
 

     Jaroměřice u Jevíčka 
        4. září 2004 
      

   Odjezd v 10 hod. příjezd 19 hod. 
   Trasa cesty: 
   Fara Brno-Královo Pole 
   Předklášteří u Tišnova prohlídka areálu 
   Jednov prohlídka kostela 
   Jaroměřice prohlídka s výkladem, 
   růženec, mše svatá, odjezd do Brna. 
 

Nad obcí Jaroměřice u Jevíčka je známé poutní místo Kalvárie, které je v našich zemích ojedinělé, 
protože celým svým rozvržením připomíná Jeruzalémskou Golgotu v Palestině. Z obce Jaroměřice 
nahoru na Kalvárii vede křížová cesta k baroknímu poutnímu kostelu, který dal postavit pan Šubíř z 
Jaroměřic podle návrhu stavitele Santiniho v letech 1712-13 jako poděkování za vyslyšení proseb. 
Jméno dostali Jaroměřice po pražském biskupu Jaromírovi, který byl synem českého knížete Břetislava 
a bratrem českého knížete Spytihněva a Vratislava II. Jeho bratrem byl také Konrád, údělný kníže 
brněnský a Ota I., zvaný Sličný, údělný kníže olomoucký. Biskupský úřad v Praze zastával v letech 
1068-1089. Zemřel v uherském Ostřihově 26. 6. 1089 a pohřben byl na pražském hradě. Biskup 
Jaromír osadu Jaroměřice nově zorganizoval. Také proto po něm dostala jméno. Usedlíci v této osadě 
se nazývali "Jaroměřici", to jest lidé Jaromírovi. 
 
 Po dlouhé době, kdy byla fara v Jaroměřicích neobsazena, přišli před několika lety na Kalvárii polští 
řeholní kněží: Pasionisté. Kolébka pasionistů stála na Monte Argentario u města Orbetello blízko 
toskánského středomořského pobřeží. Úmyslem zakladatele řádu pasionistů sv. Pavla od Kříže bylo 
založit řád, ve kterém by bratři vedli život s energií jezuitů a v samotě kartuziánů. Když papež Benedikt 
XIV uznal Pavlovu řeholi, řekl : "Řád, který měl být zřízen první, byl založen poslední".  
 
Roku 1769 se Pavel od Kříže, jako generální představený řehole pasionistů, přestěhoval do Říma. 
Poslední dva roky života strávil v klášteře sv. Jan a Pavla, který se stal trvalým sídlem generálních 
představených. V tomto klášteře Pavel od Kříže 18. října 1775 zemřel a tam byl také pochován. Papež 
Pius IX. ho roku 1853 vyhlásil za blahoslaveného a roku 1867 za svatého. Sv. Pavel od Kříže patřil 
mezi nejvlivnější kazatele 18. století. S vnějším působením spojoval hluboký vnitřní život, bohatý na 
mystické zážitky. Hlavním cílem jeho duchovního života byl trpící Kristus, kterého nazýval  
"ukřižovaná Láska".  
 
Sliby : pasionisté skládají kromě tří obvyklých slibů (čistoty, poslušnosti a chudoby) ještě čtvrtý : slibují 
šířit úctu k utrpení Páně.  
Srdce : ve středu srdce je řecko - latinský nápis "JESU XPI PASSIO", což znamená "Umučení Ježíše 
Krista". Na koženém opasku je růženec s oboustranným křížem - na jedné straně obraz Krista, na 
druhé straně obraz Matky Boží Bolestné a latinský nápis "Matko Bolestná, oroduj za nás". V růženci 
je vetknutý ještě jeden křížek z pěti zrnek, který je symbolem pro pět ran Kristových.  
 
  
  


