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Dûjiny kostela a farní budovy

P

avlovsk˘ kostel, kter˘ pochází z roku 1740, je zasvûcen svaté Barboﬁe.

SVATÁ BARBORA
Svatá Barbora byla dcerou zámoÏného pohana. Aby
pﬁekrásnou dceru uchránil pﬁed vlivem kﬁesÈanství, uzavﬁel ji otec do vûÏe. Vûzením ale dceru neuchránil,
docílil prav˘ opak, Barbora se pﬁesto stala kﬁesÈankou.
KdyÏ se její otec jednoho dne vrátil z daleké cesty
domÛ a zjistil, Ïe dcera pﬁestoupila na kﬁesÈanskou
víru, dohnalo ho to k nepﬁedstavitelné zuﬁivosti.
Rozezlen˘ otec pﬁivedl sám vlastní dceru pﬁed soud
a po druhém stání jí vlastnoruãnû sÈal hlavu. V témÏe
okamÏiku projel z nebe blesk a otce na místû usmrtil.
Toto se událo v roce 306 n. l.

Kostel v Pavlovû 1989

VûÏ kostela (J. Maca, 1990)

Se svátkem svaté Barbory 4. prosince zaãíná adventní
– pﬁedvánoãní doba.
K svaté Barboﬁe se obraceli nejen nemocní a umírající,
ale velmi ãasto i sedláci. Je patronkou pokr˘vaãÛ, klobouãníkÛ, dûlostﬁelcÛ a hradÛ.
Svatou Barboru uctívali také horníci, kter˘m je rovnûÏ
patronkou.
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Zdej‰í kostel, kter˘ se nachází ve stﬁední ãásti obce, je
zasvûcen svaté Barboﬁe.
Je to západnû orientovaná jednolodní stavba o délce
28,8 m, ‰íﬁce 7,6 m a v˘‰ce 5,7 m.
Je to stavba s pravoúhle ukonãen˘m knûÏi‰tûm, sakristií na ose knûÏi‰tû a vûÏí s ochozem nad sakristií.
Presbytáﬁ i loì jsou zaklenuty valenou klenbou.
VûÏ, která byla do roku 1945 majetkem obce, má
v˘‰ku 34,5 m.

Dûjiny kostela a farní budovy
Dûjiny farnosti a kostela podle J. Mareãka
Existence duchovní správy v Pavlovû se dá pﬁedpokládat jiÏ od 12. století, je v‰ak pravdûpodobné, Ïe
byla kumulována s funkcí hradního kaplana na
Dûviãkách. Je velmi pravdûpodobné, Ïe zanikla s vypálením hradu a obce pﬁi husitském taÏení roku 1426.
Je ale témûﬁ jisté, Ïe v husitském období nebylo ani
Ïádné farské stavení, protoÏe k postavení obydlí pro
znovu ustanoveného místního duchovního roku 1740
musela obec pozemek vykoupit.
Po zániku fary byl Pavlov pﬁifaﬁen k Dolním
Vûstonicím. JiÏ pﬁed koncem tﬁicetileté války roku
1636 zaãalo pﬁedstavenstvo obce uvaÏovat o stavbû
kaple v obci – v tomto ohledu byli zaostalí, neboÈ
v‰ude v okolí uÏ alespoÀ nûjakou tu kapliãku v obci
mûli. Av‰ak neÏ se v‰e vyﬁídilo, pﬁi‰el pusto‰iv˘ nájezd
·védÛ roku 1645–1646 a následn˘ mor, na kter˘
v Pavlovû zemﬁelo pﬁes 200 lidí, a tak na nároãnou
stavbu nebylo pomy‰lení. Na druhé stranû ale poslední
pﬁestálé pohromy povaÏovali Pavlov‰tí za jakési znamení boÏí nepﬁíznû zpÛsobené nedostatkem zboÏnosti,
proto dne 6. dubna 1658 podali na olomouckou biskupskou konzistoﬁ Ïádost o povolení zﬁízení místní
kaple ke cti sv. Pankráce a sv. Barbory s právem konání bohosluÏeb. V nûmecky psaném textu, kter˘ jim
zﬁejmû pomohl sloÏit tehdej‰í vstﬁícn˘ vûstonick˘ faráﬁ
Jan Kﬁtitel Aloysi, se mimo jiné uvádí (FK D.
Vûstonice, fol. 12):
„Zdej‰í obyvatelé jiÏ del‰í ãas k tomu úãelu upisují
zboÏné odkazy a jsou odhodlání i nadále ãinit v‰e potﬁebné v pﬁesvûdãení, Ïe tito slavní svûtci a muãedníci,
které obec Pavlov uctívá jako svoje patrony a
ochránce, sv˘mi pﬁímluvami je uchrání pﬁed spravedliv˘m boÏím hnûvem a jin˘mi nebezpeãími, která na
nû doléhají.“ Dále ubezpeãují konzistoﬁ, Ïe zmínûnou
kapli nejen na vlastní náklady postaví, ale budou ji povÏdy udrÏovat v dobrém stavu, a kdyby – nedej BÛh –
byla postiÏena poÏárem ãi jinou pohromou, a kdyby
bylo potﬁeba obnovit stﬁechu ãi kus zdiva, nebo provést
jinou nákladnou opravu, pﬁispûje obec polovinou nákladÛ, zatímco pro zb˘vající polovinu bude k dispozici
pﬁíslu‰né fundaãní jmûní. A kdyby snad ani to nestaãilo, zavazují se, Ïe potﬁebné práce na opravû kaple
provedou prostû zadarmo. – „K tomu se zavazujeme
nejen osobnû, ale i za svoje dûti a dal‰í potomky,
pokud ta kaple a na‰e obec bude stát. Na znamení právoplatnosti na‰eho závazku opatﬁujeme toto psaní
velkou obecní peãetí a podpisy.“ (Rychtáﬁ, radní, porotci, obecní písaﬁ Matyá‰ Gurt).

S touto suplikou zﬁejmû vypravili na konzistoﬁ do
Olomouce zplnomocnûné poselstvo, snad i s vûstonick˘m faráﬁem, protoÏe vyﬁízení Ïádosti je datováno
jiÏ 12. dubna 1658.
V latinsky psaném dekretu, opatﬁeném velkou peãetí,
se biskup vyslovuje pochvalnû o horliv˘ch snahách
zboÏné obce Pavlov a povoluje stavbu zmínûné kaple
s tím, Ïe v ní mÛÏe b˘t slouÏena m‰e v˘hradnû v tyto
urãené dny: na svátek sv. Pankráce – 12. dubna, sv.
Barbory – 4. prosince, na svátek Betlémsk˘ch neviÀátek – 28. prosince, na svátek sv. Maﬁí Magdaleny –
23. ãervence, na Du‰iãky, v nûkter˘ vhodn˘ den po
svátku BoÏího tûla a to s prÛvodem po obci. ·lo o tzv.
obecní m‰e, slouÏené za blaho obce a na její náklad.
Vûstonick˘ faráﬁ za nû dostával roãnû 11 zlat˘ch
a 40 krejcarÛ, k tomu cestovné a diety 11 zlat˘ch a na
svátek sv. Barbory „v‰imné“ 15 zlat˘ch. Dále zde mûly
b˘t slouÏeny pohﬁební m‰e za zdej‰í zemﬁelé a pozdûji
i pﬁedplacené v˘roãní zádu‰ní za místní farníky. Ale
o nedûlích a zasvûcen˘ch svátcích byli Pavlov‰tí povinni bez odmluvy chodit do farního kostela ve
Vûstonicích a tam také i nadále odvádût penûÏité a naturální dávky 200 zlat˘ch roãnû (FK Vûstonice,
fol. 12). Základní kámen ke kapliãce byl poloÏen
8. ãervence roku 1658. Kaple byla dlouhá 42,5 stop
(asi 13,4 m), s podvûÏím 61 stop (19,3 m), coÏ odpovídá zhruba rozmûrÛm nynûj‰ího presbytáﬁe. Stavební
náklady vãetnû základního vybavení ãinily 1.241 zlat˘ch a 36 krejcarÛ, v‰e bylo v podstatné míﬁe hrazeno
z odkazu místního bohatého obãana Matyá‰e Klingera,
kter˘ k tomuto úãelu vûnoval 600 zlat˘ch v hotovosti
a velkou úrodnou vinici o v˘mûﬁe 4 achtlÛ (1 achtl =
1458 sáhÛ = 5544 m2). Je moÏno usuzovat, Ïe v té dobû
dostala „obecní vûÏ“ svou koneãnou dne‰ní podobu.
VûÏí se vstupovalo do kapliãky, ale i do obecní ‰atlavy,
která se tehdy nacházela ve stﬁední ãásti vûÏe. Tento
spoleãn˘ vstup byl pozdûji povaÏován za nedÛstojn˘
(vûzeÀ spáchal tehdy sebevraÏdu obû‰ením, a proto
byla ‰atlava 3. bﬁezna 1659 ve vûÏi zru‰ena a pﬁestûhována do dolní ãásti budovy radnice.
K roku 1672 byl u kaple evidován tento majetek:
2 stﬁíbrné pozlacené kalichy, 1 stﬁíbrné ciborium,
3 men‰í ornáty, na vûÏi 3 zvony a v dobﬁe zaji‰tûném
kostelním sklepû 90 vûder vína (hodnota asi 900–1200
zlat˘ch).
Dne 7. února 1681 bylo na ochranu pﬁed morem, kter˘
v té dobû v na‰í obci ﬁádil, v kapliãce zapáleno tak
zvané vûãné svûtlo, které obec udrÏovala ze zvlá‰tního
fondu. Tento údaj má svÛj specielní v˘znam. Ve farním
kostele v Dolních Vûstonicích nebylo za co ono vûãné
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Pohled na vûÏ z kostelní (pekaﬁské) uliãky (kolem
roku 1900)

