
 

KŘÍŽE V NAŠEM MĚSTĚ 

 

 

 

Po loňských postních křížích a adventních kapličkách 

nabízíme další pokračování. Zkuste během postní doby dle 

obrázku a popisu najít a navštívit šest křížů. Něco se dozvíte, 

něco uděláte pro své zdraví i duchovní život.  

Hledejme i v současnosti nové možnosti k vyjádření své víry. 

Pokud dodržíte uvedené termíny  (nebo i sobota odpoledne 

před nedělí),  možná u kříže najdete i malou odměnu ☺. 

 

Zpracováno ve farnosti sv. Martina, Třebíč 2021 

  



1. neděle postní: 21. února 2021 

I kříže mohou měnit svá stanoviště. 

Loni jsme psali o dvou křížích, které 

kvůli úpravě silnice musely být 

přemístěny z jedné strany ulice na 

druhou. Ovšem tento litinový kříž byl 

loni přestěhován v rámci jedné 

„kolonky“ hned o několik ulic. 

Nejdříve stál na rozcestí v polích, ale 

po okolní stavbě baťových domků a 

oplocování zahrádek se najednou ocitl 

v zahradě soukromého domu. Město 

Třebíč ho nyní nechalo krásně opravit a umístit na příznivější 

veřejný pozemek v lokalitě Hájenky u silnice do Starče. Najdete 

ho, i když na mapě je ještě na původním místě? 

2. neděle postní: 28. února 2021 

Krásný kříž se nachází na romantickém 

skalním ostrohu zmiňovaném už 

v nejstarších textech o  městě Třebíči a 

pojmenovaném dle zde žijících zvířat. 

Mohli to být kanci, ale spíše jde o 

zkomoleninu německého Gänsenberg 

(Husí kopec). Dnes by jakákoliv 

zvířata určitě vyhnal rušný průtah 

v blízkosti. Na kříži je letopočet 1882 a 

připomíná místo a rok tragédie, kdy se 

zde splašili koně a vozka si srazil vaz.  

R. 2020 byl kříž odborně opraven kameníkem Petrem Urbanem.  



3. neděle postní: 7. března 2021 

Nad dnešní zastávkou MHD 

Cyrilometodějská stával ve svahu 

domek a vedle něj schodiště s vysokým 

křížem. Při bourání domku byl 

nepohodlný starý kříž zcela záměrně 

zlikvidován…   Zbožná, leč chudá paní 

z té ulice po smrti svého tatínka 

zdědila v Trnavě stodolu. Tu prodala 

a za utržené peníze nechala r. 1970 

kameníkem Šoukalem z Rudíkova 

postavit na stejném místě kříž nový. 

Soudruhům kříž opět vadil a měl být znovu odstraněn. Nedaleko 

bydlící aktivní věřící s pomocí slušného člověka na stavebním 

oboru se zasadili o jeho umístění těsně u svého domu, čímž ho 

zachránili. Syn té ženy se později stal knězem. 

4. neděle postní: 14. března 2021 

Jeden z mála dřevěných křížů na území 

města je schovaný při pěšince mezi 

zahradami v městské části, která byla 

ještě do roku 1960 samostatnou obcí. 

Když stojíte na návsi u kaple, dejte se 

v rohu mírně z kopce. Kromě kříže na 

Vás čeká ještě obrázek Panny Marie, 

původní vesnická atmosféra, a zájemce 

i pěkná procházka podél Týnského 

potoka. Dokážete vyjmenovat další 

dřevěné kříže ve městě?  



5. a   6.  neděle postní:  21. a 28. března 2021 

 Přes 5 metrů vysoká kamenná Boží muka 

jsou zcela ojedinělou sakrální památkou 

z roku 1665. V 70. letech min. století toto 

skvělé dílo bylo záměrně poničeno a 

trosky jako stavební odpad (!) pohozeny 

na blízký pozemek. Odtud byly kamenné 

úlomky skupinou věřících občanů tajně 

odvezeny, tím zachráněny, a prozíravě 

ukryty na dvoře jednoho statku ve Stříteži. 

V letech 2005-2006 tato Boží muka, díky mimořádně opatřeným 

finančním prostředkům a zachovaným troskám, byla kompletně, 

náročným postupem zrekonstruována. V "lucerně" této stavby 

(zcela nahoře) se nacházejí čtyři výklenky, v nichž jsou 

umístěny postavy Bičovaného Krista, Immaculaty, 

sv. Šebestiána a sv. Rocha.  Boží muka (téměř zázračně 

obnovená po více než 30 letech) byla znovu požehnána v květnu 

2006 děkanem P. Jiřím Dobešem. Před nimi se nachází kamenný 

kříž ve tvaru jehlanu se širokou základnou. Na kameni je 

letopočet 1623. Ke kříži se váže pověst 

o zpupném kovářovi. I tento kříž má za 

sebou pohnutý osud. V 70. letech min. 

století byl rovněž svévolně odstraněn a 

pohozen v zámecké zahradě. Skupinka 

věřících jej vzápětí vrátila na původní 

místo, načež byl znovu velice nešetrně 

odvezen a odložen v zahradě zámku. 

Na své původní místo se vrátil až 1990. 


