
  Farní kronika
                                                    -- Orlovice -- 

                           Urkanden und Rechte dieses Lokalbenefiziums.
                               - Listiny a práva tohoto místního obročí -

     Po tom co v království Velkomoravském kolem roku 863 po Kristově narození bylo 
zavedeno křesťanské náboženství a Cyril a jeho bratr Metoděj v tém že království okolo let 
863 - 869 byli biskupové a zde měla světoznámá pevnost Orlov početnou vojenskou posádku, 
současně náležela královi, proto je možno se s pevnou vírou domnívat, že i zde křesťanské  
náboženství hned při prvním počátku skrze chvály hodný příklad krále bylo zašťítěno. Byl 
postaven kostel., případně z pohanské svatyně přebudován a katolickým knězem obsazen být 
musel - který, aby se udržet mohl, byl těmi k tomu potřebnými prostředky vybaven a tím 
právy obdarován.
      Teprve až Velkomoravské království se rozpadlo a pevný Orlov v jedinou hromadu byl 
rozkotán , zaniklo pravděpodobně podle tehdy vládnoucím necivilizovaným pěstním právem 
vše - lidé - budovy a práva.       Když se však po určitém mezidobí po více letech ves Orlovice 
a Málkovice z trosek vytvořily a Moravské Prusy již v této době byly farářem obsazeny, ten 
byl potřebnou obživou v hojnosti zaopatřen - chodili zdejší katoličtí usedlíci do kostela do 
Moravských Prus na bohoslužby, přinášeli obvyklý zpovědní groš - Velkoročák, a někteří 
svárlivci jako krevní desátek ze svobodné vůle, kteří ještě jsou následováni. Oni však 
neodváděli žádné svazečky obilí, ani různé jiné plodiny, ani sypaný desátek. 
      Když Moravská říše vévodovi z Rakous připadla, zašantročil  rozvrácenou pevnost Orlov 
a k ní přináležející  území jednomu z jeho generálů, jako důkaz svého uznání za v polním 
tažení  prokázanou věrnost - tento generál dal svému staršímu synovi - a tento syn předal ji 
templářům , do jejíž řádu on vstoupil. V časech templářů sem příslušely: Ivanovice, Heroltice, 
Medlovice, Málkovice a Orlovice
     Zdejší, v přítomné době na výšině se nalézající kostel je ještě památkou  oné kaple , ve 
které zdejší templáři svoji bohoslužbu sloužili. Po jejich uskutečněném , obrátily se zdejší 
obce Orlovice a Málkovice, tak jak před tím s bohoslužbou  do Moravských Prus a v přítomné 
době existující kostel byl na filiální přeměněn a tehdejší kněz obdržel od orlovického majitele 
panství kus lesa jako důkaz  jeho uznání. Teprve v roce 1785 po uskutečněném zrušení 
klášterů, byl zde v Orlovicích  místní duchovní správce ustanoven a z ústředního 
náboženského fondu byl vydržován, na něj žádné listiny - ani jiné pamětihodné písemnosti 
nebyly předávány, pokud se týče  různých práv , jak kostela, tak též  místního duchovního 
správce. Kostelní obročí má více polí, která mu do vlastní správy náleží, z nichž čistý užitek 
požívá. Vlastně se neví jak k tomu dospělo - k jakému účelu a od kdy toto se získalo.Hlavní 
příčiny o tomto mohou být pravděpodobně: 
-časté války v tehdejší době, které vše ztížily.
-nespokojenost, která obyvatele po tom všem nicméně trýznila.
-očekávání nenadálého nepřátelského přepadu. 
-vnitřní a neustále jitřivá náboženská pronásledování.
Následky uvedených příčin  jako zmírnění a únosnost a tím též nemožnost usídlení. Z toho až 
dosud uvedeného je možnost odvodit, že orlovský kostel  byl téměř mezi těmi nejprvnějšími 
vystavěn a všemi potřebnými prostředky vybaven, jedním knězem, když ne vícerými nadán, 
přesto v různých dobách byl změnami postižen a až k roku 1785 pod nejkrutějšími pěstními 
právy nicméně strádal, což ještě až do dnešních dnů příležitostně se děje.
      Toto kurátorství z těch uvedených příčin žádné listiny o právech - žádné darovací listiny 
neumožňovalo získat.Práva ,která zdejšímu kostelu přináleží a která též v provádění vyústí 
jsou následující. 



V nedělní a sváteční dny se s jedním talířem při malém světle vybírá - vybrané se do 
záznamníku zapíše, a takto pak ku konci jednoho každého roku se do kostelního  příjmového 
sešitu zapíše. Obětní průvody se též  stejným způsobem kostelu k dobru při pohřbech zaúčtují. 
Od smuteční roušky, je-li taková při některém pohřbu požadovaná - má se 12 denárů vybrat a 
zúčtovat. 
Kostelní obročí pobírá  čistý výnos z těch jemu ve vlastnictví přináležejících polí. Zdejší 
kostel pobírá úroky z těch jemu do vlastnictví docházejících peněžních částek. Dále 
dobrovolné odkazy a dary , která témuž jsou povoleny. Požitky z nadačních mší , které 
kostelu jsou v nadačních listech přiděleny.
   K právům a požitkům faráře přináleží též požívání bezplatného obročního pole při tamní 
faře po "louce" zvaného. Kterýžto pozemek od dávných časů - větším dílem  od zřízení fary - 
vždy od PT důstojných duchovních správců bez námitek byl použit, až pak roku 1893 za 
starosty Františka Vítka č.45 pokoušeno o to, aby byl faráři odejmut. Starosta veřejnou 
dražbou pronajal pozemek tento, avšak farář užíval ho dále, aniž by byl se nechal dát od 
právního řízení odstrašit.
     5.list švabachu -
Orlovský kostel / t. j. záduší / vlastní čtyři díly vzájemně oddělených polí, která mu vlastnicky 
náleží a z nichž pronajímajícím smluvené nájemné vybírá a sice:  A: 1 Nad Medlovským 
mlýnem stejným jménem  "teriterium " pod místopisným číslem 903 v rozloze: 3 jitra 1408 
čtverečných sáhů. / 1 jitro ´= 5.754,642 m2,  čtver. sáh = 
3,596652 m2 /. Toto pole je dobře stužkami označeno a pevně mezníky / hrubými / 
zajištěno.2. za druhé: u Málkovic pod místopisným čislem497. Toto pole mělo rozlohu 
původně  1254 3/4 čverečního sáhu. V roce 1837 / bylo / k témuž 60 a 1/4 čtverečního sáhu 
od přilehlého obecního pole, od málkovské obce  jako náhrada - za - od toho u orlovského 
kostela, pro rozšíření hřbitova odstoupených území, bylo přičleněno. 3.U orlovského kostela 
pod místopisným číslem 978 toto pole zahrnovalo původně v ploše: 1 jitro, 368 čtverečných 
sáhů. V roce 1836 / bylo / při vypuknutí epidemické úplavice střevní k nutnému rozšíření 
hřbitova toto k pohřbívání potřebného 183 čtverečních sáhů bylo odděleno. Od té doby má 
rozlohu v přítomnosti tohoto pole jen jedno jitro, 286 čtverečních sáhů.. Pod kostelem  k 
Málkovicím: náhradní parcela a místopisným číslem 1009 o plošné rozloze 189 čtverečných 
sáhů, kterou orlovská obec ze svých vlastních obecních polích poskytla.Tato parcela je 
značkami a mezníky obklopena. Existuje smlouva o výměře s oběma obcemi o tomto 
vahotovena, kterou vasoký zemský úřad  povoluje a která je v čtyřnásobném opisu u vasokého 
zemského úřadu, veledůstojného konsistoře, u hospodářského úřadu a u těch obou obcí 
Orlovic a Málkovic v obecní pokladně dobře uschována. - Dále jak v bodu 3 viz práva 
kostela. B. Orlovský kostel má majetek v původním vlastním základním jmění 350 florénů / 
zlatek /, které jsou v těch vysokých období konvenční měny  = CM - Coventions munze. 
Zemských stavů na různě vysokou míru úroků, jak to kostelní výkaz dosvědčuje, uloženy 
jsou. V roce 1808 k tomuto jmění 79 zlatých / rýnských / 53 krejcarů přibylo. - V roce 1835 
přibylo opět 116 florenů, 405 krejcarů jako přírůstek. V roce 1833 / bylo / 40 zlatých 
konvenční měny ušetřené zádušní hotovosti v Málkovicích na tříčvrtečním lánovém statku č. 
21 na 5% uloženo. Vroce 1837 / bylo / 56 zlatých  z existující hotovosti v Orlovicích do 
půlláního statku č. 57 na 5% v konvenční měně vloženo.
     Poněvadž pole parcelní č. 1243 po 3 jitrech, ,1370 čverečních sáhů bylo z Orlovic příliš 
vzdáleno, bylo roku 1876 s přivolením nejdůstojnějšího k.d. Ordiniariátu 29. sept. 1876 
č.11955 vysokého c. k. místodržitelství dto 20. Octobris č. 25845 prodáno Jakubovi Foltýnovi 
z Medlovic Za obnos 2200 zl., z kterých složil hned 600 zl., a ostatních 1600 do roku a dne po 
kupu. Kapitál tento byl uložen v rolnické záložně ve Vyškově a od důstojného pána pátera Fr. 
Teplíčka zakoupeno pole na orlovsku parcelní č. 1577 a 1578 ve výměře tj. 1318 za obnos 
1000 zl. od Donáta a Johany Kroupových z Orlovic / spovolením vys. c.k. místodržitelství dto 



13. ledna 1876 č. 2605 a nejdůst. k.c. konsistoře dto 16. febr. 1876 č. 10760 / ostatní pak 
zbývající kapitál po odchodu d.p. Fr. Teplíčka  zast. d.p. administrátora  p. Karla Krozna  
uložen  byl v rolnické záložně  Uh. Hradiště. S povolením  vys. c.k.  k místodržitelství dto 22. 
března  1880 č. 3259 i nejd. konzistoře  dto. 31. března 1880 č. 2182 zakoupeno bylo pole  na 
Málkovsku j.č.  239 ve výměře  tj. 1000     od záložny  Slavkovské za obnos 680 zl., které 
podobně  ze záložny  Uh. Hradiště byly vyzdviženy.

