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Slovo na úvod 

Když chceme ukázat duchovní smysl, který je vrozený člověku, musíme se 

vrátit k událostem takřka až na počátek lidské existence. Právě proto, že jsou tyto 

události základem lidských dějin, mohou být nastíněny jako příhoda, která se stala, ale 

je rekonstruována na základě údajů ověřitelných jen podle nynějších důsledků. Kdyby 

se nevzpomínalo na tyto předhistorické události, nedala by se pochopit nynější situace 

světa, ani by nebylo možné všeobecně vytušit, kam lidské dějiny směřují. Pro toto 

všechno se snažíme historické události chápat v souvislostech. Do jaké míry jsme dnes 

schopni ukázat události, které předcházely přítomnou lidskou historii a byly její 

příčinou? Jaký smysl dávají lidské existenci? Jsou-li s to usměrňovat lidskou 

zkušenost, jaká má být její konečná forma? 

Tato brožura, která se Vám dostává do rukou, částečně v průřezu nastiňuje 

historii 200 let kostela Panny Marie Nanebevzaté. Vede nás k zamyšlení, co všechno 

se odehrálo v těchto zdech za tu dobu: kdo pracoval na znovuvybudování tohoto 

chrámu, na jeho opravách, generace, které se střídaly a přicházely sem, jaký odkaz 

zanechaly a jaký byl přínos těchto lidí pro celou obec. Byla to víra, která formovala, 

dodávala sílu, pomáhala překonávat obtíže v jejich životě. Jaké memento k zamyšlení 

se nám nabízí dnes pro náš život? Člověk pociťuje, že je sevřen mezi rozporné síly, 

mezi protichůdné požadavky, má zkušenost, že je pomíjivý a křehký. Ale v nitru touží 

po nesmrtelnosti… Po dokonalosti…  

Kéž nám tyto stránky pomohou alespoň částečně najít smysl a orientaci v našem 

každodenním životě. I dnes totiž platí, že kde je mezi lidmi láska, tam je Bůh. 

 

 

 

           P. Stanislav Čevela 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hnojicích 

Historie 

Nejstarší písemný doklad o existenci kostela v Hnojicích pochází z listiny 

datované rokem 1302. V letošním roce si tedy také připomínáme 710 let od první 

písemné zmínky. Jedná se o listinu psanou latinsky, kde se uvádí, že Blud ze Starého 

Jičína dává hnojickému kostelu desátky ze svého dvora v Pňovicích. Tento dokument 

dokládá, jakým způsobem byly zajištěny nižší církevní instituce a farnosti. Listina je 

přímým důkazem, že již před rokem 1302 byl v obci Hnojice kostel a fara. O 

charakteru těchto staveb nevíme, můžeme se však domnívat, že tyto stavby byly ze 

dřeva, tehdy nejdostupnějšího a nejpoužívanějšího materiálu. Komu byl tento původní 

kostel zasvěcen, není známo. 

Z listiny psané 15. 6. roku 1311 pochází písemná zmínka o prvním faráři 

Hermanu z Hnojic, který působil v hnojické farnosti. Obsahem listiny je stížnost faráře 

Hermana na Anku, vdovu po panu Bludovi, která zadržovala povinný desátek.  

Kamenná věž pochází z doby působení 

rodu pánů z Dubé a Lipé na šternberském 

panství, tedy z konce poloviny 15. století. 

Můžeme tak usuzovat podle znaku, který se 

dochoval nad vchodem do věže.  

znak Berků z Dubu a Lípy 

(zkřížené ostrve = osekané 

větve na portálu věže kostela) 

Další písemný dokument je z roku 1512, kde Václav Berka z Dubé a Lipé 

postupuje hnojický kostel a faru i s patronátním právem klášteru augustiniánů ve 

Šternberku, výměnou za dvory Stádlo a Nová Dědina. 

Budova fary byla postavena pravděpodobně již 

s původním kostelem. Roku 1516 k ní náležel „farní dvůr“ 

s koňmi, polnostmi a dalším majetkem. Dnešní podoba 

budovy, postavené šternberskými augustiniány, je z roku 

1760. Jejich erb je dochován nad vchodem. Fara je 

poměrně rozsáhlým objektem, protože byla klášterem 
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augustiniánů využívána jako místo letního pobytu. Augustiniáni měli v úmyslu po 

dostavění kostela ve Šternberku (dokončen r. 1775) postavit v Hnojicích nový kostel 

jako poutní místo. Vzorem se měl stát tehdy nový šternberský kostel. V době, kdy se 

začal svážet do Hnojic materiál potřebný na stavbu, byl klášter augustiniánů ve 

Šternberku zrušen reformami císaře Josefa II. (zrušení kláštera 1774), plány se tedy 

neuskutečnily. Ve farní kronice můžeme číst: „Dňové lesku při bohoslužbách minuli, 

živý ruch na faře stichl, nové nastaly proměny.“  

Z rozprodaných polností, které náležely klášteru, byl založen „patronátní 

náboženský fond“ a také nové osady v okolí Hnojic (Krnov, Jilkov, Strukov, Benátky 

a další). Tehdy k hnojické farnosti patřily ještě další obce (například obec Pňovice až 

do roku 1784 nebo Štarnov, vlastní duchovní správu obdržela roku 1785, mnohem 

později také Moravská Huzová, 1891). Je zřejmé, že farnost Hnojice byla ve své době 

významným střediskem.  

Z konfigurace obce můžeme usuzovat, že kostel stál na stejném místě jako dnes, 

snad s tím rozdílem, že chrámová loď byla otočena oltářem k faře. Podle těchto indicií 

se dá vyvodit domněnka, že hlavní vchod do kostela byl tam, kde se nachází znak 

Berků z Dubu a Lípy, který by byl takto v přímé linii s oltářem. Pravděpodobně se 

v této poloze dochoval až do velkého požáru obce v roce 1805, kdy na jaře shořela 

skoro celá obec i s kostelem. 

Kostelní loď vyhořela i s celým vybavením, zůstalo jen poškozené zdivo. Údajně 

budova fary byla ušetřena, ale všechny hospodářské objekty lehly popelem. Vysoký 

žár způsobil, že z původních pěti zvonů tři největší pukly a další dva se zcela roztavily. 

Při požáru byly zničeny i kostelní hodiny.  

Díky úsilí faráře Jakuba Maxmiliana Jaicha (1743-1823), posledního řeholního 

kanovníka ze šternberského kláštera, který zůstal ve zdejší farnosti, přistoupily 

Hnojice s přifařenými obcemi už v roce 1806 k výstavbě farního kostela nového. Nová 

chrámová loď byla pootočena o čtvrtkruh vlevo, tak kostel směřuje presbytářem 

(oltářem) do obce (na východní stranu).Podle zápisu faráře Augustina Stejskala nebyla 

stavba kostela zcela jednoduchá. Sám farář Jakub Jaich přispěl ze svých úspor 

několika tisíci zlatými, aby mohl být dokončen alespoň presbytář.Všichni farníci měli 

práci na obnově svých domovů po požáru, přesto přispívali financemi i prací na stavbě 
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kostela. Farní kostel byl v roce 1812 vysvěcen a svěřen pod ochranu Panny Marie 

Nanebevzaté a teprve v roce 1814 dokončen.   

 

„Umíráček“ odlitý v roce 1812 

Nové zvony zhotovil olomoucký zvonař Wolfgang 

Straube. Zvony, ulité z materiálu původních zvonů 

prasklých při požáru, se poprvé rozezněly 15. února 1807. 

Měly svá jména i svou váhu: Hrubý (vážil 1250 kg), 

Poledník (600 kg), Floriánek (400 kg), Malý (200 kg). 

Nejmenší, „Umíráček“, byl odlit až v roce 1812. Poslední 

dva zvony zhotovil L. F. Stanke 

v roce 1842.  

V roce 1810 byla pro vojenské účely zabavena stříbrná 

monstrance a dva kalichy. Další rekvírování přišlo až v době 

první světové války, kdy v letech 1916 a 1917 byly zabaveny 

všechny velké zvony, zůstal pouze „Umíráček“. Poslední 

zabrání zvonů proběhlo v roce 1942, kdy opět zůstal jen zvon 

nejmenší. Po žádné ze světových válek se už zvony nikdy 

nevrátily zpět.  

 

Až v roce 1963 byl do Hnojic převezen zvon „Svatá P. 

Maria“ (o váze 194 kg) z farního kostela v Křelově, který byl 

z bezpečnostních důvodů uzavřen a později asanován.  

 

 

 

 

 

Varhany, zničené požárem, byly pořízeny až v roce 1817. 

Nebyly ovšem kvalitní a už v roce 1842 vypověděly službu. 

V roce 1849 byly pořízeny varhany nové od mistra Karla 



9 
 

Kuttlera z Opavy, opravu na nich později provedl varhanář Brauner z Uničova. Potřetí 

byly varhany přestavěny roku 1909. 

 

 

 

Věž kostela byla vždy dominantou obce. Nejprve měla kusý strop (bez špice). 

Podobné věže můžeme dnes v okolí vidět v obcích Újezd, Šumvald nebo Náklo. 

V roce 1863 byla věž zvýšena o 8 metrů a zastřešena. Střecha dostala tvar osmibokého 

jehlanu s bání o průměru 3 metry a s křížem 2,5 metru vysokým. Tímto věž dosáhla 

celkové výšky 53,3 metrů. Současně s touto nadezdívkou dostala věž nové hodiny, 

které zhotovil Karel Balcárek z Mohelnice, a 

novou vazbu na zvony. V roce 1880 byly na 

hodinách opravovány ciferníky a současně byla 

provedena oprava báně na věži. Tato část věže 

byla spuštěna dolů. V báni byla nalezena tuba 

s německým popisem historie kostela, kterou 

sepsal kooperátor farnosti Augustin Stejskal, dále 

soupis kněží působících ve zdejší farnosti, 

fotografie tří osob, tři druhy novin a kalendář. 

Uložené věci pocházejí z roku 1863, kdy byla 

dokončena stavba věže kostela. K těmto 

dokumentům byla přiložena zpráva pana 
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nadučitele Bartůňka s názvem „Památka na opravu věže“ a opět bylo vše uloženo. 

V roce 1888 udeřil do špice věže blesk a způsobil požár menšího rozsahu v horní 

části věže, který byl díky obětavosti a odvaze hnojických hasičů včas uhašen. Tehdy se 

zřítila báň s křížem. Díky pojištění se podařilo dát vše brzy do pořádku a již za měsíc 

byla věž obnovena. Do báně byl uložen pamětní list, který opět sepsal pan Vavřín 

Bartůněk, „Stručná historie obce Hnojice od roku 1880 do 22. Srpna 1888 od Rudolfa 

Nečesaného, bohoslovce z Olomouce“. Po této události byl kostelním výborem 

schválen a zhotoven bleskosvod. 

 

V únoru roku 1967 byla střecha věže silně 

poškozena vichřicí a musela být stržena. Vytržené 

trámy poškodily střechu lodi kostela a plot ke školní 

zahradě. Celá konstrukce věže se pootočila a byla 

vysazena z čepů. Bylo rozhodnuto o stržení vysokého 

jehlanu, které se neobešlo bez komplikací. Za 

přihlížení velkého množství místních občanů přišla 

obec o svoji 

dominantu 15. 

března 1967. 

