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4. Výzva - Křížová cesta „U svaté”, Křepice
GPS: 48.9933392N, 16.7277447E
Web: Křížová cesta "U svaté" Křepice | Farnost Brno-Žabovřesky (sdb.cz)
Tel.: 541 213 110
E-mail: farnost@brno.sdb.cz
Najdete nás: 900 m jihovýchodně od centra obce
Provozovatel: Farnost Brno - Žabovřesky
V poutním areálu zvaném "U svaté" se nachází křížová cesta, kopie sochy Krista z Rio de Janeira a sochy
sv. Cyrila a Metoděje. Byla postavena díky úsilí kněze Metoděje Kuběny roku 2002. Tvoří ji čtrnáct dřevěných
křížů, které zhotovil místní truhlář. Na nich jsou připevněny tabule s netradičními vypálenými kachličkami s obrazy.
Patnácté zastavení je u třímetrové dřevěné sochy Krista jako symbolu Vzkříšení.
Cesta vede údolím 14 kapliček k poutnímu místu zvanému „U Svaté“. Zde podle pověsti vytryskl pramen, když
toto místo navštívil svatý Cyril (v 9. století). Tak vznikla tradice, že se jedná o svatou vodu, a proto se pramen
jmenuje Svatá. Za vstupní branou do areálu stojí dvojice sloupů se sochou Panny Marie Neposkvrněné a sochou
Hostie, mezi kterými je zasazen Kristův obraz. V údolí najdeš celkem tři kapličky, zasvěcené Panně Marii, sv.
Cyrilu a Metodějovi a sv. Gorazdovi. Pod poslední kapličkou vyvěrá Gorazdův pramen s léčivou vodou, která se
svým složením podobá vodě světoznámého francouzského poutního místa Lurdy (vody se můžeš napít nebo si ji
nabrat do lahve).
Zajímavost: Slavnostní pouť se zde koná v neděli, která je nejbližší svátku Cyrila a Metoděje (svátek slavíme 5.
července).

Areál je přístupný každý den bez omezení (ve večerních hodinách je zavřeno).

Úkol: Vyfotografuj se u některé ze soch, zastavení či kapliček a fotku pošli do soutěže.
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Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!