svûtlo udrÏovat, tak byl chudiãk˘. Roãní náklad na udrÏování vûãného svûtla ãinil asi 30 zlat˘ch.
Roku 1691 byl za 346 zlat˘ch zakoupen velk˘ zvon.
Kolem roku 1710 dosáhli Pavlov‰tí jiÏ toho, Ïe si vûstonick˘ faráﬁ Fülneck poﬁídil pomocného kaplana,
kter˘ o nedûlích do Pavlova docházel – za pﬁíslu‰n˘
honoráﬁ. Pavlovské v‰ak trápila poddanská závislost na
Dol. Vûstonicích, uÏ i proto, Ïe pûstovali více a lep‰ího
vína a také mûli vût‰í a v˘stavnûj‰í obecní vûÏ. Kolem
roku 1738 se horlivá postar‰í ãást obãanÛ zaãala u faráﬁe domáhat, aby byla v Pavlovû slouÏena m‰e i ve
v‰ední dny. Navrhli mu, Ïe mu budou roãnû pﬁiplácet
80 zlat˘ch na vydrÏování pomocného kaplana
a 26 mûﬁic (14 q) ovsa pro konû, na kterém bude dennû
dojíÏdût, ale faráﬁ Otto jejich návrhy odmítl a dokazoval pﬁipojen˘m propoãtem, Ïe by na tom prodûlal.
Zhrzení pavlov‰tí se v té vûci obrátili se stíÏností na
zboÏnou mikulovskou vrchnost suplikou ze dne
23. ãervna 1739, kde mimo jiné uvádûli (FK fol. 14):
„V na‰í obci je na 900 du‰í (asi do toho zapoãítali i své
drahé zesnulé – v té dobû mûl Pavlov kolem 600 obyvatel), mezi nimi i mnoho star˘ch, pro které je velmi
obtíÏné a pﬁi ‰patném poãasí zhola nemoÏné dojít do
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farního kostela, neboÈ cesta vede pﬁes Hohen Berg (vysokou horu), a tak jsme zaÏádali na‰eho velectihodného pana faráﬁe, aby si zaﬁídil pomocného kaplana,
kter˘ by sem kaÏdodennû docházel a pro ty na‰e staré
zboÏné lidi konal kaÏdodennû bohosluÏby. A aãkoliv
jsme mu nabízeli pﬁimûﬁenou úhradu nákladÛ a zdej‰í
kaple je pro tyto obﬁady vybavená, odmítl nás, aã by to
nespornû pﬁispûlo k upevnûní svatého náboÏenství
v na‰í obci. A tak si dovolujeme co nejposlu‰nûji poprosit Va‰i kníÏecí milost, aby v té vûci vhodnû zakroãila – za coÏ se Vám dostane hojné BoÏí odplaty –
a my, vdûãní poddaní, se o to budeme modlit …“
Podepsán rychtáﬁ Wolff a celé zastupitelstvo.
KníÏe Ditrich‰tejn k této suplice dal dne 4. ãervence
1739 vyhotovit doporuãující stanovisko pro tehdej‰ího
nového olomouckého biskupa Jakuba Lichten‰tejna
a jiÏ 13. srpna 1739 byl v biskupské kanceláﬁi
v KromûﬁíÏi vyhotoven pﬁípis pro vûstonického faráﬁe
(s kárn˘m podtextem), ve kterém se mu ukládá ve
lhÛtû 14 dnÛ zodpovûdût tyto otázky:
– Kdo povolil r. 1658 stavbu kaple v Pavlovû, jak je
velká, v jakém stavu?
– Jak je daleko z Pavlova do Vûstonic, jaká je cesta, je
zaplavená?
– Co tomu budou ﬁíkat lidé z ostatních pﬁifaﬁen˘ch
vesnic (Strachotín, H. Vûstonice), kdyÏ v Pavlovû
bude dennû m‰e a u nich nikoliv?
– Staãí onûch nabízen˘ch 80 zlat˘ch a 26 mûﬁic ovsa
na pokrytí nákladÛ?
– Není v tom poÏadavku nûjaké nebezpeãí pro spásu
du‰í (fanatismus), nebo omezení práv faráﬁe v Dol.
Vûstonicích?
Faráﬁ Otto na onen dotazník z konzistoﬁe odpovûdûl
obsáhlou relací, kde, struãnû ﬁeãeno, uvádí: (FK fol. 18)
„Ti pavlov‰tí svou horlivou zboÏnost jen pﬁedstírají,
vyuÏívají známé laskavosti a dobrotivosti vrchnosti –
a vÛbec je to od nich trestuhodná opováÏlivost, takhle
si na mne stûÏovat rovnou u kníÏete. Dûlám faráﬁe uÏ
22 let, a dosud mi nikdo nemohl vyãítat nedostatek
snahy a horlivosti o spásu svûﬁen˘ch du‰í, a to i za
cenu osobního nepohodlí a hmotné újmy, neboÈ pro zaji‰tûní v‰ech bohosluÏeb a obﬁadÛ pro v‰echny farníky
si musím vydrÏovat dva pomocné kaplany, coÏ stojí
víc, neÏ kolik za to z pﬁifaﬁen˘ch obcí dostanu (v té
vûci neﬁíkal ãistou pravdu – pozn. TA), takÏe pro
Pavlovské dûlám z pouhopouhé lásky, neÏ jsem povinen.
Na jednotlivé otázky odpovídám takto:
– Kaple v Pavlovû je dlouhá jen 42 a pÛl stopy (13,4
m), s podvûÏím 61 stop (19,3 m), takÏe se tam místní
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obyvatelé jen stûÏí vejdou.
– Vzdálenost vesnice Pavlov od farního kostela jsem
nechal odkrokovat spolehliv˘mi muÏi, pod pﬁísahou
(viz pﬁiloÏen˘ protokol) a ãiní 3280 ﬁádn˘ch krokÛ.
Cesta vede pﬁes kopeãky, není tedy zaplavovaná.
A pokud pavlov‰tí tvrdí, Ïe musí pﬁes Hohen Berg,
nejde o Ïádnou skuteãnou horu, ale o místní název
vinic. A vÛbec: kdyÏ dokáÏou tu cestu absolvovat i nûkolikrát za den kvÛli nicotn˘m hmotn˘m zájmÛm, nemûlo by jim b˘t zatûÏko totéÏ ãinit pro uÏitek duchovní.
– To jejich vymáhání bohosluÏeb ve v‰ední dny je jen
umínûnost: kdo ví, kolik by jich doopravdy na m‰i ve
v‰ední dny chodilo. A byly by z toho mrzutosti v jin˘ch ãástech farnosti.
– K nabízenému hmotnému zaji‰tûní pro extra kaplana
si dovoluji namítnout, Ïe ﬁádn˘ roãní plat pro kaplana
ãiní 180 zlat˘ch. A to nabízené krmení pro konû není
v‰echno: Kdo se bude o toho konû starat? Kaplan ãi
faráﬁ? A pokud vím, mají v Pavlovû obecní pokladnu
vûãnû prázdnou, a co chtûjí vynaloÏit na toho kaplana,
o to by jistû o‰idili svého faráﬁe na jiném místû. Poﬁád
se starají jen o tu místní kapli a svÛj farní kostel
(my‰len kostel v D. Vûstonicích) zanedbávají. Také
zatím nemají pro stálé bohosluÏby poﬁádného varhaníka. V souhrnu se dá soudit, Ïe ony „zboÏné snahy“
m˘ch pavlovsk˘ch farníkÛ jsou spí‰ projevem jejich
je‰itnosti a pohodlnosti, a pokud by se jim vyhovûlo,
mohlo by to vést k podobn˘m nárokÛm a nekázni
i u ostatních farníkÛ. CoÏ v‰e ve v‰í skromnosti pﬁedkládám k pﬁemoudrému uváÏení velectihodnému
úﬁadu biskupskému a jeho generálnímu vikáﬁi. V D.
Vûstonicích dne 28. srpna 1739.
Tím celá záleÏitost na krátk˘ ãas utichla. Zdálo se, Ïe
v‰ichni uznávají faráﬁovy argumenty. Ale chytﬁí
Pavlov‰tí zatím obcházeli se sv˘m proslul˘m ãerven˘m vínem úﬁedníky na biskupství i na mikulovském vrchnostenském úﬁadû. Jako hlavní vyjednávaã
obce se osvûdãil pavlovsk˘ obchodník s vínem Ondﬁej
Hofer a na biskupské konzistoﬁi mûli „svého ãlovûka“
Franti‰ka Richtera, biskupského notáﬁe a asesora, kter˘
vyﬁizoval v‰echny písemnosti v kauze Pavlov. Proti faráﬁovi zosnovali tento plán:
Na místû nynûj‰í fary stálo zemûdûlské stavení jakéhosi Jiﬁího Kuskeho. Umûl lépe pít neÏ hospodaﬁit,
a tak ten jeho barák byl na spadnutí, aã ta usedlost patﬁívala kvalitou pozemkÛ k nejlep‰ím v obci. Obec se
s Kuskem dohodla, Ïe mu na jiném místû postaví
men‰í domek a on jí pﬁenechá za to celou parcelu se
star˘m stavením a vût‰inou polností. Pak pﬁesvûdãili