Oprava věže i lodi 

kostela trvala až do března 1968. Do báně byl přidán 

zápis o opravě z roku 1967, který napsal kronikář 

obce pan Vladimír Gec. Nová konstrukce vybíhá ve 

čtyřboký jehlan a celkově je věž snížena o 16 metrů 

oproti původnímu stavu z roku 1863. 

Během válečných 

událostí roku 1945, díky 

rychlému postupu fronty, byl 

kostel poškozen jen 

nepatrně.  

Po druhé světové válce 

provedl (až v letech 1959 – 
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1960) tehdejší farář P. Josef Macek opravu omítky kostela. Další opravy se konaly až 

za působení faráře P. Pavla Uhříka, který převzal duchovní správu v roce 1976. 

Rekonstrukce věže se uskutečnila až v roce 1980, kdy byla opravena fasáda, 

instalovány nové věžní hodiny a provedeny klempířské práce. 

 

Pro kostel byl v roce 1986 ulit nový zvon v dílně paní Ditrichové z Brodku u 

Přerova, uměleckou výzdobu provedl akad. sochař Otmar Oliva. Jedná se o reliéfy 

slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a nápis „Víře vždy věrni budou 

Moravané, dědictví otců zachovej nám Pane – Hnojice L. P. 1986!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvon Cyril a Metoděj, 1986 

 

 

Až do roku 1682 byla hnojická farnost velmi rozsáhlá, patřilo k ní mnoho okolních 

obcí. Jednalo se o Mladějovice, Lichtenštejnský dvůr (Mladějovický dvůr), Pňovice, 

Papůvku, Štarnov, Huzovou - Dědinku, Benátky, Krnov, Strukov, Liboš, Jilkov a 

Žerotín. Mnohé obce však byly postupem času převedeny jinam. Kolem roku 1900 

patřily k hnojické farnosti obce: Žerotín, Strukov, Lichtenštejnský dvůr (Mladějovický 

dvůr), Liboš, Jílkov a Krnov.Po roce 1990, kdy je fara již několik let prodána, spravují 
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hnojickou farnost administrátoři ze Štěpánova. Ke hnojické farnosti patří už jen obec 

Žerotín. 

 

Interiér 

Dominantou presbytáře i celého kostela je novobarokní dřevěný polychromovaný 

oltář s vyobrazením Panny Marie Nanebevzaté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na třech stupních stojí oltářní stůl s dřevěným otočným svatostánkem. 

Svatostánek je řešen jako sloupová architektura s kladím na vysokém soklu. Na 

dvířkách je zlacený kříž s corpusem, obvod lemují hlavičky andělů. Po stranách klečí 

dva andělé držící svícny, na vrcholu je umístěn ležící Beránek na knize se sedmi 

pečetěmi, pozadí tvoří mohutná sloupová architektura, rozvinutá do půlkruhového 

půdorysu. Zlacené sloupy podpírají půlkruhovou kopuli, která je otevřená do prostoru 

kostela. Nahoře je plastika Nejsvětější Trojice, pod střechou kopule andílci. Dřevěnou 
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polychromovanou sochu Panny Marie nesou na oblacích andělé. Tato rozměrná 

plastika je umístěna pod kopulí mezi sloupy. Prostor vedle sloupů uzavírají po obou 

stranách dvě půlkruhové vykrojené branky, nad nimiž stojí polychromované dřevěné 

sochy svatých Cyrila (vpravo) a Metoděje (vlevo). Ornamentalita, křídla andělů a 

svatozáře jsou pozlaceny. Autorem celého sousoší je řezbářský a sochařský mistr 

Bernard Kutzer (1864). 

      Po levé straně presbytáře stojí na novější menze nástavec s barokním obrazem 

Anděla strážného s dítětem, rám je zlacená dřevořezba s hlavičkami andělů. Na 

stěnách presbytáře visí barokní obrazy sv. Gilberta a sv. Petra s datací 1739, jejichž 

autorem je J. K. Handke.  

      Před vítězným obloukem po levé straně je kazatelna s reliéfy symbolů čtyř 

evangelistů, zdobená pozlacenými listovými ornamenty. Střechu kazatelny tvoří 

kopule, která je lemovaná polychromovanými hlavičkami andílků. Na vrcholu je váza 

se symboly Víry, Naděje a Lásky s deskami Desatera, kterou drží dva pozlacení 

andělé. Na pravé straně naproti kazatelně u zdi stojí křtitelnice zakrytá poklopem 

s výjevem příběhu o „Prvním hříchu“. Nad křtitelnicí je plastika sv. Jana Křtitele 

křtícího Krista, lidová práce z první poloviny 19. stol.  

      Uprostřed presbytáře stojí dřevěný obětní stůl, po jeho levé straně sedes a vpravo 

na stupni oddělujícím kněžiště od lodě kostela stojí ambon. 

Chrámová loď je dvěma řadami pilířů rozdělena na tři části. Boční lodě jsou 

nižší, nad nimi je pavlačový kůr. Vzadu je kůr rozšířen, na něm jsou v linii s oltářem 

umístěny varhany. 
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V levé boční lodi je oltář sv. Josefa s barokním obrazem „Smrt sv. Josefa“ 

(autorem je pravděpodobně olomoucký malíř Jan Sarkander Piltz) a oltář Božského 

Srdce Páně s polychromovanou sochou Krista.  

V pravé boční lodi se nachází mariánský oltář s obrazem P. Marie Prostřednice 

všech milostí (obnoveným v roce 1890) a 

sochami sv. Františka z Asisi a sv. Antonína 

Paduánského (lidová dřevořezba ze začátku 20. 

století).  

Po obou stranách chrámové lodi visí 14 

obrazů křížové cesty (od Rudolfa Wenzela) a 

další obrazy, plastiky a kříže.  

Stropy bočních lodí jsou vyzdobeny 

freskami, převážně zobrazující události ze života 

českých světců. Malby na stropě hlavní 

chrámové lodi vyjadřují jednotlivá zastavení 

radostného růžence.  

Kostel byl původně vymalován v roce 1886 Augustýnem Přečkem za Šternberka. 

Náklady byly pokryty štědrými dárci a sbírkou farníků z Hnojic. 
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Poslední celková rekonstrukce interiéru byla provedena v letech 1939 – 1941 

farářem Msgre. Leopoldem Hendrychem. Nechal vyčistit obrazy, pozlatit rámy, 

zakoupil obrazy křížové cesty od malíře Rudolfa Wenzela z Rychnova nad Kněžnou, 

nechal položit novou dlažbu v lodi kostela. Nástropní malby a umělecké práce provedl 

akademický malíř prof. Adolf Heller z Velehradu. Rekonstrukce se snažila dodržet 

novobarokní ráz interiéru kostela. P. Hendrych tuto opravu uhradil částečně ze svých 

prostředků a z darů místních farníků i přifařených obcí. 

 

V poslední době proběhly rekonstrukce vitrážových oken, dveří kostela a některé 

interiérové úpravy. Byla opravena střecha a nejvíce poškozené trámy krovu. Současný 

stav kostela ale není zcela uspokojivý. Je třeba budovu odvlhčit, opravit snižující se 

podlahu v lodi kostela, opravit krovy a provést další opravy na interiéru i exteriéru. 

Naši předkové často vlastními náklady a svojí prací opravovali a zvelebovali 

kostel, který je nejen dominantou ale i duchovním centrem obce. Je třeba zachovat tuto 

památku a odkaz, který nám zanechali. 

 

Všechno k větší cti a slávě Boží! 

 

 

 

 

Použité prameny: 

Farní kronika 

Slimaříková, M.,Význačnost chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Hnojicích a jeho představení v rámci 

vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Diplomová práce, 2009. 

Informace od kronikáře obce pana Oldřicha Póla 

 

 

Marie Slimaříková, Hnojice 2012 
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Okolí kostela 

 

 

 

 

 

Kolem kostela se nacházel až do roku 1830 hřbitov, který byl obehnán 1,5 m 

vysokou kamennou zdí, ta byla zbourána až roku 1870. Po zrušení a přenesení 

hřbitova za obec byl prostor kolem kostela upraven jako park. Roku 1941 nechal 

Leopold Hendrych vybudovat chodník od fary ke kostelu a k sakristii, byly zde 

položeny granitoidové dlaždice. Dne 26. 11. 2010 byla ukončena generální úprava 

náměstí v Hnojicích, ta zahrnovala i úpravy parku kolem kostela. Okolí kostela nabylo 

současné podoby. 

 

Před rekonstrukcí      Po rekonstrukci 

 

 

   

   

    

 

 

 

Nápis na zadní straně soklu: Dílo si objednal u Jiřího 

Antonína Hainze hnojický farář G. CH. Appel v roce 1732. 
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Na straně u presbytáře stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, která 

pochází z dílny mistra sochaře Jiřího Antonína Heinze z Uničova. Datována je rokem 

1732. Je to historicky nejvýznamnější památka naší obce, je zapsána v rejstříku 

národních kulturních památek. Restaurování této sochy provedl akademický sochař 

René Tikal z Prahy. Usazení restaurované sochy na původní místo bylo v roce 2009.

   

 

 

Poblíž vstupu do sakristie je socha Panny Marie Immaculaty, která pochází 

z původního hřbitova. Práce je signována A. Beckem z Kroměříže a datována rokem 

1891. V současné době je restaurována. Tato obnova je rozdělena na dvě fáze. Nejprve 

bude restaurována socha Panny Marie a následně sokl. Zpětné osazení je naplánováno 

na rok 2013. 

  Před rokem 1959     Rok 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na severozápadní zdi kostela je umístěn dřevěný misijní kříž s korpusem Krista, 

který zde byl postaven u příležitosti lidové misie v roce 1876. Byl renovován firmou 

Stolařství Antonína Koláře z Hnojic a vrácen na původní místo koncem srpna roku 

2005. Novou stříšku nad kříž podle starých fotografií vyrobilo Klempířství Zdeňka 

Juráska také z Hnojic. 
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Po rekonstrukci  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Blízko hlavního vstupu do kostela stojí pískovcový kříž se sousoším „Kalvárie“. 

Na soklu je vytesán pamětní nápis na poděkování faráři Jakubu Jaichovi za postavení 

kostela.  Na vlastní náklady nechala toto sousoší zhotovit Barbora Schutterová 

(z č. p. 40) v roce 1817. Jakub Jaich byl augustiniánský mnich a farář působící 

v Hnojicích. Byl to dobrodinec, který daroval celý svůj majetek nejen na výstavbu 

kostela, ale i na pomoc občanům po velkém požáru v roce 1805. Pro svoji péči o 

kostel, občany i obec byl velmi oblíben a po smrti pochován u paty kříže se sousoším 

„Kalvárie“. 

Tento kříž restauroval akademický sochař René Tikal v roce 2002. 

 

Před rokem 1959      Stav po roce 2002 
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Kříže a sochy na svých kamenných i zděných podstavcích mívají uvedeno nejen 

datum, ale i jméno zřizovatele, někdy i důvod stavby. Dávali je stavět většinou místní 

obyvatelé na památku různých událostí, významných pro jejich život. Každý tento 

objekt má svoji hodnotu, historii i účel zhotovení. 

