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HISTORIE
První zmínka o obci pochází z roku 1254 (MCCLIV). Poleňané měli za úkol především dbát na dodržování
zemské hranice a kontrolu obchodní stezky z Horažďovic do Horšovského Týna.
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KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Doplň do nadpisu, komu je kostel zasvěcen.
Kostel původně zasvěcený Matce boží vznikl ve 14. století v gotickém slohu.
Kostel byl kostelem farním. Vysvětli, co to znamená:
Ke kostelu náležela fara a kostel byl hlavním kostelem farnosti.
V kostele byl uložen vzácný obraz Poleňské madony. Který renesanční malíř byl jejím autorem?
a)

Lucas Cranach

b)

Martin Luther

c)

Leonardo da Vinci

Přečti si, jak to s Poleňskou madonou bylo.
Poleňský kostel Všech Svatých vešel ve všeobecnou známost díky unikátnímu oltářnímu obrazu
Madony s dítětem, který později proslul jako tzv. Poleňská madona. S koncem 30leté války, jak se
postupně vojska rozcházela domů, zavítal do Kobzova mlýna italský voják. Byl zraněný a zpět do
vlasti by již nedošel, avšak paní mlynářka se jej ujala a neznámý voják se uzdravil. Jako poděkování
nechal ve mlýně to nejcennější, co nosil s sebou, a tím byl právě tento obraz. Paní mlynářka jej
vyvěsila v mlýnici, avšak v noci se jí zdávalo, že se obraz na zdi houpe a Panna Marie ji prosí, ať jej
zanese do kostela. Mlynářka poslechla. Faráři nejprve obraz kamsi založili, až později jej pověsili na
boční mariánský oltář. Zde byl k vidění až do roku 1967, kdy byl ukraden. Naštěstí se jej podařilo za
necelý rok najít, avšak kvůli bezpečnosti byl uložen v Národní galerii a v Poleni je pouze jeho kopie.
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KOSTEL SV. MARKÉTY
Kostel vystavěný v polovině 14. století (1354) byl také kostelem farním. Proč byly v jedné obci
dvě farnosti?
Poleň byla totiž již od svého založení ve 13. století rozdělena na dvě části. Jedna byla spravována z
hradu Pušperka a druhá patřila k Poleni. Každá z těchto „polovičních“ vsí měla svůj vlastní farní
kostel.
¨
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KAPLE SV. SALVÁTORA
Jaký hlavní účel měla pohřební kaple z 1789 (MDCCLXXXIX)?
MDCCLXXXIX)?
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a)

místo posledního odpočinku rytířů

b)

místo posledního odpočinku pánů z Horažďovic

c)

místo posledního odpočinku místních farářů

PUŠPERK
Jak přišel Pušperk ke svému jménu?
Jméno získal zkomolením německého názvu Fuchsberg, tedy Liščí vrch.
Hrad založil roku 1260 (MCCLX) Jaroš ze Slivna, který byl
a)

purkrabí Přemysla Otakara II.

b)

purkrabí Václava IV.

c)

purkrabí Rudolfa I.

