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Kaplička
z popela povstalá
Kapliček
a křížových cest
jsou v naší krajině
možná stovky.
Vznikaly
na místech, kde se
stala podivuhodná
událost, zázrak.
V případě kapličky
u Suchého Dolu
poblíž Police nad
Metují můžeme
s trochou nadsázky
hovořit o zázracích
dvou. O zázracích,
které od sebe dělí
téměř 120 let.

Historie kapličky se začala psát
10. srpna 1892. Tenkrát zde čtrnáctiletá Kristina Ringlová spatřila vysokou štíhlou postavu ženy, zahalené
v černé roucho, která třikrát pronesla pozdravení „pozdrav Pán Bůh“.
Dívka tehdy v úleku utekla domů.
Ale za dva týdny potkala tajemné
zjevení znovu, tentokrát v rouchu
šedém. Po dalším týdnu potkala tajemnou paní potřetí a ta tehdy Kristině označila v lese místo, kde chce
být zpěvem a svatým růžencem
chválena. Nato sem lidé začali přinášet obrázky a suchodolskou sousedku Annu Klimšovou napadlo nabrat odtud hlínu a použít ji jako léku
pro nemocnou dcerku, jež se
po čase opravdu uzdravila. Štíhlá
paní se pak Kristině zjevovala pravidelně, šaty však už měla vždy bílé.
Lidé začali Kristinu do lesa doprová-

zet, na místo zjevení Panny Marie se
s ní vydávala celá procesí i s církevními hodnostáři. Nikdo však nic nespatřil, pouze dívka vždy polohlasně
se svým zjevením hovořila. Kroniky
psaly o uzdravení nemocných
po omýváni vodou, v níž byla vyvařena hrst hlíny ze zázračného lesa,
nebo po pití vody ze zdejšího pramene. Na místě vyrostla křížová cesta, později zeleně natřená dřevěná
kaplička, okolí pramene bylo obezděno a přibyla k němu soška Panny
Marie, areál doplnila symbolická
brána.
Kristina Ringlová měla tajemných
zjevení celkem třiadvacet. Lékaři
zkoumali, zda netrpí duševní chorobou, pronásledovaly ji úřady. V roce
1902 byla obviněna z vraždy kamarádky Anežky Špačkové, s níž se vy-
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dala na pouť do Mariazell. I když jí vražda prokázána
nebyla, porota ji odsoudila k trestu smrti oběšením,
ale nakonec byl trest zmírněn na doživotní žalář, po 16
letech byla omilostněna. Většinu života pak prožila
v nejbližším okolí Suchého Dolu a Police nad Metují,
živila se pletením a vyšíváním a pečovala o suchodolské poutní místo. Zemřela v roce 1957 ve věku 79 let.
Tehdy bydlela ve vyřazeném železničním vagóně v Suchém Dole.
Církevního posvěcení se kaplička dočkala až 8. září
1990, ale 8. července 2010 ji zapálil mladík z Police
nad Metují. Ještě doutnaly na spáleništi poslední trámy

a už cinkaly první korunky na účtu
sbírky. Věrná kopie původní kaple
byla vysvěcena 8. července 2012.
Z Police nad Metují k ní dojdete
zhruba po 3 km, a to z náměstí
po zelené k bývalému mlýnu Ochoz
a dále po žluté, jež vede okolo kapličky i po části křížové cesty. Značka
pokračuje na okraj Hlavňova, odkud
je to co by kamenem dohodil do Suchého Dolu. Pomůže mapa KČT
č. 26 Broumovsko. Hlavňov i Suchý
Důl mají solidní autobusové spojení,
a to i o víkendech.
↑ Brána u suchodolské kapličky (foto: Jan Pásler)

