
Naše nová kniha: 
Obrázková publikace "Znamení víry v krajině podstávkových domů -

kaple, boží muka a kříže u cest" 

Uprostřed Evropy se nachází nezaměnitelný, jedinečný region: krajina 
podstávkových domů , která sahá od Horní Lužice a Saského Švýcarska 
v Německu přes severní Čechy až po Dolní Slezsko v Polsku. Byly vydá
ny již dvě čtenáři velmi žádané obrazové publikace, které nesou toto 
označení regionu v názvu: "Překrásnou krajinou podstávkových dom ů" 

a "Ty nejhezčí v krajině podstávkových domů". V těchto svazcích se 
představují krásné podstávkové domy, které daly tomuto kraji jeho 
jméno, a také lidé, kteří v nich žijí a udržují je, a nádherná krajina, v níž 
tyto domy najdete. 

V září 2018 vydalo sdružení Pilgerhausl e.V. (Poutnický domek) v 
Hirschfelde třetí svazek o tomto kouzelném kraji: "Znamení víry v kra
jině podstávkových domů " . Těmito znameními se rozumí drobné sa
krální památky, které sice nestojí v centru pozornosti, ale přesto dot
vářejí ráz severních Čech a katolické Horní Lužice. Kapličky, boží muka, 
kříže u cest a skalní reliéfy jsou prostými, mnohdy spíše nenápadnými 
znameními hluboce zakořeněné, pravé lidové zbožnosti dřívějších ge
nerací. Je pěkné, že se tato znamení víry v dnešní době opět obnovují 
a udržují. Tím přitahují naši pozornost a mnoho z nich v sobě skrývá 
poselství pro dnešního člověka. 

Tyto drobné sakrální památky z devíti regionů, které jsou krajinově 
velmi přitažlivé, nám na výrazných fotografiích představuje fotografka 
Jeannette Gosteli z Oybina. Tato nová fotografická kniha zve k tomu, 
abyste si jí listovali a těšili se prostou krásou drobných památek, an
ebo se sami vydali na cestu a objevovali je. Proto jsou v knize uvedeny 
i souřadnice a nejdůležitější informace o jednotlivých představovaných 
objektech. Krátké texty jsou dvoujazyčné, v češtině a němčině . 

Obrazová publikace, 
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a krásu znamení víry v 
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ničí. 
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