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Obraz  původního bedřichovského kostela z 13. století 

 

Z HISTORIE KOSTELA 

 

Původní kostel v Bedřichově se připomíná již ve 13. století, potom prý byl husity zničen        

a zase zbudován s úzkým presbytářem. Obraz kostela býval zavěšený na odpočívadle 

hlavního schodiště na zámku v Lysicích, podle kterého pak byl původní kostel popisován. 

Kostel má mírný obdélníkový půdorys, který uzavírá celkem malý prostor. Je obrácený 

oltářem k východu, jak se stavělo v románské a gotické době. Tuto zásadu porušilo až baroko, 

které průčelí stavby obrátilo k místu, odkud je hlavní pohled na kostel, tedy dnešní kostel. 

Podle půdorysu byl starý kostel určen pro venkov, kde bylo řídké osídlení. Na východní 

straně kostela je kněžiště. Je vytvořeno protáhlou apsidou, půlkruhový uzávěr kněžiště.         

Je zajímavé, že vchod je k jihu. Tak se stavělo v době románské. V západní stěně je pro 

osvětlení vnitřku kostela kulaté okénko, stejně i ve štítu nad touto stěnou. Na obraze jsou již 

okna široká, barokní. Kolem kostela byl hřbitov, do něhož vede vysoká brána. Kostel nemá 

věž, jen malou věžičku, posazenou na střechu. Když se jednalo o obnovení farního obvodu, 

musel děkan podat zprávu o stavu kostela. Ta zněla:“ kostel je ve velmi špatném stavu a bude 

třeba postavit nový“. Nelze však říci, že by lysické duchovenstvo zanedbávalo bedřichovský 

filiální kostelík. Průběžně se prováděly nutné opravy. U starého kostela se v letech 1691 – 

1704 a 1730 – 1749 připomíná poustevník. 

Samostatná fara byla v Bedřichově již v 15. století. Od roku 1601 do 1785 byl Bedřichov 

s osadami Kozárovem a Kunčinou Vsí filiálkou lysickou. Roku 1785 byly k Bedřichovu 

přifařeny obce Lhota u Lysic a Kunice (farnost měla 1000 duší, což bylo podmínkou 

k ustanovení fary za císaře Josefa II.) a vznikla opět farnost Bedřichov. Ze všech těchto osad 

se pochovává v Bedřichově na hřbitově u kostela. V Bedřichově však nebyla plnoprávná fara, 

ale jen kaplanství, které podléhalo faře lysické, a to až do roku 1869, kdy místní kaplan dostal 

titul faráře. Do obnovení farnosti duchovní správu vedl farář z Lysic. Kromě pohřbů jezdil    

do Bedřichova konat bohoslužby každou třetí neděli, jak to bývalo ve zvyku i jinde. 
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Bedřichovský kostel má ve svém majetku zádušní les o rozloze 82 jiter a 473 sáhů, tj. 50ha. 

Vypravuje se, že to bylo věno dvou lysických komtes. 15.12 1801 si rytíř Emanuel Piati 

ztěžuje na špatné hospodaření v lese a domáhal se vrátit les zpět, protože se prý farář o něj 

špatně stará. 28.10 1802 byla stížnost konsistoří zamítnuta a sděleno, že se o lesy bude starat 

panský fořt, farářovi odvede peníze za prodané dřevo, ale les zůstane kostelu.  

 

STAVBA NOVÉHO KOSTELA 

 

Starý kostel stával před schody k hlavnímu vchodu dnešního kostela. Nejprve byl v roce 1789 

postaven kostel nový a potom byl zbořen starý. 

Nový kostel měl rozměry: 

Vnější délka     25,5 m 

Vnitřní délka i s předsíní   23,8 m 

Šířka lodi u kazatelny    8,6 m 

Vzadu pod kůrem    8,68 m 

Výška věže     29 m 

 

Kostel byl tedy postavený, ale byla to jen holá stavba. Podle farní kroniky stál 3 000 zlatých. 

Náboženská matice dala 1.800 zlatých a kostel ze svého jmění 1.200 zlatých. Kostel byl 

vysvěcen asi v roce 1789 a byl zasvěcen sv. Mikulášovi. (Nesvětil ho asi biskup, protože 

nejsou na zdi kostela apoštolské kříže, kde biskup maže svatý olej, křižmo). Všechna okna již 

měla mříže. Střecha byla kryta šindelem, břidlici dostala v roce 1854. Střecha věže byl 

původně asi nízký jehlan jako v Černovicích. Našli tam nějakou závadu, proto ji v roce 1854 

sundali a věž zvýšili o 1,2m. Nahoru postavili dnešní štíhlý jehlan. Malá sanktusníková 

věžička pochází z roku 1888. Tehdy při rozšíření kostela upravili sakristii a kapli. Obě byly 

velmi malé. Podlaha v sakristii byla dřevěná, v kapli hliněná, pod lavicemi z cihel, v kostele 

z pískovcových desek, lavic bylo 25. Z počátku používali starou křtitelnici, v roce 1798 

vytvořil nedvědický kameník Filip Klotz mramorovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIÉR KOSTELA 

 

Roku 1798 namaloval Vincenc Tilzer z Nových Losin obraz patrona kostela a umístil           

ho za oltář. Téhož roku vyrobil lysický stolař Michal Kučera kazatelnu, dřevěnou mřížku před 

oltář, zpovědnici a svatostánek na oltář. Pro dobu Vzkříšení vytvořil asi v roce 1798 brněnský 
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řezbář Ondřej Schweigl sošku Vzkříšení Krista. B. Vlček roku 1886 vytvořil sousoší Kalvárie 

(velký kříž s Kristovým tělem) a týž sochař pořídil i novou sošku Vzkříšení Krista roku 1887. 