                                      -- Patronátní právo.--
       Toto bylo při svém zavedení stále od těch mocnářů vykonáno, kteří nemovitosti a 
polnosti měli v držení. Avšak v posledním období osmnáctého století, t.j. v roce 1785J Jeho 
Jasnost kníže z Kounic a z Nottberka jako v té době panská vrchnost z různých tohoto práva, 
aby nová  duchovní správa v Orlovicích  při zřízení tohoto místního farního obvodu je 
opatřovala - se zřekla. Též toto vznešené právo bylo přijato od naše ho majestátu našeho 
nejlepšího mocnáře s neobyčejným potěšením radostně bylo přijato a to o to více, když Jeho 
Veličenstvo samo nic si tak  nejtoužebněji nepřálo,  aby všechny jeho věrné národy nesmírně 
obšťastnilo, což jen jedině a výhradně skrze přímé a nejplnější poznání Boha a jeho přiměřené 
uctívání se může stát. Ve vztahu se jeví tato tím uvedená a spojená povinnost jako nepříjemná 
-  přesto právě naopak znamená toto pro ctnostné a bohabojné srdce cosi zvlášť milého, které 
tím  je obzvláště proniknuto, což na žádný pád pojmenovat a popsat není možné - stručně 
řešeno: jeví se každý ochránce kostela skutečně jako viditelný představitel Boha, kterému po 
Bohu první pocta bez dalšího se všemi právy od těch podřízených prokazována je. Přesto s 
ohledem na slavný počátek rakouského mocnářství, které takovou  zvláštnost nepřipouští - 
provádí se  v přítomné době uskutečňování ve jménu Jeho Majestátu pomocí sebechváli 
hodné c. k. mor-slezské vlády se těchto obročí, která nejsou přes 300 zl. sponzorovaná.
       Dnes nejdůstojnější knížecí arcibiskupská konsistoř to co navrhuji, a c.k.místodržitelství 
prvního z terna presentuje. Asi od roku1640 patřily Orlovice a Málkovice pod faru Moravské 
Prusy. Roku 1784 zřízena v Orlovicích samostatná lokálka, která byla v červnu 1859 
povýšena na faru. Roku 1867 byl děkanát Vyškovský přidělen Olomouci.
      Naši udatní a řádně jednající předkové blahé paměti ve své době křiklavou hloupost 
provedli, že věřili, že ochrání území, které jim právně náleželo k řádnému zajišťování, buď 
pomocí plotů obklopili, nebo pomocí hraničních kamenů ohraničili ohrazení též jinak jako 
hranice bylo známo, čímž oni si majetek zajišťovali a proti každému nespravedlivému zásahu 
ochrání věřili. Jen vědomé a svévolné překročení oněch hranic bez vyžádaného povolení by 
jako nepřátelské smýšlení posuzováno bylo, jemuž se oni  vzpírali a k dalšímu zajištění svých 
fyzických sil nepoužili.Že takto rozhodly síly silnějšího a mocnějšího, nebo tak zv. pěstní 
právo rozhodlo, kdo by takto to neposuzoval. Aby se rozepřím předešlo a soulad ve 
všeobecném se vzbudil nařídila svrchovaná vláda Jeho Veličenstva v pozdějších dobách 
zvláště nařídila, též na stejný způsob každý jednotlivý farní obvod kostela nebo přifařeného 
kostela jakési určité oklí - teritorium - měl z čehož při vzniklých změnách a při klidných 
případech změn by se mohlo vycházet, ke kterému farnímu obvodu toto nebo ono nově 
zřízené místo by mělo být přifařeno. Následkem toho sestává Orlovská duchovní správa ze tří 
obcí a sice z obce Orlovice pak Málkovice a z vanovského hajného obydlí, Žešov nazývaného, 
která, ale ivanovské vrchnosti přináleží.
                    

                       Popis hranice sem přináležejícího farního obvodu.
      Územní hranice obou obcí Orlovic  a Málkovic  se rozkládají / probíhají / se strany 
východu slunce nebo proti vsi Švábenicím. Pokračuje podél stejného jména: Dlouhého lesa s 
tou mezi rozlišující cestou v přímém směru, dále pak se táhne tatáž / hranice / k skrze 
vzdálený les Rozepře nazvaným, kolem švábenického hvozdu k panské revírní myslivně /: 



Hrubá strana / nazvaná, kde třístranný mezník  je vsazen  s oním případným nápisem: HE HW 
go. Odtud počínaje  vede hranice pomocí cesty  kolen panského revíru, až třísrannému 
mezníku blízko k Dobré vodě a končí na straně východu slunce a přechází v obratu do polední 
strany oproti Dobré vodě a dále proti Úpalům nazývaným a vynořuje se v ohybu nebo záhybu 
proti Novým Hvězdlicím. Tento les, který od začátku a zde k popsané hranici, náleží orlovské  
obci.  Hned nato následuje Radichova niva v přímém směru až k tříhrannému mezníku s 
příslušným označením a vede k hadovité otočce poblíž pavlovickému revíru Žešov, takto pak 
kousek cesty nad tím vede po cestě vedle nad Pavlovicemi ležícími panskými poli ke 
kozlanskému obecnímu lesu v dolů spadajícímu ohybu proti panství Bohdalice patřícímu les  
a tato křivá linie končí až proti Pavlovicím na polední straně.Strana k západu slunce hraničí 
rovněž jako les u strany vážanské. Koutní louky na Stupičkách a u vážanských polí až k 
moravsko-pruskému farnímu lesu, který však v tomtéž teritoriu. Též moravsko-pruské farní 
obročí patří do orlovického teritoria a bude příslušné dávky u orlovského berního ůřadu 
odvádět. Leží a končí tak na straně západu slunce se spojuje u půlnoční strany v trochu 
ohnuté, přesto většinou v tak téměř rovné linii kolem Ludvíkova dvora, který vždy do Orlovic 
byl zahrnut, jeř v roce 1840 byl vybudován, dále hranice končí proti Boškuvkám a v zaoblení 
blízko Rybníčku, odkuddále mezi Málkovicemi a Medlovicemi k té výše jmenované 
švábenické cestě vedle Dálního lesa se spojuje / uzavírá celý okruh hranice /. Pro přesnou 
přehlednost toho /načrtl/ Antonín Čech, tehdejší duchovní pastýř speciální mapu hranice 
orlovského teritoria z vlastního popudu, která stále u tohoto protokolu přiložena má býti, v níž 
vyskytnuvší se změny velmi lehce  rozpoznat dají a tak ihned se dají seznat. Vesnice Orlovice 
sestávala při zřízení nynější duchovní správy z 62 čísel a již v roce 1785 ustavena byla. různé 
okolnosti ve kterých se celé rodiny, stejně jako jedinci mezi sebou, stejně stejně i proti státu 
vůči téhož daným povinnostem se nalézají, vyžadují bez vyjímky z části přesnou znalost 
rodin, taktéž i jednotlivých osobností, tak pak i též jejich počet,obyčeje,zvyklosti a uctívání 
Boha nebo vyznání. Tím / se mohla / při různých nepředvídatelných případech pravá znalost 
získat a tak podle spravedlnosti k pravdě bez porušení vzájemného práva se mohlo přikročit. 
to u těch duchovních práv, která stále s mravní a současně s náboženskou výchovou jim do 
péče svěřených se zabývá a u nichž nejdůležitější změny, které se vyskytnou a které jako 
nejbližší a tak řečeně nejkvalifikovanější osobně nejméně zaujatí svědkové jsou: jako ku př. 
při křtu, při svatbě, při udílení posledních svátostí umírajících a při pohřbu atd. /neboť jim/ 
nejvyšší  státní moc stálou důvěru darovala, jejich úředním vysvědčením / svědectvím / 
neomezenou důvěru přisuzuje: pročež mohou a musí se tyto /duchovní správy / stále a v každé 
době naprosto hodny toho býti se snažit a při vzniklých událostech a po jejich došlé žádosti, 
tedy ihned oni řádnou správu předat. K jejich usnadnění slouží tyto vyjmenované. A/ popisná 
čísla, B/ počet rodin, rozdíl v uctívání Boha a konečný počet jedinců. A poněvadž takové 
během doby podle zkušeností je nutné posuzovat, tak bylo nařízeno, aby každý ustanovený 
duchovní správce u svého farního obvodu tytéž písemně zachycované / věci /do evidence 
uváděl a tak při odchodu nastupujícímu předal. Podle toho sestával při zřízení tohoto 
lokálního farního obvodu v roce 1785 počet obyvatel v Orlovicích: - 398 duší. V Málkovicích 
dtto /= duší /. Celkem 669, které / kteří / všichni katoličtí byli se téže víře ještě stále nalézají / 
zůstávají /. V roce 1841
                               jsou ve vesnici Orlovicích : - 492,
                               jsou ve vesnici Málkovicích- 312,
                                                        Celkem :  -  804.
Kteří v přítomné době každoročně v kostelním výkaze jsou vykazováni. Tato dotyčná 
duchovní správa se skládá v přítomné době z následujících obcí. 

