
Kostelíček
Čtení o kostele 
Narození Panny Marie 
v Hranicích

Jiří J. K. Nebeský

Areál kolem hřbitovního kostela Narození Panny Marie v Hranicích, 
lidově označovaného jako Kostelíček, patří k nejkrásnějším místům 
Hranicka. Vedle kostela je jeho součástí kaple sv. Antonína z Padovy, 
křížová cesta, kostelníkův domek a hřbitov s řadou pomníků a soch. 
Prostřednictvím této knížky se můžeme seznámit s bohatou historií 
i současností  celého areálu. 
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V neděli 17. 6. 1990 zažily Hranice mimo
řádnou událost. Přijel světící biskup Olo
moucký Msgre Josef Hrdlička, aby sloužil 
slavnostní bohoslužbu v krásně oprave
ném hranickém poutním místě. Sešlo se 
velké množství věřících i pouhých návštěv
níků, kteří zaplnili kostelík do posledního 
místečka, a velké množství lidí se mohlo 
dívat na předem instalované televizní ob
razovky před kostelem, takže viděli všich
ni, co se dělo uvnitř. Pan biskup přijel před 
druhou hodinou odpoledne, zvědavě po
zorován všemi, protože biskupa na vlastní 
oči nevidí člověk každý den. 

Obřady začaly ve 14.00 h. Průvod s  kří
žem v čele se důstojně ubíral kostelem za 
doprovodu hranického sboru pod vedením 
sbormistra pana Vítězslava Tugendlieba. 
S pa  nem biskupem byli přítomni generální 
vi kář Erich Pep řík, dřívější pan děkan Jan 
Vidlák, který má lví podíl na opravě „Koste
líčka“, a bývalí hraničtí faráři a kaplani Zde
něk Zlámal, Antonín Kolář, Josef Jančář 
a Ka  rel Šenk a další pozvaní kněží. 

Obřady proběhly ve velmi radostném du
chu. Pan biskup projevil opravdovou ra
dost z víry věřících i ze zájmu o církevní 
slavnost a poděkoval všem, kdo se zaslou
žili o zvelebení „Kostelíčka“, i těm, kdo fi
nančně přispěli k jeho obnově. Je samo
zřejmé, že největší zájem budil pan biskup. 
Když odcházel, ze zástupu se ozval dětský 
hlas: „Mami, to je papež?“ Ne, není to pa
pež, „jen biskup“. Ještě u auta nestačil roz
dávat autogramy.

P. Miroslav Dibelka, farář  
Přehled, 22. 6. 1990
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Blíž města Hranic, jež za našeho času sídlo 
jest c.k. úřadu v kraji přerovském, spatřuje 
se v straně východní na stopě jedné skal
naté hory malý gotický kostelíček blaho
slavené Panny Marie, čtrnáctero malými 
a jednou velikou kaplí svaté křížové cesty 
obklíčený, což k nemalé ozdobě celé jeho 
končiny a k velikému prospěchu obyvatelů 
slouží.

Josef H. A. Gallaš, 
Svatá křížová cesta, 1828

Není hned místa tak krásného a idylické
ho jako kostelíček u Hranic, kde ve stínu 
staletých lip odpočívají mnozí naši před
kové a  kaplička, zasvěcená sv. Antonínu 
Paduánskému a kostelíček Narození Panny 
Marie vábí k sobě poutníky nejen z Hranic, 
nýbrž i z dalekého okolí.

Ročenka Spolku k zachování 
a ozdobování filiálního kostela 

„Narození Panny Marie“ v Hranicích, 
1930


