
FARNÍ KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE 

Dřívější kostel sv. Vavřince byl menší, nižší, klenutý pouze v presbytáři, mezi kostelem a věží (která 
stojí na původním místě) byl volný prostor (hřbitov). 25. července 1827 
při velkém požáru byl ohněm zpustošen kostel. Základní kámen nového, 
nynějšího, kostela byl položen 30. května 1831 (jihozápadní roh) do léta 
1832 byly dostaveny zdi a klenutí a před poutí pokryt. V roce 1834 byla 
postavena sakristie. Další smutná historie - 24. července 1827 den před 
katastrofálním požárem nastoupil farář Václav Krener, který umírá po 
dostavění nového kostela a sakristie v roce 1834 v mladém věku 41 let 
(ohněm bylo zničeno 70 domů včetně kostela a radnice). V roce 1835 
byly pořízeny 3 nové zvony, 1836 byl kostel vydlážděn, 1837 byly 
pořízeny varhany. Oltář sv. Rodiny - obraz ze zámecké kaple v Kunštátě 
od holandského malíře. 

Další požár 24. ledna 1841 zničil 26 domů.  

Roku 1881 byla postavena fara, nový oltář Panny Marie Lurdské 

Roku 1882 proběhla přestavba (nástavba) věže 

Buditelský, katolický rozkvět začíná za faráře Jana Pleskače, narozeného v Třebíči, který přišel do 
Olešnice z Lísku u Bystřice po smrti faráře Krenera 20. října 1834. Jeho činnost duchovní, kulturní, 
společenská, hospodářská byla neúnavná a úspěšná. Evangelíci v Olešnici patřili k farnosti 
prosetínské a byli pohřbíváni na hřbitově na Moravské straně. V roce 1858 vyšlo císařské nařízení o 
rozdělení hřbitovů na část katolickou a evangelickou, kde je smíšené obyvatelstvo. Toto bylo 
v Olešnici proveditelné a tak olešnický katolický měšťan a radní Ignác Puchar nabídl sešlý grunt 
stojící na nynějším místě evangelické fary a kostela. Tímto získali evangelíci velice výhodné, 
vyvýšené místo pro stavbu. Slavnostní otevření kostela proběhlo 13. září 1868.  

 
SCHODY  VE  VĚŽI 
 
1989 – nejvrchnější nové – Metoděj Horáček, p. Kintr 
1995 – druhé zespodu – vyměněno 10 ks nášlap, vyrovnáno a staženo – p. Šafařík ze Lhoty, p. Kintr 
1998 – důkladný úklid věže, dřevěná podlaha na klenutí 
2000 – léto – úklid 
2001 – leden – úklid 
 
1 FASÁDA  VĚŽE 

1937 – stavitel Jelínek 
1986 – oprava fasády, oplechování střechy mezi věží a kostelem, mědění říms 
 
2 VĚŽ 

1934 – nátěr věže (plechu), pozlacení hrot. Hromosvodu 
1960 – nátěr plechu věže 4.574,- Kčs 
1970 – dveře do věže 1.599,- Kčs 
1970 – stolařské práce ve věži 7.875,- Kčs (okna) 
1970 – pořízena okna s žaluziemi u zvonů 4 ks 
1970 – pořízení nejvrchnějších oken 
1985 – nátěr plechu věže 
1986 – stavba lešení 6.000,- Kčs + 5.250,- Kčs, demontáž lešení 5.850,- Kčs, montáž stříšky u věže a 
říms 8.512,- Kčs 
1991 – 1 kus skla nahrazen plechovou žaluzií 
1995 – nátěr Luxolem-pinea 
1998 – nová futra 
1998 – výměna 2 kusů západních spodních příček (shnilé), o 3 cm zkrácena výška, měděné stříšky 
2000 – nátěr Luxolem-pinea zvenku 
 



3 VĚŽNÍ  HODINY 

Hodinový stroj z roku 1970 – 15.730,- Kčs (MNV) 
Hodinové ručičky a ciferníky nově z roku 1986 
1986 – opraveny a natřeny 
Elektrické natahování z roku 2000 (podzim) 
 