a: z vesnice Orlovice,
b: Malé strany neboli - Žešov,



c: Málkovic, 
d: Ludvíkova dvora, který teprve v r. 1839 nově vybudován byl a v němž stále některé 
chaloupky a rodiny přebývají, tak je možno za  a/ čísla domů, b/ rodiny atd., počet duší z těch 
všechna léta se obnovujících duší nebo přírůstků zpovědí je možno vypozorovat, kterýž to 
počet je v oddělení T5 a D6 uložen. poloha zmíněných vsí je pouze z přiložené mapky seznat.
       Roku 1902 bylo v Orlovicích  - 102 čísla s  577 obyvateli.
                              v Málkovicích  - 106 čísel s  573 obyvateli,
                                       Celkem  -  208 čísel s 1.150 obyvateli.
       Po prošlé změně časů, zvyků a současně postupující kultuře národů a poněvadž ve 
všeobecných věcech ve státě, viděla a cítila se svrchovaná vláda konečně k tomu mocně být 
pobídnuta a donucena ty nanejvýš v jejich státech četné kláštery s odděleně spravovanými 
nadacemi zrušit a přitom tento soustředěný majetek k lepšímu účelu a jednotlivé osoby (t.j. 
členy řádů) k většímu užitku použít. Odtud byly nově zřízené fary a místní expozitury, které k 
dobru víry, k užitku řádového muže a tím též státu, s právě těmito k duchovní správě 
vhodnými klášterními kněžími byly obsazeny a ze soustředěného jmění podle náplně činnosti 
každého stanoviště, na němž byli ustanoveni, byly vydržovány.
     Kněží.
První místní kaplan, který to  neobyčejné štěstí měl v duchovní správě v Orlovicích být 
ustaven byl páter Antonín Meixner z nejbližšího brněnského k Orlovicím  zrušeného 
premonstrátského chórového kláštera. Tentýž byl z Bučovic na Moravě zrozen, přišel sem v 
roce 1785 a dne 15.září v roce 1792 byl jako farář do Kučerova povýšen.Pak řídil tuto 
duchovní správu Petr Barnabáš Bauzar (Pouzar), bývalý kapucín  z Vyškovského kláštera. Po 
něm následoval: Druhý místní kaplan Petr Vojtěch Krátký. Tento se narodil v Čechách a byl 
ve Žďáru n.Sáz. cisterciánem. Byl do této duchovní správy přeložen z Černé Hory. Nastoupil 
zde dne 20. února 1793 a dne 19. prosince roku 1808 zemřel. Pak zastával  tuto duchovní 
správu Petr Jan Jaroš, kooperátor z Moravských Prus a sekundární kněz po dobu 1/4 roku. 
Pak následoval : Třetí lokalista: Petr Karel Bulla ze Šlapanic rodem a byl kooperátorem v 
Tvarožné. Tento sem přišel 29. března 1809 a dne 15. ledna v roce 1821 byl do Přibyslavic 
poblíž Třebíče jako farář povýšen. Pak pečoval o tuto duchovní správu  Petr František 
Pospíšil, kooperátor z Moravských Prus a z Rousnice rozený.  Pak přišel: Čtvrtý lokalista: 
Petr Josef Geisler, kooperátor z Jevíčka z olomouckého arcibiskupství a rodem z Odry ve 
Slezsku. Tento přišel dne 4.února 1821 jako místní duchovní pastýř a dne 12. prosince 1830 
byl jako lokalista přeložen do Mikulova u Znojma. Pak vedl duchovní správu Petr Karel 
Broušek, kooperátor  ze Staré Rousnice, rozený v Blansku na Moravě. Konečně byl pátým 
místním kaplanem z Nejveledůstojnější kapitulní konsistoře pro toto místní obročí nebo lépe 
řečeno beneficium navržen a  obdržel 28. června 1831  svůj jmenovací dekret. Tento jménem 
Antonín Čech, bývalý kaplan v Třebíči , rozený z Ivanovic, nastoupil sem k duchovní správě 
7. července 1831 a zastával totéž až do roku 1851 , kdy byl přeložen do důchodového stavu. 
Po té duchovní správu zastával bystřický kooperátor František Křivka, narozený v Děvřanově 
roku 1815, přidělený roku 1843 jako kooperátor z Čejkovic. Šestý místní kaplan: Matouš 
Křivánek , narozený  v Rouchovanech na Moravě, na kněze vysvěcený v roce 1830, jako 
místní kaplan ustanoven v roce 1851, zemřel tamtéž na krvácení do mozku 3. prosince 1853. 
Poté zastával duchovní správu moravskopruský zatímní správce Jan Král  do 26. dubna 1854. 
Po něm následoval  jako sedmý místní kaplan Jan Gruss, rozený z Jabloné v Čechách roku 
1808, knězem vysvěcen roku 1835, byl farářským pomocníkem až do do 12. května 1852, 
místním kaplanem  ve Lhotě Bystřické až do 26. dubna 1854, odkud byl přeložen jako kaplan 
do Orlovic dne 27. dubna  a 23. dubna 1855 přeložen do Ostrova Jedovnického děkanátu. Po 
něm následoval  osmý lokální kaplan:  Václav Josef Tůma, rozený v Závisti blanenský okres 
na Moravě, 1. září 1797 byl vysvěcen na kněze , 8. září 1822 byl pomocníkem kněze v 
Schattau , od 7. listopadu 1822 do 10. listopadu 1823, odešel pak jako pomocník faráře do 



Nedvědic, ale knězem zůstal tam do 27. října 1827 ,odtud do Velkých Trojanovic,zůstal tam 
do 14.ledna 1829, na to zůstal tam až do 31. ledna 1835. Odtud přešel do  Sloupu jako 
zkušený kaplan, zdržel se do 31. března 1835. Pak příkazem do farního obvodu Kotrov,  tam 
až do27. dubna 1855 a vyměnil se s panem Johansonem Gesetrem a z Orlovic  kvůli případu s 
hrudí se dostal do obtížné situace. V roce 1859 byla tato část farnosti k faře vyzdvižena s 
ročním platem 420 zlatých rakouské měny a pan lokalista Václav Čuma farářem, zemřel na to 
dne 14. března 1860. Mezitím spravoval tuto faru Fabian krejčiřík, kooperátor z Pustiměrě, 
jenž dne 16. října  opět jako pomocný kněz do Jirit.. se přestěhoval.Pastýř a farář v Orlovicích 
- Jan Král, narozený v Brně roku 1817. Za faráře byl vysvěcen v r. 1839, byl pomocným 
knězem v Dolní Loučce do února 1842, pak byl k výpomoci ve Vranově do 1. června 1842, 
odtud pomocným knězem v Tišnovicích  do 26. prosince 1847, administrátorem  ve Veverské 
Bytýšce do dubna 1848. Kooperátorem ve Vranově do 1. června 1851 - pomocným knězem v 
Kamenné do 23. února 1852 v Moravských Prusích do dubna 1857 a současně 
administrátorem v Orlovicích. Odtud učitel náboženství ve Slavkově do 17. června 1858 - pak 
farářem v Letenicích do 16. září 1860.
   Od mladosti jsa na  prsech slabým dlouhou dobu na  plicní neduh trpěl v němž mu hrozné 
schody orlovské úlevou nebyly - zemřel po krátkém pobytí ve stáří 46 roků dne 10. června 
umění své v prospěch chrámu věnoval.
   Administrátorem po něm se stal vl. p. Jan Doležal. jenž duchovní správu zůstal  do příchodu 
nového p. faráře, bývalého kooperátora a administrátora v Oslavanech, na jehož místo pak 
dosazen byl co kooperátor. 

                   10. Duchovní správce a 3. farář v Orlovicích. 

  Bedřich Krayczy nar. 6. července 1820 v Bygošti ve Velkovévodství Poznaňském, odbyl 
všecka studia v Brně, kdež též v r. 1844 na kněžství vysvědcen byl. Pro nedostatek prázdných 
míst kooperátorských byl zatím dán do Vyškova a po dvou měsících 1. listopadu 1844 na 
výpomoc při povážlivém ochuravění d.p. faráře do Rosic ustanoven,kdež po smrti p. faráře a 
po čas administratury do hodu velikonočních 1845 setrval, odtud však na žádost důst. p. 
děkana a faráře v Oslavanech do těchto co kooperátor přeložen byl.Když po boku starého 
děkana16 1/2 roku dílem co kooperátor do roku 1858, dílem co administrátor in spirit et temp, 
až do 27. února 1861, dne to úmrtí d.p. děkana a pak jako administrátor v času uprázdněné 
fary do 26. června 1861 a konečně co kooperátor do 30. září 1862 celkem 17 1/2 roku strávil, 
obdržel fáru orlovskou, na kterou 2. října 1862 byl investován. D.p. Bedřich Krayczy byl v 
Orlovicích od 2. října  - 5. května  1875, v kterýž to den  investován byl na faru Zborovice. 
Administrátor dosazen bal p. Rudolf Hrbatý posud kooperátor ve Švábenicích a administroval 
do 10. listopadu 1875, v kterýž to den investován na faru orlovickou d.p. František Teplíček, 
kurát v Deštné., d.p. Rudolf Hrbatý dosazen opět co kooperátor do Švábenic. 