Dlouhá léta byl kostel bez varhan. V roce 1799 postavil varhany na kůru brněnský varhanář 

David Vejmola. Měchy se nešlapaly, ale tahaly za řemen, jak to bývalo obvyklé u menších 

varhan. Byly opraveny v roce 1821 Františkem Purškou z Mikulova, roku 1838 Františkem 

Svítilem z Nového Města na Moravě a v roce1850 je opravil pan Sáňka. Současné varhany 

byly pořízeny v roce 1888 za 1900 zlatých od bratří Riegrů z Krnova.  

Boží hrob vytvořil v roce 1804 opět lysický stolař Kučera. Protože kostel trpěl vlhkostí byl 

oltářní obraz v roce. 1806 opraven. V roce 1820 pořízen nový. 

 

 

Farář P. Jan Zauner dal pořídit sochu sv. Mikuláše, kterou vytvořil brněnský sochař Josef 

Břenem. Byla posvěcena v úterý 6. prosince 1859.  

Když se blížilo 100. výročí posvěcení kostela, podnikavý farář Josef Kocián chystal 

důkladnou obnovu domu Božího, i když každý z jeho předchůdců dbal na vylepšení chrámu. 

Před farářem Kociánem stál problém, kostel nestačil. Chtěl ho prodloužit k severu. Povolal     

si z Brna profesora Josefa Prokopa ze stavební fakulty německé techniky. Kostel by byli 

dostali celý do země a neuměli ještě izolovat proti vlhkosti. Proto se rozhodli zvětšit sakristii 

a kapli a nad ně přistavět oratoře a celý interiér dát nový. V roce 1888 byla zvýšena a zvětšena 

stavba o poschodí. Stavbu prováděl pan Vašíček ze Žerůtek. Po provedené nástavbě v roce 

1888 byl pořízen nový hlavní oltář za 1000 zlatých. Na novém bočním oltáři Božího hrobu    

za 360 zlatých je šest cínových svícnů – čtyři větší a dva menší od brněnského cínaře Josefa 

Langa z roku 1814 za 36 zlatých a 44 krejcarů. Šest vitrážových oken bylo zhotoveno 

Benediktem Škardou z Brna za 500 zlatých, vybavených drátěnou mříží. Dvoje točité litinové 

schody na oratoře za 254zlatých a litá kamna do sakristie byly dodány ze slévárny z  Blanska. 

Byl také pořízen betlém z Grödenu za 125 zlatých. Vnitřek kostela byl vymalován                

za 615 zlatých. Náklad na rozšíření a vybavení kostela činil 10 771 zlatých. V roce 1893         

se montoval nový kříž na věž a současně se zabudoval i hromosvod.. Důkladně se při tom 

opravila střecha věže i kostela. P. Josef Kocián dal zazdít v roce 1888 sochu sv. Mikuláše, 

protože se na ní usazoval prach a byla samá šmouha. Na oltáři byla malá dřevěná soška, dnes 
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je v kapli. Dnešní obraz pochází od Norberta Pokorného z Tišnova. Byl posvěcen o pouti    

19. září 1920. Roku 1851 byly pořízeny mramorové kropenky.  

Hlavní oltář byl obnoven roku 1820, podruhé roku 1860 a v dnešní podobě je od roku 1888. 

Znovu byl opraven v roce 2017.  

Křížová cesta byla posvěcena 3. března 1895. Věnoval ji Karel Hasal z Kunčiny Vsi. 

19. září 1920,. posvětil děkan P.Vincenc Ševčík novou křížovou cestu, kterou zhotovil pan 

Pokorný z Tišnova. Obrazy Panny Marie a sv. Josefa, které visí v kněžišti jsou zapsané v roce 

1875. Snad byly darovány ze zámku z Lysic. V roce 1914 byly pořízeny dřevěné sochy 

Božského Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie od Josefa Rifessera z Grödenu v Tyrolsku                     

za 180zlatých. Nový Boží hrob byl pořízen v roce 1928. 16.10. 1929 byl posvěcen obraz 

Svaté Rodiny, který darovala paní Marie Hrstková a stejný den byl posvěcen i obraz svaté 

Terezičky od Ježíše, který darovala paní Josefa Pernicová ze Lhoty u Lysic. Oba byly 

umístěny v presbytáři. Před májovými pobožnostmi v květnu 1943 byl posvěcen obraz 

Růžencové Panny .Marie,. darovaný od bratrstva Růžencového z Bedřichova a okolí 

Na základě doporučení II. vatikánského koncilu došlo i v bedřichovském kostele 

k úpravám liturgického prostoru. V roce 1995 byl instalován středový obětní stůl, který 

zhotovil pan Jílek z Černovic. 

