
Senetářov - kostel sv. Josefa – jak to bylo 

Za 2. světové války byla východně od Senetářova zřízena německá dě-

lostřelecká střelnice. Obec byla v ohrožené zóně, proto se museli všichni 

obyvatelé vystěhovat. Před odchodem společně učinili slib, že když se bu-

dou moci vrátit a jejich domy budou stát, vybudují novou kapli místo stá-

vající, do které se všichni nevešli a museli při mši stát venku na křižovatce. 

Po návratu začali shromažďovat peníze, ale uskutečnění zabránily události 

roku 1948 a později i měnová reforma, která znehodnotila úspory. 

Slib nebyl zapomenut. Příležitost k uskutečnění stavby se objevila 

v roce 1969, kdy podle vyprávění otce Vavříčka, tehdejšího faráře, byl ně-

kdo na ONV ochoten krátce před odchodem do důchodu podepsat souhlas 

k uskutečnění stavby, jenže na dodání potřebných dokladů byly jen dva 

týdny. S takovou možností v té době nikdo nepočítal, žádné studie a návrhy 

neexistovaly. Otec František to nevzdával, obrátil se s prosbou na Ludvíka 

Kolka, který měl za sebou už nějaké úpravy interiérů sakrálních staveb. 

Oslovený nejdříve odmítl s tím, že je výtvarník a nikoli architekt, ale potom 

to vzal jako Boží volání a pustil se do díla. Své přátele poprosil o modlitbu, 

vzal hroudu sochařské hlíny a začal hledat základní tvar kostela. Podařilo 

se, farnost dostala souhlas ke stavbě a ještě v roce 1969 se začalo stavět, i 

když ještě nebyly hotové prováděcí výkresy celé stavby. 

Stavba probíhala svépomocí, lidé pomáhali, jak mohli - nejen tím, že 

přiložili ruku k dílu, ale také dodávali potřebný materiál. Nebylo možné 

nakupovat ve velkém, takže lidé kupovali jakoby na opravu svých domů 

několik metráků cementu, tisíc cihel nebo auto písku, a dodali na stavbu 

kostela. Současně otec František rozšířil s pomocí přátel prosbu o finanční 

příspěvek a drobní dárci nakonec dali postupně dohromady potřebné fi-

nance. Pro kněze vydal ‚samizdatovou‘ knížku pohřebních kázání a rozesí-

lal ji s prosbou o finanční pomoc při stavbě kostela. 

Největším problémem byla železobetonová skořepina ve tvaru lodi, 

kterou je kostel zastřešen. Když Ludvík Kolek navštívil statiky na brněn-

ském VUT, řekli mu, že to neumí spočítat, protože nic takového nikdy ne-

dělali, že nevědí, jak by u takové konstrukce vedli řídící přímku, bez které 

není výpočet možný. Nešťastný autor smutně procházel parkem a všiml si 

zakřivené větve. Vrátil se za statiky a zeptal se, jestli by nebylo možné po-

užít k výpočtu řídící křivku. A kupodivu statici se podivili, že je něco tako-

vého nenapadlo, a potvrdili, že s křivkou by to spočítat dokázali. 



Další potíž byla s realizací skořepiny. Její tvar vypadá jednoduše na 

obrázku, ale jak udělat dvojité bednění pro tuto zakřivenou plochu, když je 

uvnitř ocelová výztuž a celou skořepinu silnou jen 12 cm je nutné betono-

vat bez přerušení? Odborné firmy ani zkušenosti nebyly, našel se však od-

vážný tesař, který vymyslel, jak na to, bednění zhotovil a betonování řídil. 

V roce 1971 byla stavba hotová, otec František požádal tehdejšího 

diecézního biskupa o svěcení, s tím ovšem musel dát souhlas také krajský 

církevní tajemník, který měl na starosti dozor nad tím, aby církev pomalu 

mizela za světa. Teď teprve příslušné státní orgány zjistily, že si někdo do-

volil postavit v době tzv. normalizace nový kostel. Všechna povolení i účet-

nictví byly v pořádku, nebylo tedy možné odstranit stavbu z těchto důvodů. 