                  11 duchovní správce a 4. farář v Orlovicích 

    František Teplíček nar. 10. srpna 1835 v Holešově pod Hostýnem na Moravě, odbyl studia 
na hlavní škole  a gymnázium v Kroměříži od r. 1845 - 1854. theologická studia konal na 
fakultě theolog. v Olomouci, kdež také s prominutím scházejících 13. měsíců dne 11. 
července 1858 Nejd. kníž. arcibiskupem olomouckým Bedřichem landhrabětem z 
Fuvrtenbenku na kněžství vysvěcen byl.Od 12.srpna 1858 do 4. prosince 1859 byl 
kooperátorem Hrozno- Lhotě, od 5. prosince 1859 do 17. šervence 1861 odešel na výpomoc 
do Brůmova, kdež až do 26. srpna 1861 zůstal a zase navrátiv se do Veselí byl za 2. kooper. 
až do 24. prosince 1862, od 25. prosince 1862 - 25. října 1863 administrátorem v Lipaně a 
zase až do 10. ledna 1870 - a sice od 17. května 1864 prvním kooperátorem ve Veselí, od 11. 



ledna 1870 - 18. května administrátorem v Dol-němčí. od 18. května 1870 1. kooperátorem v 
Uh. Ostrově a od 27. září 1870 - 10. ledna 1871 spolu s administrátorem fary v Kamenné 
Lhotě.Se svým spolužákem a kurátorem v Deštné, děk. opatovického, který setrval do  24. 
listopadu 1875, byl již 10. listopadu 1875, pro faru orlovskou investován dne 31. března  1879 
obdržen prezent na faru v Mistříně, děk, Bzenec k. Kyjovského, byl dne 30. dubna 1879 na 
tutéž faru investován, kam dne 12. května 1879 po kan. visitaci parachialie v.p. Karlu 
Bergerovi, dosavadnímu kooperátoru ve Švábenicích a ustanoveném administrátorem v 
Orlovicích, byl odevzdal, dne 15. května 1879 přesídlil. 

                   12 duchovní správce a 5 - tý farář v Orlovicích 

    František Kyselák narozen 10. ledna 1837 v Němčicích u Kyjova /děk. Švábenic / studoval 
hlavní školy a gymnázium v Kroměříži a po dobu studií theologických v Olomouci byl tamtéž 
od J. Th. nejdůstojnějšího Bedřicha Furstenberga dne 17. července 1859 na kněžství 
vysvěcen. Od 1. září 1859 do22. září 1863 byl kooperátorem ve Velkých Karlovicích, 
děkanství Valašsko. Meziříčského od 23.srpna 1863 do 1. dubna 1868  1. dubna 1868 
kooperátorem v Klenovicích děkanství Dubského, kteréhož dne také pro faru v Roušce, děk. 
Vsetínského investován byl. Dne 13. srpna 1879 byl investován pro Orlovice, kam27. srpna 
vl.p. administrátoru p. Karla Bergera jenž zas se dostal do Švábenic - a od farníků velmi 
slavnostně uvítán.Dne 28.ledna 1897 obdržel faru Libora Malioni ve Strbini, děkanství 
Cholinského a byl na tuto faru dne 10. března 1897 investován, 15. března odevzdal vše p. 
administrátorovi p. .Janu Hlochovi a přesídlil 16. března do Skobeně. Jan Hloch, nar. 8.2. 
1862 v Polici, okr. Záhřeb studoval v Olomouci, maturoval 1883, vysvěcen na kněze 1887 byl 
coop.I. v Bystřici u Olomouce za doby p. Kar. Kukuly do 17/6 1892, administr. v Milovanech 
/ o než se marně ucházel / do 28/10 1892 coop. v Čechách u Prostějova  do škaredé středy 
1896. Kaplanem v Prostějově  do 15. března 1897 administrátorem v Orlovicích do 18/7 
1897.Dekretován za expozitu do Pobuce u Zábřehu.
      
                    13  duchovní správce a 6. farář v Orlovicích 

    Jan Lízal, nar. 9. května 1861 v Měrůtkách u Kroměříže. gymnázium studoval v Kroměříži 
maturoval 1881. Bohosloví studoval na fakultě v Olomouci, kdež byl 29. června  na kněze 
vysvěcen. Byl do 11. července 1888 kooperátorem na poutním místě v Jaroměřicích u Jevíčka 
na to administrátorem in spirituorlibus v Krásensku u Vyškova až do 2. dubna 1890. Na to 
administrátorem ve Vracově u Bzence do 19. března 1891 pak kooperátorem v Hnojicích u 
Štenberka, kterou  faru po smrti velehorlivého a zasloužilého místního faráře a děkana nejd. 
Mogna Jana Bergra. Po skončené administraci jmenován na faru v Orlovskou, na niž dne 21. 
července 1897 byl instalován a kamž29. července přesídlil byv nejd. p. Msgrem Fratiškem 
Boučkem děkanem  obvodu Vyškovského a farářem v Pustiměři, pak administrátorem, 
učitelstvem a farníky uvítán. Zanesl dne 31. července 1897 Jan Lízal, farář.
Po 17-ti letech byl dne 29. července investován na faru v Brodku u Nezamyslic. Z Brodku 
odešel na odpočinek do Hradiska u Kroměříže, kde dne      1919 zemřel. Od srpna 1914 
administroval Orlovice Rudolf Janečka coop. z Brodku. 

                      14  duchovním správcem a 7 farář v Orlovicích 

    František Mikolajek nar. 6. října 1874 v Děkylově ve Slezsku,ordinován 15. února 1874 v 
Olomouci. Kooperátorem byl v Hutisku v Hradčovicích 11 let, v Chlině a Hradisku u 
Kroměříže. Farářem v Orlovicích od 3. listopadu 1914  -  18. prosivce 1938 rozloučil se s 



Orlovicemi a odešel do penze do Tovačova, dlouho však odpočinku neužil. Zemřel 12. srpna 
1939 a byl pohřben v Orlovicích. 

                    15 duchovním správcem a 8 farář v Orlovicích 

   Karel Dolanský nar. 16. března 1906 v Všemíně, okr. Zlín , vysvěcený 5/7 1928 v 
Olomouci. Kooperátorem byl v Hovězí, Halenkově, Bouzově, Vranové Lhotě, Šuvajdě u 
Uničova v Kelči a faráře v Písařově. Farářem v Orlovicích od 1/10 1939.
                                                                              Frant. Pospíšil 
                                                              Canosis. capit. A somit Visitution. 

   Finanční prostředky pro zachování dotyčné části farnosti . 

 A .  Dočasný lokalii / části farnosti / spravují kaplan od roku 1785 z vysokého církevního 
fondu 196 zlatých / florenů / pro jemu zde přináležijící úkony duchovní správy a 104 zlatých 
pro zaplacení, těch poplatků zde od vysoké státní účtárny předepsaných z 84 nadačních mší 
vyměřených v záznamním rejstříku  V obor, fascikl A tedy dohromady  300 guldenů / zlatých, 
forintů /. 

B.   Štolový příjem při vyskytnuvši se v případech, byl mu pod tou podmínkou ponechán, že 
nynějšímu faráři v Moravských Prusích 10 florenů za to předá. V roce 1801 při začínajícím 
zdražování bylo témuž nadace - a - dary - když bylo lokální-
mu kaplanovi pronajímajícím úřadem budou vydány. 

C.  Nadační mše - z nichž první po Ondřejovi Michálkovi bývalém / zemřelém 
čtvrtláníkovi /  z Málkovic je ve výhledu. 

Kostelní pole na orlovsku a málkovsku nyní opět užívá farář za roční nájemné 17 zl. a 
zapravení všech daní a dávek, a jelikož nyní 12. zl. za praní a opravování kostelního prádla 
dostává, škoda hlouposti p. lokálního Circha z největší části odčiněna. Však to stálo psaní k 
Ordinariatu a vysok. místodržitelství. Povolení do ruky mně nepřišlo, ale ani záporná 
odpověď, pročeš na 50 let  zmíněná pole  užívám a obnos 17 zl. účtuji, a a níž ba mně nějaká 
výtka  byla činěna. Kdo se mnoho ptá .....
Až do konce roku 1887 měl farář doplněk  Kongrny 488 zl. 62 kr. Od 1. ledna 1888
- 628 zl. 62 kr. , který byl  roku 1891 pozměněn na 627 zl. 68 kr. Tento obnos dostává z 
místodržitelského fondu.
   Chybujících72 zl.32 kt.  na  700zl. vč. hradí výkony za desátek 13 zl., 43,5 krejcarů a na 
fundace mešní 58 zl. 58,5 krejcarů.
   Od 22/5 1895 pobírá farář ročně 1393 K 50h. z berního úřadu a 270 K z berního úřadu z 
mešních nadací.
    Nezbytné připomínky k soupisu kostelních movitých věcí a drahocennostem.
Dotyčný seznam obsahující kostelní drobné svršky a skvosty se nalézá u každo- ročních " 
počů "/ vyúčtování / v k tomu  stávající knize. A takový seznam byl zde lehce zařízen a to 
spíše, že takové začlenění v důsledku vysokého nařízení z roku 1804 s těmito potřebnými 
připomínkami, aby v případě změny nebo předělávky stále se  /to zařízení / zachovávalo a v 
něm pokračovalo. Však různé poznámky ohledně těch drobných movitých věcí, které 
příležitostně  k odcizení mohou přijíti a u nichž na něčem záleží, by se měly zde s blíž 
výstižnými poznámkami nebo znaky popsat ku př. Zobrazení sledu roh období a ty na nich se 
nalézající vyobrazení, posvěcené obrázky a takto pak skutečná cena  zvonců. Stejně pak 



