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LAČNOV  

KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 

HISTORIE 

 

Vznik lačnovské kapličky, zasvěcené „Nanebevzetí Panny Marie“ se datuje již od16. století. 

Dle údajů z farní kroniky str. 86, byla kaplička postavena obcí v roce 1845 na místě sešlé 

zvoničky. V 19. století do kaple věnovala lysická vrchnost zvon ke svolávání čeládky k 

pracím. 

 

INTERIER  

 

Výzdoba kapličky je prostá. Oltář je zděný bez nápisu. Stojí na něm socha Panny Marie.      

Po stranách visí obrazy Neposkvrněného Srdce Panny Marie a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.  

 

OPRAVY 

 

Kaplička procházela mnoha opravami. 

Velká oprava byla provedena v roce 1976 - 1977. Byla zhotovena nová vazba a střecha byla 

pokryta plechem. Celá oprava byla provedena na náklady občanů. O opravu se zasadila i paní 

Anna Daňková  

Do kapličky bylo v roce 1994 instalováno elektrické osvětlení a elektrický pohon na ovládání 

zvonu. Protože je kaplička zbudována na poněkud osamělém místě byla i vykradena. 

Poutní mše svatá se slaví kolem 15. srpna. 

 

 

 

KŘÍŽE V LAČNOVĚ 

 

1. Proti kapličce asi 25 m od ní ve stráni byl v roce 1846 zbudován kříž, který věnovala rodina 

Klímova z Lačnova č. 15. Okolo rostly dvě lípy. Při stavbě silnice ze Štěchova do Lačnova 

v roce 1973 byl kříž s pozlaceným Tělem Kristovým a s litinovou ohrádkou přemístěn vedle 

kapličky 

Nápis na kříži:  

Izaiáš V.4. „Což ještě činěno býti mělo vinici mé, ješto bych jí neučinil?“  

Napsáno starým písmem – švabachem z kralického překladu. 

 

2. Dne1.7. 1900  posvětil lysický farář P. Eduard Vichta mramorový kříž s kamenným soklem 

mezi Štěchovem a Lačnovem, který nechal postavit Vincenc Kunc, domkař, štětkař 

v Lačnově. Pod Kristovým Tělem u paty soklu jsou dva andělíčci, nad nimi jsou stojící sošky 
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snad sv. Jana a sv. Marie Magdaleny. Mezi nimi klečí Blahoslavená Panna Maria a hledí        

na Ukřižovaného syna. Tělo Kristovo a ostatní postavy jsou pozlaceny, na mramorovém 

podkladu je zlacený nápis: 

 INRI 

    S Bohem počínej, s Bohem dokonej, toť nejlepší směr života“   

  Ke cti a slávě Boží věnovala rodina Kuncova z Dlouhé Lhoty. 1965. 

 

Ramena litinového kříže jsou bohatě zdobena a pozlacena. V roce 1965 kříž opravila rodina 

Kuncova z Dlouhé Lhoty a nechala na kříž napsat datum opravy, místo data postavení. 

V roce 1985 paní Anna Daňková financovala menší opravy kříže 

 

Oba kříže byly na náklady obce Štěchov – Lačnov v roce 2018 opraveny. 

 

KNĚZ POCHÁZEJÍCÍ Z LAČNOVA 

 

EMBERT FRANTIŠEK (1834 – 1906) 

Narodil se 20 .6. 1834 v Lačnově, vysvěcen na kněze v roce 1858. Od roku 1869 do roku 

1906 působil v Lukově. Zemřel 17.8. 1906 

 

RŮZNÉ 

 

Při povodních v roce 1922 byla velice zpustošena obec Lačnov, kde voda pobrala a zničila 

celou úrodu a vzala život 16leté slečny  Sedláčkové (viz lysická farní kronika) 

 

Sestaveno podle: 

 

farní kroniky lysické farnosti  

kroniky obce Štěchov  

informací paní Jitky Komprdové 