 

 

Použité prameny: 

Obecní kronika 

Obec Hnojice oficiální stránky, Historie, Kostel, [online] 

Informace od kronikáře obce pana Oldřicha Póla 

 

 

Eva Niklová, Hnojice 2012 
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  Duchovní správci hnojické farnosti 
 

 

 

 

1. 1311    Heřman či Herrman z Hnojic 

     Nejstarší písemný záznam o hnojickém faráři pochází 

     z listiny pňovské vrchnosti podané dne 15. června 1311. 

     Zde se uvádí, že Anka vdova po Bludovi z Jičína byla 

     donucena uvolnit desátky z pňovského dvora hnojickému 

     faráři Heřmanovi.   

 

2. 1377    Mikuláš 

     V „Kirchliche Topographie“ je Mikuláš uváděn jako 

     biskupský kaplan na hnojické farnosti. 

 

3. asi 1391   Martin 

     V kostelních zprávách od Wolného se píše, že kolem 

     roku 1391 byl Martin veden jako místní farář.     

 

4. 1397 - 1402   Štěpán 

     Pozdější kanovník olomoucké kapituly (1409) byl ve  

     velké přízni Petra ze Šternberka, neboť ten jej ve své  

     poslední vůli doporučuje svým nástupcům jako poradce. 

 

5. kolem roku 1430  Jan 

     V knize „Registra“, XII, 347 se roku 1430 píše o Janovi 

     coby faráři v Hnojicích.  

 

6. kolem roku 1437  Mach Šam z Hnojic 

     Před tím než byla dobita Litovel husitským vojskem,  

     uprchl Mach Šam na šternberské panství. Krátce byl 

     farářem v Hnojicích, a poté se stal kaplanem u majitelky 

     šternberského panství paní Elišky z Kravař. Z této doby  

     se dochovaly jeho rukopisy, které byly vystaveny v září  

     2010 ve Vědecké knihovně v Olomouci, kde jsou také 

     uloženy.  

 

7. 1445 – 1453   Jeronym Vogelsang 

     Roku 1455 nastoupil na hnojickou farnost rodák z přední 

     olomoucké rodiny magistr Jeronym Vogelsang. V roce 

     1453 se vzdal místa faráře v Hnojicích a nastoupil úřad 

     probošta a kanovníka  v Olomouci. 

 

8. 1453    Michal z Bíteše 

     Dne 11. října 1453 ustanovil Martin z Dobřan arcidiakon 

     z Olomouce Michala z Bíteše farářem v Hnojicích. 
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9. 1470    Matyáš 

     Wolného zápisky v Kirchliche Topographie II. 68 se 

     zmiňují o Matyáši jako faráři v Hnojicích. 

 

10. 1479    Jakub 

     Z této doby pochází zápis, kdy se farář Jakub dostal do  

     sporu se štarnovskými farníky, neboť odmítl ve 

     štarnovském kostele vykonávat bohoslužby. Olomoucká 

     konzistoř pověřila církevní soud věc prošetřit. Spor se  

     táhl až do dubna roku 1481 a dopadl ve prospěch 

     štarnovských farníků. Z protokolu dále vyplívá, že 

     hnojická farnost byla velmi rozsáhlá, neboť farář míval              

                                                           až 3 kaplany.  

  

11. 1512 - 1539   Jiřík    

     Roku 1512 popustil Václav Berka proboštu   

     šternberského kláštera hnojickou farnost výměnou 

     za ves Stádlo s mlýnem, dvorem a loukou ve Stádle. 

     V roce 1516 vlastnila fara 1/10 celkové půdy hnojického 

     katastru. Některé polnosti farního dvora měli místní  

     rolníci v nájmu. Jiřík byl jako první řeholník  

     šternberského  augustiniánského kláštera dosazen na  

                                                           hnojickou farnost.             

                                                           V roce 1539 rezignoval a jako kanovník se vrátil zpět do  

                                                           kláštera.     

 

12. 1539    Jakub řečený Fux 

     Listinou psanou 20. dubna 1539 ustanovil biskupský 

     generální vikář Jakuba Fuxe farářem v Hnojicích. 

 

13. 1571 - 1576   Jan 

     Byl též kanovníkem šternberského kláštera a po něm  

     i další čtyři řádoví bratři. 

 

14. 1581    Adam Oehler či Olerus 

 

15. 1589    Andreas Wenzeslaides 

 

16. 1591, 1595   Václav Hubíček 

 

17. 1599    Blažej Macháček  jinak také Machacius 

      

 

18. 1620 - 1625   Neznámí protestantští kazatelé dosazení šternberským 

     hejtmanem Janem Malaškou z Reydychu. Z archivních 

     zápisů je zřejmé, že hnojická fara byla obsazována až do  

     roku 1627 střídavě luteránskými nebo katolickými  

     kněžími, podle toho, která strana měla právě v této  

     politicky nestabilní době více vlivu. 
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19. 1625    Blažej Macháček - Machacius 

      V roce 1625 byl opět dosazen katolický kněz ze  

     šternberského  kláštera Augustiniánů.  

 

20. 1627 – 1636   Kašpar Prinesius 

     Zemřel náhle 11. ledna 1636. Po jeho smrti byly Hnojice 

     na více jek 10 let přifařeny ke šternberku, neboť se ve 

                šternberských matrikách objevují zápisy o hnojických  

     občanech.    

 

21. 1648    Alexandr Seeman z Pisauru 

     Kanovník šternberského kláštera založil 10. ledna 1648  

     nové Hnojické matriky. Obsahují křestní a oddavkové 

     záznamy z let 1648 – 1682 a úmrtní matriky  

                                                           1658 – 1681.  

 

22. 1670 – 1671   Petr Tomáš Alois Grachus - Grachius 

     Zemřel v Hnojicích dne 3. dubna 1671 a je pochován 

     v kostele u malého oltáře blízko kazatelny.  

     V úmrtní matrice je uveden dovětek: „ Pan Buch mu dej 

     lechky odpočivani a vesele Zmrtvich Vstani.“ 

 

23.     1671-1679             Jan František Mertich 

     Pocházel z Místku.  Coby mladík vstoupil do  

     Augustiniánského kláštera ve Šternberku. 

     Účastnil se v nemalé míře jezuitských misií za katolické  

     protireformační vizitace v letech 1666 – 1670.  Mezi  

     farářem Mertichem a obcí Hnojice vznikl spor, který se 

     15. října 1671 řešil na šternberském zámku.  

     Mertich si stěžoval, že obec nechce dokončit stavbu  

     farního dvora. Rychtář a hnojičtí radní vysvětlují proč 

     tak nechtějí učinit. Jeho předchůdce farář Grachus slíbil 

     hnojickým občanům, že po jeho smrti dostane obec      

                                                           třetinu jeho jmění z pozůstalosti. A jelikož farář Grochus    

                                                           je již po smrti a Obec nic nedostala, nehodlá také na  

                                                           stavbě farního dvora pokračovat. O tom jak spor dopadl   

     záznam není, ale je velmi pravděpodobné, že obec přišla 

     zkrátka o své dědictví.  

     Farář Mertich zemřel 17. června 1679. 

 

 

 1679 - 1689   Kdo nastoupil po Mertichovi nevíme,  

     ale existuje písemný záznam z roku 1683, kdy 

     duchovenstvo přiznávalo roční příjem, a z toho je patrno,   

                                                           že hnojická farnost byla v rámci uničovského děkanátu  

                                                           nejbohatší. V té době měla fara zahradu a 100 měřic  

                                                           pole. 
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24. 1689 - 1703   Baltazar Prokeš 

     Narodil se v Mokrých Lazcích u Opavy. Do Hnojic přišel 

     14. listopadu 1689. Farář Prokeš zemřel v roce 1707. 

     

 

 

25. 1703 – 1719   Jan Jakub Pecháček 

     Do Hnojic přišel z Německé Libiny a na místo faráře  

     nastoupil dne 20. prosince 1703. Zemřel ve věku 73 let 

     dne 19. 9. 1719 a byl pochován na starém hnojickém  

     hřbitově u kostela. 

      

 

26. 1719 – 1747   Gottfried Christian Appel 

     Nastoupil zde 25. září 1719. Zúčastnil se jezuitských 

     misií v roce 1925 v mladějovické a újezdské kuracii. 

     Během této misie bylo obráceno ve víru pravou 26  

     nekatolíků a odebráno 100 kacířských knih. Appel 

     zemřel v Hnojicích 14. září 1747 ve věku 64 let. Jeho 

     ostatky byly uloženy ve Šternberku. 

 

27. 1747    Šebastián Paar či Baar 

 

28. 1764 - 1780   Andreas Tempes též Ondřej Tempes 

     V roce 1780 se stal proboštem šternberského kláštera     

                                                           Augustiniánů. 

     V roce 1771 uvádí ve zprávě uničovskému děkanátu, 

     že fara Hnojice má zahradu 4 měřice, pole 114 měřic, 

     stáj pro 6 koní a 12 krav. 

      

 

29. 1780 – 1823   Maxmilián Jakub Jaich   

     Jaich byl poslední řádový kněz šternberského kláštera  

     působící na hnojické farnosti. Narodil se roku 1743 ve  

     Svitavách v německé rodině. Na místní farnost byl  

     dosazen v roce 1771 jako kaplan. Farářem byl ustanoven  

     roku 1780. Za velkého požáru v roce 1805, kdy vyhořel 

     kostel a skoro celá obec, věnoval sám velkou část svého  

     majetku na výstavbu nového kostela a na pomoc  

     občanům. Za jeho přispění byl v roce 1822 založen 

     „Chudinský farní fond“, který pomáhal těm nejchudším. 

     Jakub Jaich byl občany velmi oblíben, a když  

     2. září 1823 zemřel, doprovázeli jej lidé z celé farnosti.  

     Nadučitel Bartůněk o něm v pamětní knize píše:“ Byl to 

     veliký mecenáš zdejší obce, sám značnými částkami 

     přispíval, a tak svým vlivem rozhojnil příspěvky na  

     výstavbu obce. Pokoj buď jeho popelu a požehnána buď  

     jeho památka.“  Farář Jakub Jaich byl pochován u  

     kříže před kostelem. Tento kříž nechala postavit na jeho 

     počest a věčnou památku paní Barbora Schutter z čp. 40. 
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30. 1823 – 17.11. 1841  Pavel Gambs 

     Pocházel z Benešova ve Slezsku. Jako farář byl  

     ustanoven začátkem roku 1824. Zemřel dne 17.  

     listopadu 1841 a byl pochován na starém hřbitově. 

 

31. 18.3 1842 – 25.2. 1869 Franz Maxmilián Christ 

     Po svém vysvěcení byl dekretován roku 1807 jako  

     kaplan v Hnojicích a zůstal zde až do roku 1824. Poté  

     jako duchovní pastýř působil na dvou místech. Do  

                                                           Hnojic přišel z Myslechovic u Plumlova dne 18. 3. 1842.   

                                                           Při loupežném přepadení fary v noci z 25. na 26. února  

                                                          1869 byl bratry Unzeitigy z Újezda zavražděn. Ve své   

                                                          závěti odkázal peníze na opravu kostela. V letech 1874 –  

                                                          1875 byl za jeho peníze kostel opraven, vyzdoben a byly 

     pořízeny nové obrazy. 