přiměřený popis  kalichů a monstrancí, včetně skutečné ceny, neboť když tyto krádeží jsou 
odcizeny, bude okamžitě jejich znaky a skutečnou cenu uvést. Zatím to účelem by bylo též 
velmi prospěšné poznamenat, kam při provedené krádeži tato okolnost neprodleně a povinně 
se ohlásí, aby se dlouhou dobu nemuselo teprve neplodně střílet, než se hodnota předmětu 
zjistí, v průběhu té doby zloději více místa  prostoru pro utajení spáchaného činu získají.
        Roku 1901 sjednáno  nové celé stříbrné, pozlacené ciborium. Obnos potřebný 240 Korun 
složili farníci.
 P. Karel Dolanský byl v Orlovicích farářem do listopadu 1942, kdy odešel do Nezamyslic na 
uprázdněnou faru po - Němci popraveném vl.dp. děkanovi Františku Kvapilovi. Po odchodu 
P. Karla Dolanského stal se administrátorem  v Orlovicích P. Ferdinand Kacelle , kaplan ze 
Suchdole - Jednotě u Konice, mariánském poutním místě, kde působil čtyři léta.     
                     

                     16   duchovní správce v Orlovicích a 9 farářem v Orlovicích 

          Ferdinand  Kacelle narozený ve Velkých Karlovicích, okr. Vsetín.Studium mu umožnil 
generální superior a zakladatel kongregace " Těšitelů " ve Vídni vldp. P. Josef 
Litomiský.Realné gymnázium spolku Komenský v důsledku toho ve Vídni III Schutzengasse 
31, v letech 1922 - 1935, kde byl posvěcen na kněze biskupem Dr. Josefem Schinzlem . 
Kaplanoval: v Kateřinkách u Opavy ve Velkých Opatovicích  u Jevíčka, v Jesenci u Konice a 
naposled v Suchdole - Jednotě.
      Investován na faru v Orlovicích dne 16. května 1943 vldp. P. Bohumírem Bunžou, 
kanovníkem  a děkanem vyškovským. 

      Roční odvody pod jakýmkoliv názvy 

Daně a odvody, které dotyčný kostel ročně při konci září je odvádět povinen, jsou 
následující: 
         Pozemková daň z polí ve vlastní správě.
 1.  -   Z těch nad medlovským mlýnem  ležících zádušních polí se odvádí ročně ku konci září 
pozemkové daně do vrchní správy berního okresu vysokého panství Ivanovice 5 zlatých 25 
krejcarů ( konvenční měny).
 2. -    Z tohoto ( zádušního pole ) u Málkovic se platí tamější obecní dávky  59 krejcarů
 3.  -   Z orlovských polí  včetně náhradní parcely opět do zdejší obecní dávky se povinně 
odvádí 1 zl.22 krejcarů ( konvenční měny).
           Výše označené daně musí být nynějšími nájemci vysokého předpisu převzaty a 
zaplaceny. V nutném případě ještě jakékoli jiné dávky, kdyby tytéž ( nájemce) měli 
postihovat, tak o těchto ( dávkách ) tyto stávající nájemce o požadavku informovat,  aby tímto 
kostelu nebyly k tíži připsány - což též při každém pronajímání v těch podmínkách výslovně 
musí být obsaženo. 
B.     Zeměpanské daně:
Mají se odvádět z existující kostelní hotovosti ..... 4 zl., 12 1/4 kr. (vídeňské měny).
Roku 1903 platil kostel pozemkové daně:
                a/  do Orlovic  21 K 16 h + obecní přirážky 4 K = 25.16 Korun
                 b/ do Málkovic  21 K 16 h + obecní přirážky 27 K = 22.43 Korun
Fara pozemkové daně 2 K + obecní přirážky 78 h =  celkem 2 K 78 h. 

       Seznam křížů, soch a Božích muk v obvodu obce Orlovské 



  1.   Kříž na hřbitově, Dřevěný kříž s plechovým obrazem Ukřižovaného byl lak sešlý, že 
farníci viděli a postavili nový. Týž byl zhotoven z dubového dřeva r. 1895 barvou žlutou 
natřen a na něm nalézá se obraz Ukřižovaného na plechu namalován, dole soška dřevěná 
bolestné matky Boží. Zhotoven byl naturalistou Sedláčkem z Bučovic, jenž kříž , malbu i 
sošku zhotovil za obnos 100 zl.Dub k tomu potřebný darovali podílníci v Orlovicích. Obnos 
za vyhotovení zaplatili farníci. 
Kříž tento znova natřen a opraven v roce 1902.  

   2.   Kříž pod kostelem na tak zvaných padělcích: Kříž tento byl nákladem obce orlovské 
postaven roku 1852 . Jest z dubového dřeva, obraz Ukřižovaného na plechu obstojně 
namalován. Obec orlovská se výnosem dne 10. října 1852 zavázala, že tento kříž vždy v 
dobrém stavu udrží a bude-li potřeba znovu postaviti. Opraven roku 1900. 

    3.   Kříž na újezdě při cestě k Málkovicím postaven nákladem obce orlovské roku 1855. 
Podstavec je z kamene. Kříž pak sám s pozlaceným písmem, Spasitel ze železa.Břemeno o 
udržení tohoto kříže ze strany orlovské jest dto 22.června 1855. Opraven roku 1900. 

   4.    Kříž k Novým Hvězdlicím východně od Orlovic postaven kříž roku 1870 dubový, 
řezanou barvou olejovou natřený. Obraz Spasitelův jest na plechu namalován.Břemeno o 
udržení tohoto kříže obcí orlovskou jest dto 5. října 1870 a 28. září 1870 nahrazen v roce 1901 
novým, opět dřevěný jenž v témž roce posvěcen. 

   5.    Kříž u zvonice v Orlovicích. Na návsi v Orlovicích dala Kateřina Kyseláková z Němčic 
postaviti dřevěný kříž s plechovým obrazem Ukřižovaného roku 1896 a byl kříž tento dne 30. 
září 1896 posvěcen farářem Fr. Kyselákem. Na udržení tohoto kříže věnovala Kat. 
Kyseláková 20 zl. , za které nakoupena je koom obligace č: 21527 - 5 ks, b. 1896 za 100 
korun s podílem 40 1/8. 

           Moravské Málkovice. 
    1.   Kříž nad obcí málkovskou u cesty k Medlovicím. Jest z dubového dřeva, olejovou 
barvou natřený s plechovým obrazem Ukřižovaného postaven nákladem obce Mor. Málkovice 
v roce 1883. K udržování tohoto kříže se zavázala obec málkovská reversem ze dne 23. září 
1883. Místo se nazývá " Na vinohrádkách". 
Kříž tento opraven jest v roce 1902.  

                                            Pamětihodné události.                               5255
      Svátek svátosti manželství Jeho c.k. apoštolského Majestátu byl oslavován těmi od 
veledůstojného farního duchovenstva při této příležitosti uspořádanými církevními opatřeními 
a s nimi spojenými rozmanitými skutky humanity a dobročinnosti a takovým způsobem byl 
oslavován, kterýž to způsob všeobecně nejpřátelštější ohlas nalezl. Využívám této příležitosti 
s obzvlášť neobvyklou radostí. Veledůstojný děkanát co nejzdvořileji poprosit, abych mohl 
vyjádřit duchovenstvu duchovního pastýřství za jeho nesmírně oddanou a velmi ochotnou 
spolupráci k velebení této vysoké slavnosti moje nejupřímnější poděkování a ujištění mohl 
vyjádřit, že budu přičítat na mé při každé příležitosti z části uskutečněné toto nynější 
podpořit / spoluúčastí /, vždy mezi mé nejhezčí vzpomínky z mé služební doby v tomto 
okrese / budu přičítat).Zároveň bych chtěl vysoký děkanát co nejúslužněji požádat, aby 
vysokému duchovenstvu můj nejupřímnější dík za mne u příležitosti mého ustanovení za 
krajského hejtmana prokázanou přátelskou účast oznámil.
      Vyškov dne 27. dubna 1854 krajský hejtman Winkler. 



                                                      1854
     V roce 1854 24. března vypukl v Orlovicích v čísle 3 oheň a čísla 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 a 17 a byla obětmi téhož. 

                                                      1856
      V roce 1856 dne 28. května 12 - 1/4 v poledne vypukl opět oheň a sice v č. 66 a v číslech 
66, 33, 35, 34, č. 4-3-2, 1 u bytu hajného jen na stodole a ve vepřínu včetně horního domu pak 
v. číslech 59, 58, 57, 56, 55, 54 a 53 mimo stodoly u č. 5 a 6 se všechny staly obětmi 
plamene.Budovy orlovské fary jsou ty nejlepší, jaké jsem kdy .... 