Pouť bývala v prosinci. 15. září se slaví od roku 1861. Tehdy se světil nový oltář. Tato pouť 

byla zrušena 1888, ale byla opět zavedena 1894. Roku 1935 bylo ustanoveno, že se bude 

slavit vždy v neděli po Narození Panny Marie, tedy po 8. září. 

BIŘMOVÁNÍ  

Když byla v Lysicích v roce 1778, 21.5. 1883, 26.10. 1910, 10.5. 1925 a 8.10. 1972 

udělována svátost biřmování, byla tato svátost udělována i biřmovancům z Bedřichova. 

5.června 1934 současně s generální vizitací udělil brněnský biskup ThDr, PhDr Josef Kupka 

svátost biřmování ve tři hodiny odpoledne chlapcům a ve čtyři hodiny dívkám v Lysicích       

a 6.června odpoledne pan biskup Josef Kupka uděloval svátost biřmování i v Bedřichově.                                                                                        

18.června 2006 udělil brněnský kanovník Mons. ThLic. Václav Slouk svátost biřmování 32 

věřícím z obou farností. 9. dubna 2017 se konalo v Lysicích biřmování. Svátost biřmování 

udělil otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle 37 biřmovancům také z  obou farností. 

  

LIDOVÉ MISIE 

 

18. – 25.3. 1923 vykonal svaté misie Štěpán Seidl, redemptorista. Svaté přijímání přijalo1500 

věřících, průvod s křížem. Když odejel, začal padat sníh. 

Od 6. do 13. listopadu1938 konaly sv. misie redemptoristů. P. Kalous a P Noval.z Brna 

Průvod s křížem se konal 13.11. U svátosti smíření bylo1000 kajícníků smíření a přes 2600 

věřících bylo u svatého  přijímání. Zúčastnili se i věřící z Brumova a Osik 

Od 30. října do 6. listopadu 1949 se konala svatá misie s P.Stanislavem Nekulou                     

a P. Václavem Vozáblem, Otců Redemptoristů z Brna. Svaté.misie byly konány po ukončení 

polních prací za příznivého počasí, byla zdařilá.Účast věřících z farnosti byla veliká.            

Na poslední den odpoledne pršelo, nemohl být průvod s misijním křížem, který je umístěn     

v kostele. Svěcení a vše bylo proto konáno v kostele. Bylo 930 kajícníků u svátosti smíření     

a podáno 2015 svatých přijímání. 

 

KOSTELNÍ ZVONY. 

  

V inventáři kostela z roku 1804 se uvádějí dva zvony: Větší puklý s latinským nápisem: 

“Svatí Josefe, Jáchyme. Anno, orodujte za nás“. Na dolním okraji je nápis: Ulil mne David 

Sewald ve Vídni 1644. Vážil asi 400 kg. Byl přelit v roce 1817. 
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Druhý zvon je menší, asi 200 kg a ulil jej zvonař také ve Vídni, ale v 15. století. Na zvonu 

jsou jména čtyřech evangelistů. Dá se předpokládat, že zvony pocházejí z některého 

zrušeného kostela josefínské doby. K 1000 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje byly          

6. srpna 1863 posvěcené dva zvony sv. Cyril měl 298 kg, menší Metoděj 158 kg. 10.1. 1917 

byly armádou odebrány dva velké zvony z r. 1863 Cyril a Metoděj.a jeden malý bez nápisu. 

Farář František Krejčí opatřil nové zvony. Ulili je ve slévárně Richarda Herolda v Chomutově 

a byly posvěcené 18. října 1925. Zvon Mikuláš 373 kg, Maria 200 kg a Josef 25 kg, který 

sloužil jako umíráček a zůstal spolu s historickými při rekvírování za II. světové války, kdy 

armáda ostatní odvezla. P. František Krejčí zažil za svého působení v Bedřichově dvojí 

odebrání zvonů pro válečné účely. 

Roku 1969 se za působení P. Václava Holase OSA pořídili nové zvony. Byly odlity na faře  

ve Ždírci u Tišnova. Zvon Panna Maria o hmotnosti 440 kg a sv. Cyril a Metoděj 250 kg. 

Svěcené byly 24.8 1969. V roku 1987 byly převedeny na elektrický pohon. 

 

OPRAVY 

 

V roce 1795 byl pořízen kočárek, na kterém jezdil kněz zaopatřovat přespolní nemocné           

a  roku 1885 byl pořízen nový. 

V roce 1913 instalovány nové hodiny na věž, daroval je pan hrabě. Albrecht Dubský, zhotovil 

František Moravus 

Dne 28.října 1918 vysadil P. Krejčí u kostela tři lípy na památku samostatné republiky.      

Dne 26.10. 1924 koupil a posvětil pan farář obraz sv. Antonína s pokladničkou, osvědčuje     

se důvěra. 

Po krupobití v roce 1929 byla osazena dvě nová vitrážová okna, ostatní byla opravena          

O. Vačkářem z Brna 

V roce 1933 byl olíčen kostel 

V roce 1949 byla zbudována nová elektroinstalace panem Františkem Svobodou z Černé 

Hory a současně se provedla oprava omítky a vymalování obrazu Nejsvětější Trojice             

na klenbě kostela nad hlavním oltářem a osmera blahoslavenství v lodi kostela, které drží 

andělé na stužkách provedl mistr malíř pan Klíma z Černé Hory. 