 

32. 30.6. 1869 – 14.3. 1878 František Sobek 

     Rodák ze Záhlinic u Hulína. Děkan ve Vizovicích a  

     farář v Želechovicích nastoupil do Hnojic v roce 1869. 

     Povahou byl lidumil a štědře podporoval pěvecký spolek 

     Vlastimil, divadlo a školní knihovnu. Nadučitel Bartůněk 

     jej ve svém spise pochvaluje:  „Byl to kněz rozumný, 

     moudrý, lidský, a že obřady, mše a kázání odbýval velmi 

     zčerstva.“ Zemřel v Hnojicích 14. března 1878.  

     Prozatímním správcem fary byl jmenován kaplan 

     Josef Fajstl.  

 

33. 24.6. 1878 – březen 1882 František Žák 

     Bývalý farář a děkan ve Valašských Kloboucích. Do 

     Hnojic nastoupil hned po Sobkově smrti. Povahou byl 

     mírný, tichý člověk žijící jen pro své povolání. Měl dnu, 

     kterou si léčil v Trenčianských Teplicích. V Hnojicích  

     působil 4 roky. Zemřel 17. března 1882 a je pochován na 

     místním hřbitově za hlavním křížem. U svých farníků 

     byl velmi oblíben. Jeho pohřbu se zúčastnilo 28 kněží, 

     3 bohoslovci a velký počet věřících z celé farnosti. 

 

34. 17.7. 1882 – 27.1. 1897 Msgre. Jan Berger  

     Děkan, farář, papežský komoří, arcibiskupský rada a  

     moravský vlastenec. Narodil se 21. prosince 1816  

     v Klečůvce u Vizovic v mlynářské rodině ve farnosti 

     Slušovice.  Vysvěcen byl v roce 1843. 

     Kaplanoval v Želechovicích u Vizovic, jako kurát 

     působil v Provodově u Zlína (1851), farářem byl  

                ustanoven v Pozlovicích u Luhačovic (1856). Do Hnojic 

     nastoupil 16. července 1882. Farníci ho měli velmi rádi.

     Příkladně  spravoval církevní majetek. Zakoupil  
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     drahocenné ciborium v ceně 235 zl. Pořídil černý  

                pluviál, 12 skvostných svícnů v hodnotě 200 zl. V roce 

     1886 nechal vymalovat vnitřek kostela, také opravit 

     boční oltář, který ozdobil soškou Panny Marie  

                Lurdské. V roce 1888 podnikl dalekou pouť do Říma. 

     Jako kněz byl šlechetný, pro vše dobré zanícený,   

                                                           v práci neúnavný, stál u kolébky národního probuzení. 

     V Hnojicích působil až do své smrti 25. ledna 1897.  

      

      

    

35. 30.5. 1897 – 22.3. 1909 Augustin Stejskal 

     Narodil se dne 19.8. 1827 v Moravské Huzové. V roce 

     1854 byl vysvěcen a od roku 1857 kaplanem v  

     Hnojicích. Měl velkou snahu o zkrášlení kostela, tak 

     sám uspořádal sbírku na zvelebení oltáře. V roce 1871 

     byl jmenován farářem v Horních Studénkách u Šilperka. 

     Do Hnojic se vrátil roku 1897 jako farář a děkan. Dne 

     22. února1909 při sloužení mše svaté byl raněn mrtvicí a 

     je pohřben na místním hřbitově. Pohřeb se konal 26. 

     února a zúčastnil se jej i světící biskup Wiesner  

     z Olomouce. 

 

36. 30.6. 1909 – 10.2. 1925 František Pavlíček 

     Pochází z Litultovic u Opavy, kde se 17.1. 1850 narodil. 

     Dne 30. května 1909 byl na místo hnojického faráře 

     jmenován arcibiskupský (konsistorní) rada František 

     Pavlíček, který dosud působil v Kozlovicích u Frenštátu 

     pod Radhoštěm. Vynikal příkladnou horlivostí ve svém 

     kněžském úřadu. Byl velmi snášenlivým a hlavně  

     společenským knězem. Během těžkých let I. světové 

     války se snažil utěšit své farníky a byl jim stále nablízku. 

     Zemřel dne 10.2. 1925 ve věku 75 let a je zde i  

     pochován. 

 

37. 1.7. 1925 – 1.7. 1939  František Benda 

     Po smrti faráře Pavlíčka dosadila konsistoř na zdejší faru 

     Františka Bendu, který předtím působil v Ohrozimi  u 

     Prostějova. Pan farář Benda se příkladně staral o svěřený 

     církevní majetek. V roce 1926 nechal opravit fasádu 

     kostela a fary. Opravu provedla firma Šeha ze     

                                                           Šternberka. Zasadil se významnou měrou o nové zvony.     

                                                           V roce 1933 nechal opravit schody na věž a vyměnit  

                                                           prohnilé střešní trámy. Těsně před jeho odchodem začaly

     práce na interiéru kostela. Farář František Benda  

     odešel  1.7. 1939 ve věku 82 let na odpočinek do  

     Olomouce – Hejčína, kde si koupil domek. Zemřel 

     7. července 1947. 
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38. 1940– 1951   Msgre. Leopold Hendrych 

     Narodil se 8. září 1884 v Litovli. Na kněze byl vysvěcen 

     v roce 1909.  V Hnojicích působil od roku 1921 jako 

     kaplan. Duchovním správcem hnojické farnosti byl 

     jmenován 1. února 1940. Velmi dobře znal celou farnost 

     se všemi nedostatky a problémy, a tak mohl   

                                                           úspěšně pokrčovat v Bendově díle. Nechal vymalovat       

                                                           vnitřek kostela, opravit oltář, vyčistit obrazy a pozlatit  

                                                           rámy. Během roku 1941 nechal vydláždit vnitřek kostela. 

     Za zásluhy o opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie 

     byl 25. dubna 1941 jmenován čestným papežským  

     komořím a monsignorem. Stal se tak druhým duchovním 

     hnojické farnosti, kterému se dostalo tak vysokého  

     vyznamenání. Msgre. Hendrych, místoděkan a farář, 

                zemřel 23. listopadu 1951. Rozloučení s tímto oblíbeným 

     knězem proběhlo v místním kostele za veliké účasti 

     farníků z Hnojic a okolí. Na vlastní žádost byl pochován 

     v Olomouci. 

 

      

39. 19.12. 1951 - 1970  Josef Macek 

     Narodil se 19. 3. 1914 v Hroznové Lhotě na Slovácku. 

     Vysvěcen byl v roce 1942. Nejprve působil jako kaplan 

     v Tovačově, poté byl jmenován administrátorem   

     v Oskavě. Do Hnojic přišel 19. 12. 1951. Ihned po 

     příchodu se zapojil do kulturního dění v obci. Stal 

     se platným činovníkem ve spolku Vlastimil, byl 

     vášnivým včelařem. Dle možností padesátých let 

     se staral o církevní majetek. V roce 1959 – 1960 

     nechal opravit fasádu kostela a spodní část věže. 

     Dvakrát excurendo působil v Mladějovicích, a to v 

     roce 1956 a od konce roku 1957 do 31.7. 1958. V 

     šedesátých letech spravoval farnost Moravská Huzová. 

     Byl prvním hnojickým farářem, který začal používat 

     motorové vozidlo. Jednalo se o vůz značky Škoda. 

     V roce 1970 odešel do Tovačova, kde působil až 

     do své smrti. Zemřel 23.2. 1995 a je pohřben ve svém 

     rodišti v Hroznové Lhotě na Moravském Slovácku. 

 

     Po odhodu faráře Macka zastupoval velmi krátce  

     farář Richard Neuman z Pňovic. 

 

40. 11. 10. 1970 – duben 1976 Ludvík Skácel 

     Dne 11. října 1970 přišel do Hnojic z Medlova, kde  

     působil 4 roky. V červnu 1971 založil matriku  

     prvokomunikantů (1. svatého přijímání). Vlastnil     

                                                           motorové vozidlo tehdy oblíbené značky Trabant. Od 1.  

                                                           ledna 1971 do svého odchodu, byl též excurendo farářem   

                                                           v sousedních Mladějovicích. V dubnu 1976 odešel do 

     Břestu a Střílek v okr. Kroměříž. Zemřel 3. března 1996. 
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41. 15.4. 1976 – srpen 1990 Pavel Uhřík 

     Ke dni 15. dubna 1976 byl v Hnojicích ustanoven  

     farářem mladý kněz Pavel Uhřík, který nejprve působil  

     v Ostravě – Městě v kostele Božského Srdce, pak v   

                                                           Hoštejně u Zábřehu.    

     Narodil se  27. 12. 1949  ve Fryštáku u Zlína.  

     Vysvěcen na kněze byl v roce 1973. Ač rodák  

                                                           z Valašska, brzy přivykl hanácké rovině i mentalitě  

                                                           místních obyvatel. Byl mladý s nekonvenčními názory,  

                                                           čímž si získal mládež, která si jej velmi oblíbila. Na jeho     

                                                           podání Rybovy mše vánoční „Hej mistře“ přijížděli lidé  

                                                           až z Olomouce. Díky své vzrůstající popularitě si získal 

     nejen mnoho příznivců ale i oponenty. V roce 1980 

     nechal opravit fasádu  kostelní věže, dále sehnal nové 

     věžní hodiny a v roce 1986 nechal zhotovit nový zvon, 

     který ulila zvonařská firma Leatitie Ditrichové z Brodku 

     u Přerova. Mimo hnojické farnosti měl na starost i  

     Mladějovice a Moravskou Huzovou. Své působení zde  

                                                           ukončil dne 30. července 1990. Svůj život zasvětil řádu 

     kapucínů a ten si jej povolal do Brna. Z Hnojic odešel 

     v srpnu 1990.    

 

 

      

    Duchovní správu od roku 1990 převzala fara Štěpánov. 

 

42. 1990 – srpen 1991        Antonín Holas 

     Pocházel z Moravského Písku, kde se 12. února 1926 

     narodil. V roce 1938 nastoupil do jezuitského gymnázia 

     na Velehradě, zde také vstoupil do řádu. Poté absolvoval 

     tříleté studium filosofie v Brně. V letech 1950 -1953 

     sloužil u PTP, tajně dostudoval a byl vysvěcen na  

                kněze. Byl zaměstnán v několika podnicích. V roce 1959 

     pracoval v LD kožešníků v Ostravě, kde byl STB zatčen

     a odsouzen na 13 let. V roce 1962 byl propuštěn na 

     amnestii. Poté pracoval jako dělník ve Svitu,  

     Stavoindustrii, Rudných dolech a brigádně v cukrovaru. 

     V letech 1968 – 1976 studoval teologii v Římě,  Lovagni 

     a v Eegenhovenu  v Belgii. Jako kněz nesměl veřejně 

     působit. Konečný státní souhlas k výkonu duchovní 

     činnosti získal až v roce 1981.  Poté působil jako kaplan  

     v Krnově, Štěpánově u Olomouce, na Svatém Hostýně a 

     znovu ve Štěpánově. Od 15 srpna 1991 je ustanoven 

     místo P. Chromečka Superiorem domu a od roku 1994 

     také Rektorem baziliky na Svatém Hostýně. 
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43. září 1991 – duben 1995         Jan Chromeček,  

     Narodil se v Brně  27.července 1932 . Do   

                Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1949. Vystudoval v 

     Innsbrucku. Jako farář působil v Ivančicích a Horních 

     Věstonicích. Do Štěpánova byl poslán 15.8. 1991, zde se 

     střídal s Páterem Holasem. V květnu 1995 odešel na Sv. 