                                                      1857
      Dne 31. března 1857 v poledne ve 12 hodin vypukl v Málkovicích č. 22 oheň a č. 
1,2,3,4,5,6,7,8,21a,21b,22,23,24,25,37 a 38 se stala obětmi ohně 

                                                      1865
      V noci před svátkem nejsv. Trojice zlodějové vzavše žebřík od Jana Ševčíka na boudě 
otvorem se vedrali na kůr a vtáhnuvše jej za sebou po něm z kůru do kostela sestoupili a 
vykonavše zde své řemeslo dlouhoprsté z vnitřku chrámové dveře otevřeli a upláchli. Ráno 
přijda kostelník nalezl kostel otevřený u Svatostánku dvířka vypáčená, oltáře holé jako na 
Velký pátek a v prostranství za oltářem, které tehdy sloužilo v nedostatku sakristie, šoufata 
otevřená a vyprázdněná, ze skříní a na jedné z nich zřel zář z monstrance jen - noha byla 
násilím ulomená - a na druhé Melchiselek s velebnou svátostí z monstrance vyňaty a 
postaveny. Ještě v jistém citu aneb pověra, aby vyzrazeni nebyli, bránila jim při skutku 
bohuprázdném, že ještě horší zneuctění převelebné svátosti se nedělo. Svátek byl velmi 
smutný pro kněze a lid zatím k službám Božím se shromažďující - prádlo bylo všecko pryč a 
aby bylo možno služby Boží konati, musel mladší kostelník pospíšiti si do Prus, aby na zatím 
mohl prádla kostelního potřebného vyprositi.
Roku 1863 na nové prádlo přes 40 zl. se vydati muselo. jelikož bylo velmi mizerné - hadr - a 
nyní ani těch hadrů nebylo. Tak účty z 1865 vykazují stala se kostelu škoda přes 100 zlatých. 
- Ale jak se to mohlo stát, když přece jak dokázáno hlídka tam byla . S takovou hlídkou to 
samé každodenně opakovati může. Povinnost opakovati může. Povinnost hlídačů totiž jest od 
10 do 3 hod. na hlídce býti - od večera do 10 hod. a od 3 do rána o samotě stojící kostel sám o 
sobě zanechán jest. Ačkoliv tímto způsobem jen bylo možno, že v r. 1838 dva zvony z věže 
byly ukradeny, přece vše při starém zůstalo, aniž tato bohaprázdnost nebude sto změnu v 
hlídce učiniti.
                                                                                         Krayczy  -  farář. 

                                                          1866
     Památný to rok - píseň stará - " Zlé jest zlé - Branibor jest zde" opět se mohla zpívati- 
Prušáci i v této válce jako vždy hrabivost svou dosvědčili. Než naše zákoutí horské, lesem 
obklíčené nám bylo ochranou, neb Prušáci vyhýbali se takovým nebezpečenstvím v sobě 
skrývajícím se místům, a tak se stalo, že jen jednotlivci se do Orlovic dostali správu nesoucí 
jaká vojenská kontribuce do Vyškova se odváděti má, aneb kolik párů příspřeže na určitém 
místě vynajeti se mají.
     Tato všudy bezpečnost zde před Prušáky byla též příčinou. že c.k. politický úřad ve 
Vyškovský by Prušákům k službám býti nemusel, hned při prvním vtrhnutí jejich do 
Vyškova. Do Orlovic č. 53 se četníky uchýlit a berouce páni úředníci manželky a dítky sebou 
na faráře po 8 - dnech útulek vzali. Od kostela dalekohledem pohyhy vojenské na Hané se 
každodenně  pilně pozorovali, hřmění děl se naslouchalo, ale žádná zpráva k nám o postupu 
války  se nedostala tak sice, že první zprávu k námjiž po uzavření míru od eskadrony 



pruských hulánů. / které jsme za naše vojska měli, jekož vvš bylo odstraněno co klam  jejich 
by prozraditi mohlo / dýna byla kterou jsou slova: " Chvála Bohu, že jste  vytratili se konečně 
Prušáci: - ale smutnou nám zanechali totiž choleru, kterou dříve jejich řady řídly, kterou však 
nyní oběti své mezi obyvatelstvem  a na mnohých místech dosti četně vyhledala.Ve farnosti 
zdejší dosti mírně si počínala a nejen, že nikdo náhle neumřel, než i více než z polviny 
onemocnělých se uzdravila.. Obzvláště šťastné byli Orlovice, kde jen dvě osoby, a ti ještě 
vlastní vinou zemřely, jelikož přes 14 dní na průjem trpíce lékařskou pomoc nevyhledaly. V 
Málkovicích podlehlo této nemoci 14 osob. Celkem  asi 9 neděl bylo trvání ve zdejší farnosti. 
Nejosvědčenější prostředky na začátku onemocnění se prukázaly býti - paření nad horkou 
vodou, heřmávkové kapky a opium. Přední však jest nezachladit se a míti žaludek v pořádku.
                                                                                      Krayczy - farář. 

                                                       1867
       Nešťastný každý farář, který stavět a opravovat musí kostel a farní stavení a musí s lidem 
jednat, který ostatně dosti zámožný se zřejmou nevolí na vše hledí, nač by grošem přispívat 
musí a bez donucovacích prostředků se k ničemu nemá, když by to bylo sebe prospěšnější. To 
jsem okusil r. 1867 v tak hojné míře, že bych v noci byl raději utekl, než to dále nesl a 
konečně proti 2 největším surovcům i k soudu se utíkati a bych si pokoj konečně sjednal. 
Jednalo se o krytí kostela šindelem, omítka se musela na celém kostele obnoviti, nová 
sakristie stavěti a jiná oprava kostela a faře konati, jelikož páni předchůdci dlouhou řadu let 
málo nebo nic nedělali, kromě p. Křivánka. jsouce jen málo let a kdo nejdelší dobu tu byl za 
velkou čest to považoval, že jako otrhánek v rozškubaných rouších obřadních objeviti se 
může.Čím víra prý korouhev vojenská postřílena a roztrhána tím vzácnější. A proto se nic 
neopravovalo, nic nestavělo- - jen pár mizerných obligací státních za drahý peníz se koupilo. - 
S Boží pomocí přečkal jsem i to stavení a obtíže v domě  s tím spojené z kterých jen jednu 
uvádím. Střecha se musela otevříti vzhledem vyměnění některých krovů - nastalo počasí 
deštivé a pršelo a pršelo a lilo bez přestání, že na kůře bylo jezero do světnic to teklo na 
peřiny a nářadí, --- Co vše z kůru se ztratilo o tom pomlčím, ale milý bratře který to čteš, to ti 
radím, buď opatrnějším, totiž nevěř při stavění nikomu, a nebudeš muset oželet jako já. Když 
stavění a oprava ukončena byla ti samí farníci, jež byli by faráře ukamenovali proto a jemuž 
ani na jméno dostáti nemohli před každým se chlubili a vynášeli, co to vše podnikli a vyvedli 
- a sami zpozdilců si nadali, že se tak vzpouzeli a nerozumně hněvali --- " Ale jen něco začni - 
a bude to samá mela!" 

                                                          1870
        zřízen v Orlovicích  -  poštovní úřad.
                                                                                           Krayczy  -  farář.
                                                          1872 

     dne 29. října 1872 byla od Jeho Nejdůstojnější kníže "arcibiskupské Milosti " držena 
generální visitace, při které ráčila 3 krát cestu konati do kostela, a sice o
8 1/2 hod. ráno, kdež z Prus kde nocoval, do Orlovic dorazila a u Štelcových z kočáru 
vystoupila a s průvodem přes boudu k chrámu Páně se ubíral, 2- krát přes schody.Nechtěla 
Jeho Milost dříve tomu uvěřiti, že by na Hané kostel se nacházel, k němuž tak obtížný a v 
zimě někdy nemožný, teď ráčila, ale uznat, že kněz zde více vystojí nežli v nejobtížnější 
farnosti v horách Valašských. Vykonav generální visitaci, a biřmování skončil k 3. hod. se sv. 
požehnáním, a odjel k obědu do Vyškova. Bral jen snídani. Služebnictvo ve 12 hod. obědvalo. 
Po odchodu knížete Pána s jeho družstva teprve páni hosti stolovali.
    - visitace v archivu uložená.
V konferenci s představenstvem obojích obcí ráčil Nejdůstojnějši arcibiskup na to upozorniti, 



jak velice toho potřeba žádá, aby na blízku fary nějaká kaple se stavěla,-- ale mlčeli jako 
němí.
Nařízeno faráři, aby v té věci se ujal a o převedení co nejvíce se snažil. Stalo se dle nařízení, a 
když ústního ubezpečení z mnohé strany vzhledem příspěvků ve výši asi 300 zlatých došel, 
obrátil se na obec, aby ze středu svého 2 bezúhonných sousedů vyvolila, kteří by s farářem 
činili komitét vybírání těchto příspěvků dobrovolných, dočkat se, ale po mnohých týdnech 
ústního vyřízení obecním poslem daného, že slavná obec nikoho voliti nebude, aby farář jen 
sbíral jak je mu libo a až bude mít vše pohromadě, ať to obci oznámí, která pak místo na kapli 
před farou vykáže. Aby ochotnost obce v nejvyšším vrcholu ukázali pronajala obec místo na 
několik let.
                                                                                              Krayczy - farář. 

