Tschechien, sondern auch aus Polen und anderen Ecken auf, die hier das Geheimnis 
der Mariengnade ergründen wollen. Den Pilgern stehen hier mehrere Zimmer mit Bad, eine 
gemeinsame Küche und ein Tagungsraum zur Verfügung. Das Haus ist das ganze Jahr über tätig, jedoch 
ist eine vorherige Reservierung erforderlich.



 Die Kirche ist zur Gottesdienstzeit komplett zugänglich. Jedoch kann man das Kircheninnere auch 
zu einer anderen Zeit betreten, solange man den Besuch vorher meldet bzw. sich vor Ort an das 
Pilgerhaus wendet. Die Gottesdienste finden jeden Samstag um 10:30 Uhr (ausgenommen in Januar 
und Februar) und jeden Sonntag um 10:30 Uhr und 15:00 Uhr statt. Zu den Hauptfeierlichkeiten an 
diesem Wallfahrtsort gehören: die Familien-Pilgerfahrt (am zweiten Maisonntag) und Maria 
Himmelfahrt im August.  Ein wichtiges Ereignis bildet die Drei-Völker-Wallfahrt (am dritten 
Septembersamstag). Seit 1995 treffen sich dort Tschechen, Polen und Deutsche. Sie kommen hierher 
mit unterschiedlichen Intentionen, um gemeinsam zu pilgern, zu beten, zu singen und an einer 
dreisprachigen heiligen Messe teilzunehmen. 
 Der imposante Sakralkomplex befindet sich in einem alten Bergbaugebiet inmitten einer touristisch 
attraktiven Umgebung. Zahlreiche Touristenattraktionen bietet der nahegelegene Ort Zlaté Hory. 
Besucher dieses Städtchens wissen die Routen durch das ehemalige Goldfördergebiet, die reizenden 
Bergpfade und die zahlreichenden Denkmäler zu schätzen. Unter den Attraktionen von Zlaté Hory sind 
insbesondere folgende zu nennen: das Rathaus, die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, das Stadtmuseum, 
das Sanatorium „Edel“, der Bergwerks-Bildungspfad „Tal der verschollenen Stollen“ in  Ondřejovice 
(ein Goldbergbau-Freilichtmuseum) und die Bischofskoppe (890 m ü. d. M.). 
 Mehr Infos finden Sie auf den Webseiten:  www.mariahilf.eu und www.zlatehory.cz

Pfarrkirche Schmerzen Mariens auf dem Schwedenhügel 

 „Vom Gnadenbild zum Wallfahrtsort“ so lässt sich die Geschichte dieses Ortes kurz 
zusammenfassen. Der Hügel, auf dem sich die Kirche befindet, wurde bis zum 17. Jahrhundert  als 
Grabhügel bezeichnet, da man dort Opfer der Pestepidemie begrub. Die Einwohner, die diese Epidemie 
überlebten, dankten für die Rettung indem sie an einer Linde einen Bildstock mit dem auf Holz 
gemalten Marienbild anbrachten. Die Entstehung des Wallfahrtsortes ist jedoch mit den Ereignissen des 
Dreißigjährigen Krieges verbunden. Die dort mehrmals stationierende schwedische Armee versuchte 



vergeblich das o. g. Bild zu zerstören. Zum Gedenken an diese Ereignisse errichtete an dieser Stelle eine 
hölzerne Kapelle, die das Gnadenbild beherbergte. Kurz darauf zogen dorthin erste Pilger. Bis zum 
heutigen Tag trägt dieser Ort den Namen Szwedzka Górka (dt. Schwedenhügel). 
 Die Pfarrkirche Schmerzen Mariens auf dem Schwedenhügel liegt in der Gemeinde Korfantów 
(Polen) zwischen Nysa, Niemodlin und Krapkowice und ist nur etwa 50km von Opole entfernt. Die 
kleine Kirche ist etwas abseits, inmitten von Feldern, einen Kilometer vom Ort Przydroże Małe 
gelegen. Zum Wallfahrtsort kann man entweder mit einem eigenen Transportmittel oder zu Fuß vom 
Ort Przydroże Małe gelangen. Man braucht nur den Wegweiser nach Pleśnica zu folgen. Von der 
Hauptstraße biegt man nach rechts dort ab, von wo man in der Ferne inmitten von Feldern eine grüne 
Baumgruppe erkennen kann. In dieser ist das Gotteshaus versteckt. Von diesem Ort führt zur 
Wallfahrtskirche nur ein Feldweg.
 Die kleine Kirche ist von alten Linden umgeben und entstand an der Stelle der legendären Kapelle 
mit dem Gnadenbild im Jahr 1741. In dem zentralen Teil dieses Barock-Rokoko-Gebäudes befindet 
sich ein Altar mit einer Pieta. Die Kopie des dort seit Generationen verehrten Gnadenbilds wurde im 
Nebenaltar untergebracht. 
 Es handelt sich um einen abgeschiedenen Ort, den man während Gottesdiensten, jeden Samstag und 
Sonntag um 16:00 Uhr (von Mai bis Oktober) besuchen kann.  Seit Jahrhunderten wird hier vor allem 
die Tradition des Mariä-Himmelfahrt-Fests und der damit verbundenen Ablassfeier kultiviert. 
Touristen/Pilger können die Kirche auf dem Schwedenhügel im Zeitraum vom 01.04. bis zum 30.10. 
jeden Freitag von 13:00 bis 16:00 Uhr, Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr und Sonntag von 15:00 bis 
18:00 Uhr besichtigen. Außerhalb der Gottesdienstzeiten und im Zeitraum vom 01.04. bis zum 30.10. 
kann die Kirche nach vorheriger telefonischer Absprache betreten werden.    
 Der Wallfahrtsort „Schwedenhügel“ gilt als einer der besondersten im Oppelner Land. Seine Lage 
ist vor allem für die Menschen ideal, die ein stilles Gebet und Abgeschiedenheit zu schätzen wissen. 
Besucher können von diesem Ort das Panorama des Oppagebirges und des tschechischen Gesenkes 
genießen. In der Umgebung lohnt es sich jedoch auch die Kirche und den Palast in Przydroże Małe, die 
Kirche in Ścinawa Nyska, die Kirche und den Palast in Korfantów und die sakralen Denkmäler von 
Prudnik:  die mit der Person des polnischen Primas des Jahrtausends Kardinal Stefan Wyszyński 
verbundene Pfarrkirche St. Josef, die Klosterkirche der Barmherzigen Brüder vom heiligen Johannes 
von Gott und die Pfarrkirche St. Erzengel Michael zu besuchen. 
 Mehr Informationen: www.parafiaprzydroze.org



Sanktuarium  Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Maria Hilf)  

Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné

793 76 Zlaté Hory č. p. 170     Republika Czeska
Rektor kościoła Panny Maryi Wspomożenia Wiernych
P. Mgr. Mariusz Tomasz Banaszczyk

mariahilf@mariahilf.cz, rektor@mariahilf.cz 
www.mariahilf.eu
facebook: mariahilfzlh
tel.: +420 584 425 916
 +420 605 469 363
 +48 502 857 850 (PL)

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej  Górce

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Przydrożu Małym
Przydroże Wielkie 5, 48-317  Korfantów
Proboszcz parafii -  kustosz Sanktuarium - ks. Karol Wacholc MSF
karolwacholc@wp.pl
www.parafiaprzydroze.org
tel.: +48 77 431 90 57
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