     Hostýn. 

 

44. červen 1995- září 2002 Antonín Holas 

     V roce 2002 odešel do domova starých kněží v  

     českotěšínské farnosti. Napsal knihu „Ježíš v evangeliu 

     sv. Marka“ a knihu vzpomínek „Mých prvých šedesát let 

      v Tovaryšstvu Ježíšově“.  Svůj smysl pro humor si 

     zachoval do poslední chvíle života. Páter Antonín Holas 

     zemřel 14. září 2011 v Hospici v Rajhradě. 

      

45. 1. července 2002  Stanislav Čevela 

Narodil se 13. 5. 1956 v Uherském Hradišti, vyrůstal 

 obci Salaš u Velehradu. Vystudoval gymnázium v 

Uherském Hradišti. Po maturitě v roce 1975 byl 

 zaměstnán v n. p. LET  Kunovice. Od roku 1979    

studoval na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na     

kněze byl vysvěcen 30.6. 1984 v dómě sv. Václava    

v Olomouci, kde působil jako kaplan do roku 1989. Poté   

 byl jmenován farářem v Olomouci – Hodolanech. Od   

roku 1990 do roku 1996 byl ustanoven farářem ve   

Štítném nad Vláří, dále od roku 1996 do roku 2000   

 v Novém Hrozenkově. Do Štěpánova přišel 1. července  

2002 ze Střílek u Koryčan, kde působil jako   

administrátor 2 roky. Excurendo spravuje farnosti  

Hnojice a Moravská Huzová. 

 

 

 

 

 

     Kaplani 

 

 
 

1.        1701 – 1780   Jakub Maxmilián Jaich 

     Němec pocházející ze Svitav. Byl zde 

      9 let kaplanem, a poté přes 40 let farářem.  

      

2. 1807 – 1824   Franz Maxmilián Christ 

     Ihned po vysvěcení nastoupil jako kaplan 

     a působil zde17 let. 
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3. 1875 – 1871   Augustin Stejskal 

     V Hnojicích byl kaplanem 14 let. 

 

4. 1871 - 1879   Josef Fajstl 

     Rodák ze Ptení. Do Hnojic přišel 1. 5. 1871 ze  

     Želechovic. Po náhlé smrti faráře Sobka  byl na 3 měsíce 

     jmenován správcem hnojické farnosti.  

      

 

5. 1879 – 1884   Karel Hanák 

     Pocházel ze Sušic. Nastoupil jako kaplan v březnu 1879. 

     Po úmrtí faráře Františka Žáka 17. března 1882 byl 

     administrátorem v Hnojicích. Tento úřad přes všechny 

     překážky, jež mu působilo chatrné zdraví, zastával  

     svědomitě až do 17. července 1882. Z Hnojic odešel 

     koncem července 1884 jako farář do Bernartic u  

     Suhdola. 

 

6. 1884 – 1891   Josef Kohn 

     Narodil se v roce 1856 v Oldřichovicích. Byl vychován 

      v Březnici u Zlína. Vysvěcen na kněze roku 1881. Byl  

     Bratrancem Dr. Theodora Kohna. Než nastoupil v srpnu 

     1884 do Hnojic, byl kooperátorem ve Fulneku. Kronikář 

     o něm píše: „ Byl výtečným kazatelem, svými lahodnými 

     slovy si získal jak farníky tak školní  dítka. Sedm let 

     pracoval s dobrým výsledkem na vinici Páně, a právem si 

     získal přízeň lidu.“ Dne 8. března 1891 se stal prvním 

     farářem na nově zřízené faře v Moravské Huzové.  

     Zemřel 17. prosince 1913 jako farář a děkan Osoblažský. 

 

7. 1891 – 1897   Jan Lízal 

     Rodák z Měrůvek u Kroměříže. Dříve administrátor fary 

     v Krásensku. Do Hnojic přišel 15.3. 1891. Odešel dne  

     16.7. 1897 jako farář do Orlovic u Vyškova. 

 

8. 1897 - 1901   Jiří Minarčík 

     Pocházel z Velkých Karlovic. Jako kaplan působil ve 

     Frankštátu u Šumperka . Do Hnojic nastoupil v 

     červenci 1897 a odešel 20. září 1901. 

 

       

9. 1901 – 1912   Antonín Solař 

     Narodil se v Sovadině u Kelče. Působil jako kooperátor 

     ve Vlachovicích. V Hnojicích byl kaplanem od 1.10. 

     1901 do  roku 1912. 

 

10. 1913 - 1920   Rudolf Zásměta 

     Do Hnojic přišel v roce 1913 z Horního Újezda, kde byl 

     administrátorem a odešel 12. září 1920 jako farář do 

     Lubojat  u Bílovce. Zemřel dne 17. září. 1945. 
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11. 1920     Augustin Moučka 

     Narozen v červnu 1881. V Hnojicích byl jako kaplan 

     pouze rok, a poté přešel na jinou farnost. Zemřel 18. 1. 

     1962. 

      

12. 1921 - 1940   Leopold Hendrych 

     Jako administrátor zde působil 19 let. 

 

13. 1990 – 2002   Karel Říha  

     Narodil se 11. května 1923 v Radkově. Do Tovaryšstva 

     vstoupil v roce 1946 a na kněze byl vysvěcen v roce 

     1967. Postupně působil v komunitách v Innsbrucku a ve 

     Vídni. Jako kaplan ve Štěpánově zajížděl i do Hnojic. 

     Přednášel filozofii na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. 

     Od 1. září 2002 působí jako zpovědník na Sv. Hostýně. 

 

 

 

 

Kirchliche Topographie  -   kostelní místopis 

excurendo     -   dojíždějící duchovní správce 

arcidiakonie      -   duchovní správa 

ciborium     -   nádoba na hostie 

pluviál           -   obřadní roucho 

kaplan                                     -   farářův spolupracovník 

Frankštát        -   Nový Malín  

Šilperk    -   Štíty 

Kuracie (lokálie)             -  duchovní správa mimo sídlo farnosti   

  

 

Použitá literatura: 

 

Archiv OU, I/M : Pamětní zápisy uložené v báni kostela 

Archiv OU, X/D: Mach Šam z Hnojic 

Archiv OU, X/17: Zvony 

Holas, Antonín: Mých prvých šedesát let v Tovaryšstvu Ježíšovu, 2004   

Jezuité  -  bulletin,  č.3 -  ročník XX, 2011 

Morav, Karel: Z minulosti městečka Hnojic, 1958      

Nekrologium – Katalog kněžstva, 1973 

Opluštil, Zdeněk:  Šternbersko, 1931       

Petera, Václav: Géniové církve a vlasti    

Pospíšil, Augustýn: Obecní kronika     

 

 

          ofp 

 

    Oldřich František Pol 

            kronikář Hnojic 

                     2011 



31 
 

Liturgický rok – život farnosti ve vzpomínkách pamětníků 

      V minulosti, kolem roku 1920, se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hojicích konaly 

bohoslužby každý den ráno, asi v 7 hodin. Farníci ze Žerotína museli vycházet už kolem šesté 

hodiny ranní (tehdy se chodilo převážně pěšky). O velkých církevních slavnostech bývalo 

volno, a tedy kromě ranní mše svaté byla ještě „hrubá mše svatá“ v 10 hodin a odpoledne 

Svátostné požehnání (stejně jako v neděli).  

      Před II. vatikánským koncilem (1962-1965) byla podoba mše jiná než dnes. Sloužilo se 

v latině, kněžiště bylo odděleno mřížkou, lidé při mši často zpívali nebo se modlili růženec. 

Mše svatá se sloužila zády k lidu na hlavním oltáři (obětní stůl tenkrát nebyl). Ministranti 

přinášeli knězi velký těžký latinský misál i se stojanem ze sakristie. Při mši svaté ho přenášeli 

z jedné strany oltáře na druhý, protože každá část mše sv. se četla z jiné strany. Při 

slavnostech, když se oltář okuřoval kadidlem, museli ministranti s misálem stát u zdi a počkat, 

až bude mše svatá pokračovat. Často se sloužila „soukromá“ mše svatá u bočního oltáře 

současně s hlavní mší. To bylo v době, kdy působilo v Hnojicích více kněží. 

VÁNOCE 

      V době adventní se ráno vstávalo brzy, roráty začínaly už v 6 hodin ráno. Pak se šlo do 

školy. Na vánoce se nic mimořádného nepřipravovalo, nebylo zvykem kostel zdobit (spíš 

nebylo rukou, které by to dělaly). 

      Na Boží hod Vánoční bývala 

„jitřní“ v 5:00 hod. ráno, „hrubá“ 

mše svatá v 10:00 hod a 

odpoledne požehnání. V době 

vánoční býval kostel vyzdoben 

stromky jen u jesliček a jedním 

zeleným stromem u oltáře (a to 

ne vždy). Betlém býval umístěn 

na oltáři u Božského srdce nebo 

na oltáři u Panny Marie. Tento 

oltář se přistavením nějakého 

stolu upravil tak, aby se sem 

postavičky vešly. Podoba 

betléma je stejná jako dnes. 

VELIKONOCE 

      Velikonoční svátky jsou vrcholem církevního roku, v minulosti se jich účastnili téměř 

všichni občané. Na Květnou neděli chodil malý průvod - kněz a ministranti - ze sakristie ven 

a bočním vchodem pod věží (od fary) do síně pod věž. Zde kněz třikrát zaklepal křížkem na 

dveře a po otevření vešel průvod slavnostně do lodi kostela. Tento boční vchod pod věž od 

fary býval otevřen ještě při prvním svatém přijímání, jinak nebyl používán. Na mši svatou 

chodili farníci protějším vchodem od silnice a ještě bočním vchodem od fary přímo do lodi 
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kostela. Je zde ještě jeden vchod, který vede k silnici, tento se otevíral také jen dvakrát do 

roka a to o Velikonocích a na Boží tělo. O Velikonocích to byl náhradní vstup, protože 

v hlavních dveřích, které vedou pod věž, byl umístěn Boží hrob. 

 

 

      V poledne na Zelený čtvrtek začínali chodit chlapci „na hrkání“. Vždy je vedli čtyři 

„králové“, kteří organizovali celý průběh hrkání. Chlapci s hrkačkami, klapačkami a trakaři se 

scházeli u nádržky před mlýnem (č. p. 41), odkud vycházeli hrkat do vesnice. Králové chlapce 

poučili a sepsali seznam účastníků. Socha Panny Marie před kostelem a kaplička v Kukově 

byla místa určená pro společnou modlitbu hrkačů. Vždy na chlapce dohlížela dospělá osoba, 

aby byla kázeň a pořádek. Hrkalo se místo zvonění zvonů až do Bílé soboty v poledne. 

      Na Velký pátek byl postaven oltář Božího hrobu pod věží. Každým rokem se znovu stavěl 

a zdobil. Ve spodní části spočívalo mrtvé tělo Ježíše Krista a nahoře na oltáři byla vystavena 

Nejsvětější svátost oltářní. Po celý den až dlouho do noci Boží hrob navštěvovali věřící 

k soukromé adoraci. 