                                                          1875
     Nastěhoval jsem se dne 13. května  už byla na dvoře 1 sáha dřeva od obce orlovské 
darovaná, abych prý měl čím zatopit a nemusel kupovat. Vůbec musím vyznat, že takovou 
lásku a náklonnost farníků k duchovnímu jsem nenašel, jako v Orlovicích.Podporu jaké se 
mně za čas administrování dostalo od farníků ve všem čehož jest pro domácnost zapotřebí, 
věcem nejméně za 50 zl. r.č. a kdybych to byl musel kupovat, tož by nestačilo ani 70 zl..Píši 
tyto řádky jako návod  pro všechny nástupce.  
                                                            22.listopadu 1875.-Rudolf Hrbatý 

     Nastěhoval jsem se dne 25. listopadu 1875 do Orlovic, byl slavně uvítán a zakusil jsem 
mnoho dobrodiní od občanů orlovských nikoliv však od oveček málkovských, kteří ani 
slíbené náhrady za cestování a dovoz nábytku po železnici, ani vydání za 4 povozy vyslané 
obcí orlovskou nenavrátili a až k soudu to dojít nechali ( ač od domkářů na toto vydání 
vybrali).Odvolávajíce se jako židé před Pilátem: " My zákon máme a podle toho musí umříti", 
podle zákona nejsme povinni něčeho platiti. 

                                                           1876
      Po velmi obtížné a zvláště velikým množstvím sněhu způsobené zimě 1875 - 76 - počali 
občané orlovští za představeného Jana Vítka č. 16, Josefa Rešky č. 13. 
I. radního , a Jana Zlámala č. 10 - II. radního staré schody ke kostelu vedoucí trhati a nové 
schody počtem 158, z nich od spodu 78 kamenných a pak 80 dubových.  

                                                          1877
      p. Josef Hanke - varhany - St. Město u Uh. Hradiště - 200 zl. 

                                                          1879
      Taktéž dali farníci v březnu 1879 ulíti nejmenší zvon v Brně, který byl 8. dubna 1879 v 
Brně posvěcen na jméno bl. Jana Sarkandra, 20. dubna 1879 na Bílou neděli byl  zavěšen. 
                                                             8. března 1879      Teplíček - farář. 

                                                          1880
      Při svém příchodu do Orlovic nebyl chrám Páně, co se úpravy týká ve stavu neutěšeném a 
zanedbán. Jmenovitě starý nevkusný hlavní oltář jakož i kazatelna byly sešlé obraz starý sv. 
Patrona - děravý, cihelná dlážka vyšlapaná a vydrobená, obrovnávka částečně opravená, 
střecha děravá a celý kostel začuzený. Bylo první péčí stanovisko, opraviti a kostel zalíčiti, 
čemuž farníci byli velmi ochotni a což bylo také jejich nákladem opraveno. Taktéž i ve faře 
nákladem 105 zl. poskytnutým farníky jest mnoho opraveno, jmenovitě v kuchyni. Ohledně 
opravy kostela požádáno ke konsistoři i k vys. místodržitelství. Opravy povoleny. Náklad byl 



následující 950 zl. na nový oltář se sochou sv. Václava a za opravu kazatelny, na novou 
kamennou dlážku s dovozem 763 zl. 26 kr. a na opravu střechy a zdí 31 zl. 52 kr.,z čehož 1/3 
zaplatí náboženský fond. Velkostatek slavkovský dal 122 zl. 67 kr.,velkostatek ivanovský 50 
zl. (darem) a + Josef Koman z Orlovic 250 zl. na oltář, zbytek zaplatili farníci.Poznamenati 
sluší, že Doloplazský cukrovar, který měl zájem o pole velkostatku málkovského v Orlovicích 
a Málkovicích, část 230 zl. nám vypadající úplně odepřel, což při stávajících zákonech 
všeliký soud by býval marným  

                                                          1881
      Oltář k úplné spokojenosti vyhotovil brněnský pozlacovač p. Vojtěch Stříž, sochu sv. 
Václava méně zdařilou brněnský p.Dressler. Dlážku kostela dodal p. Vondruška. Dne 28. září 
1881 ponejprv jest při novém oltáři sloužena Mše svatá. 

                                                          1882
       Roku 1882 dne 22. března po několika parných dnech o 1 hodině po půlnoci udeřil blesk 
do kostelní věže a sjel po východní straně dolů.Přitom byla dřevěná věž úplně zničena. 
Hambalky nad kostelem z části z čepů vyraženy, zeď bleskem rozedrána a pak uvnitř i za 
oltářem. 70 tabulek v oknech vytlučeno. Následkem toho musela býti znovu pokryta a 2 nové 
sloupy vsazeny.Poněvadž pojišťovací společnost celou škodu nahradila neměla fara s tímto 
žádné vydání. 

                                                          1887
      Poněvadž roku 1887 byl obraz nad pobořeným oltářem tak sešlý, že se na kostel ani 
nehodil, daroval pan Jan Rangášek, správce nového dvora, dva obrazy - obraz sv.  .Jana 
Křtitele a sv. Filomény, jež byly malovány v Praze nákladem 70 zl. Roku 1890 byla zídka 
kolem fary. Téhož roku opravena střecha nad chlévy šindelem a karbolinem natřena. 

                                                           1895
       Roku 1895 na podzim byl kostel pokryt celý šindelem, z jara roku 1896 byl uvnitř i 
zvenku opraven a zastřešen což vyžádalo vše náklad 1238 zl.Při té přiležitosti byl také komín 
postaven pro kuchyni a stříška opravena.  

                                                           1897
       Odcházejíce na jinou faru nemohu opomenouti, abych své důst. nástupce neupozornil na 
zdejší farníky a neopravil poznámky svých pánů předchůdců. Při r. 1867 stýská dp.farář 
Krayczy na farníky, dp. farář Teplíček je zase chválí. Pravda leží asi uprostřed. Při stavbách a 
opravách viděl jsem všude ochotu, ale musíte s lidmi ne po vojensky zacházet, pak vykonají 
nemožné. Ba to , ale nebyli všichni tak hodní jak je měl můj předchůdce.Všude koukol mezi 
pšenicí. Nechci uváděti jmen, ale moji páni nástupci dozvědí se do zajista, kteří zdejší obecní 
nadělali mi dost mrzutostí, a že tedy radu, s nimi pozdaleka a je za dobře. Většina byla hodná 
ke mně, ano velmi hodná. Doufám, že tak bude i dále, což srdečně svým pánům nástupcům 
přeji.
                                                             14. března 1897  -   Kyselák 

                                                          1898
       Od Mariany Reškové, výměnkářky v Orlovicích, darován nový lustr za 100 zl.Téhož roku 
zjednány korouhve červené mládenci orlovskými za 40 zl. a korouhve fialové mládenci 
málkovskjými, kteří sebrali 22 zlatých, ostatek zaplacen z kostelního.Korouhve dodaly sestry 
Borovobajky z Řep u Prahy. Tohoto roku kladená nová dlažba v sakristii. Panny orlovské a 
málkovské opatřily hlavní oltář novými plachtami. Mužové a farníci dali novou zpovědnici za 



30 zl.
                                                                                         Jan Lízal - farář 

                                                          1899
       Kateřina Kyseláková t.č. v Němčicích darovala nový boční oltář bl.p. Marie se svícny a 
ostatním příslušenstvím v ceně 300 zl. Podobně známá dobroditelkyně Mariana Rešková z 
Orlovic darovala nový boční oltář sv. Josefa s mosaznými svícny a ostatním příslušenstvím v 
ceně 300 zl.Oba tyto boční oltáře dodal Fr. Cellav, řezbář z Olomouce.Oltář svěcený 13. 
května 1900. Zároveň svěceny nové korouhve. Při svěcení kázal dp. Antonín Dosedla, kaplan 
ze Švábenic. Téhož roku zjednal farář Jan Lízal nový tabonakl na hlavní oltář v ceně 80 zl. 
Kostel doplatil 29 zl. Tabonakl dodal Fr. Calker - řezbář z Olomouce. 
                                                                                          Jan Lízal - farář 

                                                            1900
      Opraveny nákladem farníků všechny  kříže  při cestách  a v Málkovicích  ve středu osady 
postaven nový křiž dřevěný. Téhož roku darovala známá dobroditelkyně Kateřina Kyseláková 
t.č. v Němčicích u Kojetína, rodem z Orlovic, novou visací lampu pro věčné světlo v ceně 35 
z-¨l. Šest svícnů mosazných na hlavní oltář daroval Jan Pospíšil svobodný to čtvrt láník z 
Orlovic v ceně 36 zl.Téhož roku opartřena křtitelnice novým vrchem z Peněz kostelních. 
Odbývána sv.missie. Komunikantů 630.
                                                                                         Jan Lízal  -  farář. 

                                                           1901 

       Farníci darovali nové stříbrné ciborium v ceně 240 korun.Ciborium dodala šeská firma 
Josefa Neškudly v Jablovinném nad Orlicí v Čechách. Posvěceno od p. biskupa Františka 
Bauera v Brně. Nákladem  obce orlovské postaven a posvěcen  nový dřevěný kříž v poli 
"Šeborsko ", zvaném.
                                                                                         Jan Lízal  -  farář. 

