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Odjezd 14,00                       
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Milostná Matko, plná bolesti, Tvůj obraz proniká mou duší. 
  Buď ode mne tisíckrát pozdravena, krásná Panno Maria. 
 

Tvým sedmi bolestem obětuji všechny práce, 
                 které budu konat. 
Tobě obětuji také všechny naděje mého srdce 
všechny mé žádosti, starosti, úzkosti i radosti; 

       ano, celý můj život odevzdávám pod Tvou ochranu, 
     Bolestná Rodičko Boží Svatosloupská. 
 
Úryvkem modlitby z první poloviny 19. století spolu s obrázkem Rodičky Boží Sloupské zveme všechny 
farníky na dubnovou pouť do barokního chrámu, který právě letos oslaví 250 výročí vysvěcení. 
 
Z historických pramenů lze zjistit, že svůj název obec získala  podle kamenného sloupu  Hřebenáče. Až do 
druhé poloviny 16. století se zde vystřídala řada majitelů. Pak Sloup přešel do rukou rájeckých majitelů. 
Malá nepříliš prosperující obec nebyla velkým majetkovým přínosem. Roku 1701 zdědil rájecké panství syn 
Jana Kristiána  z Rogendorfu Karel Ludvík a v roce 1741 se ujala správy jeho manželka Karolina z 
Rogendorfu, velká příznivkyně církve, která v letech 1751 – 1754 dala postavit ve Sloupu chrám Panny 
Marie Sedmibolestné. 
V interiéru chrámu nás upoutá hlavní oltář z černého a červeného mramoru, který ohraničují čtyři sloupy 
z černého mramoru, mezi nimiž je nahoře bílou holubicí znázorněný Duch Svatý, níže pak Bůh Otec 
v lidské podobě a dole ční veliký dřevěný kříž s přehozeným bílým rouchem. Mezi sloupy stojí dřevěné 
sochy cherubů v životní velikosti a v jejich středu trůní na oltáři pod křížem socha Bolestné Matky Boží 
s tělem Spasitelovým na klíně. 
Přímým popudem ke stavbě chrámu bylo uzdravení svobodné dcery mlynáře Vavřince Severy, trpící 
nevyléčitelnou nemocí. Zázračné uzdravení je popsáno lékařem salmovských železáren v Blansku MUDr. 
Jindřichem Wankelem v německy psané knize Obrazy z Moravského Švýcarska:  
Když se v období 1720 – 1730 opravoval brněnský klášter minoritů, byla v křížové chodbě vystavena socha 
Panny Marie Bolestné. Sochu si od správy kostela vyprosil Karel Ludvík z Rogendorfu jako dar pro svou 
zbožnou manželku Karolinu. Mariánskou sochu nechal manželský pár provizorně uložit ve sváteční jizbě 
sloupského mlynáře Vavřince Severy, kde se stala předmětem úcty celé mlynářovy rodiny i dalších občanů 
Sloupu. Zvlášť vroucně se k soše modlila nevyléčitelně nemocná mlynářova dcera. Když se zcela nečekaně 
uzdravila, pověst o zázraku se brzy rychle roznesla po okolí.  
Do Sloupu začali proudit poutníci, nemocní i zdraví. Na žádost Karla Ludvíka z Rogendorfu proto 
olomoucká biskupská stolice povolila postavit ve Sloupu poblíž letního hraběcího sídla dřevěnou kapli, v 
níž kaplan z Doubravice sloužil každý pátek mši svatou. Ta však brzy nestačila stále většímu a většímu 
počtu návštěvníků a tak zde byl vybudován tento nádherný barokní klenot, který spolu s kostely ve Vranově 
a Křtinách patří k významným architektonickým památkám a poutním místům v okolí Brna. Sobotní  pouť 
uskutečníme jeden den po tradiční sloupské pouti. 
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Na Květný pátek - což je hlavní pouť ve Sloupě - obdržela děvčata perníkové srdce „Z lásky“ nebo 
perníkovou panenku v peřince. Chlapci pak na Červené pondělí, kromě kraslic, dostali piškotového beránka 
s rozinkovýma očima, sněhovou vlnou a krásnou červenou mašlí. 
 


