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 náhrobní deska
anny hochhauzerové

Městys Senomaty
 Kostel sv. Štěpána

1. část

vycházce, zaměřené na historii kostelů, křížů
a soch svatých v Senomatech. Vycházka začíná
u hřbitovního kostela svatého Štěpána, je dlouhá
přibližně 1,2 km a je určená pro pěší. Trasu
a umístění jednotlivých památek vám ukáže
mapka na zadní straně tohoto průvodce.

 Kostel svatého Štěpána
Kostel sv. Štěpána vystavěli před
rokem 1562 Čeští
bratři – stoupenci
Jednoty bratrské,
reformní církve,
která v Čechách
působila od
husitských válek
do pobělohorské
rekatolizace.
V letech
Kostel sv. Štěpána v roce 1913
1740–1747 byl
původní kostel
pro zchátralost zbořen a nahrazen barokní novostavbou.
Nový kostel vyrostl nákladem města Rakovníka, které bylo
od roku 1613 vlastníkem městečka Senomat a zároveň patronem obou zdejších kostelů.
Péči o nový kostel však město Rakovník zanedbávalo, takže
zchátral do té míry, že hrozilo jeho zboření. V roce 1883 se
Senomaty domohly převzetí kostela do svého majetku
a v roce 1884 přikročily k jeho opravě. Místní farář František
Opatrný při té příležitosti pochválil zdejší občany, že „váží
si památek umění, váží si vzácných pozůstalostí z časů
minulých, jež praotcové mu zůstavili“. Obnovený kostel byl
vysvěcen společně s novou částí hřbitova 10. srpna 1884.
Během opravy v roce 1884 byla věž kostela zvýšena o necelé
dva metry a v roce 1896 osazena věžními hodinami, které
věnoval místní občan Josef Růžička. Hodiny vyrobila věhlasná
pražská hodinářská firma L. Hainz, založená v roce 1836 Ludvíkem Hainzem. Zpočátku firma vyráběla pouze kapesní a stolní
hodiny, výrobu věžních hodin zahájila v roce 1880. Vyrábělo
se jich kolem 12 ročně a dodávány byly do celého Rakouska-Uherska i do ciziny. Od roku 1866 až dodnes pečuje firma
L. Hainz o správný chod pražského Staroměstského orloje.

V roce 1613 byla v kostele sv. Štěpána pohřbena urozená
Anna Hochhauzerová, rozená z Krásného Dvora, vdova po
majiteli Senomat Václavu Hochhauzerovi. Její náhrobní
deska, ozdobená znaky Hochhauzerů a Krásnodvorských,
byla v roce 1890 vyzvednuta z původního místa nad hrobkou
uvnitř kostela a vsazena do severního pilíře v průchozím
podloubí věže, kde se nachází až dodnes.
Podle historika a spisovatele Zikmunda Wintra, který v letech
1874–1884 působil jako profesor na reálce v blízkém Rakovníku, byla Anna Hochhauzerová ochránkyní senomatských
Českých bratrů. Při opravě kostela v roce 1883 měl Winter
možnost nahlédnout do hrobky urozené paní Anny. Pohřební
komora byla již dávno vyrabovaná (zřejmě za třicetileté války) a zmizely i téměř všechny kosti. Senomaty v době Anny
Hochhauzerové a svou návštěvu kostela sv. Štěpána v roce
1883 vylíčil Winter v povídce Do zeleného pokoje (1884).
Brzy po první světové válce se kostel sv. Štěpána stal předmětem vyhroceného sporu mezi místním katolickým farářem a
regionálními představiteli nově vzniklé československé církve,
respektive českobratrské církve evangelické, která si nárokovala společné užívání kostela, a to s odůvodněním, že staviteli kostela byli v 16. století Čeští bratři. Katolický farář sice
českobratrský původ kostela připouštěl, nicméně poukazoval
na skutečnost, že původní kostel byl v 18. století pro zchátralost zbořen a nahrazen novou, a to již katolickou stavbou.
Ve svém odhodlání zabránit nekatolickým věřícím v užívání
kostela šel až tak daleko, že před chystanou českobratrskou
bohoslužbou zatarasil s pomocí místního truhláře vchod do
kostela. Tahanice o kostel vzbudila v obci značný rozruch.