Někoho napadlo, že stavbu jednoduše stát zabaví a z kostela udělá exklu-

zivní restauraci nebo kulturní zařízení. Z toho sešlo, přece jen už nebyla 

padesátá léta. Nakonec dostal otec František na vybranou - buď nebude 

svěcení a farnost bude kostel používat v omezené míře, mše bude povolena 

jednou za měsíc ve všední den, nebo proběhne svěcení, ale užívání stavby 

bude zakázáno z bezpečnostních důvodů, protože by se střešní skořepina 

mohla zřítit a ohrozit životy věřících. Otec František volil první možnost. 

Užívání kostela bylo zahájeno v sobotu 10.7.1971 slavením šesti mší 

před kostelem; ze Senetářova pocházelo 6 bratří kněží, kteří se postupně 

vystřídali. Dostat se na mši ovšem nebylo jednoduché. Všechny přístupové 

silnice uzavřela Veřejná bezpečnost a armáda, v Senetářově byly nuceně 

zavřeny obchody s potravinami i restaurace. Přesto se zúčastnilo nejméně 

6.000 lidí, kteří se na místo dostali lesními cestičkami; optimistický odhad 

je dokonce 15.000 lidí. Později bylo povoleno slavit mši každý týden, ale 

mimo neděli. I na tu se časem dostalo, dokonce dvakrát za měsíc. 

Až po dvaceti letech v roce 1991 se mohlo uskutečnit svěcení kostela. 

Spolu s novými varhanami, které nahradily provizorní harmonium, jej po-

světil diecézní biskup Vojtěch Cikrle. 

Po dalších cca patnácti letech bylo třeba kostel opět zachraňovat. 

Na poli za kostelem se změnil způsob hospodaření, tím se změnila hladina 

spodní vody a kostel se dal do pohybu. Stavba začala praskat, nejdříve 

okna, potom i stěny. Situace byla řešena 36 pilotami dlouhými 5-7m, které 

stavbu 'přišpendlily' k pevnému podkladu. Potom byla vyměněna okna a 

dveře; potěšující bylo, že firma, která prováděla původní výplně otvorů, 

slevila třetinu z původní ceny, jen aby práci mohli opět dělat oni. 



V roce stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě byla podle návrhu 

Ludvíka Kolka zbudována vedle kostela kaplička Panny Marie, která 'přece 

patří ke svatému Josefovi'. Lidé si brzy zvykli zastavovat se u ní během dne 

k soukromé modlitbě. 

V roce 2020 byla vyměněna střešní krytina, protože původní hliní-

kový plech už prasklinami propouštěl vodu. Bylo opraveno i schodiště před 

kostelem a dlažba, která se místy propadala. Tuto práci odvedli brigád-

nicky synové těch, kteří kostel stavěli, což je milým znamením, že kostel, 

který stavěli jejich otcové a dědové, berou také jako závazek. O rozsahu 

práce svědčí 85 tun štěrku, který ručně přemístili pod schodiště. 

Na den přesně oslaví a za 50 let kostela poděkuje otec biskup Vojtěch. 

Bude připravena výstava mapující vznik kostela a druhá věnovaná dílu ne-

dávno zemřelého Ludvíka Kolka, v pátek se bude promítat film natáčený v 

průběhu stavby, v sobotu bude možné poslechnout si kázání z 10.7.1971, 

která tehdy někdo nahrál. Hezké je, že manželské společenství, které tato 

kázání na svém setkání poslouchalo, se přičinilo o znovuzavedení výzvy 

jednoho z kazatelů: "Nikdy neodcházejte z kostela, aniž byste se pomodlili 

za nová kněžská povolání". V sobotu i v neděli bude kostel po celý den ote-

vřený, vždy bude přítomen někdo připravený poskytnout na požádání vý-

klad o kostele, v sobotu odpoledne budou kromě výstav a audiozáznamu 

připraveny za kostelem hry pro děti a malé občerstvení v rámci současných 

hygienických opatření. Oslavy zahájí večerní mše v pátek 9.7. a ukončí ne-

dělní dopolední mše a modlitba růžence u kapličky Panny Marie Fatimské 

v neděli navečer. 

Už na sklonku 19. století se měl Senetářov stát samostatnou farností. 

K tomu nakonec nedošlo, ale kolem kostela i uvnitř je i tak živo více, než v 

některých kostelech farních. Nejlepším poděkováním nebudou oslavy, ale 

to, že i nadále bude v kostele i kolem něho živo, jako je tomu teď, že se 

nikdy nestane pouhou památkou.  
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