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Historie křížové cesty
Po zániku hradu Grünberg přešel kopec i s okolní krajinou v roce
1699 do vlastnictví kláštera Hradisko u Olomouce. Zrušením řádu
Josefem II. se majetek dostal Náboženské matici, která jej roku
1825 prodala továrníkovi Karlu Přízovi z Brna. Rodina Přízova
sídlila v konickém zámku a podporovala rozvoj panství i českého
obyvatelstva. Kolem roku 1858 bylo na kopci vybudováno 14
kapliček s obrazy křížové cesty. Stražisko se postupně stalo
vyhledávaným poutním místem hlavně o 1. zářijové neděli. Protože
lokalita je vystavena velké nepřízni počasí, bývají zapotřebí
rozsáhlejší údržby kostela i křížové cesty.

Křížová cesta
Symbolizuje utrpení Ježíše Krista, které podstoupil na své cestě
z Jeruzaléma na kopec zvaný Kalvárie, kde byl ukřižován.
Křesťané se od počátku snažili si tuto cestu utrpení připomínat a
alespoň v duchu prožívat. Proto se hlavně na poutních místech
budovaly plastiky a rozvěšovaly obrazy, které znázorňovaly
události křížové cesty. Takovým způsobem vznikaly nám známé
„křížové cesty“ již v průběhu 15. století především zásluhou
františkánů. Jednotlivé události se čerpaly jak z biblického
podání, tak z tradice a z apokryfů. Počet jednotlivých „zastavení“
se většinou ustálil na 14.
Následujících 14 fotografií dokumentuje zrenovované obrazy
z kapliček křížové cesty podél cesty ke kostelu Andělů Strážných
na Stražisku.
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Opravy křížové cesty
Opravy křížové cesty jsou doloženy v letech 1880, 1900, 1906 a
1909. Přemalbu obrazů v roce 1911 provedl malíř Jindřich Kafka
z Černovíra, v roce 1939 přemaloval obrazy Josef Vyjídáček
z Prostějova a v roce 1974 František Flasar z Červenky.

Křížová cesta spolu s kostelem Andělů Strážných jsou od 3.5.1958
kulturní památkou č.32629/7-5792.

Poděkování
K poslední opravě křížové cesty v letech 2014-2015 došlo díky
snaze několika lidí. Nový majitel pozemku nejevil snahu o opravu.
Proto díky iniciativě obce Stražisko (se starostou J. Krönerem),
která se stala vlastníkem památky, poskytl Krajský úřad v Olomouci
příspěvek na stavební úpravy kapliček jednotlivých zastavení
křížové cesty. Potřebné stavební práce (odvodnění, fasáda, dlažba,
zastřešení apod.) za více než 700 000Kč provedla firma Stamo s.r.o.
z Konice. Přemalbu obrazů, kterou provedla Mgr. Erika Bábková
z Prostějova, finančně zajistil PaedDr. František Ošlejšek z
Mostkovic. Nové rámy obrazů vytvořil Jiří Růžička z finančních
prostředků obce.
Kapličky křížové cesty po opravě znovu vysvětil správce farnosti
P. Mariusz Radaczynski v neděli 29.3.2015.

Díky patří všem, kteří se o opravu této kulturní památky zasloužili a
jakkoli se na ní podíleli.
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