 Kostel svatého Vavřince
Kostel sv. Vavřince patří k nejstarším v okolí. Nelze vyloučit,
že zakladatelem této pozoruhodné gotické stavby byl náboženský Řád německých rytířů, který Senomaty získal darem
od krále Václava I. v roce 1233. Smlouva o tomto majetkovém převodu je zároveň nejstarší písemnou zmínkou
o Senomatech. Již v první polovině 14. století byl kostel
sv. Vavřince centrem náboženského obvodu – farnosti.
Kostel byl jednou z mála staveb, které nezničil katastrofální
požár Senomat v roce 1592. Přečkal i třicetiletou válku, při
které se vypálené a vydrancované Senomaty staly na více
než deset let vylidněnou pustinou.
V roce 1620 ztratily Senomaty vlastní duchovní správu, která
byla přenesena do Rakovníka. Teprve v roce 1813 se domohly
alespoň zřízení lokálie (pobočky rakovnické farnosti)
s vlastním duchovním. V roce 1833 se lokalista Vincenc Berger
přichomýtl v místním hostinci ke rvačce. Když se pokusil rváče
usmířit, vyhodili ho na dvůr. Roztrpčený kněz opustil Senomaty a obec znovu zůstala bez vlastního kněze. Bylo rozhodnuto,

Kostel sv. Vavřince v roce 1913
Průvodce vydal Městys Senomaty v roce 2019, text: Roman Hartl, fotografie, archiv městyse, R. Hartl, sbírka L. Engelthalera

Vítejte na vlastivědné poznávací

že do Senomat bude zase, jako před rokem 1813, docházet farář z Rakovníka. Proti tomu se však Senomatští vzbouřili. Odmontovali srdce ze všech zvonů a zakopali je na tajném místě,
zabednili v kostele dveře do sakristie a rakovnického faráře
vůbec nepustili do vsi. Výsledkem bylo, že se v Senomatech 3
roky nesloužila bohoslužba ani nekonala žádná náboženská
slavnost. Fara v Senomatech byla obnovena v roce 1853.
Původní gotický kostel sv. Vavřince, který se skládal z lodi
a pětibokého presbytáře (oltářní části), byl v blíže nezjištěné
době před rokem 1813 rozšířen o sakristii (na straně ke zvonici). Devatenácté století pak přineslo přístavbu jednoduché
předsíně, která zakryla vstupní profilovaný gotický portál
v západním průčelí, výměnu původních lomených gotických
oken v chrámové lodi za okna s půlkruhovou klenbou
a pravděpodobně i snížení střechy. V roce 1899 byla
nepůvodní sanktusníková věžička hruškovitého tvaru z konce
16. století nahrazena štíhlou novogotickou vížkou, která lépe
odpovídala prvotnímu rázu této cenné historické stavby.
Velkou zásluhu o zachování kostela si získal farář František
Opatrný, který v Senomatech působil od roku 1883 do roku
1891, kdy byl na vlastní žádost přeložen za duchovního
správce ústavu choromyslných v Dolních Beřkovicích. Oba
zchátralé senomatské kostely vykřesal z nejhoršího a svým
příkladem podnítil i zájem ostatních o jejich zachování
a zvelebení. Nejštědřejším z donátorů byl farář ve Lstiboři
a senomatský rodák František Suttner, který oběma kostelům věnoval dary v hodnotě pět set zlatých.
Do první poloviny 19. století obklopoval kostel hřbitov. Poslední pozůstatky hřbitova byly odstraněny v devadesátých
letech 19. století.
Pokračování výkladu v 2. části průvodce

 Kříž rodiny Zuskovy
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 Kostel sv. Vavřince

 Socha sv. Judy Tadeáše

2. část

pokračování výkladu z 1. části průvodce

Stáří zvonice je odhadováno na nejméně 400 let. Zvonici tvoří trámová konstrukce, kterou původně od shora až
dolů zakrýval plášť z šindelů a prken.
Při opravě v roce 1897 bylo dřevěné
opláštění spodní části odstraněno
a nahrazeno vyzdívkou mezi trámy.

