LURDSKÁ JESKYNĚ
V BOHUTICÍCH

HISTORIE
BOHUTICKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY
Snahy faráře Práška vysvěcením Lurdské jeskyně neskončily. Další metou mělo být vybudování Svatováclavského parku, kde na polích pod hřbitovem chtěl
zřídit 14 zastavení „Křížové cesty“, pro něž objednal
celkem 54 soch v životní velikosti. Výroba těchto soch
byla roku 1930 zadána sochaři Bohumilu Bekovi z Kutné Hory. Ten roku 1937 předal poslední kus unikátního
díla z cedrového a lipového dřeva.
Bohužel druhá světová válka přerušila rozvoj tohoto
ambiciózního díla a konečné umístění soch na svá
místa. Ty byly proto přestěhovány do přístavku u Lurdské jeskyně. K posvěcení Křížové cesty v Bohuticích
došlo dne 27. února 1944.

Farář p. Antonín Prášek, (1886–1959) si ze svých cest
po světě – na jeho náhrobku na místním hřbitově je
uvedeno „...poutník lurdský a jeruzalémský...“ – přinesl touhu vybudovat z Bohutic důstojné poutní místo.
Prvním krokem k uskutečnění tohoto plánu bylo vybudování Lurdské jubilejní jeskyně. Díky jeho vytrvalosti a také výborným organizačním schopnostem
byla v prostoru pod hřbitovem dne 8. července 1928,
arcibiskupem pražským dr. Fr. Kardačem, slavnostně
vysvěcena zmenšená kopie Lurdské jeskyně s oltářem
z kararského mramoru.
Od toho dne se každoročně konalo několik poutí, hlavně věřících z brněnského okolí a jižní Moravy, výjimkou však nebyli ani poutníci z míst vzdálenějších,
např. z Rakouska či Německa. Počet poutníků v meziválečném období někdy dosahoval až 7000 za den.
Dle dobových záznamů dokonce přijížděly celé poutní
vlakové soupravy.

Po válce se už plán nepodařilo dokončit. V roce 1977
byly sochy přemístěny do hřbitovní kaple. Po opravě
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích v roce
1986 byly pak sochy umístěny právě tam.

Paradoxně po revoluci v roce 1989
byl osud soch Bohuticím vzdálenější než kdy před tím. V roce 1991
byly sochy na základě rozhodnutí
Olomoucké arcidiecéze odprodány
do farnosti Žarošice. Odtud sochy
putovaly do Velké Říše do kláštera
premonstrátů, kde byly uloženy
na tamní zahradě.
V roce 2007 se díky úsilí farnosti a obecního úřadu podařilo navrátit sochy Křížové cesty zpět do Bohutic. V červnu 2007 zapůjčila farnost Bohutice sochy obci Bohutice
na dobu 25 let. Ve stejném roce byly sochy zpřístupněny
veřejnosti.
Obec Bohutice se snaží zajistit prostředky na jejich restaurování s cílem vytvořit důstojnou expozici Bohutické křížové cesty.
Prohlídky Expozice Bohutické křížové cesty pro skupiny i jednotlivce po dohodě na tel. 724 183 293
nebo na tel. 732 860 587.
Pro skupiny je možno zajistit rovněž další program (pohoštění, ochutnávka vín, posezení ve vinném sklípku).

SOUČASNÁ EXPOZICE

OBEC BOHUTICE
Obec Bohutice leží jihozápadně od Brna nedaleko Moravského Krumlova. První písemná zmínka o obci pochází z roku
1253. Obec bývala vždy zemědělsko-vinařskou oblastí a známou se stala zejména díky pěstování a šlechtění ovocných
stromů (samostatná odrůda „Bohutická Meruňka“ – Abricot
Surce de Bohutice). K dalším pamětihodnostem patří zámek,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní kašna, barokní sochy svatých nebo zámecké sklepy.

... CESTA DO BOHUTIC
Soubor 54 soch v životní velikosti je sestaven do čtrnácti zastavení. Jednotlivá zastavení jsou umístěna ve
2. poschodí zámku v Bohuticích.
V přední části expozice je rovněž vystaveno originální
přenosné harmonium, které bylo používáno při poutích k Lurdské jeskyni.

Do Bohutic se lze dostat po silnici č. 53 Brno – Znojmo. U obce Branišovice odbočte vpravo na silnici č. 396 směr Moravský Krumlov a asi po 7 km v pozvolném stoupání odbočte
vlevo do Bohutic.
Bohutice leží rovněž na železniční trati č. 244 Brno-Hrušovany nad Jevišovkou.
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Součástí expozice jsou také slavností obřadní ornáty
a pluviály z majetku farnosti Bohutice.
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Obecní úřad Bohutice
Bohutice 8, 671 76
Tel/Fax 515 336 315
e-mail: oubohutice@tiscali.cz
www.bohutice.cz
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BOHUTICKÁ
KŘÍŽOVÁ CESTA
STÁLÁ EXPOZICE
ZÁMEK BOHUTICE

www.bohutice.cz