kníÏete, Ïe to zchátralé (nyní jiÏ obecní) stavení je
tﬁeba ve veﬁejném zájmu zbourat – v rámci robotní povinnosti – taktnû pomlãev‰e o tom, Ïe se tím vlastnû
ru‰í jedna poddanská usedlost, a dobromysln˘ kníÏe,
informován sv˘mi podplacen˘mi úﬁedníky, se v‰ím
souhlasil. Získané stavení pak dala obec pohotovû pﬁestavût na docela slu‰né obydlí pro duchovního a z v˘tûÏku polností, patﬁících k této usedlosti, se mûla hradit
vût‰ina nákladÛ na vydrÏování duchovního, a co by
snad je‰tû scházelo, vybere se na zvlá‰tní dani 15 krejcarÛ za kaÏdého „povinného“ náv‰tûvníka kostela, coÏ
mohlo vynést asi 100 zlat˘ch roãnû.
Polnosti pﬁi b˘valé Kuskeho usedlosti byly pozdûji
prodány za 3000 zlat˘ch a získan˘ kapitál byl uloÏen
u kníÏecí vrchnosti na 5 % úrok, s roãní rentou 150
zlat˘ch.
Podáním ze dne 18. ãervna 1740 pak poÏádalo pﬁedstavenstvo obce (bez vûdomí faráﬁe) biskupskou konzistoﬁ o zﬁízení místní duchovní správy. Ve svém podání uvedlo tyto argumenty (FK fol. 23):
– Pﬁi stávající kapli sv. Barbory je deponován kapitál
1500 zlat˘ch, kter˘ mÛÏe b˘t (se souhlasem konzistoﬁe) pouÏit na pﬁimûﬁené zvût‰ení této kaple dle pﬁiloÏeného nákresu. Kromû toho zajistí obec pro navrÏenou pﬁístavbu v‰echny pomocné a nádenické práce
a dovoz materiálu, a kdyby to nestaãilo, doplatí se
zbytek z obecní pokladny.
– Obec se postará o ﬁádné dovybavení kostela pro stálé
kaÏdodenní bohosluÏby, mimo jiné poﬁídí dosud chybûjící kﬁtitelnici.
– Obec uÏ staví pﬁimûﬁené obydlí pro duchovního,
a neÏ se dostaví, mÛÏe tûch nûkolik mûsícÛ bydlet ve
svûtniãce ve vûÏi nad kaplí (do roku 1658 tu byla
obecní ‰atlava).
– Pro budoucího místního duchovního má obec zaji‰tûny prostﬁedky na roãní dÛchod 182 zlat˘ch, vyplácen˘ v pÛlroãních splátkách.
– Pro dÛstojné konání bohosluÏeb a spolupÛsobení pﬁi
v˘uce mládeÏe zﬁizuje obec stálé místo uãitele, kterému zajistí pﬁíhodné bydlení a základní roãní plat
21 zlat˘ch.
– Svému dosavadnímu faráﬁi ve Vûstonicích zachovají
pavlov‰tí dosavadní podﬁízenost a budou mu i nadále
odvádût pﬁíslu‰né naturální dávky a poplatky. –
Podepsán Michael Wolff, rychtáﬁ a 6 ãlenÛ pﬁedstavenstva.
Mikulovská kníÏecí vrchnost opatﬁila supliku doporuãujícím stanoviskem ze dne 20. ãervna 1740, a jiÏ za
t˘den, dne 27. ãervna potvrdil biskupsk˘ notáﬁ Richter,
Ïe pﬁijal dotãen˘ spis k vyﬁízení. Byl zﬁejmû jiÏ pﬁedem
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ﬁádnû informován (a zainteresován), protoÏe je‰tû
téhoÏ dne vyhotovil a zaslal vûstonickému faráﬁi na vûdomí v˘nos o zﬁízení lokálního kapelanátu v Pavlovû
za podmínek, uveden˘ch v Ïádosti obce. Biskupská
konzistoﬁ také schvaluje pﬁiloÏen˘ projekt na roz‰íﬁení
kostela s vyuÏitím stávajícího jmûní kaple 1500 zlat˘ch a ustanovuje do funkce prvního lokálního kaplana
Matyá‰e Gerstla z Gerstenfeldu, s tím, Ïe tento kapelanát zÛstává podﬁízen vûstonickému faráﬁi, coÏ bude
mimo jiné deklarováno i tím, Ïe kaÏdoroãnû o slavnosti v˘roãí posvícení farního kostela v D. Vûstonicích
se celá obec Pavlov se sv˘m kaplanem v ãele dostaví
ve slavnostním procesí na bohosluÏby do D. Vûstonic.
A dále, Ïe místní kaplan bude ãtvrtletnû odvádût svému
faráﬁi pﬁíslu‰n˘ podíl ze „‰toly“ (= poplatky za pohﬁby,
kﬁty a svatby).
Faráﬁ Otto byl tímto v˘nosem o zﬁízení kapelanátu
v Pavlovû zﬁejmû pﬁekvapen, a kdyÏ si to nechal projít
hlavou, usoudil, Ïe se na konzistoﬁi ukvapili a nedomysleli v‰echny právní a hospodáﬁské dÛsledky z toho
plynoucí. Napsal tedy na konzistoﬁ podrobn˘ rozklad
a poÏádal o jasné instrukce o vymezení kompetencí:
(FK fol. 24)
– Jak to má b˘t zaﬁízeno s matrikov˘mi zápisy
o kﬁtech, pohﬁbech, svatbách, kdo bude odpovûdn˘ za
správnost zápisu?
– Kde budou vyhla‰ovány pﬁedsvatební ohlá‰ky?
– Jak to bude s úãastí pavlovsk˘ch obãanÛ na rÛzn˘ch
poboÏnostech farních bratrstev, jichÏ jsou ãleny?
– Kdo bude povinen zastupovat pavlovského kaplana
v dobû nemoci?
Na konzistoﬁi vypracovali dne 28. srpna 1740 pﬁíslu‰n˘ statut, závazn˘ pro faráﬁe, podﬁízeného lokálního kaplana a pavlovské farníky (s napomenutím, aby
se o podrobnostech hledûli dohodnout sami a neobtûÏovali konzistoﬁ s malichernostmi):
1. Je na vÛli faráﬁe, jak se dohodne s podﬁízen˘m kaplanem o konání rÛzn˘ch bohosluÏeb a poboÏností.
2. ProtoÏe lokální kapelanát byl zﬁízen pro ulehãení
faráﬁi a vût‰í duchovní uÏitek farníkÛ, je jednoznaãnou povinností faráﬁe poskytnout kaplanovi
dle potﬁeby vstﬁícnou pomoc.
3. Pavlov‰tí farníci mají právo zúãastÀovat se zvlá‰tních poboÏností bratrstev ve farním kostele, ale
místní kaplan není povinen je pro nû poﬁádat zvlá‰È
v Pavlovû, pokud se s nimi nedohodne jinak. Dále
mají Pavlov‰tí právo (ale ne povinnost) zaﬁadit se
procesí do Mikulova a podobn˘ch prÛvodÛ. – Je
tﬁeba ocenit, Ïe Pavlov‰tí vynakládají znaãné náklady na zvût‰ení a vybavení svého kostela a vydr-
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Ïování místního kaplana, a proto mají právo, aby
v‰echny obﬁady a slavnosti se konaly pﬁedev‰ím
v jejich kostele a nebyli nesmyslnû nucení docházet
do Vûstonic.
4. Co se t˘ká podílu na v˘tûÏku ze zádu‰ních fundací,
konzistoﬁ pﬁedpokládá, Ïe faráﬁ bude kaplanovi
vzorem nezi‰tné velkodu‰nosti a zasadí se o trvalé
harmonické vztahy.
5. Svatební ohlá‰ky se mají vyhla‰ovat v kostele
v Pavlovû i Vûstonicích. Snoubenci Ïádají o sÀatek
u faráﬁe a ten také (podle matriãních zápisÛ) posuzuje event. pﬁekáÏky podle církevního manÏelského práva. Tomu pak konzistoﬁ vﬁele doporuãuje,
aby hledûl spí‰e na duchovní stránku vûci a do záleÏitosti ãasn˘ch se pﬁíli‰ nepletl.
6. Pokud pavlovsk˘ obecní varhaník svou funkci
ﬁádnû zastane, je zhola zbyteãné, aby tam chodil
varhaník z Vûstonic, a tudíÏ nemá Ïádné právo vyÏadovat od Pavlovsk˘ch cokoliv z dosavadních
pﬁíjmÛ.
Podepsán: Franti‰ek Richter, biskupsk˘ notáﬁ, jménem
gen. vikáﬁe a celé konzistoﬁe. (FK fol. 25)
Jako podmínka pro zﬁízení místní duchovní správy se
stál˘mi kaÏdodenními bohosluÏbami, byla kaple pﬁestavûna a zvût‰ena, a to roku 1740. Vûstonick˘ faráﬁ
k tomu dodává: „Kapli postavili tak, Ïe vstup byl tam,
kde je nyní sakristie (pﬁízemí obecní vûÏe bylo souãástí
lodi kostela), presbytáﬁ a sakristii pﬁestavûli k v˘chodní stranû vûÏe. KÛr s varhanami byl na místû nynûj‰ího hlavního oltáﬁe. Hlavní oltáﬁ sv. Pankráce a sv.
Barbory byl z umûlého mramoru a vedlej‰í oltáﬁ sv.
Maﬁí Magdalény na epi‰tolní stranû byl ze dﬁeva.“
Náklady ve v˘‰i 1.500 zlat˘ch hradila obec a zboÏní
sponzoﬁi. Pﬁestavûn˘ zvût‰en˘ kostel byl pak pﬁes protesty vûstonického faráﬁe dne 25. listopadu 1740
Jakubem Tilschnerem z Rosenheimu, probo‰tem
v Mikulovû, slavnostnû posvûcen.
Pavlov‰tí stavûli podle ocitovan˘ch dokumentÛ ve
vûstonické farní kronice rychle (fol. 20–21):
– teprve od srpna 1739 se zaãalo uvaÏovat o pﬁístavbû
kostela – po upozornûní vûstonického faráﬁe, Ïe se do
staré kaple na m‰i nevejdou.
– dne 18. ãervna 1740 s vypracovan˘m projektem pﬁístavby kostela Ïádala obec na biskupské konzistoﬁi
o stavební povolení a souhlas s ãerpáním deponovaného jmûní kaple na pﬁístavbu;
– dne 27. ãervna 1740 bylo vydáno stavební povolení
a uvolnûn deponovan˘ finanãní kapitál;
– dne 25. listopadu 1740 – 10 dní pﬁed svátkem patronky kostela – byl kostel dostavûn, kolaudován, za-
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placeny v‰echny dluhy (jinak by nemohl b˘t svûcen).
Jmûní kaple, potvrzené rychtáﬁem a radními obce
Pavlov tehdy obná‰elo:
– peníze v hotovosti, uloÏené u vrchnosti na 5% úrok
1.400 zl.
– 300 vûder starého vína, uloÏeného v bezpeãném kostelním sklepû (po 9–12 zl.) 3.300 zl.
– lisovna s ve‰ker˘m zaﬁízením a velk˘m sklepem
(60 sudÛ) 1.100 zl.
– 4 achtly vinice na v˘hodné trati z odkazu M.
Klingera (asi 2,3 ha) 1.200 zl.
celkem: 7.000 zl.
Více neÏ pÛlroãní bydlení ve vûÏi a následné stûhování
do narychlo pﬁestavûné fary zﬁejmû neposlouÏilo
zdraví pavlovského kaplana, a tak po necel˘ch dvou
letech pÛsobení v Pavlovû Matyá‰ Gerstl
z Gerstenfeldu náhle (v bﬁeznu 1742) zemﬁel.
Na jeho místo postoupil tehdej‰í vûstonick˘ pomocn˘
kaplan (pozdûj‰í faráﬁ) Nûmec. Ale ani ten tam dlouho
nepobyl, protoÏe dne 22. ﬁíjna 1743 zemﬁel neãekanû
utrápen˘ vûstonick˘ faráﬁ Otto a na jeho místo byl jmenován vzdûlan˘ a renomovan˘ Josef Nûmec. O pomûrnû lukrativní místo kaplana v Pavlovû byl velk˘
zájem; nakonec bylo pﬁiznáno uchazeãi vhodnému, leã
s nejvût‰í protekcí, Franti‰ku Schwarzovi. Tento rodák
z KromûﬁíÏe byl po dvou letech vylouãen ze studia teologie, pak dûlal 12 let lesního adjunkta na letovickém
panství a na pﬁímluvu známého jeho rodiny – generálního vikáﬁe – mu bylo umoÏnûno dokonãit studium
a dostal místo pomocného kaplana v Pohoﬁelicích.
RovnûÏ touto protekcí byl „mimo poﬁadí“ jmenován
lokálním kaplanem v Pavlovû. Umûl se pohybovat
mezi lidmi, a tak si dokázal získat pﬁízeÀ a dÛvûru
svého vûstonického faráﬁe, kter˘ mu pﬁenechal podstatnou ãást sv˘ch naturálních pﬁíjmÛ z Pavlova
(hlavnû vinn˘ desátek – Perkrecht, v prÛmûru 23 vûder
vína roãnû) a celé ‰tolové poplatky.
Ten ale, sotva se v Pavlovû zabydlel, zaãal pﬁesvûdãovat obecní radní, Ïe udûlali chybu, kdyÏ Ïádali jen
lokálního kaplana: mûli chtít rovnou samostatného faráﬁe. Má na biskupství známého, dokáÏe to pro nû zaﬁídit, pokud mu slíbí, Ïe se zasadí o to, aby tu byl jmenován faráﬁem. Ale Pavlovsk˘m se to nûjak nezdálo,
a tak se vydali na faru do Vûstonic za sv˘m b˘val˘m
kaplanem, nyní faráﬁem, aby se s ním o tom poradili.
Faráﬁ jim vysvûtlil, Ïe by na tom nic nezískali, protoÏe
faráﬁovi pﬁíslu‰í dvojnásobn˘ plat neÏ lokálnímu kaplanovi. Navíc by mohli neuváÏen˘mi kroky pﬁijít
i o to, ãeho zatím dosáhli. Oni tedy poslechli. Kaplan
Schwarz ãasem zbohatl pﬁíjmy ãetn˘ch pavlovsk˘ch

