
Panno Maria,
sto roků ctíme Tě v Rybnicích!
Sto roků slyšíš zde prosby věřících.
V těžkých dobách jsi nám posilou byla,
v době války jsi nás ochránila.
Přicházíme k Tobě i nyní v době míru. -
Matičko Kristova,
vypros našim rodinám živou víru!
Přiveď naše děti k Ježíši!
Jen On každou bolest v srdci utiší.
Kéž pochopí to každá duše lidská,
že nikdo jiný kromě Krista,
nemůže nám štěstí dát!
Jen Jeho musíme nade vše milovat!
K Tobě, Maminko naše drahá,
dnes prosba letí, veď nás bezpečně
do třetího tisíciletí!
                                                 I. Sch.

Památka na sté výročí pouti v Rybnicích 7. září 1997

Poutní místo Panny Marie Lurdské 
v Rybnicích

      Zakladatelkou zdejšího poutního místa je Monika Kuchynková  (*1867  -    
✝ 1946),  provdána Matzenauerová. Společně se svou nevlastní sestrou Žofi í 
hodně cestovala. Při jedné ze svých výprav navštívily Lurdy ve francouzských 
Pyrenejích. Toto zázračné místo se jim stalo inspirací pro umístnění sochy 
Panny Marie a Bernardety do skalnaté stráně zdejšího tichého údolí potoka 
Křepičky. 
     Finančně se na realizaci nápadu Lurdské jeskyně v Rybnicích význam-
ně podílel bratr Moniky, Antonín Kuchynka, majitel nedalekého mlýna, 
v té době též starosta Horních Dunajovic, později také poslanec Zemského 
a Říšského sněmu ve Vídni. 
     První pouť se zde konala na svátek narození Panny Marie dne 8. září Léta 
Páně 1897. 
     Slavnostnímu vysvěcení byl přítomen Václav Kosmák, katolický kněz, 
ve své době významný moravský spisovatel a vlastenec.
     V těžké době pro křesťany, kdy platil zákaz poutí, bylo i toto posvátné 
místo devastováno. Došlo dokonce k odcizení sochy Bernardety. Marián-
ské písně se údolím opět rozeznívají až s rokem 1990, který umožnil navázat 
na jejich tradiční konání. 
     V září roku 1997 bylo za účasti velkého množství věřících a biskupa Mon-
signora Vojtěcha Cikrleho oslaveno stoleté výročí založení poutního místa.

     Milý poutníku, ať věřící, či nevěřící jsi, 
zastav zde své kroky, odlož tíhu ve svém srdci.

Nech se uklidnit, svou mysl rozjasni, rozjímej, medituj.
Víru a pokoru v duši měj, buď citlivý vůči Bohu, 

on dává přízeň svou na místech nejméně obvyklých.

Dlouhá léta se o úklid a výzdobu tohoto posvátného místa starala slečna Anna Švecová, která se dožila požehnaného věku 101 let.
Od roku 1990 ji pomáhájí a později přebírají tuto dobrovolnou bohulibou činnost manželé Anna a Antonín Kuchaříkovi.

Monika Kuchynková provdaná Matzenauerová
Panna Maria s Bernadetkou

Svatba novomanželů Vlčkových z Výrovic 1. června 2013. P. 
Václav Kamenický, který provázel poutě do Rybnic 23 let. 

Pouť 31. 9. 2014. P. Pavel Merta z Miroslavi.

Antonín KUCHYNKA 2014




