
Skřítek Děkanátníček vám představuje  

KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE V 

SOBOTÍNĚ 

Kdy můžete kostel navštívit? 

Je to možné o nedělích 7., 14., 21., a 28. LISTOPADU v 11.15 

Do jaké farnosti kostel svatého Vavřince patří? 

Kostel svatého Vavřince v Sobotíně patří do farnosti Velké Losiny. 

Kde Úkolový list a obrázek skřítka Děkanátníčka najdete?  

Na stolíku v kostele. 

Co zajímavého jsme pro vás o kostele svatého Vavřince 

zjistili?  

Kostel svatého Vavřince v Sobotíně je 

pozdně renesanční stavbou s gotickými prvky. 

Kostel je zapsán na seznamu kulturních památek.   

Historie kostela je úzce spojena s historií obce. V 

roce 1350 je v listině, kterou bylo 

vytvořeno litomyšlské biskupství, uváděn v Sobotíně 

kostel i s farou. Další zmínka o kostele pochází z konce 16. století, kdy 

zde působil luterský pastor Pavel Braun. 

Současný kostel byl postaven na místě staré evangelické modlitebny v 

letech 1605–1607 za Jana ze Žerotína.   

V roce 1675 byl do Sobotína dosazen první stálý katolický farář.  V roce 

1678 byla v kostele přistižena žebračka z Vernířovic, která po přijímání 

vyjmula z úst hostii, neboť věřila, že když ji dá krávě, bude tato lépe 

dojit. Tento čin byl důvodem k zahájení neblaze 

proslulých čarodějnických procesů na Šumpersku. Ze Sobotína byli za 

domnělé čarodějnictví upáleni rychtář Axmann s manželkou. 

Připomínkou těchto událostí je pamětní deska u kostela.  
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Roku 1844 se patronem kostela stala rodina Kleinů. Albert Klein nechal 

upravit interiér kostela a zhotovit velkou část vybavení: nový oltářní 

stůl i s kamenem, sochařskou výzdobu hlavního oltáře a dvou bočních 

oltářů, kazatelnu a velký kříž u dveří do sakristie v presbytáři.   

V roce 1937 byla uskutečněna generální oprava celé stavby. V roce 1964 

byla opravena věž kostela, roku 1994 zpevněny krovy a nově pokryta 

střecha. Mezi lety 2005 a 2008 byla opravena venkovní fasáda. Poslední 

opravou bylo restaurování průčelí a soklu fasády v r. 2014. 

Co zajímavého jsme zjistili o Sobotíně?  

• Součástí obce Sobotín jsou vesničky Klepáčov a Rudoltice. 

• K významným památkám obce patří Mauzoleum rodiny Kleinů.   

• Výraznou dominantou obce Sobotín je sobotínský zámek 

s přilehlým parkem. Ten po několika opravách prošel zásadní a 

nákladnou rekonstrukcí roku 2012 a dnes funguje jako hotel.   

Kam se odtud můžeme vydat na výlet?  

• Pokud si chcete udělat příjemnou vycházku (cca 2, 5 km, cesta je 

zpevněná a vhodná pro kočáry), vydejte se od sobotínského 

kostela zadní cestou, která kopíruje víceméně hlavní tah na 

Skřítek, do nedalekých Rudoltic. Zde můžete navštívit rybářskou 

baštu nebo se podívat na dřevěnou zvoničku vedle parkoviště. 

• Pokud se vrátíte od kostela cca půl kilometru směrem k zámku, 

narazíte na modrou turistickou značku, po které dojdete do 

nedalekého Klepáčova k dřevěné kapli svatého Jana Nepomuckého.   

• Jestli nasvítíte zdejší zámek, můžete odtud vyrazit po modré 

turistické značce přes sobotínskou lávku přes Mertu až ke kapli 

Nejsvětější Trojice u Maršíkova.   

Co Vám můžeme doporučit? 

• Udělat si zajímavý „Děkanátní kostelový deník“, do kterého si 

můžete zapisovat Vaše postřehy či zajímavosti, lepit fotografie 

kostela, okolí i vás, prostě uložit si do něj vše, co vás napadne.  

• Krátce si popovídat s „domácími“ farníky. 

• Využít návštěvu kostela v úterý v 18.30, kdy se zde rovněž slouží 

mše s následnou adorací. 
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