zádu‰ních fundací natolik, Ïe mohl poÏádat generálního vikáﬁe Blümegena o pﬁidûlení pomocného kaplana, kterému dával byt a stravu a 60 zlat˘ch roãnû.
A aby také zviditelnil svou pastoraãní horlivost a vytíÏenost, obvinil tﬁi pavlovské usedlíky z bludaﬁství
a pﬁechovávání zakázan˘ch knih a dal je zavﬁít do mikulovského vûzení. Ale vûstonick˘ faráﬁ, povûﬁen˘ vy‰etﬁováním, naznal, Ïe se u obvinûn˘ch jedná spí‰e
o nedostatek pouãení o pravé víﬁe a dal je propustit.
Snad i proto, aby zdiskreditoval odbojného Schwarze.
KdyÏ tedy kaplan Schwarz dostal pomocného kaplana,
zaãal se chovat velmi suverénnû, ba nevázanû.
Opou‰tûl na celé dny a noci faru a farnost, potloukal se
po rÛzn˘ch tancovaãkách a veselicích, oddával snoubence v Pavlovû bez pﬁedchozího souhlasu faráﬁe a bez
ﬁádn˘ch ohlá‰ek. Faráﬁ vûstonick˘ se obrnil trpûlivostí,
vûda, Ïe jeho podﬁízen˘ má mocnou protekci u generálního vikáﬁe Blümegena. Ani mikulovsk˘ probo‰t si
nechtûl pálit prsty a úkol ukáznit rozverného kaplana
pﬁenesl na vûstonického faráﬁe. Ten nakonec pod
tlakem okolností sepsal dne 3. záﬁí 1744 na konzistoﬁ
zdrÏenlivé hlá‰ení o kaplanov˘ch v˘stﬁelcích s dotazem, co by s tím mûl dûlat. Jako hlavní argument
uvedl, Ïe kaplan oddává snoubence bez pﬁedchozího
souhlasu faráﬁe, coÏ ãiní uzavﬁená manÏelství právnû
sporn˘mi. V˘nosem ze dne 18. února 1745 konzistoﬁ
doãasnû zakázala Schwarzovi v˘kon duchovní správy
v Pavlovû. Dále povûﬁila kralického faráﬁe a konzistorního radu Antonína Dresera, aby v‰e ﬁádnû vy‰etﬁil
a navrhl pﬁísná opatﬁení. Ten svolal disciplinární komisi na 22. února 1745 do Kralic; jako pﬁísedící byl
pozván jiﬁick˘ faráﬁ Abendroth. Kaplan Schwarz sice
nejdﬁív popíral v‰echna vznesená obvinûní, ale kdyÏ
ho znechucen˘ komisaﬁ Dreser napomenul a pﬁipomnûl mu, Ïe jako knûz nesmí lhát, a pokud mu vina
bude svûdecky prokázána, bude vylouãen navÏdy z duchovního stavu, pﬁiznal se ke v‰emu a prosil o shovívavost. Na to mu komisaﬁ odpovûdûl, Ïe teì ho mÛÏe
zachránit jedinû pﬁímluva jeho faráﬁe. A protoÏe si
faráﬁ Nûmec potrpûl na ‰lechetné vystupování, byla záleÏitost uzavﬁena kaplanov˘m odpro‰ením a slibem trvalé poslu‰nosti. (FK fol. 39) V˘nosem ze dne 6. záﬁí
1745 vydala biskupská konzistoﬁ koneãné rozhodnutí:
kaplan Schwarz byl shledán vinn˘m ve v‰ech bodech
obÏaloby, t.j.
– zavádûl novoty v poﬁadu bohosluÏeb
– nedodrÏoval pﬁedepsan˘ právní postup pﬁi oddávání snoubencÛ
– popíral farní podﬁízenost obce Pavlov vûstonickému faráﬁi
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Jednopatrová farní budova (1989)

– úãastnil se v Pavlovû v domû nevûsty tancovaãky
spolu s vûstonick˘m hospodsk˘m a jeho sestrou
– dne 6. ledna 1744 si vyjel v koãáﬁe s jakousi novomanÏelkou do Bricklingu a vrátil se s ní aÏ druh˘
den, coÏ se neobe‰lo bez pohor‰ení
To v‰e by si zaslouÏilo daleko pﬁísnûj‰í potrestání, ale
protoÏe nakonec svá pochybení pﬁiznal a uznal, faráﬁe
odprosil a slíbil mu rukoupodáním poslu‰nost a také
proto, Ïe biskup jen nerad uÏívá vÛãi knûÏím v duchovní správû pﬁísn˘ch trestÛ, spokojuje se konzistoﬁ
jen s v˘straÏn˘m napomenutím. Za vynaloÏenou námahu pﬁi disciplinárním ﬁízení uhradí kaplan Schwarz
kralickému faráﬁi Dreserovi 8 zlat˘ch ve lhÛtû 14 dnÛ.
(FK fol. 40) Podle názoru faráﬁe Nûmce v‰e dopadlo
dobﬁe, kaplan dûlal dobrotu. Zﬁejmû v‰ak ztratil protekci u generálního vikáﬁe, protoÏe doslouÏil
v Pavlovû.
Jak jiÏ bylo uvedeno, první farní budova byla postavena nákladem obce kolem roku 1741 na místû zchátralé zemûdûlské usedlosti Jiﬁího Kuskeho. Bylo to
pravdûpodobnû spí‰ uspûchané provizorium, protoÏe
roku 1788–1789 byla novû pﬁestavena od základÛ na
pomûrnû reprezentativní patrové stavení, srovnatelné
s konkurenãní farou v Dol. Vûstonicích.

– kamenické práce – pﬁeklady,
portál vrat – 37 dnÛ
18,39 zl.
– mzda pﬁizjednan˘ch nádeníkÛ
26,27 zl.
– tesaﬁské práce od mistra Grosse z Mikulova
a 2 fÛry trámÛ
434,00 zl.
– za prkna a fo‰ny od místních sedlákÛ
41,03 zl.
– stolaﬁi Frühmannovi z Mikulova
15,00 zl.
– zámeãníkovi Hössovi z Mikulova
30,00 zl.
– pokr˘vaãi Dichlerovi z Mikulova
27,00 zl.
– kováﬁovi z Pavlova
24,58 zl.
– za nalámání kamene Janu
Wenzovi z Pavlova
38,30 zl.
– za nalámání 20 sáhÛ (asi 35 m3) kamene lamaãovi
z Milovic
10,00 zl.
– za vypálení vápna vápeníkovi Wenzovi z Pavlova
56,00 zl.
– kamnáﬁi Kochovi z Pouzdﬁan
20,00 zl.
– za 78 sáhÛ dﬁeva (asi 136 m3)
196,45 zl.
– za 8000 pálen˘ch cihel od F. Kleibera
72,00 zl.
– za 7700 pálen˘ch cihel od ·. Korithola
69,18 zl.
– za 38.375 pálen˘ch cihel z obecní cihelny345,22 zl.

Dochovalo se i vyúãtování stavebních nákladÛ farní
budovy – rok 1788 aÏ 1789:

Pﬁíjmy urãené k úhradám:
– v˘nos z prodeje kostelního vína, které odkoupila
mikulovská vrchnost
1.387,21 zl.
– v˘nos z prodeje obecních nemovitostí
928,12 zl.
– pﬁíspûvek z obce
122,78 zl.

– zednickému mistrovi za 77 pracovních dnÛ
(ãeta asi 16 zedníkÛ)
417,93 zl.

O opravách farní budovy v období 1790–1945 nejsou
informace, protoÏe farní kronika je zatím nedostupná,
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Pavlovsk˘ kostel (1900)

i kdyÏ je pravdûpodobné, Ïe je v depozitáﬁi Okresního
archivu v Mikulovû.
Roku 1810
byla povinnû státu odevzdána vût‰ina zdej‰ího kostelního vybavení ze stﬁíbra, celkem 6 liber a 87 lotÛ (asi
4900 gramÛ). V‰e bylo odevzdáno na sanaci mûny po
napoleonsk˘ch válkách.
Roku 1811
byl poﬁízen BoÏí hrob, náklady ãinily 300 zlat˘ch.
Roku 1829
byla provedena dal‰í pﬁístavba lodi kostela o 7,6 m

Pavlovsk˘ kostel (1900)

(do nynûj‰ího stavu). K v˘chodnímu prÛãelí bylo vybudováno dvoustranné vnûj‰í schodi‰tû s opûrnou zdí.
Uvnitﬁ byl vestavûn nov˘ kÛr. Stavbu provedl stavitel
Ludvík Wunsch z Mikulova nákladem 2.024 zlat˘ch
a 36 krejcarÛ.
Podle pÛvodního zámûru mûlo dojít k opûtovnému
prodlouÏení kostela o dal‰ích 7 m. Tehdej‰í rychtáﬁ,
bydlící v domû ãp. 82, se proti tomu ohradil, zdÛvodnil
to tím, Ïe by mu pak kostel zaclánûl ve v˘hledu a také
by se mu ‰patnû zajíÏdûlo se ÏebﬁiÀákem do vrat.
Roku 1832
provedl akademick˘ malíﬁ Matyá‰ ·Èastn˘ z Brna res-

Kﬁtitelnice z 2. poloviny 18. století –
(J. Maca, 1985)

Kazatelna z 2. poloviny 18. století –
(J. Maca, 1985)
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taurátorské opravy oltáﬁních
obrazÛ a kﬁíÏové cesty.
Dále se uvádí, Ïe roku 1834
vlastní kostel následující hudební nástroje, které se nacházejí na kúru:
4 trumpety, 1 violon a 2 tumpány.
Roku 1839
ãinilo kostelní jmûní, deponované u veﬁejn˘ch bankovních
institucí (kromû ãetn˘ch nemovitostí), celkem 2.239 zlat˘ch.
Vykazují se i dal‰í opravy
a úpravy kostela a vydání za nû.
Roku 1840
roãní odmûna kostelních hosBoãní oltáﬁ sv. Pankráce na epi‰tolní
Boãní oltáﬁ sv. Maﬁí Magdaleny
podáﬁÛ ãinila 2x12,5 zlat˘ch.
stranû s plastikami sv. ¤ehoﬁe a Lva
(J. Maca, 1985)
Dne 19. ledna 1843 byl zaVelkého (J. Maca, 1985)
koupen za 10 zlat˘ch svaBoãní oltáﬁe pocházejí z druhé poloviny 18. století
tostánek, kter˘ zhotovil pavlovsk˘ stolaﬁsk˘ mistr Joseph
Hoffmann.
Kolem roku 1853 nav‰tívil
kostel v Pavlovû rajhradsk˘ benediktin ThDr. Gregor Wolny
a ve svém díle Kirchliche
Topografie von Mähren (Brno
1853) charakterizuje zdej‰í
kostel takto: (cit. dílo, s. 302)
„PÛvodní kostelík sv. Barbory,
znovupostaven˘ roku 1658 nákladem obce a dobrodincÛ, byl
roku 1740 pﬁestavûn a zvût‰en
a jeho loì byla opût prodlouÏena roku 1829 nákladem
2.024 zlat˘ch, hrazen˘ch ze
jmûní kostela. Sakristie je pod
PÛvodní obraz sv. Barbory z hlavního
Hlavní oltáﬁ s obrazem sv. Barbory,
vûÏí, na vûÏi je 5 zvonÛ, patﬁíoltáﬁe (J. Papúãková, 1990)
kter˘ byl zakoupen roku 1901
cích obci, z toho dva z roku
(J. Maca, 1985)
1652. Pod lodí kostela je krypta
bez nápisu. – Hlavní oltáﬁ sv. Barbory, vedlej‰í oltáﬁe a r. 1582 zde olomouck˘ biskup Stanislav Pavlovsk˘
sv. Pankráce a sv. Maﬁí Magdaleny, kazatelna – v‰e posvûtil jen hﬁbitov, novû zﬁízen˘ za vsí. – Pokud tu
novû ‰tafírováno roku 1841 nákladem 629 zlat˘ch. nûjak˘ kostel v pozdûj‰í dobû byl, vypálilo jej spolu
BohosluÏebná roucha jsou v pﬁimûﬁeném stavu, poãítá s vesnicí stavovské vojsko dne 27. záﬁí 1619 po bitvû
se s jejich postupnou obnovou. – Kostelní stﬁíbro, které u Vûstonic. – Obec bez vlastního kostela pak byla pﬁiroku 1806 obná‰elo 6 liber a 87 lotÛ, bylo roku 1810 faﬁena do Dol. Vûstonic. – Nyní je v obci 1.145 katoodevzdáno státu na sanaci mûny. Fara, pﬁipomínaná likÛ a 3 Ïidé, z toho 150 ‰kolákÛ.“ Roku 1860
k roku 1181 a 1276 v seznamu beneficií kounického byly postaveny nové varhany, které zhotovil Benedikt
klá‰tera, zanikla a není jiÏ uvádûná v seznamu k r. 1537 Latzl ze Znojma za 700 zlat˘ch – zﬁejmû s vyuÏitím
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Trojdílnou barokní varhanní skﬁíÀ zhotovil znojemsk˘
stavitel varhan Benedikt Latzl a byly zakoupeny r. 1890
za 700 zlat˘ch (J.Maca, 1985)

