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CITÁTY ZE ŠUMICKÝCH KŘÍŽŮ, SVATÝCH OBRÁZKŮ A SOCH.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kamenný kříž je na dolním konci vesnice po levé straně vedle silnice vedoucí do Uherského
Brodu.
Na přední straně kříže:
VE STRASTI V KŘÍŽI SVÉM
POHLEĎ A ROZVAŽ SOBĚ
JELI BOLEST JAKO BOLEST.
m. a.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ze zadní strany kříže:
KE CTI BOŽÍ A K MILÉ VZPOMÍNCE
TENTO KŘÍŽ POSTAVEN OD DOBRODINCŮ
FARNOSTI ŠUMICE
LÉTA PÁNĚ
1907.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kamenný kříž na dolním konci za drahou v části zvané Vlachňová.
Je kombinovaný. Kříž je kovový a podstavec je kamenný.
Na přední straně kříže je tento citát:
POZDRAVEN BUĎ SVATÝ KŘÍŽ,
NA NĚMŽ UMŘEL PÁN JEŽÍŠ,
POLITUJ HO DUŠE MÁ,
ABYS BYLA SPASENÁ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Na zadní straně kříže je napsané:
KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ
OD RODINY KOZUBOVÉ
1943
Na kříži je napsané:
KRISTUS VÍTĚZÍ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kříž u kostela je kamenný a je asi nejstarším křížem ve vesnici. Byl postavený v roce 1863 na
počest tisícího příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje do našich zemí. Je to kulturní památka.
Je bez citátů a je vyzdobený různými motivy a je tam datum postavení, rok 1863.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hlavní kříž na hřbitově.
Z přední strany:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ VYSOCE DŮSTOJNÝ PAN PÁTER
LEOPOLD VRBÍK.
Je zde vytesaný kalich s hostií a džbánkem.
Z levé strany:
NECH AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI:
AMEN.
Z pravé strany:
TENTO KŘÍŽ VĚNOVAL VYSOCE DÚSTOJNÝ PAN RADA
LEOPOLD VRBÍK, DĚKAN A FARÁŘ V ŠUMICÍCH
SVÝM FARNÍKÚM L.P. 1905.
Ze zadní strany:
DEJ JIM PANE LEHKÉ ODPOČINUTÍ
A SVĚTLO AŤ JIM SVÍTÍ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kříž na Podmočidlí se nachází u silnice vedoucí ze Šumic na Nezdenice a je kamenný.
Z přední strany:
V horní části je kříž s Kristem. Uprostřed je kalich s hostií
Pod ním je Pana Marie s květem.
Z levé strany:
Vytesané kladivo, kleště a květina.
Z pravé strany:
je srdce propíchnuté hřeby a květiny.
Kdy byl tento kříž postavený a kdo ho nechal postavit, tam není. Podle výzdoby připomíná
kříž na dolním konci vesnice.