V roce 1957 byla opravena fasáda kostela, opravena střecha včetně klempířských prvků, 

nátěry oken a dveří. 

V roce 1958 byly opraveny varhany, vyměněny měchy a vybaveny elektrickým ventilátorem.  

V dubnu 1959 byl pořízen k hlavnímu oltáři koberec, ruční německá práce za 3701 Kč. 

18.září 1961 byl zakoupen v Brně nový koberec pro hlavní oltář za 4300Kč, export Anglie. 

V létě 1966 byl opraven a znovu natřen a pozlacen hlavní oltář, křtitelnice, misijní kříž, sochy 

božského Srdce Páně a Panny Marie, obrazy křížové cesty, obrazy Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie a svatého Josefa s Ježíškem, Boží hrob, sousoší Kříže u sakristie a soška 

„Vzkříšeného Spasitele.“Byly nově natřeny lavice, kredenční stůl v sakristii, klekátko a skříň 

na bohoslužebná roucha. Bylo opraveno elektrické vedení v kostele. Byly pozlaceny a natřeny 

sochy za 34369 Kč Uměleckými řemesly z Brna. 

Dne 18.4 1968 nastoupil nový duchovní správce P.Josef Václav Holas OSA, augustinián.    

Do té doby byl mimo duchovní službu a hospodařil v Ústupě se svou stařičkou matkou. 

Během dvou měsíců se pořídily lavice pro děti, (nyní jsou vzadu pod kůrem) upravil             

se mariánský oltář, věčné světlo, svícny, byla vyvýšena křtitelnice, odhalena socha               

sv. Mikuláše, která byla v roce1888 zazděna. Socha je ze sádry, barokní, zachovalá. Byl 

upraven na východní straně odvod dešťové vody ze střech. 160 roků starý kříž u kostela byl 

vhodněji umístěn, opraven a pozlacen. Pomník padlých z I. světové války byl přemístěn 

k hlavnímu schodišti do školy a kostela naproti památníku z II. světové války. V kostele         

i na faře bylo upraveno elektrické osvětlení. 16. června se po dlouhých letech konal průvod 

Božího Těla ke čtyřem oltářům s hudbou a hasiči. P. Holas nechal upravil kopeček před 
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kostelem. Byl mezi farníky velmi oblíben. Na příkaz svých představených však odešel         

do Zahrádky – Zákupy u České Lípy. 

V roce 1973 se vyměnila nová krytina na kostele a farní budově. 

V roce1976 byla zdvojena okna kvůli tepelné izolaci, opravena vitrážová okna a zhotoven 

nový ambon panem Lefnerem. 

V roce 1977 bylo instalováno nové elektrické vedení a akumulační kamna. 

V roce 1979 zhotovil pan František Lefner nové hlavní dveře. 

V roce 1982 byla pozlacena soška Panny Marie ve svatostánku. 

V roce 1983 ukoval železnou ochrannou bránu u vchodu pan Rudolf Kubíček z Lysic.  

V roce 1987 oprava fasády kostela. 

V roce 1988 byla obnovena plechová krytina malé a hlavní věže 

V roce 1991 byly vyměněny schody u vchodu do kostela pískovcové za terasové.  

V roce 1995 byla rozebrána stará opěrná zeď a byl zbudován nový stupňovitý taras.Do kostela 

byly pořízeny nové lavice stolařstvím pana Brtníka z Pozořic. 

V roce 1996 zaveden přívod vody do kostela a úprava osvětlení vnitřku kostela. 

V roce 1999 bylo do kostela zavedeno ústřední topení. 

V roce 2013 – 14 byla vyměněna krytina na kostele za měděný plech, vyměněny terasové 

schody za schody z červeného mramoru a vymalován kostel. Opravy v hodnotě 5 milionů Kč 

provedla firma Ing Stanislava Kamby z Vísek v rámci dotačního programu obcí do 500 

obyvatel. 

 

FARNÍ BUDOVA 

 

Fara byla postavena v roce 1787. 

V roce1888 byly postaveny hospodářské budovy za 2132 zlatých 

V roce 1892 byla zvýšena farní budova o jedno poschodí, aby bylo místo pro ubytování 

kooperátora, plat 350 zlatých z kostelní pokladny. 

V roce 1933 opravena a olíčena farní budova 

V roce 1958 brigádnicky opravena přední část farní budovy – nátěr oken a žlabů,olíčena 

přední část budovy a boční stěny za 1230 Kč 

V září 1959 byly opraveny oba komíny ve farní budově za 1108 Kč 

V roce 1963 provedena celková oprava kuchyně a kanceláře. 

1. února 1966 byla na faře pronajata jedna místnost v přízemí pro státní spořitelnu s ročním 

nájmem 120 Kč 

V roce 1983 byla provedena výměna šestnácti oken a opravena fasáda. 

Po roce 1996 byla budova fary přestavěna na rekreační budovu, sloužící především 

křesťanské mládeži brněnského biskupství, protože farnost byla spravována exkurendo 

farářem z Lysic a farní budova by byla bez využití.  

V roce 2010 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Byly také opraveny a upraveny bývalé 

hospodářské budovy. 