Mal˘ oltáﬁ s boÏím hrobem u hlavního vchodu vlevo, byl
zakoupen r.1811 za 3000 zlat˘ch (V. Vajay, 1990)

Vnitﬁní ãást kostela – v pozadí hlavní oltáﬁ s plastikami sv. Kateﬁiny a sv. Apolonie od
Ignáce Lengelachera (J. Maca, 1965)

komponentÛ z varhan pﬁedchozích, pﬁidáno 96 pí‰Èal,
z toho 25 cínov˘ch. Novou varh. skﬁíÀ zhotovil místní
stolaﬁ Hofmann za 40 zlat˘ch.
Roku 1868
byly provedeny vnitﬁní opravy kostela za 1.954
zlat˘ch, a to: 1.000 ks kamenn˘ch dlaÏdic
470 zl.
brou‰en˘ch – cca 160 m2
doprava dráhou z Vídnû do Vranovic
100 zl.
3x obchodní cesta do Vídnû
kvÛli obstarání dlaÏby
24 zl.
za vytrhání staré dlaÏby a poloÏení nové
– fa Heinz
130 zl.
2
za v˘malbu kostela – cca 860 m
94 zl.
za 16 q páleného vápna
30 zl.

‰tafírování hlavního oltáﬁe a svatostánku
– fa Arnold, Mikulov
250 zl.
zlacení hlavního oltáﬁe a svatostánku
– fa Arnold
162 zl.
zlacení vedlej‰ích oltáﬁÛ
– fa Arnold, Mikulov
275 zl.
12 ks nov˘ch oken vãetnû nátûrÛ, zasklení,
kování
189 zl.
oprava a 3x nátûr 42 ks kostelních lavic 140 zl.
drobné zednické práce
– 3 dny vãetnû materiálu
10 zl.
pozn.: 1 zlatka = 500 aÏ 520 Kã/1996
Roku 1880
byla provedena celková oprava fasády kostela vãetnû
vûÏe, náklad nebyl uveden.
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Roku 1882
byla v západní ãásti lodi kostela odkryta krypta, kam
byli pravdûpodobnû pohﬁbíváni majitelé hradu
Dûviãek. Usuzovalo se, Ïe pod venkovním schodi‰tûm
je dal‰í krypta pro pohﬁbívání místních duchovních.
Roku 1901
poﬁízena nová stﬁecha na kostele, vnitﬁní v˘malba,
nov˘ svatostánek a obraz na hlavní oltáﬁ. Celkov˘ náklad ãinil asi 9.000 korun rakousk˘ch (= asi 900 tis.
Kã/1996. Kráva stála tehdy 150 aÏ 200 K).
Roku 1905
úderem blesku strÏen praporek a makovice vûÏního
kﬁíÏe, opraveno je‰tû téhoÏ roku. Do bánû byl pﬁiloÏen
pamûtní zápis, sepsan˘ starostou Folkem.
Roku 1908
poﬁízeny nové vûÏní hodiny, které byly zakoupeny
u brnûnského hodináﬁe Antla za 1.500 korun.
Obsluhoval je místní zámeãník EvÏen Holásek z domu
ãp. 140. PÛvodní hodiny byly na vûÏi pravdûpodobnû
od roku 1703.
Roku 1917
pro váleãné úãely byly vykoupeny zvony:
– tzv. „prostﬁední“, kter˘ váÏil 478 kg, pocházel od
zvonáﬁe Floriána ze Znojma z roku 1827;
– „Sv. Josef“, váÏil 245 kg, dodal zvonaﬁ Stecher
z Brna roku 1833;
– „umíráãek“, váÏil 43 kg, zakoupen roku 1825 za 40
zlat˘ch;
– „hodinov˘ zvon sv. Barbora“, váÏil 184 kg, zakoupen od zvonaﬁe Schleshorna z Mikulova roku
1703. Tento zvon vûnovala obec císaﬁi zadarmo.
Na vûÏi zÛstal jen velk˘ zvon „sv. Barbora“ z roku
1691 a dále „zaopatﬁovací“ zvonek, zavû‰en˘ na vysunutém krákorci. Vyzvánûlo se jím, kdyÏ ‰el knûz nûkoho zaopatﬁovat. Oba poslední zvony jsou na vûÏi
dosud. – V˘tûÏek z v˘kupu zvonÛ byl upsán na „váleãné pÛjãky“, které byly vypoﬁádány aÏ v r. 1927, pﬁevodem na mûnu âSR v 10 % hodnotû.
Pro váleãné úãely byly rovnûÏ v r. 1917 vykoupeny
cínové pí‰Èaly varhan.
Roku 1922
byly poﬁízeny 2 nové zvony za 33.000 Kã.
Roku 1925
pﬁed biskupskou vizitací opravena fasáda kostela
a vûÏe za 19.000 Kã.
Roku 1932
kostelní jmûní je vyãísleno takto:
vlastní majetek kostela 95.503 Kã
odkazy z fundace 33.706 Kã
zÛstat. hodnota státních obligací (váleãné pÛjãky –
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pÛv. ceny) 41.249 Kã
depozita z pﬁedváleã. období u CM záloÏny v Brnû
45.690 Kã
pokladní hotovost 606 Kã
hodnota nemovitostí, v tom 2,3 ha vinic 31.200 Kã
Celkem 247.954 Kã
(247.954 Kã = asi 2,7 mil. Kã/1996, roãní v˘nos minimálnû 80.000 korun/1996)
K tomu: rybník u Strachotína 1,3 ha, 2 vinné sklepy
a 1/3 v˘nosu rybolovu na pravém bﬁehu Dyje, parc.
3595 = 0,7 ha.
O kostel bylo ﬁádnû postaráno bez státních dotací!
Roku 1942
pro váleãné úãely zabaveny v‰echny 3 velké zvony,
zÛstal jen mal˘ „zaopatﬁovací“ zvonek. Velk˘ zvon
„sv. Barbora“ z roku 1691 se v‰ak zachoval a byl
vrácen na vûÏ.
Roku 1943
do kostela zavedena pﬁípojka z obecního vodovodu.
Roku 1943
pﬁíjem kostela z 1/3 v˘nosu rybolovu na Dyji od
Rybáﬁského spolku ãinil 47 RM. Plat kostelníka ãinil
168 RM za rok.
Rok 1945–1946
nouzové opravy kostela, zasklení oken, oprava stﬁechy.
Roku 1948
na potﬁeby kostela se v obci vybralo na 100.000 Kãs.
Opraven pukl˘ zvon (velk˘) za 23.000 Kãs. Provedena
rekonstrukce elektrické instalace. Jiné drobné opravy.
Roku 1949
V ãervnu provedena v˘malba kostela (bílá a Ïlutá), obnova nátûru oken a dveﬁí, náklady ãinily 33.000 Kãs.
Roku 1951
Ve‰keré penûÏní jmûní kostela a farnosti soustﬁedûno
na zvlá‰tní konto u praÏského arcibiskupství a pﬁi mûnové reformû anulováno.
Roku 1955
Oprava fasády lodi kostela. Provedli brigádnicky zedníci Christ a Osiãka z Bulhar, nádeniãil administrátor
Rudolf Dvoﬁák s farní hospodyní. Pﬁi sbírce po domech se na opravu vybralo témûﬁ 10.000 Kãs
Roku 1956
Dne 4. bﬁezna po‰kodila vichﬁice cementovou krytinu
kostela a strhla plechovou krytinu na v˘chodní stranû
presbytáﬁe. Oprava si vyÏádala 3.892 Kãs, z toho
3.000 Kãs uhradila poji‰Èovna.
Roku 1964
Poﬁízen elektrick˘ ventilátor k varhanám od fy Heger
Hoﬁovice za 3.000 Kãs – uhrazen z darÛ.
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Roku 1967
Oprava plechové krytiny presbytáﬁe – ze státního
pﬁíspûvku.
Roku 1972
Provedena nová elektrická instalace kostela, vãetnû
akumulaãních kamen. V‰e provedl Okresní prÛmyslov˘ podnik Bﬁeclav za 67.824 Kãs – uhrazeno v podstatné míﬁe z daru Mezinárodní katolické Charity.
Provedeno zdvojené zasklení oken, u hlavního vstupu
zﬁízeno zádveﬁí s kyvn˘mi dveﬁmi.
Roku 1973
Postaveno dﬁevûné fasádní le‰ení aÏ k ochozu vûÏe
a oklepána stará omítka. V sakristii poloÏena místo dosavadních cihel a prken nová dlaÏba. Vymûnûna téÏ
dlaÏba v zádveﬁí hlavního vstupu do kostela. Celkem
bylo v r. 1972–1973 proinvestováno 121.000 Kãs,
z toho uhrazeno darem Mezinárodní katolické Charity
50.000 Kãs, státní pﬁíspûvek 47.000 Kãs, sbírkami ve
farnosti 6.000 Kãs, pÛjãkou z biskupské konzistoﬁe
18.000 Kãs (byla v r. 1974 odpu‰tûna).
Roku 1974
Trhlina pod nároÏím ochozu vûÏe byla podchycena
ocelov˘mi nosníky, které zdarma zajistil pﬁedseda
MNV pan Alois Bednáﬁ. Tesaﬁi z Vrbice postavili trubkové le‰ení kolem jehlanu vûÏe. Klempíﬁi ze SluÏeb
mûsta Mikulova obnovili praporce korouhviãky z mûdûného plechu, opravena i zlacená báÀ (makovice),
prostﬁílená po konci války nov˘mi osídlenci – mysleli,
Ïe je celá ze zlata a snaÏili se ji sestﬁelit. V báni nalezeno prostﬁílené pouzdro s jiÏ neãiteln˘m zápisem
a mincemi z r. 1516, 1586, 1667, 1741, 1742, 1849
a 1899. Pouzdro bylo opraveno, doplnûn zápis
a mince, v‰e uloÏeno opût do bánû.
Obnovena omítka jehlanu a celé vûÏe. Zchátralé ciferníky vûÏních hodin byly po dohodû s MNV odstranûny
s tím, Ïe ãasem budou poﬁízeny kompletní vûÏní hodiny nové. Na opravy vynaloÏeno v r. 1947 celkem
63.545 Kãs, z toho státní pﬁíspûvek ãinil 59.033 Kãs,
ze sbírky získáno 4.500 Kãs.
Roku 1975
Oprava fasády lodi kostela. Osazeny nové de‰Èové
Ïlaby a svody z pozinkovaného plechu. Náklady ãinily
24.701 Kãs. Doãasnû zprovoznûn elektrick˘ pohon
velkého zvonu.
Roku 1976
Úklid suti z oprav fasády kostela za osobního pﬁíkladu
pﬁedsedy MNV pana Aloise Bednáﬁe.
Roku 1979
Záchovné opravy sochaﬁské v˘zdoby venkovního
schodi‰tû kostela pracovníky stﬁediska Památkové