Na všech křížích je v horní části ukřižovaný Kristus a pod ním je soška Pany Marie.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kromě těchto pěti křížů kamenných byl u kostela postavený před vchodem na choru kříž
dřevěný, který byl při opravě kostela odstraněn.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Posledním křížem, o kterém se chci zmínit je železný, pozlacený kříž na věži nově
postaveného kostela. O zboření a postavení nového kostela se začal snažit farář Josefík už
v padesátých letech. Aby svoji snahu podpořil, nechal kostel uvnitř podepřít trámy, začal
kupovat cihly a jiný stavební materiál a za velké pomoci občanů opravil ve farském dvoře,
starou stodolu, která měla sloužit jako provisorní kostel po dobu výstavby nového. Bohužel
mu jeho snažení nebylo nic platné a povolení ke stavbě nedostal. Opravená stodola byla
dokonce vysvěcena. Sloužila později jako taneční sál, promítaly se v ní filmy a divadelní hry.
Teprve za faráře Vincence Sváka se získalo povolení ke zboření stávajícího kostela a
postavení nového. Základní kámen byl posvěcen papežem Janem Pavlem II. v Praze 27.
dubna 1997 při jeho návštěvě naší republiky.
A tak se nejdříve starý kostel zbořil a začal se za velké pomoci místních občanů stavět.
Rovněž se pořádaly sbírky na dostavbu nového kostela. A tak 25. června 2000 byla stavba
vysvěcena a chrám Narození Panny Marie začal sloužit věřícím.
Farář Svák se dostal do sporu se svými nadřízenými za to, že nepostavil nový kostel
v moderním stylu a později byl přeložen ze Šumic na jinou fáru. Dokonce přestal vykonávat
církevní povinnosti a jezdil u Charity jako řidič. Pro obec to byla velké ztráta.
Po dobu jeho výstavby se konaly mše a další náboženské obřady ve farní dvoraně, kde do
postavení nové tělocvičny prováděla škola tělocvik.
Na pozvánce k vysvěcení kostela jsou tyto verše
:
JSOU NAŠE CHRÁMY JAKO DRAHOKAMY
VSAZENÉ DO KORUNY KRÁLOVSKÉ A TISÍC LET JIŽ ZDOBÍ ZEM
V ČAS PŘÍJEMNÝ I V ČASE ZLÉM
JAKO HROMOSVODY OCHRANNÉ PRSTEM SVÝCH VĚŽÍ
STŘEŽÍ ŽIVOT TVŮJ.
A TY JSI JEDEN Z NICH KAMENÍ ÚHELNÝ
ROZROSTLÝ DO ROZMĚRŮ DOMOVA NEBESKÉHO.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Naopak nový dřevěný kříž byl v září 2006 postavený na Nivě u rybníků.
Tolik se mně podařilo zjistit o křížích i jejich historii.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kromě křížů byly ve vesnici vybudovány 4 obrázky. Byly to skříňky ve tvaru domečku
připevněna k železnému, dřevěnému nebo betonovému sloupku a v nich byl obrázek Panny
Marie. Kdo je nechal postavit, se mně nepodařilo zjistit.

Z těch pěti se v původním stavu zachoval jen obrázek na Záhumní před domem čp. 455
rodiny Žampachových, kteří o něj pečují. Později byly obrázky Panny Marie nahrazeny jejími
soškami.
V období velikého sucha se k tomuto obrázku chodilo po ranní mši prosit Panu Marii, aby
začalo pršet. Bylo to hlavně v roce 1947 za velikého sucha, kdy studny vysychaly, v řece
Olšavě netekla před den žádná voda a úroda na polích usychala.
Obrázek umístněný mezi vesnicemi Šumice a Nezdenice byl při opravě silnice odstraněn a již
tam nebyl nový obnoven.
Podobný osud potkal i obrázek na Nivě v místě dnešních rybníků, kde byl místo něho v září
2006 postavený kříž dřevěný.
Smutný osud potkal i obrázek umístněný na hranici katastru obce na dolním konci u silnice
ve směru na Uherský Brod. Ten byl rovněž odstraněn a nahrazen novým kamenným. Ten
nechali postavit rodiče Lubomíra Veleckého, jako poděkování za to, že se jejich syn uzdravil
po těžké autonehodě. Uvnitř je umístěna soška Panny Marie.
Poslední obrázek se nachází za vesnicí v části zvané na Lázku. Tento původní dřevěný
obrázek byl odstraněn a nahrazený kamenným pomníkem s reliéfem Panny Marie.
Z přední strany je nápis:
MATIČKO PROVODOVSKÁ ORODUJ ZA NÁS.
VEĎ NÁS A OCHRAŇUJ
VE VŠECH NEBEZPEČÍCH ŽIVOTA:
Ze zadní strany je nápis:
KU CTI MATKY BOŽÍ POSTAVILI CTITELÉ MARIÁNŠTÍ.
L.P.1949.
Kolem tohoto obrázku se chodilo s procesím na pouť na Provodov. Po polní cestě, která tady
vedla, se chodilo v sobotu za zpěvu náboženských písní na Provodov, kde se přespalo, kde se
dalo a v neděli se pak po mši vracelo procesí zpátky přes les domů.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kromě křížů a obrázků jsou ve vesnici ještě dvě sochy. U kostela je postavena socha Jana
Nepomuského, která byla původně umístněná ve výklenku školy a při její opravě byla
přemístěná do kostelní zahrady. Na ní je citát:
JANE Z NEPOMUKU, SVATÝ JANE NEPOMUCKÝ
ORODUJ ZA NÁS.
Druhá socha je socha pany Marie umístěná na kopci v Mrtvé uličce.
Z přední strany je nápis:
VÍTĚZNÁ OCHRÁNKYNĚ MORAVY
ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉHO.