 

KNĚŽÍ, KTEŘÍ PÚSOBILI VE FARNÍM KOSTELE SV. MIKULÁŠE OD ROKU 1785 

 

Od 13. stol. až do zániku fary v 17. století není znám ani jeden kněz. Duchovní správu 

obstarávali kněží z Lysic 

 

1785 – 1795 Jindřich Polanský  

Narozen ve Žďáře 1740 vysvěcen 1767, cisterciák ze zrušeného kláštera ve Žďáře. Než byla 

postavena fara v roce 1787, bydlel v čísle 25. Roku 1795 odešel na odpočinek  Zemřel 

v Bobrové 20.3 1797. Současný kostel byl postaven roku 1789. 
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1795 – 1803 Jan Škareda  

Narozen 25.11 1760 v Mor. Krumlově, vysvěcen 1789, syn revírníka, nastoupil v roce 1795 , 

roku 1803 odešel do Nížkovic. Zemřel 10.1. 1826 v Brně v nemocnici Milosrdných bratří 

 

1803 – 1812 František Zbytek  

Narodil se 13.8. 1748 v Brně, byl minoritou, vysvěcen 1771, nastoupil 1803 v roce 1812 

odešel do Brna. Zemřel 1830. 

 

1812 – 1825 František Wallner 

Pocházel z poutního místa Šaštin. Narozen 1782, vysvěcen 1805. Nastoupil 1912. V roce 

1825 odešel do Nedvědice, zemřel 17.2 1857 

 

1825 – 1829 Josef Trávníček 

Narozen 1794 v  Myslibořicích na Třebíčsku vysvěcen 1817. Nastoupil v roce 1825 odešel 

v roce 1829 do Neslovic u Rosic, zemřel 13.4. 1864 

 

1830 – 1849 František Polívka  

Narozen 11.2 1800 v Sedlišti u Jimramova, vysvěcen 1824 kaplanem v Lysicích od 13.11. 

1824 do 22.7. 1829, byl investován v roce 1830 jako farář bedřichovský, 11.12 1849 odešel 

do Lysic, kde působil do 31.12. 1879, kdy byl  penzionován, zemřel 15.3 1882. 

 

1849– 1884 Jan Zauner  

Narozen 1810 v Třebechovicích u Hradce Králové, na kněze vysvěcen 1836. Vyrostl u svého 

strýce na faře ve Sloupu. Lysickým kooperátorem byl ustanoven od 9.2 1837 do 5.12. 1849 

Nastoupil do Bedřichova 1.1. 1850. V roce 1884 odešel na odpočinek. Pořídil sochu            

sv. Mikuláše za oltářem. Zemřel 31.1. 1890 ve svém rodišti. 

V roce 1866 přijeli i do Bedřichova Prušáci a rabovali dům od domu. Pan farář stál na zahradě 

u plotu a pozoroval vojáky, jak táhnou do vsi. V tom jel na koni oficír a ptal se ho, jak          

se vesnice jmenuje.Když mu řekl německy Friedrichsdorf – Bedřichov, oficír dal vojákům 

rozkaz vrátit vše, co sebrali. Domníval se, že obec má jméno na počest jeho císaře Fridricha. 

 

1884 – 1911 Josef Kocián  

Narozen 22.2. 1850 ve Slavkově u Brna, vysvěcen 25.7 1876, kooperátor v Bedřichově, 

20.11. 1884 investován tamtéž.. Ke 100. výročí posvěcení kostela 1889 se podílel na rozšíření 

kostela do dnešní podoby a novém vybavení mobiliáře, včetně varhan, nových soch, 

mozaikových oken a betléma. V roce 1892 dal navýšit faru o jedno patro pro ubytování 

kooperátora, velmi aktivní. 4. června 1911 investován do Lysice, kde zemřel 19.6. 1915. 

Pohřben v Bedřichově. 

   

1911–1947 František Krejčí  

Narozen 20.1. 1875 v Rousměrově u Velkého Meziříčí, vysvěcen 31.7.1898, kooperátorem  

od 23. října 1904 do 3. ledna 1911 v Lysicích, od 1.7. 1911 farářem v Bedřichově, pořídil 

nové zvony, v I.a II. světové válce byly dvakrát odebrané pro armádu, pořídil oltářní obraz.   

V roce 1947 P. Krejčí, když šel do školy v Kunčině Vsi, v závějích se zchvátil na nohy, musil 

ulehnout, žádal o zástup. Přišel P. Jindřich Kaman z Jaroměřic nad Rokytnou. Vykonával 

celou duchovní správu. P. Krejčímu se přidal zánět středního. ucha, 4. září byl zaopatřen        

a 7. září v neděli o 1.hod v noci zemřel. Pohřeb 10. 9. Obřady vedl P. Cyril Motáček, děkan 

letovický a farář na Dlouhé Lhotě, Loučil se p. Alexa za záloženský spolek a předseda MNV, 

děkan za spolubratry, P.Kaman za farnost. V kostele zhodnotil jeho život P. František Kaňa, 

lysický farář.“P. Krejčí věnoval celý svůj život službě Boží a Bůh zajisté přijme ho do počtu 

kněží v nebesích, aby se splnila slova Tu es sacerdos in aeternum“. 
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1948 – 1968 Leopold Běhal  

