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Fara Mohelno 

Před 1234 Mohelno v držení moravských markrabat (105) 

1234 z listiny markraběte Přemysla, která zmiňuje existenci kostela a fary v Mohelně. První známá 

písemná zmínka o Mohelně. Patronát fary předán cisteráckému oslavanskému ženskému klášteru Údolí 

Mariino 

Jádro současné stavby kostela, asi ovlivněné kamenickou hutí pracující na klášteře v Oslavanech, pochází z 

poloviny 13. století. Z té doby se zachovalo pětiboce uzavřené kněžiště s jedním polem křížové žebrové klenby a 

paprsčitým závěrem a obvodové zdi lodi a staré sakristie, která přiléhá k severní zdi presbytáře. 

1259 biskup Bruno potvrzuje oslavanskému klášteru farní užitky 

1261 obnovení patronátu kláštera Alžbětou, vdovou po Kadoltovi 

1350 farář Heřman z Mohelna potvrdil faráři Petru z Oslavan užitky pro klášter oslavanský 

1359 přenechal klášter užitky mohelskému faráři za 16 kop grošů 

1368 -1398 nechal Albrecht z Cimburka, tehdejší držitel vsi, k severní zdi lodi postavit Senoradskou kapli. 

1380 investován farář Mikuláš z Ivančic po rozhodování mezi farářem Mikulášem z Mikulovic (144) 

1396 jakýsi Mikuláš přiznává, že dluží faráři Mikulášovi 35 kop grošů za nájem  

1414, 1415 a 1417 kostel ležel v troskách (154) 

1415 - 1418 majitel Mohelna, Petr z Jevíčka se soudí o patronát fary s oslavanským klášterem 

1418 papež Martin V (1417 – 1431) přiřkl užitky fary Petrovi z Jevíčka za slib, že kostel vyspraví a jeho 

důchody zlepší 

6.5.1423 Zikmund zastavuje Ivančice svému dvořanu Petru Gejzarovi z Mohelna za půjčku 1200 kop grošů 

(157) 

1426 Mohelno obsazeno husity, fara zůstává katolická 

1436 6. leden 1436, Mohelno 

Anežka z Vrbna, vdova po Petru Jevicarovi z Mohelna, s dcerami Ofkou a Barborou a Jan z Messenbachu, 
když učinili zadost podle nařízení papeže Martina V. oslavanskému klášteru za podací právo kostela v 
Mohelně, takže jim náleží, slibují, že nebudou sahat řečenému klášteru na desátek ze Senorad. 
 

Před r. 1464 farář Petr 

1495 farář Šimon z Počátek 10 zl. za čtení na mši 

1507 Mohelno obdařeno výročními trhy od markraběte Jana Jindřicha (136) 

Po smrti Petra z Jevíčka se dělí o patronát fary hlavní majitelé Mohelna páni z Kunštátu a vladykové 

z Kralic až do r. 1508 

1512 kostel po požáru znovu vystavěn v pozdně gotickém slohu 

1521 Jan z Pernštejna dává patronát fary oslavanskému klášteru ale brzo se patronát vrací majitelům 

Mohelna 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Oslavany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_klenba
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1540 přechází fara na nekatolíky 

1560 ženatý kněz Jakub protestant žení syna Izaiáše 

Na náměšťském panství 18 protestanstských pastorů 

1594 farář Jiřík Pulec Horaždovický jednota bratrská 

1608 farář Daniel Stražek jednota bratrská 

1608 omluva od měštanů mohelských před obecní radou 

1613-18 farář Jan Sedulius jednota bratrská 

1617 svědkem na svatbě biskupa jednoty bratrské Jíříka Erasta s Kateřinou Vnučkovou za Strážnice 

1611 požár poškodil zvon 

1612 zvon znovu slit 

1619 – 1621 farář Jiřík Erastus 

1620 bratr Jakub Dubčanský kupuje grunt za 200 zl. 

1624 kněz bratr Jan Záhorovský si bere Annu sirotka po Jakubu Dubčanském 

1625 poslední bratrský kněz odchází do Skalice (Slovensko) 

1628 – 1629 zednický mistr Jakob z Velkého Meziříčí zvýšil zdi věže  

Antonín Forbes první katolický kněz 

Alexandr Florenštejn 

1638 splátka za grunt 

Na přelomu druhé a třetí třetiny 17. století byla loď zaklenuta valeně s výsečemi a také obdržela hudební 

kruchtu. 

1671 náhrobek v kostele farář Jiřík Lambreti 

1675 – 1678 farář Tomáš Kalina 

1684 náhrobek v kostele farář Tomáš Gallen ze Ždáru 

1688 farář Jan Jedlička 

1694 – 1729 farář Josef Kostelník 

1745 farář Ondřej Němec, rodák z Otradic č. 19, zemřel v Mohelně ve věku 53 let 

1747 – 1771 farář Jan Ludvík Hašek, znovu postavil faru 

1775 – znovu postavena fara 

1771 – 1782 farář Josef Fr. Peč vedl polemiku s luckým Norbertem Korberem 

1738 Hartvíkovice, Kralice a Jinošov pod správou mohelské farnosti 

1758 zemřel kaplan Jan Gabisah ve věku 27 let 
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1764 kaplan Matouš Kašpar z Mohelna zemřel v Březníku ve věku 56 let 

1782 -1810 farář Josef Skula 

1785 – 1812 kaplanem Josef Bohm 

V roce 1803 byla zřízena před hlavním, jižním vstupem do kostela předsíň;  

1810 - 1813 Leopold Steindl 

1813 – 1823 Ondřej Svoboda 

1824 – 1848 farář Antonín Král 

Věž je třípatrová, přičemž až do požáru v roce 1835 měla dřevěný ochoz a pravděpodobně také dřevěné 

zvonicové patro. Po požáru nahrazeno novým patrem a instalovány hodiny z r. 1836 

roku 1836 vznikla nová sakristie (u jižní zdi kněžiště) a schodiště na kruchtu (u západní zdi Senoradské 

kaple).
[2] 

Nováček s. 34 

1849 – 1863 Pavel Polášek 

1863 – 1875 Josef Svačina 

1875 – 1887 František Trojan 

1888 – 1903 Jan Svoboda 

1903 – 1941 Josef Pluskal 

1941 – 1974 Jan Noha 

1974 – 2012 Jan Kabátek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch_(Mohelno)#cite_note-Samek-2

