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Věděli to již starousedlíci, kteří v lesích u Starého Rejvízu zbudovali v roce 1908 Lurdskou
jeskyni se sochou Panny Marie. Poutní místo bylo po téměř sto letech obnoveno a 28. září 2006
znovu vysvěceno. Slavnosti se zúčastnilo přibližně 80 poutníků z Jesenicka a Zlatohorska, oltář
s obrazem Panny Marie požehnal Msgr. Anton Otte. Mariánská úcta má svou tradici již od
pradávna. Věřící lidé v pokoře a s modlitbou přicházeli na místa, kde stála kaple, soška Panny
Marie, nebo třeba jen posvěcený obraz Matky Boží. Za zmínku stojí rok 1908, kdy nechali
rejvízští starousedlíci zbudovat Lurdskou jeskyni. Na toto místo ve skále pak každoročně
přinášeli sošku Marie a v procesí jí vzdávali díky za dobrodiní, která od ní dostávali. Místo
sloužilo 40 let, avšak s odsunem původního obyvatelstva byla odsunuta také jejich víra a
tradice...
Dnešní slavnostní vysvěcení obnoveného poutního místa je důkazem toho, že se víra v Boha
znovu stává součástí běžného života. Pan Jaroslav Čep, který Lurdskou jeskyni na dobových
pohlednicích objevil, se také bez velkých řečí pustil do její obnovy. Se svými kolegy a rodinou
připravoval otevření Lurdské jeskyně čtyři měsíce. ?Víte, ale vždyť já vlastně ani nejsem
věřící,? říká a v jeho hlase zní omluva. Když tyto skutky konají nevěřící, co bychom potom měli
dělat my, kdo jsme ?věřící?? Poutní místo Lurdská jeskyně bylo obnoveno Jaroslavem Čepem
a občanským sdružením Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku. Více o
sdružení si lze přečíst na stránkách www.impol.cz/pksdj Pozn.: Cesta k Lurdské jeskyni ? Z
Rejvízu po modré turistické značce směr Starý Rejvíz (za chatou Svoboda). Po 2 km odbočit na
značenou pěšinu doleva, po ní asi 300 m.
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