péãe z Milotic.
Roku 1980
Byl posvûcen nov˘ hlavní oltáﬁ kapitulním vikáﬁem
Ludvíkem Hork˘m, a to na svátek sv. Marie Goretti,
t.j. 6. ãervence. Ostatky daroval kostelu do nového oltáﬁe kardinál Franti‰ek Tomá‰ek.
Roku 1982
Restaurátorská oprava sochaﬁské v˘zdoby v‰ech 3 oltáﬁÛ a kazatelny, presbytáﬁe – oprava provedena akademick˘m sochaﬁem Martinem Trtílkem z Prahy.
Náklady ãinily 99.640 Kãs. Souãasnû provedena obnova v˘malby presbytáﬁe, le‰ení postaveno svépomocí
farníkÛ. Velk˘ kﬁíÏ, kter˘ visíval dosud v kostele
u vchodu , zavû‰en v presbytáﬁi vlevo.
Roku 1984
Zpevnûní zvonové stolice ocelov˘mi v˘ztuhami.
Provedli Tomá‰ Grégr z Vrbice a Josef ·tach
z Pavlova, aby se mohlo zvonit elektrick˘m pohonem,
zﬁízen˘m v r. 1975.
Roku 1985
Oprava umûl˘ch mramorÛ na boãním oltáﬁi u kazatelny – finanãní náklady ãinily 52.800 Kãs.
Roku 1991
Zhotovena nová okna kostela nákladem 80.000 Kãs,
ale bez zasklení, nátûrÛ a osazení, na to uÏ nebyly peníze. Proti v˘mûnû oken se údajnû postavili památkáﬁi.
Okna jsou dosud uskladnûna na faﬁe.
Roku 1995
Farnost dostala dotaci na opravu trámoví vûÏe kostela.
Byla souãasnû opravena i elektroinstalace a hromosvod. Náklady ãinily 200.000 Kã. Kostel by nutnû potﬁeboval i v˘mûnu oken, která jsou uÏ uskladnûna na
faﬁe. Zatím nejsou peníze na ﬁemeslnické práce. Do
kostela chodí asi jen tﬁicet lidí, takÏe milodary, které se
vyberou nestaãí ani na pokrytí elektﬁiny a bûÏn˘ch potﬁeb.
Rok 1996
Zastupitelstvo schválilo poloÏku v˘dajÛ 25.000 Kã na
dokonãení opravy vûÏe kostela.
Rok 1997
Pokraãovaly práce na opravách kostela. Bylo opraveno
vnûj‰í schodi‰tû. Opravu provedla firma Janík
z Klentnice. Celková finanãní úhrada ãinila 50.000 Kã.
Na této ãástce se podílel Obecní úﬁad, Farní úﬁad
a sbírka uspoﬁádaná mezi obãany. Daleko nákladnûj‰í
byla v˘mûna cementové krytiny nad lodí kostela za
bobrovku, vãetnû laÈování. Byly poﬁízeny nové de‰Èové Ïlaby a svody z pozinkovaného plechu. Tyto
práce provedla firma ·uba Mikulov za cenu
424.000 Kã. Úhrada byla sloÏena z pﬁíspûvkÛ
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300.000 Kã od OKÚ-RRR Bﬁeclav, pﬁíspûvku PÚ
Brno – stﬁe‰ní fondy 70.000 Kã, dále penûz z rozpoãtu
OÚ Pavlov 30.000 Kã a v˘nosu sbírky od obyvatel ve
v˘‰i 24.000 Kã.
M‰e svatá je slouÏena nyní v sobotu, poslední t˘den
v mûsíci v nedûli dopoledne. Kostel nav‰tûvuje 20–25

i vûÏe, zaji‰tûny sanaãní omítky vlhk˘ch ãástí, v˘mûna
oken, zakoupen˘ch v roce 1991. Byly instalovány
novû zakoupené vûÏní hodiny. Náklady ãinily:
opravy kostela
925.000 Kã
hodiny
44.000 Kã
Podle moÏností pﬁispûli obãané Pavlova. Sbírka na hodiny vynesla 46.292 Kã. Kostel nyní záﬁí svou bûlostí
daleko do kraje a noãní osvûtlení pﬁitahuje oãi pozdních chodcÛ.
Knûz Vladislav Dvoﬁák onemocnûl, takÏe do na‰í obce
dojíÏdí knûÏí z Brna a okolí vãetnû generálního vikáﬁe
Vojtûcha Mikulá‰e. JelikoÏ vnitﬁek kostela se
nacházel v neutû‰itelném stavu, nabídly se dvû
dÛchodkynû – Emilie Folt˘nová st. a Veronika
Kvietková, Ïe provedou sbírku ve vesnici, která by
byla pouÏita k úhradû vymalování. Z obecní pokladny
bylo vûnováno na úpravu kostela dal‰ích 20.700 Kã,
takÏe celková ãástka ãinila 45.000 Kã. Nutno vyslovit
dík Ladislavu Snopkovi st., neboÈ jeho pracovní skupina velmi ochotnû pomáhala pﬁi stavebních úpravách
i na generálním úklidu kostela.

Pavlovsk˘ kostel (1944)

Opravy fary od roku 1945
1948

1950
1954
1958

1960
1964
Kostelní vûÏ – do roku 1945 majetkem obce (1944)

1968

vûﬁících, z toho 6 dûtí.
Rok 1998
24. ãervna byla dokonãena oprava zb˘vající ãásti
stﬁe‰ní krytiny kostela. Koncem srpna pﬁi‰el nov˘
knûz. Pátera Alexu vystﬁídal ThMagr. Vladislav
Dvoﬁák.
Rok 1999
Byla provedena kompletní oprava omítky kostela

1971
1975
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1977

pﬁi nástupu administrátora Vladimíra PetrÛ
fara vyklizena a upravena pro nouzové bydlení.
oprava krytiny za 8.000 Kãs;
na faﬁe zji‰tûny trhliny ve vnitﬁních nosn˘ch
zdech a deformace podlah, nouzová oprava;
kromû 2 místností fara pronajata jako bytovka,
1 místnost v patﬁe uÏívají pan Dominik
Damborsk˘ s manÏelkou, pﬁízemí uÏívá Josef
Skﬁíteck˘ s rodinou, pﬁedseda MNV. Ten se po
roce odstûhoval a byt byl pﬁidûlen rodinû âerveÀákové (uãitelce);
do pﬁízemí se pﬁistûhovala uãitelka KrÛzová
s rodinou, která provedla nejnutnûj‰í opravy;
fara a kostel v Pavlovû prohlá‰eny za státní
kulturní památky;
záchovné opravy ze státního pﬁíspûvku za
30.000 Kãs;
v pﬁízemí fary zﬁízena farní kanceláﬁ;
obnoveny provlhlé omítky. Ovdovûlá paní
Damborská se pﬁestûhovala do pﬁízemí
a v patﬁe zﬁízena kanceláﬁ a kaple pro zimní
bohosluÏby, vytápûná naftov˘mi kamny;
oprava stﬁechy fary a ãásteãná v˘mûna latí, na
úboãí k ulici poloÏeny nové ta‰ky, zakoupené
jiÏ roku 1964;
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1978

1982

1985

1987

Oprava komínov˘ch tûles. Celkové náklady
mimo ta‰ek 10.582 Kãs, z toho hrazeno ze
státního pﬁíspûvku 7.597 Kãs;
oprava uliãní fasády a v˘chodního ‰títu, v˘mûna klempíﬁsk˘ch prací, nátûr oken a vrat.
Farní sklep parc. ã. 422 prodán manÏelÛm
MaÀákov˘m z Pavlova za 7.340 Kãs;
pﬁi rekonstrukci elektrické rozvodné sítû
v obci provedena nová elektrická pﬁípojka na
faru.
Z fary se odstûhovala staﬁenka Damborská do
Domova dÛchodcÛ v âerné Hoﬁe. Fara je bez
nájemníkÛ;
v dÛsledku siln˘ch mrazÛ do‰lo k popraskání
rozvodÛ vody, promáãeny stropy, po‰kozena
elektrická instalace. Provedena oprava krytiny
po vichﬁici;
celá budova fary pronajata rodinû Frant.
Pavúãka z Bﬁeclavi. Bylo zji‰tûno, Ïe podlahy
a zárubnû jsou napadeny houbou dﬁevomorkou a zahájeny opravy vãetnû elektrické
instalace;

1988

pokraãují vnitﬁní opravy fary nákladem
31.957 Kãs. Kontrolní dohlídka Památkové
péãe bez závaÏn˘ch pﬁípomínek;
1989–1997 pokraãují postupné vnitﬁní sanaãní opravy
fary v reÏii nájemníka pana Pavúãka. Hrazeno
kompenzací nájemného.
O duchovní blaho pavlovsk˘ch vûﬁících
peãovali v posloupnosti ãasu:
1740–1742

1742–1743

Matyá‰ GERSTL z Gerstenfeldu, první
lokální kaplan, rodák ze Strachotína,
pÛsobil zde od 10. ãervence 1740. Zemﬁel náhle v bﬁeznu 1742 v Pavlovû.
Bydlel asi pÛl roku ve vûÏi, b˘valé
obecní ‰atlavû.
Josef Amadeus NIEMETZ, lokální kaplan, narozen 1706 ve Starém Mûstû,
svûcen 1733. Pocházel ze zámoÏné
mû‰Èanské rodiny, která pﬁi‰la na mizinu. Na studiích se protloukal jako
kostelní zpûváãek, stipendista a dá-

Peãetidla farního úﬁadu v Pavlovû
Nejstar‰í peãetidlo v Pavlovû

negativ

Kovov˘ ovál. V peãetním poli je postava sv. Barbory s korunou na hlavû.
V levé ruce drÏí palmovou ratolest
a v pravé ruce kalich. Peãetní pole je
lemováno linkou, nad níÏ je opis.
Opis: SIGILL.ECCLESIAE LOCALIS
POLLAVIENSIS
(PeãeÈ místního kostela Pavlov).
Doba pouÏívání: pravdûpodobnû od r.
1740 do konce 1. poloviny 19. stol.