      Vynášení „Pánbíčka“ 

       Na Bílou sobotu začínali církevní obřady již v 6 hodin ráno. Venku byl svěcen oheň a 

velikonoční svíce, uvnitř kostela křestní voda. Odpoledne se již věřící připravovali na slavnost 

Vzkříšení. Oblékli se do svátečního a scházeli se venku před kostelem. Byla připravena i 

dechovka (před bývalým hostincem u Petráše, č. p. 37). Slavná mše svatá začínala v 17 hodin. 

Po mši kněz vyzval zástupce místních farníků i přifařených obcí k převzetí křížů. Kněz měl ke 

všem promluvu a zdůraznil význam 

Velikonoc i tohoto místního zvyku 

„vynášení Pánbíčka“. Symbolicky 

si do obcí odnášeli kříž jako 

„symbol vykoupení a program pro 

život, úkol nesení svého vlastního 

kříže“. Za každou obec převzala 

kříž „starší dívka - vynašečka“, 

uctila ho políbením, na jeho dolní 

konec umístila bílý šátek a s mladší 

dívkou ho vynesla před kostel. Tam 

je čekal mládenec, který kříž 

políbil, převzal a s oběma děvčaty 

se zařadil do připraveného průvodu. Průvod s hudbou odcházel od kostela. Nejprve se oddělili 

farníci z Liboše (kříž byl uložen a nazdoben v Liboši u rodiny Římských), pak se hudba 

vrátila, doprovodila místní skupinu s křížem do stavení rodiny Žváčků (č. p. 61) a nakonec 

průvod odcházel do Žerotína, protože dechovka byla žerotínská. Tam byl na noc kříž uložen 

v kapli sv. Marty. Kněz a ministranti vždy doprovodili průvod za vesnici a vrátili se zpět.  
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      Na hod Boží velikonoční, největšího svátku roku, byl zahájen obřad přinesením křížů ze 

všech obcí. Bylo třeba zjistit, odkud přijde průvod jako první, proto s velkou radostí chlapci 

vyhlíželi průvody z věže. Průvody na sebe musely počkat, aby je mohla doprovázet hudba. 

Každý průvod kněz přivítal a odvedl ke kostelu. Po příchodu mládenců s děvčaty do kostela, 

doprovázených knězem, ministranty a věřícími, položili nazdobené kříže vedle hlavního 

oltáře a slavná bohoslužba mohla začít. Odpoledne se věřící sešli v kostele na požehnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      BOŽÍ TĚLO 

      Boží Tělo, slavnost Těla a krve Páně s eucharistickým průvodem, se slaví ve čtvrtek po 

slavnosti Nejsvětější Trojice. Tento den bývalo volno a hlavní mše svatá se konala asi v 9:00 

hod. Po mši svaté, vyšel původ bočním vchodem 

z lodi kostela směrem k silnici a pokračoval 

k připraveným polním oltářům, které nechali 

zhotovit, a také vyzdobili k této slavnosti, majitelé 

jednotlivých zemědělských usedlostí. První oltář byl 

na č. p. 25 pana Jaroslava Krčka (dnes Zelinkovo), 

druhý oltář na č. p. 8 pana Františka Svozila, třetí 

oltář na č. p. 60 pana Josefa Gece a čtvrtý oltář na 

č. p. 39 pana Josefa Bajera (dnes Černých). U čtyř 

polních oltářů se postupně četly začátky čtyř 

evangelií do čtyř světových stran, konaly se 

prosebné modlitby a udílelo se svátostné požehnání. 

Při požehnání se ke zvýraznění výjimečné chvíle 

střílelo do sudu. Zvláště pro chlapce to byla velká 

událost. Slavnostní průvod doprovázela kapela a 

zpěv věřících. V čele průvodu byl nesen křížek, za 

ním šli mladí chlapci, dále družičky nebo krojovaní 
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s košíčky plnými okvětních lístků, které sypali na cestu. Děvčata si k této příležitosti ráda 

oblékala nové šaty. V průvodu se nesly také církevní korouhve z Liboše, Žerotína a Hnojic. 

Hlavní osobou byl kněz s monstrancí. Kráčel pod baldachýnem neseným šesti muži, 

doprovázen jáhnem nebo kostelníkem s kadidlem a dvěma nosiči světla s vysokými 

lucernami. Průvod uzavírali dospělí věřící. Před kostelem udělil kněz požehnání pro celou 

obec a po návratu do kostela byla slavnost zakončena závěrečnými obřady. Domů si věřící 

odnášeli větvičku z lípy nebo břízy, které byly součástí výzdoby oltářů, aby si doma nazdobili 

kříže. 

       Od února 1948 do listopadu 1989 bylo veřejné slavení církevních slavností silně 

potlačováno komunistickým režimem, až ve většině obcí zaniklo úplně. Věřící se mohli 

účastnit svátečních bohoslužeb pouze v kostele.  

 

Anna Lichtensteinová ze Žerotína 

Bohumil Krček z Hnojic 

Helena Coufalová z Hnojic 

František Slimařík z Hnojic 

Ze vzpomínek pamětníků zpracovaly  

Marie Slimaříková, Hnojice 2012 

Eva Niklová, Hnojice 2012 
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Historie hnojických zvonů 
 
        Zvony patří k nejvýznamnějším přátelům člověka. Odedávna nás jejich hlasy provázely na každém 

kroku. Hlaholily při narození, zpívaly ve chvílích radosti, temně volaly do bitev, oznamovaly strašné 

epidemie, požáry, nemoci nebo plakaly při úmrtích, volaly na bohoslužby. Není mnoho obcí v naší republice,  

které se dnes mohou pochlubit historickýmy zvony. Bohužel ani hnojičtí  neměli to štěstí, aby jim dodnes 

zvonily stoleté zvony. Snad až na Umíráček, ten jako jediný svým zvoněním doprovázel  občany na  poslední 

cestě více jak 200 let. Největší nebezpečí, které hrozilo zvonům, pocházelo od požárů, ale také rekvirováním 

pro válečné účely.  Je zajímavé, že žádný z historických  pramenů neodpovídá na otázku, proč vojenská 

mašinérie nezrekvírovala i ty nejmenší zvony, tzv. „umíráčky“.  Možná by svojí váhou nepřispěly 

k rychlejšímu vítězství, anebo jejich název či účel, pro který byly používány, odradil i vojenský erár.  

        Dříve byly zvony pro lidstvo nesmírně důležité, neboť jejich zvuk byl slyšet daleko do kraje. Vlastně 

v přeneseném slova smyslu bychom mohli říct, že plnily  funkci dnešních telekomunikačních zařízení.  Snad 

by stálo za zmínku uvést pár vět o stáří zvonů v naší republice. Nejstarší zvon na Moravě je zavěšen ve věži 

kostela sv. Tomáše v Brně. Jmenuje se Joštův  a pochází z Vídně,  kde jej zhotovil mistr zvonař  Wigand  

v roce 1393.  Dnes už málokdy zazní Brňanům plnou silou svého zvuku. Bezpečnostní důvody totiž 

nedovolují rozhoupat 4 500 kg staré zvonoviny.  Vůbec nejstarší zvon v České republice  visí na věži 

děkanského koslela v Havlíčkově Brodě.  Byl ulit v roce 1300, jmenuje se Vilém a váží 1900 kg.   

        Zvony mají vedle svých osudů i jednu pozoruhodnost, a tou jsou jejich jména a nápisy. Jedním 

z nejčastěji opakujících se nápisů je latinsky psané motto  “ Vivos voco, mortuis plongo, fulgura frango – 

Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky rozháním“. Je to motiv ze Schillerovy básně „Das Lied von der 

Glocke“. Kromě nápisu, který nebýval jen v latině, se ještě objevují jména a obrazy světců, jimž byl zvon 

zasvěcen. Dále se uvádí rok výroby,  jméno zvonaře či zvonařské firmy, jméno faráře za jehož působení byl 

zvon vyroben, a také jméno donátora či celé rodiny,  která výrobu zaplatila.  

 

Hnojické zvony 

  

         Nejstarší  dosud objevený písemný záznam o hnojických zvonech je uveden v knize “ Matricus 

decanatus  Neostadiensis“,  která pochází z let 1770 - 1771,  tedy  z období vlády císařovny Marie Terezie. 

V té době se píše o čtyřech zvonech, ale v rychtářově knize se uvádí, že  při velkém požáru v roce 1805 bylo 

zničeno pět zvonů.  Jak vznikla tato nepřesnost, je v oblasti dohadů. Zatím nebyl nalezen žádný písemný 

materiál, který by toto objasnil. Můžeme pouze vycházet z hodnověrného opisu  rychtářské knihy  který zní:   

„Léta Páne 1805 dne 21. mája stáhla se ruka Panie na naší obec Hnojickou neb toho dnie odpoledne ve tržy 

(3) godiny vyšel nenadále oheň na gruntě Karla Venskýho v čísle domovním 30 ze stodoly a to tak že v tej 

godině se celá obec i s kostelem v popel obrátila. Jiržíkovi Škodovi stodola zhoržela,  ale stavení domovní 

zustalo, potem ještě *Nro:  15, 16, 17, 18, 19, 21 a 22 a u mlejna také zustaly stát Nro: 41, 42, 43, 77, 78, 71 

a obecní pazderna. Kostel do gruntu i s všechním kostelním nábytkem v popel a prach se obrátil. Veže celá 

uhoržela a v ní pět zvonů. Trži (3) hrubý poknutý a dva malý docela rozpuštěný zůstaly. Souc tato neštastná 

obec ve svém neštěstí na nejvýš postavena, skrz svou bedlivost a outočiště mající se tak dáleji vynasnažila tyto 

zvony které docela rozpukané byly zas znovu dáti pržilíti a zhotoviti aby aspoň za nějaká znamenitá památka 

skrz ty zvony prži tom farním kostele se zažíti mohla.“          
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             Josef Alois Kršek erbrychtarž 

 

/Pozn.: *Nro: -  číslo/ 

 

        V archivech se dochovaly  jen jména patronů, jimž byly zasvěceny, a to jen u čtyř zvonů:  

 

I. největší      sv. Panna Maria 

II. střední               sv. Florián  

III. malý      sv Jan Křtitel  

IV. nejmenší umíráček   sv. Josef.  

 

        Po roce 1805 bylo postupně  pro hnojický kostel zhotoveno 5 nových zvonů. První byl ulit sv. Josef a 

druhý tzv. Hrubý, oba navrhl a zhotovil mistr Wolfgang Struab. Zápisy v archivních materiálech se rozcházejí 

v době, kdy byly zvony ulity.  Pouze některé uvádějí,  že oba zvony byly vytaženy na věž dne 15. února 

1807. Jinde je uvedeno, že „Hrubý“ byl uschován a vytažen na věž o něco později, až pominulo válečné 

nebezpečí z důvodů rekvírování. Všechny tyto archivní materiály pocházejí z doby po roce 1860, což je více 

jak 50 let od požáru, a je tudíž možné, že ztrácí na hodnověrnosti. Nejpřesnější zápisy, ze kterých můžeme 

vycházet, pocházejí opět z rychtářské knihy, která byla psána od roku 1802 do roku 1858. V této protokolární 

knize (nikoli kronice, jak se někde mylně uvádí) hnojického rychtáře se píše: 

„Tak tehdy se roku 1807 dnie 15 února neb první neděli postní tyto nynější zvony zavěsily a ponejprv na mši 

svaté zvonily. Za oba zvony se pan zvonarž z Holomouce jménem Wolfgang Straub se pevně zavázal a do 

tržech (3) let zaručil. Kdyby v tiech tržech letech z těch zvonů jeden neb druhy nějakou škodu by trpěti měl, 

tehdy on zvonarž takovy zvon na svy vlastni outraty znovu prželíti  azas dálejši potržebie povinen se zavázal. 