 KaMennÝ KřÍŽ
Necelý metr vysoký kříž, zhotovený z jednoho kusu pískovce.
Na jeho čelní straně lze ještě dnes rozeznat rýhu ve tvaru
meče nebo dýky. Stáří ani původ kříže neznáme. Nejčastěji
se o něm spekuluje jako o starodávném pomníku násilného
zločinu, při němž došlo k usmrcení člověka mečem nebo
dýkou, anebo o mezníku, který kdysi odděloval senomatské
a rakovnické pozemky. Obrázek meče by v tom případě plnil
varovnou funkci – upozorňoval by na trest useknutí ruky, který
měl hrozit za posunutí kříže. Historik a spisovatel Zikmund
Winter uvádí ve své historické povídce Do zeleného pokoje
(viz kostel sv. Štěpána), že ve studánce poblíž tohoto kříže křtili v době renesance senomatští Čeští bratři své novorozence.

 Socha SV. Jana nepoMUcKého
Zvonice kolem roku 1910
nový zvon Svatý Vavřinec

Jako dočasná náhrada za zcizené
zvony byl do Senomat zapůjčen zvon
Ježíš ze hřbitovní zvonice v Rakovníku. Když se v roce 1928
začali rakovničtí věřící domáhat navrácení zvonu, uspořádal
tehdejší senomatský farář Vlk veřejnou sbírku na pořízení
dvou nových zvonů. Za vybranou částku byly od chomutovského zvonaře Herolda zakoupeny dva zvony o váze 120
a 140 kilogramů a pokřtěny na jména Panna Marie a Václav.
Ke svolávání k bohoslužbě sloužil větší zvon Václav.
Za druhé světové války byly oba zvony zabaveny, aby stejně
jako jejich předchůdci posloužily k výrobě zbraní.
Na nový zvon pak Senomaty čekaly více než sedmdesát let,
a to až do roku 2018, kdy nákladem městyse Senomaty a
jeho obyvatel byl pořízen zvon Svatý Vavřinec. Mistrovské
dílo z Uměleckého zvonařství Leticie Dytrychové v Brodku
u Přerova váží 352 kg, průměr má 80 cm a zvoní v tónu C2.
Před zavěšením do zvonice požehnal zvon kardinál Dominik
Duka. Památný okamžik se odehrál v neděli 5. srpna 2018.
Zvon se poprvé rozezněl 12. září 2018.

Socha původně stála na nynějším náměstí Jiřího Holého.
Jednalo se pravděpodobně o dílo z 18. století. V roce 1919
sochu zničili vandalové. V roce 2016 byl osiřelý podstavec
zrestaurován, přenesen na náměstí Karla Buriana a osazen
novou plastikou svatého Jana Nepomuckého, kterou vytvořila sochařka Helena Štěrbová jako variaci tradičních barokních zobrazení tohoto českého světce.

 Socha SVaTého pRoKopa

 Socha SV. JUDY TaDeáŠe
Sochu věnoval v roce 1722
rakovnický děkan a současně i senomatský duchovní
správce Jan Jiří Libertin
u příležitosti svého povýšení na německého kazatele
a zároveň kanovníka pražské svatovítské katedrály,
jak dokládá i latinský nápis
na podstavci sochy, který
Libertina zmiňuje jako
„tehdy z města Rakovníka
odcházejícího děkana“.
Pražského úřadu se Libertin ujal v roce 1723. Jan
Jiří Libertin (1683–1732)
byl rakovnickým rodákem
a proslul jako znamenitý
kazatel. Za svého působení
ve funkci rakovnického děkana (1707–1723) věnoval
Socha sv. Judy kolem roku 1900
rodnému městu několik
soch světců a zahájil i finanční sbírku k postavení kaple svatého Rocha na tamním hřbitově. Svatého Judu Tadeáše jako
protagonistu svého daru na rozloučenou si děkan Libertin