Narozen 1908 v Jersíně u Měřína. 1.7. 1948 se hlásil na uprázdněné beneficium jako farář      

v Rovečném a 7.7. 1948 se P. Jan. Kaman stal administrátorem v Rovečném. Odešel 1. dubna 

1968 do Nevojic u Bučovic 

 

1968 – 1969 Josef Václav Holas OSA 

Narodil se 30. 8. 1918 v Ústupě ve farnosti olešnické, slavné sliby v řádu sv. Augustina složil 

v roce 1945, na kněze byl vysvěcen v Praze 19. června 1946. Působil v Praze u sv. Tomáše, 

ve Svaté Dobrotivé u Hořovic, v Ročově u Loun, v Bělé pod Bezdězem a v Domažlicích. 

Hospodařil také se svou stařičkou matkou v Ústupu u Olešnice. Když 18.4. 1968 odešel 

P.Běhal, ihned nastoupil P. Holas. Během dvou měsíců se pořídily lavice pro děti, provedla   

se oprava mariánského oltáře, odhalení sochy sv. Mikuláše, která byla v roce1888 zazděna. 

Socha je ze sádry, barokní, zachovalá. 16. června se konal průvod Božího Těla ke čtyřem 

oltářům s hudbou a hasiči. Byl sice ve farnosti jeden rok, ale pořídil nové zvony, nechal 

upravit kopeček před kostelem. Byl velmi oblíben, ale na příkaz svých představených odešel 

do Zahrádky – Zákupy u České Lípy. Delegace obyvatel Bedřichova byla na biskupství prosit 

kvůli ponechání ve farnosti, ale marně. Uskutečnilo se několik zájezdů do nového působiště, 

protože si získal občany. Zemřel na svátek P. Marie Karmelské v pátek 16. července 1982      

v nemocnici v Novém Boru. S Otcem Josefem se rozloučili v pátek 23. července 1982               

v 15 hodin v klášterním kostele v České Lípě a poté byl převezen do své rodné farnosti do 

Olešnice na Moravě, kde byla sloužena v 10 hodin zádušní mše svatá a pak byl uložen          

na místním hřbitově. 

 

1969 – 1992 František Kusala 

Narodil se 16. ledna 1917 v Brně Židenicích, na kněze vysvěcen dne 5. července 1941 v Brně. 

Božímu lidu sloužil v Otnicích, Jimramově, Boskovicích, Novém Městě na Moravě, Jamném 

u Jihlavy, Letovicích, Bedřichově a v Černovicích. 11 roků nemohl vykonávat kněžskou 

službu,: byl u Černých baronů, ve vězení a u městské dopravy v Brně. Měl autonehodu, stižen 

mozkovou příhodou. .Zemřel 10. listopadu 1996 v Charitním domově na Moravci.. Pohřeb    

se konal 19. listopadu 1996 v Bedřichově, uložen na místním hřbitově do kněžské hrobky, 

zbudované v roce1947 V hrobce byla skříňka se zprávou, byla otevřena a vložena další 

zpráva. Zúčastnilo se17. kněží, bylo pěkné počasí, za spoluvězně se loučil František. Libich 

z Boskovic, rodák z Kunčiny. Vsi, za místní František. Sedláček..  

 

1992 – 1996 František Provazník 

Narodil se 31.12 1938, v Brezně nad Hronom, podílel se na obnově církevního školství v 90. 

letech minulého století v Brně. Připravoval výuku náboženství na střední škole, která získala 

statut biskupské gymnázium na Barvičové ulici v Brně. Byl tajně vysvěcen na kněze           

14. 2. 1969, v duchovní správě působil až od 27. září 1992, kdy byl ustanoven do Lysic jako 

koo-perátor, do Bedřichova jako administrátor. Po úmrtí Otce Jana Horálka byl ustanoven 

administrátorem i v Lysicích, Byl velmi aktivní při práci s mládeží, založil hudební scholu.. 

Pro své nekompromisní názory se dostal do sporu s vedením základní školy v Lysicích..      

14. května 1996 byl odvolán a přeložen do Dražovic u Vyškova. Zde působil v letech        

1996 – 1997. 

 

Josef Čermák – farář v Kunštátě zastupoval ve farnosti od 15. května do 15. července 1996 

za odvolaného P.Františka Provazníka. 

 

1996 - 2014 Mgr. Slavomír Bedřich  

Narozen 22. března 1962 v Borkovanech,vyučil se elektrikářem, vysvěcen na kněze           

18.6 1994; působil jako kaplan v Židlochovicích a administrátor v Blučině a Nosislavi.        

