
Poutní kostel Zasnoubení Panny Marie v Mláce 

Duchovní správce: P. Ivo Valášek, mobil: 731 402 928, tel.: 384 361 690, email: valasek.ivos@seznam.cz 

Informace o stavebních úpravách: M. Horváthová, vikariátní technik, 731 402 823, e-mail  stavebnijh@bcb.cz 

č. účtu pro dary na opravu: 306 602 53 19/0800 

Hlavní pouť 16. 8. v 11.00 

Letní mariánské první soboty v 18.00 (17.30 růženec a litanie): 

 4.7.                  1.8.                   5.9.  

Pravidelné nedělní bohoslužby: 2. neděli v měsíci v 8.00 mimo zimní 

měsíce a srpnovou pouť. 

               Mše svaté budou slouženy za víru v našem kraji. 

 

Historie poutního kostela v Mláce 
Původ kostela Panny Marie (v okolí zvaném kdysi „Podemlácký“) se pojí s tímto příběhem: 

„...V roce 1710 cestovala touto krajinou jistá z Jihlavy rodilá dívka jménem Marie Anna Lesler, jenž v 

Budějovicích ve službě byla. Přepadena od loupežníků na tom místě, kde nyní kostel stojí, vzývala u velikém 

jí hrozícím nebezpečenství Pannu Marii, k jejímužto zázračnému obrazu, jak se v dominikánském kostele 

v Budějovicích nalézal, vždy velikou měla důvěru. A když takřka zázračně vyvázla z rukou nešlechetníků, 

dala z vděčnosti dle zázračného obrazu budějovického jeden obraz Panny Marie shotoviti a zavěsila jej vedle 

cesty na dubový strom. Později zřídil pro tento obraz P. Norbert Moiha, řeholní kanovník z Třeboně a toho 

času farář Novosedlský dřevěnou kapličku, jižto, když sešla, obec mlákská v r. 1740 obnovila. Jistý pán 

z Brna věnoval sem ze zvláštního slibu na poděkování za své uzdravení značnou částku peněz; z té a z jiných 

pak ještě obětí od dobrodinců a poutníků zde skládaných byl r. 1769 nynější pěkný kostel v byzantinském 

slohu vystavěn a posvěcen a zázračný obraz Panny Marie sem přenešen....“ 

Vlastní poutní kostel Zasnoubení Panny Marie byl vystaven na místě dřevěné kaple Schwarzenberským 

knížecím polírem Vavřincem Habelem v roce 1744. Stavba byla dokončena 1769. 

U kostela stojí řada letitých stromů (většinou lípy) a nachází se zde i už zmíněný chráněný dub letní. Má 

výšku 19 m a obvod kmene 660 cm. Ještě před druhou světovou válkou se konaly v Mláce slavné poutě, na 

které směřovala procesí lidí z mnoha okolních obcí a dokonce až z Rakouska a Bavorska. Některé mše 

nebyly slouženy v kostele, ale přímo pod rozložitou korunou tohoto dubu. Pamětníci si ještě vzpomínají, že 

u nich spali Rakušáci ve stodole, šli pěšky přes dvě stě kilometrů a byli vděční za skývu chleba a hrnek 

mléka. Útlum nastal po roce 1950, kdy doba nepřála duchovním hodnotám, kostel chátral a poutní místo 

bylo téměř zapomenuto. 

Kostel je jednolodní s poloválcově zakončeným kněžištěm a pozdější obdélníkovou sakristií.  

Kostel je téměř orientovaný, zadní průčelí tvoří štít cca 20 cm nad úroveň střechy, fasáda je členěná 

lisenovými rámy a pilastry a s členitými římsami. 
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Obnova poutního kostela  
Během posledních deseti let je vyvíjeno 

všestranné úsilí o obnovu tohoto krásného 

poutního místa. Za přispění místního sdružení 

rodáků z Mláky začaly probíhat opravy. 

Především se jednalo o střechu v havarijním 

stavu a věžičku, která musela být v roce 1974 

stržena. Na konci roku 2009 byla znovu 

obnovena a posvěcena spolu s restaurovaným 

zvonem, umíráčkem, který jediný zbyl po 

rekvíraci zvonů za druhé světové války. Dále 

byla realizována výmalba vnitřního prostoru a 

odvodnění spolu s odstraněním omítky ve 

spodní části silně podmáčeného kostela. 

V roce 2011 vyšla zdařilá publikace o historii i současnosti poutního místa, autorem je historik Stanislav 

Vaněk, jehož rodina z Mláky pochází.  

Ruku v ruce se stavební obnovou začalo postupně místo ožívat poutním ruchem. Hlavní srpnová pouť na 

svátek Nanebevzetí Panny Marie je již tradičně spojena s koncertem duchovní hudby, organizovaným 

sdružením rodáků. Kromě zimních měsíců je v mláckém kostele pravidelně mše každou 2. neděli v měsíci. 

Letos nově přibyla i květnová pouť a letní mariánské soboty.  

Vzhledem k tomu, že nebylo možné z hlediska památkové péče instalovat okapy a veškerá srážková voda se 

střechy stékala pod kostel a podmáčela jej, bylo nutné přistoupit k odvlhčení kostela. Celá akce byla ve výši 

368.755,- Kč. 

V roce 2012 proběhla I. etapa odvodnění kostela. Současně byla v této etapě odstraněna omítka ve spodní 

části silně promočeného kostela, aby mohlo zdivo prosychat. Tato etapa mohla být uskutečněna díky 

dotacím z Jihočeského kraje ve výši 100.000,- Kč. 

V roce 2013 nebylo možné dokončení odvodnění kostela, neboť farnosti nebyly přiznány žádné dotace.  

To samé se opakovalo i v roce 2014, kdy farnosti nebyly také žádné dotace přiznány. Bylo proto 

přistoupeno k jednání s Obcí Novosedly nad Nežárkou a díky spolupráci a pomoci ze strany obce a půjčce 

z proboštství Jindřichův Hradec mohlo být odvodnění dokončeno. 

V současné době usilujeme o obnovu fasády kostela Zasnoubení Panny Marie v Mláce. 

Tuto akci bychom chtěli zahájit v letošním roce 2015. 

Předpokládané náklady na celou akci obnovy fasády: 1.480.452,- Kč 

I. etapa (rok 2015) – obnova fasády čelního štítu a sakristie: 559.609,- Kč 

Na tuto etapu bylo komisí ORP v Třeboni doporučeno schválení dotace z Ministerstva kultury ve výši 

282.000,- Kč.  

Prosíme všechny dárce, kteří by se chtěli účastnit a pomoci tak při obnově této nádherné sakrální památky, 

aby svým darem přispěli buď hotově při Bohoslužbách, nebo na budově Římskokatolické farnosti - 

proboštství v Jindřichově Hradci (zde má sídlo i Římskokatolická farnost Novosedly nad Nežárkou, jejíž 

součástí je tento filiální kostel Zasnoubení Panny Marie), Kostelní ulice č. 74, anebo bezhotovostním 

převodem na běžný účet Římskokatolické farnosti Novosedly nad Nežárkou, číslo účtu: 3066025319/ 0800. 

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 731 402 823 (M. Horváthová – vikariátní technička) 



 


