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Kostel sv. Markéty
na Dolní Bobrové
•
•
•
•
•
•
•
•

Filiální kostel
Postaven v letech 1250-1300 (gotický sloh)
Architektonické prvky: trámový záklopový
strop, gotický portál, polygonální závěr,
vítězný oblouk
3 oltáře- hlavní v presbytáři a 2 v lodi-jeden je
sv. Jana Nepomuckého a druhý Antonína
Paduánského (r.1880-1910)
Socha sv. Markéty od Ferdinanda Lichty z r.
1801-1803
3 zvony (velký, klekáník, umíráček)
Varhany z r. 1818
Do r.1860 byl kolem kostela hřbitov

Die Kirche
St. Markéta
Die Kirche ist der heiligen Markéta eingeweiht und
sie wurde im 13. Jahrhundert aufgebaut (1250 1300) . Hier ist eine Balkenfundamentdecke und
gotisches Portal. In der Kirche sind 3 Altäre im
Barockstil. Sie stammen aus den Jahren 1880-1910.
In der Kirche über dem Hauptaltar steht die Statue
von St. Markéta von Ferdinand Lichta. Auf dem
Turm sind 3 kirchliche Glocken.

The church of St. Markéta
•

The church is consecrated to St. Markéta and it was built in the 13th
century, in the period of 1250-1300. There are original architechtural
features: a joisted beamed ceiling, a gothic portal, a triumphal arch etc.
There are three altars in the church. They are in baroque style
and they come from the time of 1880-1910. There is a statue of
St. Markéta upon the main altar. The statue was made by
Ferdinad Lichta. Three
bells are on the church´s tower.

Filiální kostel sv. Markéty na Dolní Bobrové
HISTORIE
Kostel pochází ze 13. století, přibližně z doby kolem roku 1250-1300.
Byl postaven v gotickém slohu, dodnes se dochovaly typicky gotické prvky,
například vstupní portál u bočního vchodu. Jedná se o kostel jednolodní, loď
je nejstarší částí kostela.Hlavní loď je zastropena rovným omítaným
trámovým stropem. Čtverhranná věž, stojící na západní straně, je dole
prolomena. Na původně středověkých základech věže bylo roku 1800 za
podpory náboženského fondu přistavěno zděné zvonicové patro. V roce 1826
byla pořízena nová střecha a kříž, který v té době stál 58 zlatých. Celková
oprava kostela proběhla roku 1833 již v barokním stylu, kdy se vylepšila
kněžská sedille a zazdila se schránka na svátost, která byla původně
zabudována do zdi. Roku 1895 se kostel opět opravoval a byla zvýšena věž o
2 metry a vše se pokrylo pozinkovaným plechem na náklady kostela.
V kostele se nachází 3 oltáře, hlavní v presbytáři a 2 v lodi-jeden je
sv. Jana Nepomuckého a druhý Antonína Paduánského. Všechny pocházejí
z let 1880-1910. V presbytáři je kazatelna pocházející ze stejného období
jako oltáře. Kvůli nim se vymaloval kostel, aby s nimi ladil. Varhany jsou
z roku 1818, které se opravovaly roku 1905 a při té příležitosti nechal farář
A.Kotinský postavit nové oltáře Františkem Kolbábkem z Heřmanova a
nechal také vymalovat celý kostel.
Za 1.svět. války byl odebrán zvon „poledník“, který pocházel z roku
1848. Nyní jsou zde 3 zvony-první velký (96 cm vysoký), druhý klekání (56
cm vysoký) a třetí umíráček (34cm vysoký).
STAVEBNÍ VÝVOJ
Ve druhé polovině 14. stol. bylo v kostele vybudováno kněžiště a loď.
Brzy poté byla přistavena sakristie, která navazuje na neomítnutý opěrný
pilíř. Ve druhé polovině 16. nebo 17. století byla přistavěna věž (nejspíše na
starších základech). Ve druhé polovině 17. století byla dokončena přední síň,
roku 1800 byla postavena věž, roku 1833 byla prolomena dnešní okna a bylo
zaklenuto podvěží. Roku 1895 proběhly další úpravy (vstup do předsíně,
vítězný oblouk, podhled lodi, věž). Socha sv. Markéty, autorsky připsaná
Ferdinandu Lichtovi, pochází z let 1801-1803.
ZAJÍMAVOST
U kostela sv. Markéty se nacházel hřbitov, který zde byl do roku
1860, a rybníček. Na jejich místě se dnes nachází park.

Sv. Markéta
Narodila se v druhé polovině 3. století v syrské Antiochii v pohanské
rodině. Po smrti své matky se o ni starala žena, která věřila v Boha a Markéta
v něj uvěřila. Za svoji víru byla mučena a byla jí sťata hlava. Tak se stalo
roku 305.
Je uctívána již téměř 2 tisíce let a je zobrazována s křížem v ruce a
drakem u nohou, neboť při prvním mučení se jí ukázal ďábel v podobě
nestvůry a ona ho odehnala znamením kříže. Na její památku se slaví svátek
sv. Markéty 13. července, kdy zde probíhá pouť.

Největším zážitkem při práci na projektu pro nás bylo objevení v 1.
patře kostelní věže kostela sv. Markéty velmi vzácných varhan na barokním
základě z roku 1818, které byly již určeny k likvidaci a díky našemu projektu
budou zachráněny.