Ze zadní strany je nápis:
POSTAVENO NÁKLADEM CTITELŮ
MARIÁNSKÝCH.
L.P.1950.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kromě těchto církevních památek je na místním hřbitově celá řada křížů, které byly z počátku
dřevěné, později železné a kamenné. V současnosti jsou nahrazovány novými pomníky.
V současnosti jsou na hřbitově železné kříže jenom dva a to jeden na hrobě rodiny Válků a
druhý na hrobě rodiny Hrušků.
Poslední železný kříž, který byl u hrobu padlých německých vojáků za druhé světové války,
byl po jejich exhumaci očištěn a opraven a postaven v Hradské, kde tragicky zemřel
24. listopadu 1990 Milan Janča.
,,,,,,,,,,,,,,,,,
Na místním hřbitově je hrob farářů, kteří působili na zdejší farnosti. Celkem jsou tam
pohřbeni 4 faráři. Součástí jejich pomníku je rovněž kříž, na kterém je ukřižovaný Kristus.
Na vrcholu kříže je napsáno:
MIC EST REX JUDAE O RUM.
Pod křížem je napsáno:
JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ a ŽIVOT.
Pod jmény pohřbených farářů je napsáno:
VĚŘÍME V ŽIVOT VĚČNÝ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Všechny tyto informace jsem opsal z jednotlivých pomníků co nejpřesněji. Pokud jsem se
dopustil nějakého omylu, budiž mně prominuto.
U všech křížů, obrázků a soch se pravidelně mění květinová výzdoba a zapalují svíčky. Kdo
se o to stará a kdo tam tuto výzdobu zajišťuje, není mně známo. U většiny křížů, obrázků a
soch jsou vysázeny lípy.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
K tomuto textu jsou přiloženy přílohy jednotlivých křížů, obrázků a soch. Jejich fotografie
jsem sám pořizoval.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Grafickou úpravu na jednotlivých listech provedl můj syn Petr.
Informace jsem postupně zjišťoval, vyhledával a zapisoval během roku 2012.
Ladislav Šidlo, učitel v důchodu.

