Malá sakrální stavba aneb kníničská kaplička sv. Ludmily
18.12.2021 pan farář Ludvík Bradáč zasvětil kapličku sv. Ludmile, průvodní slovo pronesla Dr.
Hana Dvořáková ředitelka etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně
a starostka obce uvázala atribut světice - bílý šál.
Křížky, kapličky, boží muka či smírčí kříže jsou obdivuhodné stavby. Nejsou nijak
monumentální a najdeme je běžně roztroušené v krajině. Jejich obdivuhodnost patří především
lidem, kteří je stavěli s úctou a pokorou. Sakrální stavby skrývají příběhy, jsou orientačním
bodem v krajině a úložiště informací a významných událostí. I my jsme se rozhodli postavit
kapličku. Stavěli jsme ji s úctou a pokorou. Svůj příběh si naše kaplička už prožít stačila. Její
zrod pronásledovala covidová doba. Tak jako se podepsala na komplikacích ve všech oblastech
našeho života, zdržela i stavbu tohoto svatostánku. Pokud se naši potomci budou zajímat
o historii obce dočtou se v kronice o tom, jak jsme bojovali s Covidem 19 v období stavebního
boomu v obci a že i budování naší kapličky epidemiologická opatření a lockdowny postihly.
Všechno však má svůj čas a důvod a kaplička, která nemá úplně typický kapličkový tvar, stojí.
Stavba kapličky vyžaduje několik kroků.
Za prvé je třeba mít projekt a prostor, kam kapličku postavit. Návrh Ing. Arch. Ondřeje Skály
je zajímavý a splňuje naše vize. Naše nová kaplička je oknem do duše krajiny. Místo pro naši
kapličku je nasyceno velmi pozitivní atmosférou. Na místě je vysazen památný strom - lípa
republiky. Jde o jeden z vrcholů horizontu nad obcí. Výhled do krajiny i do obce inspiroval nás
i pana architekta.
Za druhé je nezbytné rozhodnout, komu bude kaplička zasvěcena. Volba padla na sv. Ludmilu.
V základech kapličky najdete kámen přivezený právě pro tuto příležitost z posvátné hora Ararat.
Tato se nachází na východě Turecka, několik kilometrů od hranic s Íránem a Arménií. Hora je
opředena biblickou pověstí. Právě na ni údajně přistála po potopě světa Noemova archa.
Za třetí při stavbě kapličky potřebujete celou škálu spolupracovníků nejrůznějších profesí
a dovedností. Sponzorsky nám vybagrovala a vybetonovala podkladní desku firma Colas.a.s..
Skelet na míru a osazení realizovala firma Mikubi s.r.o. Děkujeme jim i ostatním, kteří se na
budování našeho svatostánku podíleli, jakoukoliv formou. Pomohli bohulibé věci.
Kaplička by měla mít i další rozměr, než jen duchovní. Má být místem osvěžení. Půjdete-li na
procházku, usedněte na lavičku a pokochejte se pohledem do naší nádherné krajiny, můžete
zapálit svíčku, položit kytičku nebo si dát svačinu…