4 ZVONY 

1942 – 27. března všechny 4 zvony spuštěny a odvezeny + 1 zvon od sv. Mikuláše 1.565 kg celkové 
váha. Před sejmutím jejich zvuk nahrán na gramofonovou desku. 
1962 – 10. července záloha 40.000,- Kčs, 26. října faktura 63.869,- Kčs – doplatek (z Křetína 
vypůjčeno 30.000,- Kčs) 
1962 – 5. listopadu montáž + elektrický pohon 8.744,- Kčs 
1962 – 14. října svěcení nových 2 zvonů 
             Maria, po Bohu nad Tebe nemáme 
             Josefe, svatý Dělníku, díla naše ochraňuj 
1996 – nová elektronika (automatické zvonění) 
 
5 VĚŽ 

1934 – nátěr věže (plechu), pozlacení hrotu hromosvodu 
1960 – nátěr plechu věže 4.574,- Kčs 
1970 – stolařské práce 5.506,- Kč s+ 2.374,- Kčs 
1970 – dveře 1.599,- Kčs 
1985 – nátěr plechu věže 
1986 – stavba lešení 6.000,- Kčs + 5.250 Kčs; demontáž lešení 5.850,- Kčs; montáž stříšky u věže a 
říms 8.512,- Kčs 
1998 – nová futra 
 
6 ZPOVĚDNÍ MÍSTNOST 

1997 – zbudovaná v severozápadním rohu kostela, prosklené dveře použity z předsíně, vzniklý 
prostor zazděn bílými tvárnicemi (František Kintr, ml.), ostatní zednické práce Frant. Novotný a p. 
Jež, elektrika svedena klenutím z kůru – p. Neumann st.  
 
7 NÁDVOŘÍ 

Dlažba z roku 1941, předlážděno v letech 1991-1994 
Vrchní dozor stavitel Bohuslav Šmíd z Poličky 
Zábradlí z roku 1941, 1991-1994 vyměněny příčky 
Socha sv. Václava na koni je z roku 1941 
Stromy – ořechy – 15. září 1948 spadl z ořechu ministrant Bohumil Onderka, zlomil a vykloubil si 
obě ruce 
1999 – skáceny poslední dva 
 
8 SOCHA  SV. VÁCLAVA 

Je z roku 1941. Pískovcové kvádry dopraveny z Podhorního Újezdu u Hořic. Byly čtyři a vážily 
celkem 14,5 t. Akademický sochař mistr Antonín Berka s Rudolfem Hrádkem a kameník Strejček, 
který provedl hrubé opracování, pracovali 2 měsíce a vtesali myšlenku: „Sv. Václav jede na koni 
polem a vinicemi, aby se podíval jak zraje pšenice, z níž bude mlet mouku a zhotovovat hostie. A jak 
se nalévají hrozny, ze kterých bude lisovat víno ke mši svaté. V tom jede kolem kostela. Světec 
nemůže jet kolem kostela bez povšimnutí, vždyť tam ve svatostánku přebývá eucharistický Pán 
Ježíš, jehož je sv. Václav vroucím ctitelem. Proto prudce strhne koně, který se zastaví ve vzepnutí. 
Sv. Václav se obrací ke kostelu s vroucím a zbožným pohledem a pozdravuje Pána Ježíše 
svátostného. A když Ho pozdravil, přednáší mu prosbu za svůj národ, aby mu Bůh nedal zahynouti. 
Modlitbu za vlast vyjadřuje lipová ratolest ve zdvižené ruce. Protože vzepjatý kůň musí býti 



podepřen, jak to vyžaduje materiál, z něhož je zhotoven, slouží za podporu pšeničné klasy a hrozny 
vína.“ 
Myšlenka krásná a originální byla přesvědčivě umělecky vyjádřena. 
Socha si vyžádala 51.750,- K 
Slavnost svěcení se nemohla po dokončení konat, poněvadž bylo vyhlášeno stanné právo a žádné 
slavnosti se nemohly konat.  
Svěcení proběhlo až v neděli 29. září 1945 dr. Skoupým.  
1999 – podzim – zkouška odstranění nečistot a mechu Vafkou (Lubeš) 
 