Peãetidla z druhé poloviny 19. století:

„PeãeÈ kostela sv. Barbory
v Pavlovû“

Farnost v Pavlovû na Moravû

do roku 1939
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od roku 1939 do roku 1945

1743–1766

1766–1774

1774–1779

1779–1795

1795–1796

1796–1802

váním kondic. Primiãní m‰i slavil aÏ na
svém prvním pÛsobi‰ti v Dolních
Vûstonicích, na svátek sv. Michala.
V Dolních Vûstonicích pÛsobil 8 let
jako pomocn˘ kaplan, pak necelé dva
roky jako lokální kaplan v Pavlovû.
Franti‰ek SCHWARZ, rodák
z KromûﬁíÏe, lokální kaplan. Místo
v Pavlovû obdrÏel díky protekci svého
známého generálního vikáﬁe barona
Blümegena. Roku 1766 byl pensionován.
Jan LIBISCHER, lokální kaplan, rodák
z Kujaﬁ, od 15. listopadu 1766
v Pavlovû, roku 1774 ode‰el do Dolních
Vûstonic, kde pÛsobil jako pomocn˘
administrátor.
Jakub PECHNIK, lokální kaplan, narozen v Jaktoru ve Slezsku. V Pavlovû
pÛsobil od 7. záﬁí 1774 do roku 1779,
kdy pﬁe‰el na faru do Dolních Vûstonic,
pov˘‰il na faráﬁe. Zemﬁel roku 1808.
Martin FREIBERGER, rodák z Hnanic,
pÛsobil jako lokální kaplan od konce
kvûtna 1779, zemﬁel 13. ledna 1795
v Pavlovû.
Za jeho pÛsobení byla roku 1789 postavena souãasná budova fary nákladem
pﬁes 3.000 zlat˘ch.
Franti‰ek PROKESCH, lokální kaplan,
rodák z Jihlavy. PÛsobil zde od 25. ﬁíjna
1795 do 19. ãervence 1796, kdy
v Pavlovû zemﬁel.
Eberhard HUBER, lokální kaplan, b˘val˘ kapucín, rodák z Mikulova.
V Pavlovû pÛsobil od 3. prosince 1796,
zemﬁel v Pavlovû 7. ledna 1802.
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od roku 1945

1802–1812

1812–1814

1814–1829

1829–1847

1847–1852

1852–1859

1859–1877

1877–1893

Engelbert
KOLLMANN,
rodil˘
z Dolních Vûstonic, b˘val˘ franti‰kán,
lokální kaplan od 13. prosince 1802 do
roku 1812.
Antonín POYSEL, rodák z Velk˘ch
Heraldic, lokální kaplan od 22. srpna
1812, roku 1814 ode‰el do Kumrovic,
kde pov˘‰il na faráﬁe.
Franti‰ek SCHIEMEISEN, rodák
z Osoblahy. Lokální kaplan od 15. záﬁí
1814, byl pensionován roku 1829. Za
jeho pÛsobení byla roku 1829 zahájena
pﬁístavba kostela o 7,6 m.
Jan BINKO, rodák ze Îìáru nad
Sázavou, lokální kaplan od 17. ãervna
1829, zemﬁel v Pavlovû roku 1847.
Matyá‰ SVOBODA , rodák z âernovic
u Brna, pÛsobil jako lokální kaplan od
4. ãervence 1847, zemﬁel 9. záﬁí 1852
v Pavlovû.
Karel BRAITHUT, lokální kaplan, narozen 1808 v Drnholci, svûcen roku
1832. Z Pavlova pov˘‰il na faráﬁe ve
VáÏanech nad Litavou, kde roku 1895
zemﬁel.
Jan JUDEX, první faráﬁ, narozen 1808
v Brnû, kﬁtûn v den narození, hodnû postonával a ka‰lal krev. 4 léta mimo
sluÏbu. V letech 1855–1859 byl lokálním kaplanem v Bﬁezí, kde velmi
trpûl uráÏkami a posmû‰ky v˘rostkÛ.
DoslouÏil v Pavlovû.
Ondﬁej GLOTZ, faráﬁ narozen 1812 ve
Velk˘ch Petrovicích, svûcen roku 1837,
pak 30 let kaplanoval na rÛzn˘ch místech. V letech 1867–1877 byl faráﬁem
v Klentnici, odkud ode‰el kvÛli sporÛm

Dûjiny kostela a farní budovy

1893–1906

1906–1937

1937–1938

1938

1938–1939

1939–1940

1940–1941
1941–1945

s pﬁedstavenstvem obce o opravy fary.
DoslouÏil v Pavlovû.
Franti‰ek MAZOUR, faráﬁ, narozen
1843 v Jestﬁebí, pﬁesídlil do Dolních
Vûstonic, kde roku 1910 zemﬁel. Tento
knûz objevil jako první diluviální nalezi‰tû na svazích Pavlovsk˘ch kopcÛ.
Emanuel BISCHOF, faráﬁ, narozen 24.
prosince 1871 v Novém Mûstû na
Moravû, 1935 jmenován ãestn˘m obãanem Pavlova. Zemﬁel 3. ledna 1937
a je pochován v Pavlovû. Po absolvování vánoãních bohosluÏeb r. 1936 byl
odvezen do brnûnské nemocnice, kde
pﬁi pﬁíjmu nad ním lékaﬁ prohlásil: Proã
sem vozíte tu mrtvolu?
Albín MAHR, administrátor, v lednu
1937 pﬁeloÏen z Rakouska do Pavlova.
Od 1. ledna 1938 pÛsobil v Bﬁezí, kam
byl pﬁeloÏen i se sv˘m kaplanem
Wurzerem. V Bﬁezí roku 1943 dokonãil
doktorát teologie.
Franti‰ek KUâERA, administrátor
(âech). V Pavlovû pÛsobil od ledna do
záﬁí 1938, ode‰el bez udání adresy.
V ﬁíjnu zastupoval Jan Breitkopf, rodák
z Pavlova.
Franti‰ek FLEISCHER, administrátorem v Pavlovû od listopadu 1938 do
bﬁezna 1939.
Rudolf BROCK, administrátorem
v Pavlovû od bﬁezna 1939 do ãervence
1940.
V srpnu a v záﬁí 1940 zastupoval Vilém
Tauwinkel, faráﬁ z Dolních Vûstonic.
Franti‰ek SILVA, administrátor od ﬁíjna
1940 do srpna 1941.
Konrád WEBER, administrátorem
v Pavlovû pÛsobil od srpna 1941 do
roku 1945, kdy byl vysídlen do
Korutan.
Nûkolik mûsícÛ zastupoval nûmeck˘
faráﬁ Vilém Tauwinkel z Dol. Vûstonic
(ovládal ãásteãnû ãesk˘ jazyk).

„Dne 20. záﬁí 1945 pﬁevzal úﬁad ﬁímskokatol. duchovní správce pavlovské farnosti dÛstojn˘ pán
Antonín Bradáã, vlasteneck˘ knûz, básník a spisovatel.
Jeho pﬁíchodem vyplnûna mezera na poli náboÏenskokulturním a splnûny tuÏby nás v‰ech.“
1945–1947

1947–1951

1951–1954

1954–1958

1958–1962
Seznam duchovních správcÛ pÛsobících od
roku 1945 v Pavlovû:
Do ‰kolní kroniky napsal v záﬁí 1945 ﬁídící uãitel Karel
Prokop:

Antonín BRADÁâ, administrátor, nar.
1911 v Ol‰í nad Oslavou, svûcen roku
1939, pÛsobil v Bystﬁici n. P., znám˘
jako básník a prozaik Vysoãiny.
V Pavlovû pÛsobil od 20. záﬁí 1945,
ode‰el v listopadu 1947. Byl pﬁeloÏen
do Pavlova u V. Meziﬁící, kde roku
1974 zemﬁel.
Vladimír PETRÒ, administrátor, narozen 1920 v Senici na Hané, svûcen
1945, do Pavlova pﬁeloÏen z Lodûnic.
V Pavlovû pÛsobil od 26. listopadu
1947 do 1. prosince 1951, kdy byl povolán na vojnu k PTP. Vrátil se z vojny
roku 1953 tûÏce nemocn˘, v Pavlovû
pak trávil zdravotní dovolenou. Roku
1960 nastoupil jako administrátor
v Dolních Dunajovicích, kde pÛsobil do
roku 1978. Od uvedeného roku je faráﬁem v Domá‰ovû u Brna.
Karel ·INDLÁ¤, administrátor
v Horních Vûstonicích. Narozen roku
1915 v Pﬁedboﬁi, svûcen 1940. Pavlov
administroval excurrendo od 1. prosince 1953 do 31. ãervence 1954.
Rudolf DVO¤ÁK, administrátor.
Narozen 1910 ve StﬁáÏovû u Tﬁebíãe,
svûcen 1937. Byl profesorem náboÏenství ve Znojmû, pak faráﬁem ve Sloupu
u Macochy. V Pavlovû pÛsobil od
1. srpna 1954 do 31. ﬁíjna 1958.
Z Pavlova byl pﬁeloÏen na Vrbici,
odkud roku 1965 ode‰el na odpoãinek
do svého rodi‰tû ze zdravotních dÛvodÛ. Byl velk˘ ochotník a rád nav‰tûvoval taneãní zábavy.
Poslední sídelní administrátor, pak byla
fara vyuÏívána jako bytovka.
Josef DVO¤ÁK, Pavlov administroval
excurrendo z Klentnice. Narozen 1922
v Daãicích, svûcen 1946. PÛsobil
v Lysicích, Bohunovû a Hrádku
u Znojma. V Pavlovû pÛsobil od 1. listopadu 1958 do 15. kvûtna 1962. Roku
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1962–1966