Do Lysic byl jmenován 15. července 1996 jako administrátor pro farnosti Lysice a Bedřichov, 
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od 10. října 2010 jako farář. 18. června 2006 udělil brněnský kanovník Mons. ThLic. Václav 

Slouk svátost biřmování 32 věřícím z obou farností.Za jeho působení bylo v obou farnostech 

za obětavé pomoci farníků věnováno velké úsilí údržbě a opravě všech tří kostelů a 

jednotlivých kaplí. Kostely byly vybaveny ústředním topením, byly opraveny vnější fasády a 

provedena výmalba interiéru kostelů. V Bedřichově byla opravena farní budova a přeměněna 

na rekreační středisko. Je hojně využíváno mládeží brněnské diecéze. V lysické farní budově 

byly hospodářské objekty přebudovány na kavárnu a prostory pro děti předškolního a 

školního věku. Na farním dvoře bylo instalováno dětské hřiště, vybudovány kryté pergoly, 

sociální zařízení a objekt pro parkování auta a uskladnění zahradní mechanizace. Objekt 

dvora a kavárny je využíván pro pořádání farních akcí, jako je poděkování za úrodu, tradiční 

akce“Veselá harmonika“ akcí pro veřejnost jako svatební a pohřební hostiny a podobně.      

Od 1.7 2014 byl ustanoven duchovním správcem farnosti Podivín, Ladná, Rakvice. 

 

2014 – 2015 Vít Martin Červenka O. Praem  

Narozen 31.12 1976 ve Frýdku Místku. Po absolvování ekonomické školy vstoupil v 21 

letech k premonstrátům. Na kněze byl vysvěcen v roce 2003. Rok byl kaplanem ve farnosti u 

Nové Říše, sedm roků převorem v klášteře v Nové Říši, tři roky administrátorem ve farnosti 

Věteřovice a od 1.7. 2014 do 1.8 2015 dočasným duchovním správcem farnosti Lysice           

a Bedřichov. Od 1.8. 2015 byl jmenován farářem v Šaraticích. K 1.9. 2018 byl ustanoven 

administrátorem ve farnosti Křtiny, která se vrátila pod správu premonstrátského řádu. 

 

2015 – dosud Mgr. Michal Cvingráf  

Narozen 5. 10. 1976 v Dobronicích, farnost Běhařovice vyučen stolařem, pracoval v oboru    

u soukromých firem, absolvoval SŠ podnikání ve Velké Bíteši, vysvěcen na kněze 29. 6. 2013 

v Brně.Dva roky působil jako kaplan v Tišnově, od 1. srpna 2015 je administrátorem 

v Lysicích a v Bedřichově. 29. dubna 2017 se konalo v Lysicích biřmování 37 biřmovanců 

z obou farností. Svátost biřmování udělil Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle.V červnu 2018 

složil zkoušky na faráře a 1. srpna 2019 byl jmenován farářem lysickým. 

 

KAPLANI, PŮSOBÍCÍ V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V LETECH 1895 – 1948. 

 

1895 – 1898 František Petrle  

pocházel z Ostrova u Žďáru, přeložen do Osové Bítýšky 

 

1898 – 1904 Josef Blaha  

Narozen 10.7. 1863 v Rozsíčce, farnost Sulíkov, vysvěcen na kněze 31.7. 1888 kooperátor    

ve Stražku a Šlapanicích, kooperátor v Bedřichově od 19. 1. 1898 do 30. 1. 1904, investován 

jako farář do Lysic 1.9. 1905, kde zemřel 17.2. 1916  

 

1905 – 1905 Václav Strmiska 

Pocházel z Malinek u Bučovic, po třech měsících přeložen do Lomnice 

 

1910 – 1911 František Zábrša 

Narozen 8.12. 1886 v Pavlovicích, farnost Olší, vysvěcen na kněze 24.7. 1910, působil           

v Bedřichově od 28.2 1911 přeložen do Lysic, odkud odešel v roce 1916. 

 

1947 – 1948 Jindřich Kaman 

Narodil se 28. září 1922 v  Křižanově, na kněze byl vysvěcen 14. července 1946 v Brně, 

kaplanem v Jaroměřicích nad Rokytnou.1.4.1947 – 7.7.1948 administrátorem v Bedřichově, 

odešel jako administrátor do Rovečného, kde 29.10. 1969 zemřel. 
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KNĚZ POCHÁZEJÍCÍ Z BEDŘICHOVA 

 

Mgr. Tomáš Holcner 

Narozen 14.12. 1975 v Boskovicích, bydlil s rodiči v Brně. Protože rodiče pocházeli 

z bedřichovské farnosti, trávil veškerý volný čas u babičky a dědečka v Bedřichově. 

V Bedřichově byl 22.2. 1976 pokřtěn, na první svaté přijímání byl připravován 

starobrněnským opatem P. Tomášem Martincem, kde také 17.6. 1984 v bazilice minor 

Nanebevzetí Panny Marie přijal první svaté přijímání. Vyučil se rytcem sklářských forem       

a v roce 1996 maturoval na ekonomicko – průmyslové škole v Brně. 27.9. 1997 zahájil 

studium na Cyrilomětodějské teologické fakultě UP v Olomouci, kde v roce 2002 promoval 

jako magistr teologie. Na jáhna byl vysvěcen 22.6. 2002 v Brně a poslán do farnosti 

Přímětice. 28.6. 2003 přijal svátost Kristova kněžství. Primiční mši svatou slavil 5.7. 2003 

v Bedřichově. Dva roky působil jako kaplan v Telči a jedenáct roků jako farář v Křižanově. 

Zasloužil se o vybudování památníku svaté Zdislavě. Byl velmi činný i v místním SDH nejen 

v Křižanově, ale i na novém působišti. Od roku 2016 působí ve farnosti Jaroměřice nad 

Rokytnou a mimo duchovní službu zajišťuje rozsáhlé opravy farního kostela. 