                                                            1902
      Zvlášť památným jest tento rok tím, že ráčila Jeho  Knížecí Milost náš nejdůstojnější 
Kníže - Arcibiskup Theodor Orlovice visitovati. Na stálou vzpomínku této vznešené návštěvy 
dali zbožní farníci orlovští postaviti novou kazatelnu za 800 K. Koupili novou sochu patrona  
farnosti sv. Václava, kterou jeho Knížecí Milost na prosby farníků ráčila při generální visitaci 
posvětila. Hlavní oltář znova natřen, varhany yvčištěny a celý kostel vně i zevnitř s velkou 
ochotou  opraven. Kazatelnu zaplatila Teretie Hálová vdova z Orlovic sama. V srpnu téhož 
roku zakoupila Kateřina Kyseláková, známá svou dobročinností pro kostel nový oltář Lurdské 
Panny Marie s novým Božím hrobem  za 800 K. od p. Cellera z Olomouce. Zjednána nová 
patronátní lavice, kterou koupil Farář  Jan Lízal za 60 K. ze svého. konkurence v tomto roce 
dala zalíčiti kostel zevnitř, všechna okna , všechny dveře natříti, na severní straně nové okno 
zasaditi.  

                                                          1903
     Dle přání nejd. knížete Arcibiskupa založen spolek na vymalování kostela v Orlovicích, 
jemuž Jeho Milost ráčila darovati 50 K. Pro chudé daroval státní úpis na 200 K. prvním 
jednatelem  uvedeného spolku jest Bedřich Hladký, rolník čis. 1 v Orlovicích.
Spolek sv. Terezie, jenž povstal r. 1901 má dnes 50 členů první předsedkyní jest choť 
místního nadučitele Anežka Musilová.
Darován nový ornát bílý v ceně 80 K. Pořízeno 5 fundací, mešních to nadací 1100 Korun - 



kapitál. Spolku sv. Terezie zakoupeny plechové květiny a věnec na oltář lurdské Panny Marie.
 Dne 20. července zemřel veliký papež Leo XII.
Dne 25. srpna hořelo na Boudě. Shořely dva domky.
                                                                                  Jan Lízal  -  farář. 

                                                       1904
    Perramontním spolkem darován kostelu nový červený ornát v ceně 80 K.
Dne 14. března t.r.  nastolen  nejd. arcibiskup František Baner, dříve brněnský biskup.
Pořízem nový koberec na stupně oltáře.
 Tento rok byl velmi suchý a pro zdejší krajinu neúrodný. Za to včelaři měli hojně medu,jejž 
nemohli zase odprodati. též červenka řádila mezi černým dobytkem.
                    Vidi  20. juli  1904                            Jan Lízal  -  farář.
                                                                             Mari Turma  -  viceděkan.

                                                      1905 

    Marie Rešková, spolu majitelka usedlosti č. 85 v Orlovicích, která dne 15. května 1905 
zemřela, poručila poslední vůlí na hlavní oltář ve farním chrámu Páně v Orlovicích, a na 
mešní nadaci věnovala 600 K.na hotovosti a přes dvě míry pole.
Kostel získal od patronátního spolku v Olomouci nový bílý ornát v ceně 80 K.
Spolek sv. Terezie v Orlovicích sjednal pro kostel nové velum za 74 K. 20 hal.  

 Omítka na kostele a farních budovách opravena.
Postaven u mlýna v orlovicích nový kamenný most se železným zábradlím a docílana  jízdní 
pošta mezi Orlovicemi a Vyškovem.
    Předplaceno katol. časopisů: 63 Křížů a 59 Marií. Pro Orlovice 40 křížů, 39 Marií a pro 
Málkovice 23 Křížů a 20 Marií. Rozprodáno 60 kusů " sv. Vojtěcha ".
    Předplaceny pro farníky tyto časopisy: " Hlas " týdeník, " Selské hlasy ", "Našinec ", 
"Pozorovatel ", " Náš dmov ". "Budoucnost ".
                   Vidi 21.6.  1906                                     Jan Lízal  -  farář.
                    Mauritius Turma  - vice decanus. 

                                                       1906 

      Škola v přifařených Mélkovicích rozšířena na dvojtřídku za 21.000 korun.
      Při letošních volbách  na zemský sněm, které letos dle všeobecného práva rovného 
volebního práva konaly se po prvé, dostal kněz dp. Jan Šrámek, docent v Brně:
V Orlovicích 90 hlasů a v Mor. Málkovicích 70 hlasů. Při užší volbě dostal p. Šrámek: v 
Orlovicích 92 hlasů, a v Málkovicích 45 hlasů.
     Předplaceno katol. časopisů: pro Orlovice 39 Křížů, a 38 Marií, pro Málkovice 18 Křížů a 
19 Marií.
     Rozprodáno měsíčně  60 kusů časopisu sv. Vojtěch.
Pro farníky předplaceny tyto časopisy: " Hlas " deník, " Selské hlasy ", Pozorovatel, 
Budoucnost, Náš domov.
Půjčováno hojně knih mládeži ku čtení.
Tento rok byl pro včelaře pohromou, medu ani kapky.
                  Maur. Turma                                              Jan Lízal  -  farář. 

                                                      1907 



      Opraveny vrchy kostelních lavic za 120 K. Rudolfem Hladkým, stolařem v Orlovicích. 
Kostel dal 24 K. ostatek hradila kostelní jednota. Pořízena nová bursa k nemocným z 
kostelního. V přifařených Mor. Málkovicích založen potravní spolek, jemuž v rukou soc. 
demokratických dlouhého trvání nepředpovídají.
      Orlovský nadučitel p. František Musil odešel co odborný učitel do Nov. Rousínova. Na 
jeho místo ustanoven p. Jos. Kadlčík.¨, bývalý nadučitel v Lovčičkách.
      Při volbě na říšskou radu obdrželi 4. května 1907:
Kněz     p. Šrámek v Orlovicích  53 hlasů v Málkovicích     37  hlasů
 lidovec p. Pokorný          "          42   "              "               18     "
            p. Dědek             "           12  "              "                70    " 
Při užší volbě dne 25. května  1907   obdrželi:
            p. Šrámek  v Orlovicích   71 hlasů, v Málkovicích    40 hlasů
            p. Dědek   v Orlovicích   33     "            "                 82    " 

Zvolen pak za poslance p. Šrámek docent v Brně.
V srpnu postižena polovina polností v Málkovicích hrozným krupobitím. Poškozené obci 
dostalo se přičiněním poslance Šrámka 600 K.státní podpory.
      Školní rozpočet v Orlovicích , kde rozšířena škola r.1897 za 12000K., zní na rok 1907 na 
600K. + ročnísplátku k dluhu také pak 600 K.celkem 1200K. Dluh v hypoteční bance 12000 
K. bude se spláceti 40 let  
     Katolické časopisy předplaceny na r. 1907 téhož druhu ve stejném počtu jako v    loni. Též 
30 kusů "Našeho věku ".
     Vidi visitatiene canonica                                          Jan Lízal  - farář.
     die 20. maji  1908 celebrata.                                  M. Turma - vicedecanus.

                                                            1908 

     Inbikonum papežské a císařské oslaveno 20.září t.r. zvlášť slavnostním spůsobem v kostele 
i ve škole.
     Velikonoční zpověď vykonalo 730 osob.
Spolek demokratický v Málkovicích dostal trhliny. Mnoho zklamaných členů vystoupilo. Též 
u potravního spolku demokratického tamtéž sschází již 500K. 

     Zděná ohrada zahrady nově ktyta: z části novým šindelem a ostatek starou břidlicí.Úroda v 
tomto roce na poli i v zahradách, kde housenky pilně sbírali, dobrá.Úroda  medu prostřední, 
rojů málo.
   Pro čtenářský spolek " Václav " v Orlovicích farář u rajhradských benediktýnů v Brně 
vyprosil a s části daroval celkem 150 svazků dobré četby.
Katolické časopisy předplaceny na rok 1908 téhož druhu a ve stejném počtu jako loni.
       Vidi visitatione canonika  16/6  1909.            Jan Lízal -farář.
        M. Turma vicedecan. 

                                                        1909 

       Kostel uvnitř vymalován Methodem Trněným z Pačlavic za 1204 K.Lešení dodali farníci  
zdarma. Od postavení lešení se zaplatilo 80 K. Též zevně kostel ve spodu cementem znova 
nahozen a líčení obnoveno. Varhany čištěny a zladěny  za 180 K. Čtyři nová okna na kostele  
dodal Rudolf Hladký, stolař z Orlovic za 180 K. Okna a dveře  znova všechny natřeny. Na kůr 
nové schody pořízeny. Schody ku kostelu vedoucí opraveny. Táž fara z venku znova olíčena, 
dvéře a okna natřena. Farní kancelář a chodba, předsíň  nově vymalovány.



      V Orlovicích obecí radnice rozšířena, obnovena a vystavěna nová mlékarna. Mlékárna 
stála 9000 K.
      V Málkovicích dohospodařil demokratický spolek potravní tak, že členové stratili 
dvojnásobný členský příspěvek, členové představenstva spolku a hlava demokratů se zastřelil. 
Při nových obecních volbách zvoleni  pak skoro všichni z řad klerikálů. Nastal obrat k 
lepšímu, ale draze byl vykoupen! Výstraha pro budoucnost.
      Katolické časopisy předplaceny jako loni.
Přitom 30 kusů " Našeho věku ".
                                                                                 Jan Lízal  -  farář. 