9 KOSTEL 

Malíř Václav Krupanský nar. 1898 (ve 44 letech) 
Vnitřní omítka z roku 1942 
Původní vnitřní omítka byla pokryta olejovými barvami. 
Malby na stropě od předu: Nejsvětější Trojice, Narození Pána Ježíše, Zmrtvýchvstání Páně, Sv. 
Cecílie 
Na neprodyšné omítce se v zimě srážela voda a kapala dolů 
Nová omítka byla jen vytoňována 
1947 – červen – pouze po stranách oken namalováni čeští světci (5 týdnů) 
Mistr Pišelka ze Švábenic – 12 světců 40.410,- Kčs 
1968 – malování 17.340,- Kčs 
1988 – malování (trob. lešení z Brna) 
Tyto úpravy navrhl architekt Klaudius Medlmayr z ….. 
Seškrabání otlučení staré omítky, nahožení nové prováděl malíř Václav Krupanský z Rohatce u 
Hodc…  se 4 pomocníky bez lešení z dvojatých žebříků od pouti do konce roku včetně tonování (14 
týdnů) 
Malíř Václav Krupanský nar. 1898 v době provádění prací 44 roků 
Pomocníci: Václav Kobéda nar. 1913 – 29 roků, Jan Veselský nar. 1916 – 26 roků, Frant. Rublík nar. 
1926 – 16 roků, Frant. Pacík nar. 1927 – 15 roků 
Venkovní omítka z roku 1937 – stavitel Jelínek 
Důkladně otlučena omítka 
Severní zeď vyspravena-vyrovnána, větrací okénka 120 q vápna, 50 q cementu, 45 m3 písku 
1983 osekání soklu – betonového, věnec kolem celého kostela (velmi namáhavá práce) 
1997 – sokl z jižní a západní strany otlučen – mládež, znovu nahožen Frant. Novotný 
Střecha – krytina – pořízena v roce 1935 - 32 000 kusů (1 kus 41 haléřů) 
Okapové žlaby svody  měděné, pořízeny v roce 1983 30. září (54.308,- Kčs), 10. října 4.940,- Kčs) 
Okna (4 severní) pořízena v roce 1971, celkový náklad 78.738,- Kčs 
1995 – červenec – pouze z venkovní strany přegraskapírovány (odstraněn popraskaný lak), natřeno 
2x bezbarvým Luxolem, 1x bezbarvý lak epoxidový, umytí skel, vyspravení odpadlého kytu (J. 
Šafařík) 
1978 srpen – vnější nátěr lodním lakem 
1989 – vnější nátěr oken + materiál 2.780,- Kčs 
1999 – smirkování, vnější nátěr bezbarvým Luxolem 2x 
2000 – 6. ledna – odstranění sněhu z parapetních plechů 
Vnitřek kostela: 
1956 – nová dlažba v presbytáři, nová mřížka 8.400,- Kčs – stolař Horáček 
1966 – podzim – izolace, topení, dlažba v chrámové lodi 
1968 – vymalování kostela, 13 nových laviček, 2 sedačky a křeslo 
1988 – stavba lešení (uvnitř) 20.000,- Kčs, demontáž  6.000,- Kčs, malování 11.700,- Kčs,  
výbojky na kůr 2.360,- Kčs 
Podlaha – topení: 
Pořízeno v roce 1956 – presbytář, 1966 – chrámová loď 
Dlažba v presbytáři 24.000,- Kčs 
Projekt topení 1.314,- Kčs, cement 120 q 
Dlažba 57.234,- Kčs + 7.944,- Kčs 
