
Historie hrobu farního duchovenstva a letošní oprava  

     Původní kněžská hrobka se nacházela na starém hřbitově kolem kostela. Jelikož hřbitov u kostela nesplňoval svojí 
velikostí potřeby početného obyvatelstva a také neodpovídal nařízeným předpisům, hledalo se pro něj nové místo. 
Když v roce 1909 přišel do farnosti nový kněz Jan Ryšavý, podařilo se mu vyjednat s tehdejším knížetem Janem II. 
z Lichtenstejnu, aby daroval ze svého pozemku za cestou do Čelechovic 59 arů (5900 m2) pro nový hřbitov. Ten byl 
následně v roce 1912 vybudován a na starý hřbitov se již nepohřbívalo. S nárůstem obyvatelstva však ani tento za 
nějaký čas nestačil. Když tedy v roce 1924 docházelo k rozdělování knížecích pozemků a parcelací dvorů, byl na 
žádost a za velkého finančního přispění nastupujícího faráře Matouše Vavřínka rozšířen nový hřbitov o dalších 7 672 
m2 do současné velikosti. Matouš Vařínek byl v Kostelci od roku 1909 kaplanem a pak mezi roky 1924 a 1933 
farářem. Právě on nechal na svůj náklad vystavět současnou hrobku farního duchovenstva a přenést do ní ostatky 
dříve pochovaných kněží z hrobky u kostela. Hezky je o něm psáno ve farní kronice po jeho smrti: „Byl to lidový 
kněz, neznal pýchy a nesnášenlivosti, byl spravedlivý, skromný a v konání svých povinností neúnavný. Nehledal slávy 
a nedopustil, aby o jeho dobrých skutcích se psalo a vykládalo. Řídil se zásadou – co činí pravice, nechť o tom neví 
levice. Byl milý v obcování a ve svých činech a projevech často originální. Svůj majetek odkázal kostelu, za což mu 
budiž Pán Bůh na věčnosti štědrým odplatitelem.“ Jen doplním, že byl v roce 1924 také hlavním iniciátorem úspěšné 
sbírky na obnovu dvou válečně rekvírovaných zvonů pro náš kostel.       
     Hrob farního duchovenstva se nachází podél pravé zdi hřbitova na úrovni první široké proluky. Slouží jako místo 
posledního odpočinku zesnulých kněží. Dva pamětní náhrobky nesou jména a data duchovních správců 
přenesených z původní hrobky: ThDr. Ondřej Marshoffer, Antonín Wieser, Augustin Beinhauer, Antonín Trnka, 
František Vlk, Rudolf Talský, Florián Krajíček, Rajmund Kníř, Ondřej Korotvička, Jan Ryšavý. Počínaje Matoušem 
Vavřínkem se již pochovávalo přímo do nového hrobu, kde dále leží: Karel Lóníček, Cyril Novák, František Havlíček a 
Antonín Berka. Ne všichni kostelečtí kněží jsou pochováni v hrobce farního duchovenstva. Například P. Metoděj 
Látal, který žil od roku 1954 v Kostelci, zemřel na konci roku 1974 a je pochován v rodinné hrobce. Někteří dřívější 
duchovní správci měli tu čest být pochování v kryptě kostela. 
     V letošním roce se členové pastorační a ekonomické rada farnosti shodli na aktuálnosti řešení opravy zmíněné 
farní hrobky. Byla vybrána nabídka od Kamenictví Otruba z Plumlova, která zahrnovala obroušení pískovcového 
kříže s obnovou černého a zlatého písma a položení desek ze světlé žuly. Oslovená firmy přislíbila dokončit práce do 
letošního svátku Všech svatých, což se jí podařilo. Při pobožnosti konané na hřbitově v den Památky zemřelých byla 
opravená hrobka slavnostně požehnána současným knězem P. Petrem Šimarou, který při své promluvě uvedl, že by 
byl rád na tomto místě také pochován. Zavázal se tak nepřímo, že zde zůstane až do své smrti, pokud ho farníci 
nevyženou nebo Arcibiskup nepřeloží. 
     Celková částka za opravu hrobu činila 87 770 Kč. Z konané sbírky během poslední srpnové neděle a z dalších 
anonymních darů přispěli farníci částkou necelých 25 000 Kč. Jménem farnosti srdečně děkujeme všem, kteří se 
podíleli na uskutečnění této opravy, ať už finančním darem, osobní angažovaností nebo modlitbou. Pokud 
navštívíte kostelecký hřbitov, nasměřujte své kroky i k těmto duchovním správcům, kteří v Kostelci vychovávali ve 
víře vaše drahé zesnulé a zasloužili se o zbudování tohoto místa.   
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