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               V Rychnově původně vznikl kostel v opevnění. Stále jsou patrny 
dělové střílny ve zdivu. Nynější barokní kostel sv. Mikuláše, biskupa, pochází 

z r. 1729. Je to nádherný chrám s bohatou rokokovou výzdobou uvnitř. Na 

hlavním oltáři kromě překrásného dvoupatrového svatostánku je originál 
obrazu sv. Mikuláše a rozkošný milostný obraz Panny Marie Rychnovské. 

               R. 1735 spadl občan z nedaleké obce Lubník, kovář Jakub Franz, 

ve stodole na sáně a těžce se zranil. Ve spánku se mu často zdávalo, aby 

putoval do rakouského Maria Zell. R. 1742 se těžce nemocnému Jakubu 
Franzovi ve spánku zjevila Panna Maria a žádala ho, aby tuto pouť vykonal. I 

přes veliké bolesti se k tomu odhodlal. Nemocí vyčerpaný ulehl na 

rychnovském kopci pod strom a upadl do bezvědomí. V mdlobách se mu 
znovu zjevila Matka Boží a když se probral, cítil se zcela zdráv a pokračoval 

v cestě. V Maria Zell vykonal pouť, byl tam i u sv. zpovědi a sv. přijímání, a 

zpátky domů si přinesl obraz Panny Marie Mariazellské, který tam koupil, a 
zavěsil jej v lese na místě uzdravení na strom. Chodíval na toto místo často 

se ženou a s dětmi konat pobožnosti k Panně Marii.  

               Během těchto návštěv se z místa zjevení rozléhaly překrásné zpěvy 
až do vzdálenosti 5 km, takže se lidé dozvěděli, co se tam stalo, a na místě 

zjevení postavili malou kapličku, u které vytryskla studánka. Protože 

lepenkový obraz byl mezitím klimatickými vlivy zničen, nechal Jakub Franz 
u řezbáře Seidtla v Moravské Třebové vyřezat milostný obraz Panny Marie 

Rychnovské dřevěný, bohatě zlacený, stříbřený a zdobený. Ten byl umístěn 

v kapličce. (Tenkrát se ještě tolik nekradlo.) 

               Mezitím olomoucký arcibiskup celou událost prozkoumal a r. 1750 
vyhlásil Rychnov mariánským poutním místem a farní kostel sv. Mikuláše 

poutním chrámem Panny Marie Rychnovské. Při této příležitosti byl při velké 

liturgické slavnosti a ve slavnostním průvodu na růžencovou neděli 4. října 
1750 za přítomnosti mnoha kněží a za ohromné účasti věřících milostný 

obraz Panny Marie Rychnovské přenesen z lesní kaple do poutního chrámu 

na hlavní oltář. Počet účastníků z různých míst Čech a Moravy se udává na 
30.000. 

               Na pouť do Rychnova přicházelo až 200.000 lidí a bylo podáváno 

80.000 svatých přijímání. Velké množství lidí se zde tělesně i duchovně 
uzdravilo. V kostele za hlavním oltářem jsou berle, které zde uzdravení lidé 

odložili. Rychnovu se říká Moravské nebo Malé Maria Zell. Protože 

v Rychnově působilo deset kněží a další chodili vypomáhat, byla zde r. 1766 

postavena obrovská monumentální budova fary ve stylu barokního zámku. 
               Mezitím déšť, sníh a mráz lesní kapličku na místě zjevení zcela 

zničil. Proto na opakované výzvy ve snu dal rychnovský občan Matěj Štafa  

r. 1850 postavit kapličku novou, která byla r. 1867 díky mnohým darům 
zvětšena. Nynější moderní prosklená kaple, která se dá zcela otevřít při 

velkém počtu věřících, pochází z let 1930-32. Tuto kapli slavnostně vysvětil 

při mši svaté za účasti 30.000 poutníků dne 3. července 1932 po svátku 
Navštívení Panny Marie olomoucký světící biskup Mons.ThDr.Josef Schinzel, 



jenž je pohřben v rodové hřbitovní kapli v Krasově u Krnova, odkud 

pocházel. Na den svěcení kaple byl milostný obraz přenesen z farního kostela 

k slavnostním bohoslužbám. 
               Mariánské poutní místo Rychnov na Moravě má tedy dvě centra: 

poutní chrám Panny Marie Rychnovské a sv. Mikuláše, biskupa, který je 

zároveň i farním kostelem, a lesní kapli Mariánská Studánka na místě 
zjevení. Název pochází od pramene vody, studené i v parném létě, které se 

připisuje uzdravující moc. Ve farním kostele je každou neděli mše svatá 

v 9.30 hodin, v lese v poutní kapli každou neděli od 1. května do 7. listopadu 
ve 14.30 hodin. 

               Do lesní kaple Mariánská Studánka chodí lidé na pouť velmi rádi 

ze širokého okolí: z Rychnova a okolních obcí, z Moravské a České Třebové, 

Lanškrouna, ze Zábřeha na Moravě, ze Šumperka, z Brna a okolí a mnoha 
jiných míst. Je to pro ně potřeba duchovního života  a krásný výlet do 

přírody zároveň. Seznámí a spřátelí se tam mnoho věřících lidí z různých 

míst. Při návštěvě otce biskupa Mons.ThDr.Josefa Vrany v neděli 6. října 
1985 se tam sešlo na 700 věřících. Přijíždějí také poutníci z Německa, 

původní obyvatelé, se světícím biskupem z Limburgu Mons.Gerhardtem 

Pieschlem, který pochází z Moravské Třebové. 
               Na rychnovském hřbitově kolem farního a poutního kostela Panny 

Marie Rychnovské a sv. Mikuláše, biskupa, je proti bočnímu vchodu do 

chrámu a u hradební brány pohřben kovář Jakub Franz, občan z Lubníka, 
kterému se Panna Maria zjevila a kterého uzdravila z těžké nemoci. Jakub 

Franz zemřel r. 1775. 