Celkový náklad: dlažba, soklík kolem stěn, topení, cement, písek - 145.000,- Kč 
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Zesilovač, reproduktory, mikrofon (ambon), mikrofon (obětní stůl), mikrofon (sedes) říjen 1998 
Varhany: z roku 1932 
1837 postaveny varhany ze 550 zlatých 
1932 pořízeny nové varhany  za 59.814,- Kčs 
1954 – oprava a přeladění – 687 Kčs 
1960 – čištění, oprava, ladění – 3.549,- Kčs 
1976 – čištění, oprava, ladění – 10.565,- + 1.394,- Kčs 
2003 – čištění varhan 
1. září 1948 nastoupil mladičký varhaník Miroslav Blaha po Vojtěchu Doležalovi 
Kúr: 
Podlaha linoleum z roku 1978 
2000 – podzim – Lignofix-Eko natřeno celoplošně, Červo-stop natřeny zasažené plochy, překryto 
dřevotřískou a linoleem 
Lavice v létě roku 2000 silně napadeny červotočem. Odneseny na faru a zlikvidovány 
Zábradlí 1997 
Dveře: 
Hlavní pořízeny v roce 1959, 2.530,- Kčs, předsíň 4.630,- Kčs, sklo 1.250,- Kčs 
1978 -  čištění, lakování bezbarvým lodním lakem 
1994 gumové těsnění 
1995 zabezpečovací zařízení 
2000 závora 
Boční: pořízeny v roce 1960 – 2.413,- Kčs, 1961 - předsíň 2.670,- Kčs 
1978 – čištění, lakování bezbarvým lakem 
U sakristie: pořízeny v roce 1959 2.534,- Kčs, kování 530,- Kčs 
1978 – čištění a lakování bezbarvým lakem 
Sakristie-kostel pořízeny v roce 1962 
Předsíň-kůr pořízeny v roce 1962 
Lavice: 
1980 – natřeny 
1989 – nákup fošen na lavice 95.000,- Kčs 
2000 – nové lavice - jaro levý přední blok, prosinec levý zadní blok 
Zhotovení čtyř bloků lavic celkem 426.470,- Kč (p. Bělehrad Olešnice) 
Lavičky: 1968 - 13 dubových 10.205,- Kčs, 2 sedačky  1.785,- Kčs 
1969 - 6 sedaček 1.584,- Kčs 
únor 2000 – natřeny zevnitř, stříkáno do dírek Lignofix-Eko 
Křížová cesta: 
Zhotovena  a instalována 14. února 1963 – Kamena – 3.173,- Kčs 
Boční oltář (Nejsvětějšího srdce Ježíšova): 
1963 – 27. prosince řezbářské práce 11.900,- Kčs 
1964 – sochy sv. Pavla, sv. Františka 9.000,- Kčs 
1982 – renovace 1.300,- Kčs 
2000 – únor – natřeno proti červotoči Lignofix-Eko – zevnitř 
2001 – duben – opětovně natřeno 
Boční oltář (sv. Rodiny): 
23. března 1947 – svěcení oltáře biskup dr. Skoupý 
1989 – petrifikace a renovace 
2000 – leden – natřeno Lignofix-Eko zevnitř, oltářní stůl, zvenčí injekční stříkačkou + horní obvod 
2001 – duben – znovu oltářní stůl, socha Pána Ježíše 
Boční oltář (Božího Srdce): 
28. listopadu 1943 - svěcení 
1978 – restaturování 
2000 – obětní stůl uvnitř natřen, injekční stříkačkou Lignofix-Eko 
2001 – duben – znovu natřeno 
Obětní stůl + ambon: 
1981 – pořízeno 9. listopadu – 2.240,- Kčs 