1966

1966–1970

1970

1971–1987

1987–1990

1990–1991

1967 byl pov˘‰en na 1. kanovníka kolegiátní kapituly v Mikulovû, navíc pﬁes
20 let spravoval farnost v Sedleci.
Zemﬁel roku 1998.
Karel ONUCA, faráﬁ v Bulharech,
Pavlov administroval excurrendo od 16.
kvûtna 1962 do 31. ﬁíjna 1966. Narozen
1923 v Jemnici, svûcen 1947, do Bulhar
pﬁeloÏen z Blanska. Z Bulhar pﬁeloÏen
do Brna k sv. Augustinu, odtud
roku 1968 do Podivína.
Antonín UHER, administroval excurrendo z Bulhar. Narozen 1915
v LanÏhotû, svûcen 1940. PÛsobil
v Pavlovû od listopadu 1966. Po
14 dnech zbaven státního souhlasu, pracoval pak jako dûlník pﬁi tûÏbû nafty
v Bﬁeclavi. Od roku 1968 faráﬁem ve
Znojmû-Louce.
Franti‰ek MAREK, administroval excurrendo z Bulhar. Narozen 1923
v Cyrilovû, svûcen 1950, pak byl tﬁi
roky na vojnû u PTP. V Pavlovû pÛsobil
od 1. listopadu 1966 do roku 1970, kdy
byl pﬁeloÏen na Vrbici. Zemﬁel roku
1982.
Josef ·INDAR, administroval excurrendo z Bulhar. Narozen 1933 v LuÏici
u Hodonína, svûcen 1960. Vypomáhal
zde pÛl roku za nemocného administrátora Marka.
Oldﬁich ZBURNÍK, administroval excurrendo z Bulhar. Narozen 1923
v Brnû, svûcen 1950. PÛsobil 15 let
v Horních DubÀanech, pak na Vrbici.
V Pavlovû pÛsobil od 1. ãervna 1971 do
31. ledna 1987, kdy byl uvolnûn ze
správy Pavlova ze zdravotních dÛvodÛ.
Zemﬁel roku 1988 ve valtické nemocnici.
Jiﬁí PROKOP, rodák z Vojkovic nad
Sv., dominikán, pÛsobil v Perné,
Pavlov administroval excurrendo od
1. února 1987 do ãervence 1990, kdy
byl povolán do ﬁeholní komunity
v Olomouci jako magister klerikÛ.
Pavlov zaﬁazen do t˘mové farnosti
Perná.
Od 1. ãervence 1990 do 30. záﬁí 1991
pÛsobili v Pavlovû:
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1991–1994

1994–1998

1998–2000

2000–

Stanislav PEROUTKA, jezuita, ode‰el
do Hranic na Moravû,
Josef PRCHAL, jezuita, ode‰el do Brna
na Biskupské gymnázium,
Vojtûch SUCH¯, jezuita, ode‰el rovnûÏ
do Brna na Biskupské gymnázium.
Petr VRBECK¯, administroval excurrendo z Horních Vûstonic, novoknûz
z Brna. V Pavlovû pÛsobil od
1. ﬁíjna 1991 do ãervna 1994, kdy byl
ustanoven faráﬁem ve Slavkovû u Brna.
Mgr. Franti‰ek ALEXA, administrátor
v Rakvicích, do Pavlova dojíÏdí od
ãervna 1994. Narozen 1958, svûcen
1991. Byl kaplanem ve Îìáru nad Sáz.
a v Borkovanech. V Pavlovû pÛsobil do
konce srpna. Byl ustanoven faráﬁem
v Ratí‰kovicích.
Vladislav DVO¤ÁK, administrátor
v Rakvicích, Pavlov administroval excurrendo od záﬁí 1998 do 27. ãervence
2000, kdy ode‰el do invalidního dÛchodu. Po dobu jeho témûﬁ roãní nemoci dojíÏdûli knûÏí z Brna a okolí
vãetnû generálního vikáﬁe Vojtûcha
Mikulá‰e.
Vlastimil PROTIVÍNSK¯, administrátor, narozen 1969, pÛsobil v Rosicích
a v Ostrovaãicích. Do Pavlova dojíÏdí
z Rakvic od 28. ãervence 2000.

Dûjiny kostela a farní budovy
Pavlovské zvony

V letech 1703–1833 zakoupila obec 5 zvonÛ:

První zvon byl pro zdej‰í kostel zakoupen r. 1691 za
346 zlat˘ch. Tento zvon „St. Barbora“, kter˘ se dosud
nachází ve vûÏi, má ãtyﬁi nápisy: (dle lat. pﬁekladu
Univ. Prof. Dr. Kurta Smolika, VídeÀ)

1. – 1703

hodinov˘ zvon „Sv. Barbora“ s nápisem:
Johann Caspar Schleshorn mne ulil
v Mikulovû
1703 – rychtáﬁ Johann Reim; star‰í
radní Paul Schulz; radní Mathias Seidl,
Adam Aue, Jakob Pfandler – „ora pro
nobis“ (pros za nás).
Tento zvon byl zavû‰en nad vûÏními
hodinami.

2. – 1799

„zaopatﬁovací zvon” je bez nápisu.
Tento mal˘ zvon byl zavû‰en v západním oknû vûÏe.
(prÛmûr zvonu v dolní ãásti 36 cm, váha
29 kg)

3. – 1825

umíráãek „St. Barbara“ s nápisem:
Josef Bruckner, mecená‰; Cyril Wedl,
rychtáﬁ; Cyril Filipp, star‰í radní. „St.
Barbara, ora pro nobis.“
(prÛmûr zvonu v dolní ãásti 38 cm, váha
42,5 kg)
Tento zvon byl zakoupen farním kostelem za 40 zl.

4. – 1827

stﬁední zvon s nápisem:
Rychtáﬁ Josef Folk; star‰í radní Josef
Philipp; Franz Gröll, Andreas Cee,
Andreas Langer, pﬁíseÏní; starosta Josef
Schmidt; Josef Kuska, Jakob Pretsch,
Cyrill Wedl, Georg Henhapel, Johann
Kleiber, Georg Bayer, v˘bor; Josef
Wedl, dozorãí.
„S boÏí milostí a jeho pomocí ulit
Josefem Florianem ve Znojmû 1827.“
(prÛmûr zvonu v dolní ãásti 90 cm, váha
478 kg)

5. – 1833

mal˘ zvon „St. Joseph“ s nápisem:
Josef Schmidt, starosta; Johann Folk,
Anton Pretsch, vlastníci; Josef Wedl,
rychtáﬁ; Josef Kuska, star‰í radní; Josef
Korithol, v˘bûrãí – ulit C. Stecherem
Brno - +St. Joseph ora pro nobis 1833+
(prÛmûr zvonu v dolní ãásti 77 cm, váha
245 kg)

Nápis v horní ãásti zvonu:
B : V : ET:M: S : M : ET – Text = B(ARBARAE)
V(IRGINIS) ETM(ARTYRIS) S(ANCTI) PANCRATY (Y = II) M(ARTYRIS) ET MARIAE MAGDALENA(E) PATRONORUM SACEL (L)I PALAVIENSIS FUSA SUM IN HONOREM S(ANCTAE)
BARBARAE POLAVIAE
âesk˘ text: Pod ochranou sv. Barbory, panny a muãednice, svatého muãedníka Pankráce a Maﬁí
Magdaleny, patronÛ kostela v Pavlovû, byl jsem ulit na
poãest svaté Barbory pavlovské.
Nápis ve stﬁední ãásti zvonu na jedné stranû:
IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM TITULUS TRIUMPHALIS DEFENDAT + NOS AB
OMNIBUS MALIS +
âesk˘ text: JeÏí‰ z Nazareta, král Ïidovsk˘. Vítûzné
jméno aÈ nás chrání ode v‰eho zlého.
Nápis ve stﬁední ãásti zvonu na druhé stranû:
SV : R : D – Text = SU (B) R(EVERENDO) D
(OMINO) PAROCHO IOANES LIOPOLDO HEINRICH IUDICE IOANE REIM IURATIS MATHIAS
SEIDL ANDREA UMLAUF ANDREA GLEIDLER
MATHIAS FLORIAN
âesk˘ text: Za dÛstojného pana faráﬁe Johana
Leopolda Heinricha, rychtáﬁe Johana Reima, pﬁíseÏního Mathiase Seidla, Andrease Umlaufa, Andrease
Gleidlera a Mathiase Floriana.
(pozn.: Johann Leopold Heinrich pÛsobil jako faráﬁ
v Dolních Vûstonicích od r. 1648 do roku 1691. Pavlov
byl od roku 1659 do poloviny ãervence 1740 pﬁifaﬁen
k Dolním Vûstonicím. Pavlovu byl pﬁidûlen od
10. ãervence 1740 první kaplan – Mathias Gerstl
z Gerstenfeldu, rodák ze Strachotína).
Nápis kolem dolního okraje zvonu:
+ PAUL STRECKFUS IN BRINN HAT MICH GEGOSSEN AUS DER KIRCHEN UND GEMEIN IN
POLLAV IHREN UNKOSTEN ANNO 1691 +
âesk˘ text: Paul Streckfus mne v Brnû ulil na náklady
kostela a obce v Pavlovû v roce 1691.
(prÛmûr zvonu v dolní ãásti 105 cm, váha cca 550 kg)
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Nákupem tûchto pûti zvonÛ vlastnil farní kostel
v Pavlovû do roku 1917 celkem 6 zvonÛ.
Zvony pod ã. 1, 3, 4 a 5 byly 9. kvûtna 1917 vykoupeny pro váleãné úãely. Na vûÏi zÛstal jen „velk˘
zvon“ z roku 1691 a „zaopatﬁovací“ zvonek. Velk˘
zvon byl vzhledem k jeho historickému v˘znamu tohoto osudu u‰etﬁen.
Roku 1922 se uskuteãnil nákup dvou nov˘ch zvonÛ

Spou‰tûní zvonu s vûÏe (1942)

Odvoz pavlovsk˘ch zvonÛ (koncem roku 1942)
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v celkové hodnotû 33.000 Kã. Tímto nákupem se poãet
zvonÛ v Pavlovû zv˘‰il na ãtyﬁi.
Také druhá svûtová válka zasáhla do dûjin kostela.
Koncem roku 1942 byly pro váleãné úãely vykoupeny
a odvezeny tﬁi velké zvony, mezi nimi i „velk˘ zvon“
z roku 1691. ·Èastnou náhodou k roztavení tohoto
zvonu jiÏ nedo‰lo. Po skonãení války byl do Pavlova
navrácen a 16. listopadu 1947 slavnostnû zavû‰en.

První svaté pﬁijímání – rok 1950 1. ﬁada zleva: Marie Va‰íãková, Inge Springerová, Marie âíÏková, Helena Malinká,
Franti‰ek Pavlík, administrátor Vladimír PetrÛ, Miloslava Chludilová, Vlasta Prátová, Marie Veselá, Ludmila ÎáÏová,
Slavomíra Benáãková,
2. ﬁada zleva: Miroslav âechmánek, Jiﬁí Dohnal, Karel
Novák, Králík, Franti‰ek Ne‰por, Jan Bednáﬁ, Drahoslav
Franta, Karel Luká‰

Zábûr z prÛvodu církevního obﬁadu BoÏí tûlo.
Zleva: BoÏena Luká‰ová, Ludmila Jeﬁábková, Emilie
Folt˘nová, BoÏena ·tevuljáková, dal‰í ﬁada: Karel Luká‰,
Josef Folt˘n, v pozadí: Alois Bednáﬁ, Dominik Damborsk˘,
Richard ¤íha a Tomá‰ ·tevulják.
Knûz: Vladimír PetrÛ – kolem roku 1950

První svaté pﬁijímání:
Zleva: Jaroslav Zlámal, Edvin Schneider, Jiﬁí Dolinay,
Antonín Kr‰ka

Skupina dûtí po obﬁadu – kolem roku 1950
Zleva: Marie Voﬁí‰ková, Dana Voﬁí‰ková, Vladimír Folt˘n,
Jana Dufková, Josef Folt˘n, Libu‰e Östereicherová, Jana
StaÀková s bratrem.
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