Poutní kostel sv. Vintíře
Vzhledem k rostoucímu poětu poutníku se rozhodl v race 1706
baron František Karel Villaui, pán na Kw1draticich .a Dobré
Vodě. _pro výstavbu kamenného kostela na místě původní
dřevěné kaple z roku 1618. postavené w-ozcným pánem Jiřím
Čejkou z Olbramovic. Kostel získal brzy fá.n.1 a y roce J 754
se mu zvětšuje _pr0stor pfís1avbou lodi a konečně v roce 1777
vzniká na východní StFaně věž s cibuLovitou bání.
Po druhé světové-válce byl kosteI- ve vojenském výcvikovém
prostoru a byl využíván jako stáj a skladiště dělostřeleckých
granát&. Z puvodního interiéru se mnoho ne7achovalo.
Město Hartmanice započalo v devadesátych letech 20. stol.
jeho renovaci. Obnoven a znovu vysvěcen byl rokli 1995, při
výročí 950 let od SID.Lji sv. Vintiře.
Místostarostka mčsta llartmru:úce, Zuzana Jonoyá, Lniciovala
vytvoření sklcněnéh0 oltáře, který by navá:;>;al na sklářsko11
tradici Šumavy a ztvárnil i paLTona kostela, sv. Vint!fo. Oslovila
sklMskm1 výtvarnici Vladimiru Te,�ařovou a ta vytvořila téměř
3 meuy vysoký sk.lončný oltář. Později v její dílně vznikla též
socha:;v.Vintíře. 14 .zastaveni Křížové cestv a betlém.
V r. 201·6 byly spolkem Šuntavské cesty p;řizeny a darovány
kostelu varhany. Díky apuštolátu b_r. AndQla l<rantiška l:lomoly,
OFMCap. dosrala farnost v roc·e 2018 darem čtyři .nové zvo11y,
které zvou kaMý den k modlitbč.
Pozoruhodné je, fo tento kostel je jedu1ým fanúm kostelem ve
světě, zasvěcený svatému Vintiři.
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Svatý Vintíř
Vintíř (německy Gw1ther)
je nejstaršf1n obyvatelem
Šumavy, kterého známe
j1nénem. Narodil se kolem
róku 955 v Th(iringénu,
jako potomek mocného
šlechtického rodu IJTabat ze
Sch,, arzburgu-Kafernburgn.
Byl příbuzným krále a cisaře
Jindřicha Il. a jeho sestry
Gisely, manželky uherského
krále Šiěpána 1. Svatého.
Vintíř - žil životem bohatě.ho
světského velmože. To jej
ale zřejmé neuspokojovalo. Na přelomu tisí.cilelí byl zaujat
myšlenkami náboženského hnutí šířeného 7 benediktinských
klášteru v Clw1y a Gom:, které ovlivňovaly i světskou sféru.
Ve svých vfoe než padesáti letech se rozhodl pro mnišství.
Roku I 006 započal jak.o obyčejný bratr laik svůj noviciát
v klášteře v Niederalt_aichu. Po třech letech zdi klášfera opustil
a poustevničil na odleWém místě v pralesích na bavorské
straně Šumavy v tzv, Nordwalda, zprvu na Ranzingerbergu
u Lallingu, později v údolí potoka Rincbnacb. Na jaře rqku
I O l 2 sem Vintiře nasledovali další řeholníci a tak nakonec
v;,nikl nov� klášter i s kostelíkem. který vysvětil pasovský
biskup Benno v roce 1019. Potřeba zajistit novému klá.štern
hmotnou samostatnost \(Cdla Vintířc a jeho druhy k mýcení
okolního pralesa a postupné kolonizaci tohoto území.
K Vint íh)vým zásluhám se µřič[tá založen.i či obnoveni stezky
z Altaichu do Čech. Při této ccstč, již lil, české strnně Šumavy,
v misrech Březník, si po opuštění Riochnachu na lmnci rolrn
I 040, zřídil Vintíř svou _poustevnu. Také prvotní založení
kostelíka na Mouřenci u Annina bývá spojowmo s Vtntiřem
as koloniz.ačnim zájmem kláštera v Niedcraltaicbu.
Vintíř však nežil jen v klášteře a lesních samotách při modlítbě
a rozjimfení. PoclnikaJ m.i.sijnf cesty, je často uváděn-jako rádce
n;ěmeckých krá!ť1 a, císaiů. Za J)Odpory krále Štěp,ána založil
v Uhrách klášter Bak.01JY.bél. Byly mu svčřovány významné
úkoly na poli tehdejší vysoké politiky v diplornaticJcych
jednáních mezi českými a německými panovniky.
Historické zprávy zdúrazňují Vintířúv přátelský poměr
k českému prosfřed.i a českému panovníkovi. Pfed Vintířovou
smrtí navštívil více než devadesMlletého starce v jeho
poustcvnč na č'.eské Šumavě sám český kníže BřeLi!.!1;1v
v d.oprovodL1 biskupa Šebíře. Kdy:ř 9. ííjna 1045 Vrntířzem1'el,
Břetislav svolil k převozu poustevnfkova těla do Břevnova,
kde bylo pohřbeno na česmém místě ve východn1m závěru
jižní lodi kostela. O Vintířově smrti se zmiňuji téměř všechny
kroniky tehdejší doby. D11kaz. jaké vážnosti Viutíř JJOŽÍ val.
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Úmrtí Vinríře, oltářní obraz
od Petra Bn111dla v bře1111ól'ském klášte1'e
Náhrobek " Mevnt)1-ském kfášreře