Za které zvony tomu výš jmenovanému panu zvonaržovi hned prži zavěšení těchto nynejších našich zvonů 

všechny farní obce k hnojickému farnímu kostelu patržící hotový peniez položily a zaplatily 800 zl.  

Všechno se tak stalo za rychtárže a konšelu v této obci Hnojické.“  

 

         Josef Alois Kršek  dedičny rychtarž 

         Jan Kuba, Matěj Tiefenbach, Josef Škoda, 

         Jan Dřímalka, Jakub Rýnský, Vincenc Rýnský, 

         obecní radní  

         20 února 1807 

 

 

        Wolfgang Jan Jakub Sarkander Straub  se narodil v Olomouci 1. července 1763. Po otcově smrti 

převzal v roce 1784 zvonařskou dílnu a dům čp. 261 ve Ztracené ulici. V roce 1792 koupil dům čp. 368 na 

dnešním náměstí Míru. Na svých zvonech nejčastěji používal latinsko německé nápisové legendy 

s figurálními ornamenty a reliéfy oddělené plastickými linkami. Celková úroveň Straubovy produkce 

postupem času a s přibývajícími léty začala upadat a byla závisla na typu a významu jednotlivých zakázek, u 

nichž stále více začaly převažovat objednávky pro architektonicky méně náročné stavby, jakými byly 

například venkovské kaple. Wolfgang Jan Jakub Straub zemřel v Olomouci dne 11. února 1835 ve věku 72 

let. Po jeho smrti převzal dílnu syn Wolfgang Valentin Adam Straub, ale bohužel jeho výroba zvonů již 

nedosáhla otcova věhlasu. Dá se předpokládat,  že dle preferencí si hnojičtí na výrobu dalších zvonů vybrali 

konkurenční firmu L.F. Stankeho. 
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Zasvěcení zvonů         místní lidový název     váha              průměr zvonu      tónina      rok výroby 

 

 

Svatý Josef    Umíráček       95 kg     35 cm               1805  

 

  Na krku zvonu je 15 cm vysoký reliéf  sv. Josefa Pěstouna a na protější stran 14 cm vysoký reliéf sv. 

  Jana z Nepomuku. Čepec zvonu pokrývá jednořádkový nápis 

 

   IN HONOREM S.IOSEPH ET S.IOAN NEPOM. 

   

  Věnec zvonu člení jednořádkový nápis vymezený dvěma plastickými linkami s reliéfem 

  ukazující ruky 

 

   HAT GOSEN WOLFGANG STRAVB IN OLMUTZ 1805  

   BROPAGO BINNINA SACRATA EST.  

 

 

Nanebevzetí Panny Marie Hrubý - Slovo                   1.250 kg         130 cm     hluboký C tón     1807 (?) 

 

          Nesl vyobrazení Ježíše Krista a název dostal podle Slova na Kříži. 

                  Jak se dále v kronice píše, jeho hlas se nesl požehnanými hnojickými lány v dál 

     Wolfgang Jakub Straub 

 

        Na zhotovení dalších tří zvonů se podílel další olomoucký zvonař L. F. Stanke. 

        Leopold František Stanke se narodil 4. července 1800 v Opavě ve zvonařské rodině. Po přestěhování do 

Olomouce se velmi brzy osamostatnil a již v roce 1825 začal označovat zvony svým jménem. Po otcově smrti 

získal dům čp. 270 ve Ztracené ulici,  který  vlastnil až do roku 1866, kdy byl vzhledem ke svému celkovému 

finančnímu úpadku donucen dům prodat. Brzy nato dne 11. května 1873 ve věku 73 let zemřel. Na svých zvonech 

využíval dlouholetých zkušeností proslavené rodové dílenské tradice vycházející z vegetabilních ornamentů 

s motivem květinových a ovocných festonů, palmet a volut, na krku doplněných plastickou výzdobou variabilních 

figurálních reliéfů oblíbených světců. Tento umělecký projev byl velmi žádán v  konzervativním prostředí 

tehdejšího olomoucka. 

        Pro hnojický kostel ulil celkem tři zvony: 

 

Svatý Michal archanděl                 Malý - Anděl strážný           200 kg           70 cm         1842 

 

Svatý Florián                                  Floriánek                             400 kg            85 cm         1842 

 

Svatý Petr a Pavel                          Poledník                               600 kg          105 cm        1843 

 



38 

 

 

 

        V roce 1863 byla věž nadezděna a opatřena štíhlou střechou s bání a křížem. Celá věž dosáhla výšky 53 

metrů a 29 cm. Veškeré práce na věži stály 2 274 zl. 8 kr. Náboženský fond přispěl 1 115 zl 92 kr., zbytek 

zaplatila obec. Téhož roku po dokončení stavebních prací byla instalována nová stolice na zvony. Před 

započetím veškerých prací byly zvony spuštěny na zem, kde si je mohli všichni občané prohlédnout. Po 

skončení náročné rekonstrukce byly opět vytaženy na věž o patro výš a zavěšeny na novou stolici, která i 

s vedlejšími výlohami stála 392 zl. 19 kr. Část byla zaplacena z peněz od vyzvánění 113 zl. 71 kr., část 

uhradila obec. Ve stejný rok (1863) byly instalovány nové věžní hodiny od mistra hodináře Karla Balcárka 

z Mohelnice v ceně 818 zl. Veškeré řízení, natahování a běžnou údržbu převzal pan František Škoda z čp. 42 

(otec Lukáše Škody). 

 

 

 

Rekvírování v letech 1810, 1916 a 1917 

 

        Jedno z prvních písemně podchycených rekvírování proběhlo roku 1810, v době napoleonských válek, 

kdy pro válečné účely byla odebrána stříbrná monstrance a 2 kalichy.  

Všechny zvony sloužily svému posvátnému účelu až do 14. listopadu  1916, kdy proběhlo za vojenské 

asistence rekvírování zvonů Hrubý a Poledník. Rok na to, dne 24. října 1917, byly shozeny a advezeny 

Floriánek a Malý. Po každé se slzami v očích sledovali shromáždění občané, jak jsou jim kradeny jejich 

posvátné zvony. Při volném pádu z věže se žádný z nich nerozbil, což přítomným dokázalo velmi kvalitní dílo 

zvonařských mistrů Strauba a Stanka. Před odjezdem na nádraží do Šternberka místní děvčata obložila zvony 

květinami a Umíráček, který jako jediný mohl zůstat, jim zazvonil na jejich cestu. Tak se hnojičtí občané 

rozloučili se svými zvony, které jim už nikdy nebyly vráceny. Přstože z věže byly již sebrány všechny zvony 

pro vojenské účely, přišel dne 11. ledna 1918  do Hnojic s vojenským rozkazem varhanář z Petrovic u 

Šternberka a vyjmul z varhan 28 největších píštal o celkové váze 80 kg.  Státní správa zaplatila za 1 kg cínu 

14 korun. Po skončení válečných událostí provedli zástupci obce a farnosti pátrání v centrálním vojenském 

skladu ve Vídni. Právě sem byly soustředěny všechny zrekvírované zvony, které nebyly využity  pro potřebu 

armády, leč bohužel hnojické se mezi nimi již nenašly.  

 

        Zvonařství Matoušek 

 

        Zakladatel zvonařské firmy Rudolf Manoušek se narodil 24 dubna 1881 v Habrůvce u Křtin. Vyučil se 

v adamovských strojírnách. Na zkušené byl v Rakousku, Francii, Německu a Holandsku. Po návratu pracoval 

u brněnské zvonařské firmy Hiller vdova a syn. V roce 1908 založil vlastní zvonařskou firmu v Brně - 

Husovicích. Kvalitou své výroby se brzy zařadil mezi nejvyhledávanější zvonařské firmy jako např. Perner 

nebo Herold.  V roce 1941 továrnu v Husovicích prodal a pracoval u syna Rudolfa ml. v České u Brna až do 

jejího znárodnění. Zemřel 1. července 1951 v Brně Husovicích. 

        Pokračovatelem zvonařské firmy byl Rudolf Manoušek ml. narozen 17. září 1909 v Soběšicích u Brna. 

Studoval v Brně. Po ukončení vysoké školy odejel  na praxi do Hamburku, kde pracoval veslévárně firmy 

Gothold. Po návratu do Brna byl zaměstnán u svého otce v Husovicích. V roce 1937 se osamostatnil a založil 

firmu Kovolit Rudolf Manoušek a spol. v České u Brna. V roce 1948 byla firma znárodněna a začleněna do 
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n.p. ZUKOV - Praha. V roce 1952 byl přeložen do Prahy, kde pracoval až do roku 1968 jako hlavní metalurg 

závodu ZUKOV 1. V roce 1967 založil novou zvonárnu ve Zbraslavi nad Vltavou na Praze 5. Rudolf 

Manoušek ml. zemřel 31. října 1994 v Praze. Posledním mistrem zvonařem z rodu Manoušků je Petr Rudolf 

Manoušek narozen 5. května 1957 v Praze. Po studiích pracoval v otcově firmě ve Zbraslavi. V roce 2002 

byla dílna zaplavena a natolik poničena, že musela být z moci úřední uzavřena. Proto Petr Manoušek nemohl 

v Čechách svoji práci vykonávat, a tak paradoxně přešel ke konkurenční firmě Royal Ejsbouts,  která sídlí 

v holandském Astenu. Je také jediný, kdo odlévá zvony ručně, starou technikou.   

 

 

         

Nové zvony po I. světové válce 

 

        Po roce 1918 nebyl na zhotovení kvalitních zvonů dostatek peněz, proto obec zakoupila  dva  zvony, o 

nichž kronikář napsal do pamětní knihy Hnojic tuto krátkou větu: „Zvony byly vyrobeny z ocele nevalné 

kvality,  s velmi nepříjemným zvukem“. Jejich výrobu objednal začátkem roku 1919 farář František Pavlíček u 

zvonárny a slévárny kovů  Rudolf Manoušek  na Svitavské ulici čp. 5. v Brně.  