 

KŘÍŽE V OBCI BEDŘICHOVSKÉ 

 

1.) Od nepaměti stával v lese před Bedřichovem u silnice od Lysic dřevěný kříž. Podle 

pověsti myslivci na velký pátek lovili jeleny. V jednom okamžiku se jim ukázal jelen a měl 

mezi parožím zlatý kříž (atribut biskupa svatého Huberta a sv. Eustacha, patronů myslivců). 

Hon byl ihned ukončen. Na tomto místě byl postaven dřevěný kříž, zvaný zelený, protože byl 

natřen zelenou barvou. Byl na něm zobrazen svatý Hubert. Povětrnostními vlivy byl již sešlý, 

tak postavil místo něho pan Antonín Janeček z Kunčiny Vsi kříž litinový na nízkém 

podstavci. Protože kříž někdo přerazil, nechala paní Anna Kludáková z Bedřichova u pana 

Pavelky v Lysicích v roce 1997 zhotovit kříž nový, dřevěný a natřít zelenou barvou.Upevnění 

kříže provedla rodina Fojtova. Kříž byl v témže roce požehnán lysickým farářem P. Mgr. 

Bedřichem. Před tento kříž postavil asi v roce 2014 kříž kovový na nízkém soklu bez nápisu 

z vlastní iniciativy pan Josef Nosek z Bedřichova. Kříž je též natřen zelenou barvou. 

 

2.) Kříž u kostela sv. Mikuláše z roku 1808. Jedná se o kříž litinový s pozlaceným Kristovým 

Tělem na kamenném podstavci, na kterém je na zapuštěné mramorové desce pozlacený nápis  

 

„SVATÝ KŘÍŽI TEBE CTÍME“.  

Na podstavci je též zobrazena Panna Maria s rukama na prsou. Okolo Kristovy hlavy jsou 

paprsky svatozáře. Kříž byl v roce 1968 vhodněji umístěn, opraven a pozlacen. Další oprava 

kříže byla provedena v roce 2010. 

 

3.) 31.července 1921 byl posvěcen mramorový kříž u hájenky. Nápis: 

                         “ Toť jest vítězství jež přemáhá svět 1. Jan 3.4“ 

Z vděčnosti za šťastný návrat syna z války věnuje rodina lesního správce Ferdinanda 

Strische. 

 

4.) Dne 6.srpna. 1922 posvěcen dřevěný kříž na Výpustku v Bedřichově, který daroval 

varhaník Josef Havlíček. Protože byl kříž sešlý, byl odstraněn v důsledku výstavby nových 

domů. 

 

5.) Podle farní kroniky byl 1.8. 1930  posvěcen červený kříž na lysické silnici.,který věnovala 

Františka Horáková z Bedřichova. O kříži nejsou k dispozici žádné informace.  
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6.) U odbočky k chatám před obcí (nedaleko červeného kříže) nechala zbožná rodina 

z Bedřichova umístit menší mramorový kříž.  

Nápis: „Pozdraven buď svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš“  

Kříž požehnal v osmdesátých letech P. František Kusala. 

  

7.) Dne 6.8. 1939 se uskutečnilo svěcení kříže u Bedřichova na cestě ke Kozárovu. Nápis: 

„Stůj zde synu, dcero má, tam tě vede cesta tvá, pusť v srdce obraz můj, bude Šťastný 

odchod Tvůj.“Ke cti a chvále Boží věnuje kříž tento Anna Poláková z Bedřichova 1939. 

 

8.) Za kostelem při cestě na hřiště stojí na pravé straně mramorový kříž se stříbrným 

Kristovým Tělem.                     

Nápis: 

 Zbožná vzpomínka na VINCENCE MUSILA, který ve stáří 65 r. zemřel r. 1930 v Los 

Angeles         AMERIKA         

         RODINA ALEXOVA       

  Tak Bůh miloval svět, jak jej miluješ T.? 

 

Všechny kříže, mimo kříž u kostela obec bedřichovská v roce 2012 opravila. 

 

HŘBITOV 

 

1.) V roce1912 byl posvěcen kříž na hřbitově, zhotoven v Nedvědici 

 

2.) Na hřbitově při západní zdi za kostelem bylo pochováno asi deset padlých německých 

vojáků. Podle pamětníků na každém hrobě postavili dřevěný kříž  se jménem a daty. 

 

3.) Od 1.1. 1957 správa církevního hřbitova předána do správy obce. 

 

4.) Podle volebního plánu integrovaného výboru v Bedřichově byla v letech 1975 – 1985 

provedena údržba vodovodu, hřbitova a schodů k MŠ – 665 hodin. 

 

5.) V roce 1994 byla opravena horní márnice. Byla vyměněna okna a dveře, zhotovena nová 

omítka a střecha. 

 

6.) V roce 2000 byl rozšířen hřbitov a požehnán P. Mgr. Slavomírem Bedřichem 

 

7.) V roce 2011 byly na hřbitově, zhotoveny nové chodníky, opravena márnice obvodové zdi. 

 

Sestaveno podle: 

Kroniky farnosti Bedřichov 

Brožury “BEDŘICHOV okres Blansko – 200 let kostela“ 

Informací místních občanů 