Provizorní dřevěná podlaha, pořízena v roce 1976 s vypůjčeným obětním stolem 
10. listopadu 1966 vodovodní přípojka do sakristie 
 
KOSTEL (všeobecně) 
 
Farní kostel sv. Vavřince 
Dřívější kostel vyhořel 25. července 1827, základní kámen nynějšího kostela položen 30. května 
1831, 1834 dokončena stavba včetně sakristie, 1837 položena dlažba (vožena z Vítějevse), postaveny 
varhany, oltáře a sloupy (dovezeny z Vídně – dovoz 246 zlatých) 
15. září 1839 slavnostně posvěcen 
Baron složil 40 zlatých jako fond pro první pokřtěné dítě (dcera Tomáše Hřebíčka ze Křtěnova) 
1947 – po pouti odstraněn hlavní oltář, postaveny základy a mramorová část 
Obrazy: malované na dřevě akademickým malířem Hubertem Kovaříkem ze Svitávky již v roce 
1946 – 120.000,- K 
6. června 1948 svěcení (ThDr. Skoupý) 
1999 – likvidace červotoče (pravá ruka), renovace, zlacení (Bednář) 
 
Hlavní oltář (sv. Vavřince) 
 
Původní obraz sv. Leopolda a socha sv. Vavřince 
Dnešní: mramor pořízen v roce 1944, dřevo ještě dříve, 1946 namaloval akademický malíř Hubert 
Kovařík ze Svitávky 4 velké obrazy na dřevě + 4 evangelisty – 120.000,- K, 1947 odstraněn starý 
hlavní oltář 
Sochařská výzdoba 127.220,- K, zlato a stříbro darovali farníci, stolařská práce 34.050,- K 
6. června 1948 oltář vysvěcen biskupem Dr. Skoupým 
1960 - přelakování 427,- Kčs 
1999 - ničení červotoče (pravá ruka Pána Ježíše Krista), celková renovace 
 
Opravy: 
 
1976 – oprava varhan farního kostela 11.959,- Kčs 
1977 – ozvučení kostela 13.785,- Kčs, nátěr věže 5.987,- Kčs 
1978 – restaurační práce 2.980,- Kčs 
1980 – sada trubkového lešení 36.911,- Kčs 
1981 – obětní stůl 2.240,- Kčs 
1982 – měděný plech 555 kg 42.180,- Kčs 
1983 – hřbitovní kostelík – záloha na klempířské práce 40.000,- Kčs,  
                  klempířské práce 30. června 37.170,- Kčs 
                                              27. července 115.975,- Kčs 
                          farní kostel  30. září 54.308,- Kčs, 10. října 4.940,- Kčs 
1984 – hřbitovní kostelík klempířské práce 44.403,- Kčs 
1986 – topenářské práce – plyn 30.740,- Kčs 
           stavba lešení (asi věž) 11.250,- Kčs 
           věž – oplechování říms, stříšky 6.012,- Kčs 
           demontáž lešení 5.850,-  Kčs 
1987 – okapové žlaby a svody (asi fara) 22.500,- Kčs 
1988 – nákup dřeva na lavice, stavba trubkového lešení v kostele, malování kostela, demontáž lešení 
6.000,- Kčs, výbojky na kůr 2.860,- Kčs 
 
1955 – nová okna  (hřbitovní kostel) Karel Synek Olešnice 10.620,- Kčs, opravy hřbitovního kostela 
celkem 27.153,- Kčs 
1956 – nová mřížka farního kostela Horáček Olešnice 8.400,- Kčs 
1957 – nové dveře hřbitovního kostela Karel Synek hlavní 2.670,- Kčs, boční 1.208,- Kčs, sakristie 
1.120,- Kčs 
1959 – farní kostel dveře sakristie, zádveří hlavní vchod 10.350,- Kčs 
1960 – farní kostel zádveří + sklo 3.618,- Kčs, nátěr věže farního kostela 4.719,- Kčs 



1961 – dveře na kůr 676,- Kčs, elektroinstalace (farní kostel) 9.000,- Kčs, záloha na zvony 40.000,- 
Kčs, doplatek na zvony (30.000,- Kčs z Křetína) 63.870,- Kčs, montáž zvonů + elektrický pohon 
8.745,- Kčs 
Řezbářské práce (Kotrba) oltář Božího Srdce Páně  11.900,- Kčs 
1964 – socha Božího Srdce Páně a sv. Františka 9.000,- Kčs 
1965 – nové hromosvody, topení do kostela a fary 
1966 – vodovodní přípojka do sakristie 290,- Kčs, asfalt a izolační materiál pod dlažbu 2.640,- Kčs, 
cement – písek 7.540,- Kčs, koks 4.684,- Kčs, dlažba 57.234,- Kčs 
1967 – dlažba a soklík 17.645,- Kčs 
1968 – malování farního kostela 17.400,- Kčs, lavičky 13 kusů, křeslo, 2 sedačky 11.990,- Kčs 
1969 – sedačky 6 ks 1.584,- Kčs, fara  - vrata , 4 dveře, dlažba průjezd 20.070,- Kčs 
1970 – věž dveře, okna 9.475,- Kčs 
1971 – věžní hodiny (asi uhradilo MNV) 15.730,- Kčs, hřbitovní kostel – měděný plech klempířské a 
stolařské práce (Bobrovka) 61.170,- Kčs, farní kostel okna  25.730,- Kčs 
1972 – farní kostel okna 42.110,- Kčs, klempířské práce u oken 3.775,- Kčs 
1974 – hřbitovní kostel malování, vnitřní opravy  8.175,- Kčs 
 