Socha jednoho z českých zemských patronů pochází z roku
1743. Svatý Prokop je zobrazen ve své typické podobě, tedy
jako vítěz nad ďáblem, který se svíjí u jeho nohou. Kdo sochu
věnoval a proč, není známo. Nelze však vyloučit, že podnětem
k věnování sochy mohla být strastiplná událost z června roku
1742, kdy při invazi francouzské, saské, bavorské a braniborské armády do Čech vtrhlo do Senomat deset tisíc francouzských vojáků, kteří podle dobového svědectví „veliké škody na
obilí a dobytku učinili“.

Fotografie ze sbírky pana L. Engelthalera

Na začátku první světové války se ve
zvonici nacházely dva zvony ze sedmdesátých let 18. století, odlité v Praze.
Na jednom zvonu byla vyobrazena
Panna Marie a sv. Vavřinec, na druhém
svatí Petr a Pavel. Větší ze zvonů
(s Pannou Marií a sv. Vavřincem) vážil
bezmála 650 kilogramů. V roce 1917
byly oba zvony zrekvírovány pro
válečné účely a s nimi ještě další dva
zvonky - jeden z kostela sv. Vavřince
a druhý z kostela sv. Štěpána.

zvolil pravděpodobně pro scénu z poslední večeře Páně, při
které Juda oslovil Ježíše Krista s otázkou “Jak to, že se chceš
zjevit nám, a světu ne?“, na což Kristus odpověděl: „Miluje-li
mne kdo, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat.“ Nato ke svým učedníkům pronesl požehnání, začínající
slovy: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“

Kříž věnovala v roce 1919 rodina Zuskových ze Senomat.
Účel kříže vysvětluje nápis na jeho podstavci: „Bože žehnej a
zachovej osení naše.“ Kříž tak nejspíše navazuje na dávnou
tradici dřevěných velikonočních křížků, které zemědělci kladli
na svá pole s prosbou k Bohu, aby jejich pole obdařil úrodou
a ochránil je před všemi pohromami, především krupobitím.
Kříž původně stál na polní mezi u silnice k Hostokryjím.
Z původního kříže se dochoval pouze podstavec. V roce 2018
byl podstavec přenesen ke kostelu sv. Vavřince, zrestaurován
a opatřen novým křížem.

 ZVonice

Tři původní senomatské zvony byly
v roce 1620 uloupeny drancující armádou. Dva z nich byly později nalezeny
v Praze. Jeden z těchto zvonů se Senomatům podařilo vykoupit. Jeho další
osudy nejsou však známy.

 KřÍŽ RoDinY ZUSKoVY

Vpád nepřátelských armád do Čech v první polovině 40. let
18. století nepříznivě poznamenal i přestavbu senomatského
kostela sv. Štěpána. Práce, zahájené v roce 1740 bouráním
starého kostela, se kvůli invazi a jejím následkům protáhly
až do roku 1747. Vlastní stavba nového kostela byla zahájena položením základního kamene 13. června 1747. Ten den
postihlo Senomaty ničivé krupobití.

 KřÍŽ U poToKa
Jeho základem je torzo kříže, který stával za Davidovým
mlýnem při cestě na vrch Šibeník. Z kříže se dochovala
pouze část podstavce, nalezená v mlýnském náhonu. V roce
2005 byl poškozený podstavec přesunut na nynější místo,
domodelován a opatřen novým křížem, který svým charakterem odpovídá předpokládané době vzniku původního kříže.
Okolnosti vzniku původního kříže jsou neznámé.

