
Kostel sv. Petra a Pavla nebyl po Třicetileté válce v žádném 

vzduchoprádnu, nýbrž byl živým centrem duchovního života osady. Jak 

předložená práce ukazuje, měl vždycky dva až tři kostelníky, kteří o něj 

pečovali, a duchovní správce, kteří se starali o jeho inventář. Podařilo 

se z větší části rekonstruovat, kdo vykonával duchovní správu od 70. let 

17. století až do roku 1738, kdy farnost znovu dostala vlastního faráře. 

Překvapením je zejména působení misionářů z řad světských kněží ve 

20. a 30. letech 18. století. Úloha patrona resp. vrchnosti při péči o 

udržení pozemkového zádušního jmění se ukázala jako nezastupitelná, 

byť svazovala do jisté míry ruce farářům, jimž záduší sloužilo. 

Patronova péče však nešla o mnoho dále a mnohé záviselo na invenci 

a osobních kvalitách duchovní správce. 

Práce dále ukazuje, jak se místní lidé podíleli na fungování 

kostela, ať už dary různých předmětů či peněžními fundacemi. 

Důkladný rozbor inventářů vedl rovněž k upřesnění resp. určení stáří a 

původu jednotlivých součástí vybavení a výzdoby kostela. V tomto 

směru uváděla starší literatura říkala málo, nebo mlčela. Ukázalo se, že 

vývoj kostelního interiéru měl své etapy, z nichž do současnosti 

přetrvalo pouze to nejhodnotnější. Podařilo se také rekonstruovat 

podobu kostela a fary v 18. století, o níž starší literatura uvádí málo 

nebo nic. Ve starším období dostával kostel většinu umělecky cenných 

součástí svého vybavení od dobrodinců, motivovaných jednak 

zbožností a vztahem k místu či prostřednictvím  kontaktů faráře s 

významnými osobnostmi své doby. Je zajímavé, i když nikoli neběžné, 

že velká část donací pocházela od majetnějších ovdovělých žen.  

V 19. století hraje při finančním krytí různých fází výstavby a 

rekonstrukcí kostela stále větší úlohu patron, totiž Zemský výbor.   

Farnost měla štěstí na vzdělané duchovní správce, kteří 

zpravidla uměli rozlišit, co v kostele zachovat a co nikoliv. Kostelní 



inventář míval značnou setrvačnost. Vyřazené předměty se nadále 

uchovávaly, většinou na půdě kostela či fary. Nejednou se tak 

zachovaly umělecky cenné předměty, které se do kostela později 

vrátily. Nechybí ale ani případy těžko pochopitelné. Nevíme například, 

kam a kdy zmizely ostatky světců uložené v kostele od 12. století, 

podobně nezvěstný zůstal portatil instalovaný na hlavím oltáři roku 

1673, o němž jsou dodnes záznamy jmenující ostatky světců tam 

uložené. V tomto směru musíme konstatovat určitou diskontinuitu v 

povědomí duchovních správců a nepřímo to dokládá, že v tomto období 

již nepřikládali těmto věcem velký význam. 

Na druhou stranu nález autentiky vždycky vzbuzoval zájem 

duchovních i laiků o historii tohoto místa, který v poslední době ožil 

v obnovené  tradici lokálních oslav vysvěcení kostela a prohlídky jeho 

interiéru pro veřejnost a školní mládež. 

 


