
OBNOVA KŘÍŽE SVATÉHO MARKA NA OKRAJI LYSIC 

 

Dřevěný kříž s obrazem sv. Marka stával od nepaměti na pozemku Pavla Hřebíčka z Lysic číslo. 111 

na vrcholu kopce Marek. Protože pro procesí ke kříži to bylo daleko, rozhodl tehdejší duchovní 

správce P. Václav Maxmilián Dorazil přenést kříž 25. dubna 1800 z vrcholu kopce Marek na 

současné stanoviště a požehnal ho.  

Protože kříž byl již sešlý, nechala v roce 1927 rodina Markova z Lysic č. 142 zhotovit nový kříž 

z modřínového dřeva. Obraz svatého Marka namaloval akademický malíř Daněk z Letovic. Za hojné 

účasti věřících byl kříž 31. 7. 1927 posvěcen Msgr. Krchňákem a Msgr. Adámkem za přítomnosti 

bohoslovce Bohumila Buriana z Drnovic.  

Na popud P. Františka Provazníka a pana Šafránka v roce 1995 byl již povětrnostními vlivy 

poškozený kříž z iniciativy rodiny Němcovy v roce 1995 opraven za pomocí tesaře pana Jiřího 

Opluštila. Z panelů se sestavila ohrádka okolo kříže a položila dlažba. Klekátko vyrobil pan Miloslav 

Koláček ml.  

Před vánocemi roku 1995 někdo dal na kříž věneček se svíčkami a ohořela barva. Neznámé osoby 

posunuly panely těsně ke kříži. Ani klekátko dlouho nevydrželo. Brzy bylo poškozené a někdo je 

odstranil, stejně jako tabulku s obrazem svatého Marka. 

Je vidět, jak si lidé váží práce druhých. Protože následnou úpravou okolo kříže nebyl zachován spád, 

tak desky, kterými byl kříž obložen, zahnívaly a i dřevo kříže bylo také sešlé. 

Stavem kříže se v červenci 2019 zabývala rada městyse Lysice. Člen rady Ing. Ladislav Horňanský 

(KDU – ČSL) byl pověřen zajištěním opravy, čí zhotovením kříže nového, památky po našich 

předcích. Kříž byl jeho přispěním vyroben a instalován na původní místo na podzim roku 2021. 

 

Svatý Marek – evangelista, byl žákem apoštola Petra a podle jeho kázání napsal své evangelium. 

V Alexandrii byl o velikonocích přepaden zástupem pohanů, kteří mu hodili provaz na hrdlo a 

smýkali ho ulicemi dokud neskonal. Jeho ostatky byly v 9. století přeneseny do Benátek.  

Hlavním jeho atributem (charakteristickým znakem) je okřídlený lev (začíná své evangelium 

kázáním sv, Jana Křtitele na poušti), psací náčiní, kniha nebo svitek. 

 

 

 


