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ŽERŮTKY 
KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ    

 

Na místě chatrné zvonice postavil Kajetán Vašíček (starosta ze Žerůtek a hraběcí architekt)   

za pomoci všech občanů v roce 1861 kapličku 

v románském slohu.Téhož roku byla vysvěcena. Byla 

zasvěcena Panně Marii Sněžné, svátek připadá            

na 5. srpna. V průčelí kapličky stojí socha Panny Marie 

s Ježíškem. Po stranách jsou obrazy Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina          

a soška Panny Marie. V kapličce je ještě několik 

obrazů a dvě lavice.  Na čelní straně oltáře je nápis:       

„ ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU“ 

V roce 1862 se konala slavná vlastenecká pouť. Přijelo 

na ni mnoho vlastenců z Brna, z nichž mnozí bojovali  

v roce 1848 na pražských barikádách. Byl přítomen      

i známý skladatel Křížkovský. 

V osmdesátých letech 19. století nechal tehdejší 

starosta Adámek okolo kapličky vysázet alej deseti lip, 

z nichž většina tam roste dodnes. 

Dne 30. října 1910 byla po růžencové pobožnosti       

ve farním chrámu vykonaná malá pouť do Žerůtek,   

kde byl slavnostně zavěšen nový zvon, pořízený obcí 

Žerůtskou.. Zvon dodala zvonařská firma Hillerová – 

vdova & syn. V kapličce se účastníci pomodlili litanie a vrátili se do chrámu Páně v Lysicích, 

kde bylo svátostné. požehnání. 

 

 

OPRAVY KAPLE 

 

1.) V roce 1983 se provedla vnitřní úprava kaple, položila nová dlažba, vymalován interiér      

a opravena střecha. Protože na věžičce není pod křížem báň, byly dokumenty při opravě 

uloženy do skříňky, která je uložena v kapličce.  

 

2.) V roce 1985 byla opravena fasáda, znovu se obnovovala v roce 2009 panem Liborem 

Měcháčkem z Lačnova  za 59 000Kč, nalíčení fasády, nátěr dveří a svodů provedl pan 

Jaroslav Pařízek z Kozárova za 21 000Kč 

. 
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3.) Do kapličky byl v roce 2010 zaveden elektrický. proud a zvon převeden na elektrický. 

pohon. Je zajímavostí, že konstrukci pohonu provedl pan Ing. Mgr. Kilián z Brna - Bosonoh 

jako svou asi 400 zakázku ve své profesi, což jistě svědčí o kvalitní práci. 

 

4.) V roce 2012 byla v kapli instalována technologie na odstranění vlhkosti DRYMAT firmou 

DRYMAT Rabštenská Lhota v částce 68 000Kč. Tato technologie je stále v provozu. 

 

5.) V roce 2014 byla opravena vnitřní omítka kaple panem Honsnejmanem z Býkovic             

a panem Pernicou ze Žďárné za 13 400Kč. Vnitřní výmalbu provedl pan Alois Lizna z Lysic. 

 

6.) V roce 2018 před poutí byly opraveny schody do kapličky. Opravovala je paní Monika 

Lokajová s přítelem Janem z Kunštátu. 

 

KŘÍŽE 

 

1.) V roce 1878 byl u kaple postaven mramorový kříž obcí Žerůtskou. s kovovou ohrádkou 

Původně zde stál kříž dřevěný, 16. května 1790 svěcený. Kříž byl opraven v roce 2010 firmou 

Jana Ploce - Karetera ze Žernovníka za 32 000Kč. O pouti kříž požehnal P. Mgr. Slavomír 

Bedřich, farář lysický.. 

 

2.) Dne 21. 10. 1900 byl na Marku u cesty na Dlouhou Lhotu vysvěcen nový mramorový kříž, 

který, darovali Josef a Marie Kovářovi z Kunic na paměť úmrtí vnučky Františky Veselé      

ze Žerůtek č. 22, která zemřela 25. července 1900. Byl několikrát opravován. 

 

3.) Kříž dřevěný stával na poloviční cestě mezi Lysicemi a Žerůtkami naproti bílému – 

mramorovému kříži, který darovali Antonín a Anna Musilovi, jelikož dřevěný kříž věkem 

zchátral. Bližší informace o něm nejsou známé. Nový kříž byl posvěcen 22. října 1905. 

 Nápis „ Pochválen buď Ježíš Kristus.“ 

  

4.) V zatáčce před Lysicemi je postaven pomník v místě, kde při havárii na motocyklu  

4.srpna 1952 zemřeli pan Josef Fégl narozen 13.10. 1926 a pan Vladimír Holcner nar. 23.7. 

1932 

Nápis: Zde společně zemřeli tragickou smrtí 4. 8. 1952 

 Život byl krátký sen 

vzpomínky zbudou jen 

 

Zpracováno podle: 

 

Kroniky farnosti Lysice 

Knihy Lysice 1308 – 2008 

Novin a rukopisu zapůjčeném panem Antonínem Bočkem 

Informací Ing. Jiřího Hanzla 

 

 

 

 


