1

Překlad německé části farní kroniky farnosti Veselá

V roce 1858
Je zde předeslána poznámka, že dřívější data vztahující se k faře Veselá se objevují
zapsána v účetní knize svazek II. Šestý farář na této farní benefici páter Josef Infanger,
rodem z Pardubic v Čechách, byl uveden 14. dubna 1858 na farní benefici Cholina a
jej následoval ustanovením dne 15. září téhož roku páter Josef Mikulka jako sedmý
farář ve Veselé. Tento se narodil roku 1818 ve Služíně na Moravě, byl vysvěcen na
kněze roku 1843 a byl předtím farářem v Hovězí.

1859
3. září roku 1859 se konala generální vizitace Její knížecí arcibiskupské milosti,
veledůstojného pana Fridricha Lankraběte von Fürstenberk, arcibiskupa z Olomouce.
Tato dorazila v devět hodin ráno v doprovodu velebného Canonicus a latere pana
hraběte Augusta von Belrupt a byli uvítáni pod kostelem u skromné slavobrány
panem farářem a shromážděným lidem a dovedeni do kostela. Její k. a. milost byla
tím nejvelebnějším vrchním pastýřem, která vstoupila na půdu této chudé farnosti.
Po vykonané mši, kterou celebrovala sama Její k. a. milost, katechizoval farář v
kostele a poté udělila Její k. a. milost 211 osobám svátost biřmování. Po přijaté
snídani následovala návštěva školy, poté fary. Její k. a. milost vyjádřila faráři svou
spokojenost, mimo jiné nařídila pořízení čtyř ornátů a opustila po druhé hodině
odpolední farnost za doprovodu duchovenstva a lidu až k mlýnu za zpěvu Te Deum
Laudamus.
Téhož roku byly pořízeny pro zákristii dvě nové nástěnné skříňky.
1860
V tomto roce byl pořízen ze sbírky farníků obraz Matky Boží Růžencové a 17.
června, třetí neděli po svatodušních svátcích, farářem požehnán. Je instalován na
hlavním oltáři a stál celkem 35 zlatých 65 rakouské měny.
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1861
Vysoce urozené1 c.k. místodržitelství povolilo pořízení 4 kusů nových ornátů, na
základě nařízení Její k. a. milosti z roku 1859, za 128 zlatých rakouské měny, jejich
pořízení bylo ve farním rozpočtu citelně patrné.
1862
Na jaře tohoto roku panovalo nezvyklé počasí. Vypadalo to, jakoby nemělo ze zimy
sejít a vegetace byla velmi zbržděna. 5. a 6. května napadlo tolik sněhu, že lidé z
pasek se v něm brodili po kolena a ještě 18. května byl vidět na střeše kostela den před
tím napadnutý sníh.Vegetace ale mohutněla neobvyklou silou a v tomto roku byla
dobrá senoseč. Boží vše řídící prozřetelnost byla zřejmá.
1863
Přecházejíce na rok 1863 je poznamenáno, že v tomto roku 5. a 6. a také ještě 17.
června panovaly mrazivé dny. 5. a 6. června zmrzly všechny brambory – naříkalo se
obecně - také místy zmrzlo obilí a celá obilná pole, zvláště u Valašského Meziříčí
nebyl žádný výnos.
U kostela byl zřízen ze sbírky farníků nový Boží hrob v celkové výši 75 zlatých r.m.,
rovněž kadidelnice z alpaky za 20 zlatých a jedna zbožná dobrodinka z Vídně
darovala na návrh h. fl.2 konzistoře přes spolek sv. Severína hezkou křížovou cestu.
Tato neznámá dobrodinná vyslovila přes místopředsedu spolku sv. Severína, pana
Franze Breitera, přání, aby se konala pobožnost křížové cesty alespoň v době postní
pod vedením nějakého kněze, což také farář za sebe a své nástupce slíbil.
Křížová cesta byla 15. listopadu slavnostně požehnána důstojným panem páterem
Benediktem Steinem, kapucínským řádovým knězem z Olomouce, za účelem získání
plnomocného odpustku.
V tomto roku také zřídil Michael Bechný z Veselé č.p. 6 na svém pozemku a půdě, na
pěšině z Veselé do Meziříčí, hezký kříž a okolkoval jej obligací ve výši 20 zlatých.
Byl požehnán dne 31. května v neděli Nejsvětější Trojice.
____________________________________
1

/ v originálu zkratka hochl. - hochlöbig = vysoce urozený. Možná by se dalo říct

nejurozenější nebo nejdůstojnější
2

/ h.fl. – neznámá zkratka vyjadřuje přívlastek vztahující se ke konzistoři
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V tomto roce zřídil Georg /Jiří/ Švaida z Veselé č.p. 19 mešní fond pro sebe a svou
ženu Mariannu s kapitálem ve výši 40 zlatých r.m., pročež byla zakoupena obligace
za 55 zlatých.
Je ještě poznamenáno, že v tomto roce svobodné dívky z celého farního obvodu
pořídily kazatelní3 sukno a závěs.
1864
V tomto roce musel být odstraněn dřevěný misijní kříž z roku 1854, protože hrozilo
jeho zřícení.
1865
Byl nahrazen odstraněný misijní kříž novým železným a byla podána žádost o
provedení malé renovace a vykonání požehnání nového misijního kříže velebným
panem páterem Bernardem Dwořáčkem, guardiánem kapucínů na Hradčanech v
Praze, načež žádosti důstojný k. a. ordinariát vyhověl a zároveň schválil zaplacení
nákladů.
Na základě farářem podané žádosti obdržel kostel v tomto roce od vysokého4 Spolku
k trvalému uctívání Nejsvětější Svátosti oltářní ve Vídni:
1 baldachýn, 1 pluviál, 1 bílé roucho, 1 červené roucho, 2 hole, 5 humerálů, 12
purifikatorií, 6 pal a 4 dřevěné, zlatem začištěné svícny/světla.
Také bylo zaznamenáno „na věčnou paměť“, že kostelu věnoval zvláštní pozornost
velebný pan Pius Heidenreich kurát vikář5 olomoucké metropole a ceremoniář
velebného pana světícího biskupa B. Thysebarta, neboť především jemu vděčí kostel
za křížovou cestu a také na této straně sepsaným dárkům. .
21. června byl podepsaný farář kanonicky ustanoven na faru Studnik
v šilperkském děkanství6.
Vše k větší slávě Boží.
Josef Mikulka
farář
__________________________________________
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/ možná sukno a závěs na kazatelnu

4

/ v originále je hohen – možná ve smyslu slavného

5

/ Kuratvikar – tak je v německém originálu. Význam této funkce se nepodařilo zjistit.
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/ Možná jde o Horní Studénky u Štítů – Štíty se dříve nazývaly Šilperk