KAMENNÝ KŘÍŽ NA DOLNÍM KONCI VESNICE

KAMENNÝ KOMBINOVANÝ KŘÍŽ NA VLACHŇOVÉ

KAMENNÝ KŘÍŽ U KOSTELA

HLAVNÍ KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ

KAMENNÝ KŘÍŽ NA PODMOČIDLÍ

DŘEVĚNÝ KŘÍŽ U RYBNÍKŮ

ŽELEZNÝ POZLACENÝ KŘÍŽ NA NOVÉM KOSTELE
CHRÁMU PANNY MARIE V ŠUMICÍCH
VYSVĚCENÝ DNE 25.6.2000

OBRÁZEK PANNY MARIE NA ZÁHUMNÍ

OBRÁZEK PANNY MARIE U SILNICE DO UH. BRODU

OBRÁZEK PANNY MARIE NA LÁZKU

SOCHA JANA NEPOMUCKÉHO

SOCHA PANNY MARIE V MRTVÉ ULIČCE

KŘÍŽ NA HROBĚ FARÁŘŮ

ŽELEZNÝ KŘÍŽ NA HROBĚ RODINY VÁLKŮ

ŽELEZNÝ KŘÍŽ NA HROBĚ RODINY HRUŠKŮ

ŽELEZNÝ KŘÍŽ V HRADSKÉ NA PAMÁTKU
MILANA JANČE

ŘEZBÁŘSKÉ PRÁCE S NÁBOŽENSKÝMI MOTIVY
PANA JANA SLÍVY ŠUMICE 464

CO JE NAPSANÉ NA KŘÍŽÍCH A POMNÍCÍCH
NA HŘBITOVĚ V ŠUMICÍCH.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
KROMĚ JMÉN A DATUMU NAROZENÍ A ÚMRTÍ JSOU TAM NAPSANÉ
NA SPODNÍ ČÁSTI POMNÍKU I RŮZNÉ CITÁTY.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ZA VAŠE PRÁCE A STAROSTI, DEJ VÁM BŮH VĚČNÉ RADOSTI.
,,,,,,,,,,,,,,,,
VĚŘÍME V ŽIVOT VĚČNÝ.
,,,,,,,,,,,,,,,,
NEZTRATILI JSME SE, ŠLI POUZE NAPŘED.
,,,,,,,,,,,,,,,
SMILUJ SE BOŽE NAD DUŠEMI RODIČŮ NAŠICH A DEJŽ NÁM,
ABYCHOM JE V RADOSTI VĚČNÉ SLÁVY SPATŘILI.
,,,,,,,,,,,,,,
SMRTÍ ŽIVOT NEKONČÍ.
,,,,,,,,,,,,,,
SLZU V OKU, V SRDCI ŽAL, CO DRAHÉ BYLO NÁM
TO OSUD VZAL.
,,,,,,,,,,,,,,
MĚJTE SE NAVZÁJEM RÁDI, PROTOŽE LÁSKA JE Z BOHA,
BŮH JE LÁSKA.
,,,,,,,,,,,,,
POSLEDNÍ SBOHEM.
,,,,,,,,,,,,,,
TÍSÍCERÝM ČLOVĚK NEVYJÁDŘÍ SLOVEM,
CO TU LÁSKY ODPOČÍVÁ POD TÍM CHLADNÝM ROVEM.
,,,,,,,,,,,,,,
OTČE NÁŠ – BUĎ VÚLE TVÁ.
,,,,,,,,,,,,,,
MŮJ JEŽÍŠI – MILOSRDENSTVÍ.
,,,,,,,,,,,,,,
ZDE KLID A MÍR.
,,,,,,,,,,,,,
BLÍŽ K TOBĚ BOŽE MŮJ.
,,,,,,,,,,,,,,
KDO V SRDCÍCH ŽIJE – NEZEMŘEL.
,,,,,,,,,,,,,,
BYL JSEM MLÁD A CHTĚL JSEM ŽÍT,
VŠAK PÁN MĚ POVOLAL, MUSEL JSEM JÍT.
,,,,,,,,,,,,,
Nejčastěji je tam napsaný citát VZPOMÍNÁME a ODPOČÍVEJTE V POKOJI.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Přečetl z pomníků a křížů dne l9.května 2012
Ladislav Šidlo, učitel v důchodu.

A
CO ŘÍCI NA ZÁVĚR.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Každá vesnice má nějaké náboženské symboly. Buď jako kapličky nebo jiné kulturní
památky postavené našimi předky. Mnohé obce třeba jako jsou, Nezdenice mají u každé
silnice zbudované kapličky.
Šumice zase postavily na všech přístupových hlavních i polních cestách kamenné kříže
nebo obrázky nebo sochy. Nechali je postavit místní farníci při různých příležitostech. Třeba
při nějakých tragédiích v rodinách.
Ve vesnici je postaveno celkem 5 kamenných křížů a jeden dřevěný. Dále tu původně bylo
5 obrázků a 2 sochy. Původně stal dřevěný kříž u kostela před vstupem na chóru, který byl
postavený jako misijní kříž.
Některé původní obrázky byly nahrazené novými kamennými. Je o ně pravidelně
pečováno a výzdoba je měněna. Obrázek mezi Nezdenicemi a Šumicemi byl odstraněn při
úpravě silnice
Dva kamenné kříže a to na dolním konci a na Vlachňové byly opraveny a zrestaurovány.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

V Šumicích dne 5. listopadu. 2012.

Tato publikace byla vydána za pomoci vedení firmy MOEL s.r.o. a Obecního úřadu v
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