 

I.     Větší zvon, vážil 264 kg    měl 80 cm v průměru     v tónině D 

 

II.     Menší zvon, vážil103 kg   měl 58 cm v průměru    v tónině Fis 

   

        Do Hnojic byly odeslány drahou dne 29. dubna 1919.  Cena obou zvonů byla 1995 korun + 50 procentní 

přirážka ve výši 997 korun. Právě kvůli 50 procentní přirážce vznikl mezi farností a výrobcem spor. Tato 

částka se zdála hnojickým příliš vysoká. Výsledek sporu nakonec vyzněl ve prospěch farnosti. Firma 

Manoušek se v dobrém snažila   spor ukončit tím, že navrhla slevu o 350 korun. Zvony ve věži vydržely skoro 

15 let. Jejich příšerný zvuk byl hlavním důvodem, proč pan farář František Benda po svém jmenování  v roce 

1925 dal podnět ke sbírce na zakoupení zvonů nových. Základ této sbírky tvořil obnos 4 666 kč získaný za 

zrekvírované zvony během I. světové války. Na sbírkách po přifařených obcích se vybralo 25 768 kč. Náklad 

na zakoupení prostředního zvonu (v obnosu 12 300 kč) uhradila rodina Aloise Škody ze Žerotína čp.35. Na 

tehdejší dobu nepředstavitelná suma, neboť hodinový plat představoval v průměru 3 kč.  Hlavní iniciátor 

peněžního daru na zvon „Svaté Marie“ pan  Alois Škoda zemřel 4. března 1936 na výminku v Hnojicích  čp. 

110 ve věku 78 let.  

Práce na nových zvonech byla opět zadána zvonařské firmě Rudolf Manoušek jun.  z Brna – Husovic 

(Husovská č. 33) . Zvony byly ulity z kvalitní zvonoviny a  dne 17 června 1934 je vysvětil děkan Matěj Vaněk 

z Mladějovic za velké účasti věřících. Kmotrou byla paní Ludmila Vajdová z Hnojic čp. 21 a Jenofa Šišmová 

ze Žerotína čp.12. 

 

Zasvěcení zvonu                                                                         váha            průměr              tónina 

 

I.    Svatý Cyril a Metoděj                                                               1.080 kg      1119mm              F 

        Na zvonu byl vyryt sv. Cyril a Metoděj a pod ním nápis:  

„Svatý Cyrile a Metoději orodujte za nás!“ 
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II.    Svatá Marie                                                                                  560 kg         987mm             A1           

        Původní nápis na zvonu: 

„Svatá Panna Maria Hostýnská ochránkyně Moravy! 

Tento zvon pořízen nákladem rodiny Škodovy z Hnojic a ze Žerotína v obnosu 12 300 kč.“ 

 

        Nápis byl v lednu 1934 ještě před odlitím změněn takto: 

 „Blahoslovená Panna Marie 

Panno Maria Svatohostýnská ochránkyně Moravy, ochraňuj a opatruj nás! 

Královně nebeské věnuje rodina Škodovy ze Žerotína č.35. L.P. 1934.“ 

 

 

III.     Svatý Václav                                                                                290 kg           790mm           C 2 

        Na zvonu byl obraz sv. Václava  s nápisem:  

„Svatý Václave nedej zahynouti nám i budoucím.“ 

 

IV.      Svatý Josef      umíráček   1805   95 kg           350 mm  

        Na všech nových zvonech byl nápis: „Za faráře Františka Bendy.“ 

 

 

 

        Rekvírování za II. světové války 

 

        Tyto zvony na hnojickém kostele vydržely přesně 8 let. Ve středu 17. června 1942  o půl desáté 

zazvonily naposledy, aby vzápětí byly spuštěny z věže a opět odvezeny pro válečné účely. Po válce byl 

v Hamburku zřízen centrální sklad zvonů,  které pocházely z kostelů, kaplí a zvonic skoro z celé Evropy. Zda 

se zde nachází některý z hnojických zvonů, je dodnes v oblasti dohadů. V roce 1947 byl požádán pan farář 

Msgre. Leopold Hendrych, aby jel do Hamburku  a pokusil se něco bližšího zjistit o hnojických zvonech. Ten 

odvětil,  že je příliš stár a jeho chatrné zdraví mu již nedovoluje podstoupit tak dalekou cestu.  Dál se pro 

nalezení hnojických zvonů, jak ze strany obce, tak ze strany farnosti, neudělalo v podstatě nic. Od té doby  byl 

z hnojického kostela slyšet pouze Umíráček. 

 

 

 

 

        Zvony pořízené po II. světové válce 

 

 Stav, kdy kostel neměl velké zvony, trval až do 9. ledna 1963. V ten den byl dopraven do Hnojic zvon, 

který pocházel z křelovského kostela. Křelovští farníci nechali zvon ulít u firmy ZUK-závod Moravská 

zvonárna v Brně v roce 1949. V Křelově ho posvětil dne 26. června 1949 arcibiskup ThDr. Karel Josef  

Matocha a byl používán až do 30. srpna 1961, kdy se kostel z bezpečnostních důvodů musel uzavřít. Zvon byl 

zasvěcen Svaté Marii a zní ve spodní oktávě Dis 1 a vrchní oktávě Dis 3. Nápis na zvonu: „S.V.P. Maria  

Křelov“.  
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 Poslední hnojický zvon vyrobila  Leatitie Dytrychová za pomoci své dcery Marie Tomáškové  -  

Dytrychové ve své rodinné firmě v Brodku u Přerova. Farář P. Pavel Uhřík zorganizoval po Hnojicích, ale 

také po přifařených obcích, sbírku mědi. Tato surovina je velmi důležitá pro výrobu kvalitní zvonoviny.    

Zvon byl ulit z tzv. zvonařského bronzu, který obsahuje 77 dílů mědi a 23  procent cínu. Zvonařské tajemství, 

které se dědí z generace na generaci, spočívá ve výpočtech empirických vzorců. Rodina Dytrychova je jednou 

z mála zvonařských firem, která se v České republice touto profesí zabývá. Nový zvon byl zasvěcen svatému 

Cyrilu a Metoději. Slavnostní obřad se konal  dne 6. června 1986. Toto datum nebylo vybráno náhodou, má 

svoji symboliku.  Je to den výročí 1100 let od úmrtí věrozvěsta sv. Metoděje. Na zvonu je uveden krátký, ale 

výztižný verš: 

                                  „Dědictví otců zachovej nám pane,  

       víře vždy věrni budou Moravané“ . 

 

Kromě tohoto nápisu je zde plastika obou věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje,  dále název obce, rok 

výroby a zvonařská dílna. Světící obřad vedl P. Pavel Uhřík, který také měl největší zásluhu na jeho pořízení 

tohoto zvonu. Olomouckého arcibiskupa Josefa Vranu zastupoval šternberský farář P. StanislavVaněk. Ve 

svém kázání připomněl historický účel zvonů: „Nejvíce se používaly a dodnes používají na svolávání 

k bohoslužbám, nelze ovšem opomenout ani jejich dřívější význam při ohlašování požárů či povodní. Také 

rolníci pracující na poli poznali podle zvonění kolik je hodin, nebo měly zvony za úkol varovat občany před 

nebezpečím blížícího se cizího vojska“.  Po skončení obřadu  svěcení, mohli občané dotykem ruky zvon 

symbolicky přivítat v obci. Dne 17. Září, za přítomnosti mnoha místních obyvatel, bylo ve 14.30 hod. 

započato s jeho vyzvedáváním do horního okna kostelní věže.  Práce se zavěšením trvala až do 19 hod. Poté 

se jeho hlas poprvé rozezněl do širokého okolí. 

Vlastní cena činila 54 000 Kč, náklady na dopravu a manipulaci přes 20 000 Kčs. Práce na vyzvednutí a 

zavěšení byla zadána Stavebnímu podniku v Olomouci. Vlastní montážní práce provedli brigádnicky 

pracovníci Krajského vlastivědného muzea.  

Nyní se tedy na kostelní věži nacházejí tři klasické zvony. Nejmenší zvon „Svatý Josef“ neboli 

„Umíráček“ je z hnojických zvonů nejstarší. Již podle názvu lze usuzovat, že byl používán při úmrtí, ale též 

při sloužení zádušní mše svaté a odchodu pohřebního průvodu z kostela na hřbitov. Střední zvon zvaný 

„Svatá Panna Maria“,  je jako jediný klasický zvon stále využíván. Je to předvším díky elektrickému ovládání 

vypínačem přímo ze sakristie. V současnosti se používá pro svolávání věřících na pravidelné bohoslužby, ale 

také  při  pohřebních obřadech díky snadnému ovládání a větší slyšitelnosti než Umíráček. Poslední a největší 

zvon „Svatý Metoděj“ je využíván pouze při velkých slavnostech  a svátcích. Pro jeho rozhoupání je nutné 

použítí lidské síly, která je v dnešní době čím dál vzácnější. Pro úplnost je nutné se zmínit o tzv. hodinovém 

zvonu, který je napojen na věžní hodiny. Toto bicí zařízení má tvar mísy a je využíváno k odbíjení časomíry. 

To znamená, že odbíjí čtvrt jedním úhozem, půl dvěma,  třičtvrtě třemi a celou čtyřmi úhozy.  Zvon (mísa) je 

hrubě opracován, nemá žádný nápis ani značku výrobce nebo letopočet. Paradoxně se tohoto zařízení používá 

nejvíce.  

Práci věžníka dnes vykonává pan Alois Janíček. Jeho úkolem je starat se o chod věžního zařízení -  to je 

mazání, seřizování či menší opravy hodinového stroje. 

        Povídání o hnojických zvonech ukončíme popisem všech zvonů, které jsou dnes zavěšeny ve věži 

kostela: 
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 Zasvěcení zvonu                                        váha       průměr   nárazový tón     rok 

 

I. Svatý Josef   Umíráček   95 kg  350 mm       1805 

 zvonař Wolfgang Jakub Straub - Olomouc 

 

II. Svatá Panna Maria             194 kg         690 mm     dis2     1949 

 firma  ZUK- závod Moravská zvonárna v Brně  

 

III. Svatý Cyril a Metoděj               300 kg 800 mm      C2      1986 

 Leatitia Dytrychová mistr zvonař Brodek u Přerova      

 

 

Použité archivní materiály: 

 

Archivní záznamy X/M,obecní archív Hnojice 

Bartůněk, Vavřín: Školní kronika               

Dr. Nevěřil, Dr. Kühn: Glockenausweis - Výkaz zvonů, kniha z pozůstalosti,  ACO, karton 4740 – 4741 

Hnojická kronika , č. 5, rok 1986 

Matrica decanatus Neostadiensis,  ACO, inv. č. 246,  str. 74 

Pamětní kniha městečka Hnojic, č. 1, rok 1934 

Pospíšil, Augustýn: Obecní kronika 

Použito zápisů uložených v báni hnojického kostela 

Protokolární kniha hnojického rychtáře 1802 - 1858 

Rekvírovací protokol z let 1916, 1917 a 1942 

Výkaz Arcibiskupské konzistoře, vydaný 18. dubna 1950 

Zásměta, Rudolf (kaplan):  Hnojický kostel, rok  1914 

Zvony Olomouckého okresu, vydala památková péče Olomouc, rok 1986 

         

        Osobní poděkování patří věžníkovi Aloisu Janíčkovi za umožnění výstupu na věž s prohlídkou zvonů 

a za potřebné informace o jejich používání.  

 

                       ofp 

                     Oldřich František Pol  

            kronikář obce 

                          2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

V HNOJICÍCH 

1812 – 2012 
 

 

vydala Římskokatolická farnost Hnojice 

tisk: Tiskárna Budík grafika s.r.o. 

náklad 300 ks 

 

 

srpen 2012 

 




