
„Chtěli bychom naše slabosti, bolesti 
a rozbité vztahy minulosti i současnosti      
odevzdat Božímu milosrdenství.“ 

Tato věta se stala motem celé stavby kostela Božího milosrdenství 
a sv. Faustyny ve Slavkovicích. Na podzim roku 2002 vznikla 
podoba, původně kaple ze speciální modelové hlíny. Do zahájení 
stavby v květnu 2005 se sešlo okolo 1 mil. Kč. Začátkem července 
2005 se objevil jeden člověk, který si nechal dopodrobna vypovědět 
o celé stavbě i starostech s financováním. Na závěr rozhovoru řekl: 
„Již je to zajištěné. Veřejná sbírka poběží dál a já doplatím, co 
bude scházet.“ Poutní tradice začala v roce 2003 na neděli Božího 
milosrdenství. Tehdy se sešlo několik poutníků v kapli sv. Rodiny 
v Řečici s P. Janem Peňázem a doputovali na místo budoucí stavby 
do Slavkovic. Zde se s místními věřícími pomodlili Korunku 
k Božímu milosrdenství. Příští rok na tomto místě slavil první 
poutní mši Mons. Jiří Mikulášek. Na podzim 2007 se také 
uskutečnila první pouť k výročí smrti sv. Faustyny. 
  
Samotná stavba má pak být podobenstvím přibližujícím tajemství 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které je zdrojem milosrdenství. Jako 
vláha, která padá na střechu a je všechna svedena do mísy před 
vchodem, tak sestupuje Boží milosrdenství na paténu před oltářem 
u vchodu, aby obdarovala účastníky bohoslužby. Spoluúčast Panny 

Marie na zjevení Božího Milosrdenství je naznačena emblémem na zvonici. Začíná andělským pozdravem 
Ave Maria a končí naplněním Simeonova proroctví: „Tvou vlastní duši pronikne meč“. 
 
Křižanov - pověst vypravuje o jakémsi poutníkovi, který si dělal v 
hustých lesích, pokrývající celou krajinu křížky, aby nezabloudil. 
Osada obdržela jméno od zakladatele " Křižanov ". Skutečnost je 
pravděpodobně daleko prozaičtější. Prostě se zde křižovaly dvě 
nebo více cest. Historie je spojená s kolonizací pohraničního 
pralesa mezi Čechami a Moravou, koncem 12. a začátkem 13. 
století, za vlády českých králů Přemysla Otakara I. a Václava I. 
Zdejší kraj udělil lénem král Václav I. (1230-1258) správci 
(županu) brněnského kraje – kastelánu na hradě Veveří 
Přibyslavovi. Ten se oženil s dvorní dámou královny Kunhuty 
Sibylou a usadili se v Křižanově.  Zdislava byla jejich nejstarší 
dcerou. Měla čtyři sourozence: Petra a Libuši, Eufémii a Elišku. 
Jinak o jejím mládí soudobé prameny nic neříkají. Pozdější 
legenda, podle níž se sedmiletá Zdislava uchýlila do lesní samoty 
a tam se věnovala modlitbám, dokud ji rodiče nenašli a nepřivedli 
zpět domů, není ničím podložena. Kolem roku 1240 uzavřela 
sňatek se šlechticem Havlem Markvarticem z Jablonného 
v Podještědí. Stalo se tak za Havlova pobytu v Brně. Potom s ním 
přesídlila na hrad Lemberk v severních Čechách, kam se také šířil 
řád sv. Dominika. Zájem Zdislavy o tento řád potvrzuje založení 
klášterů na panství jejího manžela v Jablonném a Turnově. Její součinnost s novým řádem se nejvýrazněji 
projevila špitálním a sociálním apoštolátem. Pozdější tradice z ní vytvořila první českou terciářku řádu 
sv. Dominika. Žádné její životní datum není tak spolehlivě zaručeno jako rok smrti uváděný v Kronice tzv. 
Dalimila.  O místě hrobu je tradice jednoznačná. Byla pohřbena v klášterním dominikánském kostele 
v Jablonném v Podještědí a její hrob tam zůstal dodnes.  

Farní pouť 5. května 2012     Slavkovice, Křižanov  

Odjezd z Brna 8,30 hod          Příjezd 17,30 hod 



Program a trasa poutě: 
 8,30  hod.  Fara Královo Pole - odjezd 
10,00  hod.  Slavkovice mše svatá 
  Křížová cesta 
13,20 hod. Horní Libochovice  
  Kaple sv. Ludmily 
14,00 hod. Křižanov – komentovaná prohlídka 
   Kostel sv. Václava 
  Kaple sv. Barbory 
  Křižanovský zámek 
17,30 hod. Odjezd do Brna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt:   stasyn@seznam.cz      607 95 53 88          723 81 84 10        549 25 08 18           