Časem rostla úcta k osta1ki1rn Vintíře.
Mnoho pou.tní.kú z Čech, Bavorska.
rakouských zemí, Uher či Duryňska se
příclíá1.elo poklonit světcově památce do Břevnp\tá zejm6na
ve I 3. století. V té době se dokonce sám král Přemysl Otakar
Il. zasazoval o Vintířove svatořečeni u papeže. KanoBizační
proces nebyl nikdy doveden do konce.Viniiíúv kult světce
prosazovany hlavně lidovou zbožností schválila teprve buJla
papeže Urbana VID. z roku J 634.
Víntíř je dodne.s uctívan v Bavorsku i Čechách. Vintířova
zobrazeni se objevují v prostředí b.enediktinských .klášterú, kde
světec žil a púsobiI. i na místech legeudicky spojených s jeho
osobou. Nejznámější zobrazeL1i jsou v Břevnovč. Riljhradě, či
Brounmvě. V Bav()rshl v Níede:raltaichu á Rinchnachu.
Vintiř je zobrazoyán většinou v černém řádovém oděvu.
obvykle s pastýřskou holí v ruce a kniho4, po-2;ději i s dalšimi
atributy. jako jsou lilie. sféra s korunou, I11ženec. pav. či
s motykou v ruce jako připomínka kolonizační oi1mosti fádi.L
a téžb'L1dov'ání Vimífovy stezky z Bavorska do Č.ecb.
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Sochy sv. Vimífe v Broumově a Polici nad Metují,
f/intil' /dui::icíprale.� -v,1:jev ze stropníma/by
v kostele v Rinchnaclru

Kaple sv. Vintíře

V jeskyni ve skále na vrcholu Br·ezníku ( I 006 m) si v roce I 040
vybudoval be11cdiklinský mnich Vhuíř poustevnu a 0býval ji
8.7 do své smrti. K uctěni Vintiřovy památky byla u jeskyně
postavena dřevěná kaple. Ta byla v 1.g: století nahrazena kaplí
zaěnou. V roce 1952 se toto území stalo součástí vojenského
prost0ru Dobrá Voda a armáda v 50. letech 20. století kaph
oc.lstřeLila. Zničena byla i.je!i-kyuě.� 31. l2. 1991 byl vojenský
újezll zrušen a celá oblast se stala vefojnč p:řistupnou. Město
llartmanice spolu s bavorským městem Riucl111ach v roce
L992 kapli znovu posravilo v p&vodni podobč. Výstavba
kaple trvala pouhých šest týdnu. V rámci obnovené tradiční
každoroční pouti byla kaple _při slavnostní Česko-německé
mši nově vysvěcena dne 11. fíjna l992. Došlo i k úpravě
skály nad kaplí, obnoveny byly tesané schody se záb.radlíní
a kři7 na vrcholu. Před kaplí se nachází litinový křiž. uvnitř je
umíslě,na socha Panny Ma.rie a kopie puvodně zde LIITIÍStěného
obrazu sv. Vintiřc. Kopii zh.otovila výtvarnice Zu7«1.na Jonová.
Originál obrazu je v majetku Muzea Šumavy Sušice.

Dobrá Voda u Hartmanic
i nedaleká Vlnliřova skála jsou starými
tradičními poutními misty. Poutrú kostel
a pramen na Dobré Vodč, tak jako kaple
u Vin1iřovy skály, byly vyhledávány
hlavnč o svatodušních svátcích velkým
počtem procesí poutníků z nčmccké tak
i z české.oblasti. Hlavnímpředmětem úcty
byla v Dobré Vodě asi jeden metr vysoká
socha svatého VinHře. PodJe pověsti byla
údajně nalezena v dutinč stromu nedaleko
světcovy poustevny. Později nasla své
misto na olráři dobrovodskéllo kostela.
V současnosti je tato plastika z konec
15.stol. vystavena v Muzeu Šumavy a její
kopie v kostele na Mouřenci.
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Prohlídky kostela:
IS.IO. -30.4. �á, So, 'Ni.:: '9.0ó - l2.QO, l2.3() 16.0()
I.S. -14.10.. U1- Ne:
M0-12.00, 12.30- 16.00
P,osledni prohlídku ,.J1činú v 15.30 hod.
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