OBNOVA EVANGELICKÉHO KOSTELA V HORNÍCH DUBENKÁCH
Stručná historie stavby
MODLITEBNA AUGSBURGSKÉHO VYZNÁNÍ
1786 postavena na pozemku Josefa Drápala z čp. 13
27. dubna 1786 slavnostně položen základní kámen, stavba trvala ½
roku a stála 912 zl., dříví, prkna, šindel, kámen, cihly a vápno darovali
lidé, sbírkou se vybralo 549 zl. 49 kr., zbytek rozdělen mezi členy sboru
(pro srovnání stála v té době míra žita 54 kr., k zaplacení modlitebny by
tedy bylo potřeba 2000 měr žita)
22. října 1786 slavnostně posvěcena
1797 postavena kazatelna a zadní kruchta
Interiér po roce 1954.
1806 doplněn oltář, dar od mlynáře Fr. Růžičky z Nové Vsi,
který daroval v roce 1837 na oltář i vázanou Bibli
1806 vydlážděna kamennými dlaždicemi
1840 pořízeny nové varhany od varhanáře Procházky z Dolní Cerekve,
které sloužily až do r. 1885, do té doby se zpívalo bez varhan
1846 vyměněna stará kazatelna za novou od truhláře Jana Nováka
z Markvarce
1853 ke kostelu se přestalo chodit z jihovýchodní strany (od domu
čp. 11), nově byla upravena stávající cesta od silnice
1878 nový oltář od truhláře Šetka z Domašína
1885 nové varhany od varhanáře Aloise Kudrny z Pardubic, sbírkou
vybráno 800 zl., varhany slouží dodnes
1894 nová kruchta, zvětšena okna, nezávislý vnější vchod na kruchtu z čelní strany
1952-1954 velká oprava a přestavba kostela, interiér zcela změněn (kompletní mobiliář, kruchta, dlažba, okna, malby),
nejspornějším momentem se stalo teplovzdušné vytápění kostela, kdy byla téměř 1/3 kostela podkopána, aby mohla
vzniknout kotelna, odkud měl teplý vzduch proudit do prostoru kostela, topení však nikdy nefungovalo, opravena byla
věž, klempířské práce provedl br. Kodym z Třeště, z Třeště dovezena nová kruchta, vybudován boční vchod na kruchtu,
kameník nedodal včas kamenné schody, proto se musely udělat z různých kamenných obložení a proto má první schod
vytesaný letopočet postavení kostela 1786, výmalba i nový interiér podle návrhu architekta Bareše, mobiliář vyroben
v Račicích u Vyškova, nová střecha s bobrovkou
29. srpna 1954 slavnostní znovuotevření kostela
1979 zřícení kazatelny, která byla nahrazena čtvrtou v pořadí podle návrhu Zdara Šorma
1982 dobrovolnicky provedena nová fasáda i nátěr věže
VĚŽ
1856 začala stavba podle návrhu stavitele pana Němce z Horní Cerekve, stavbu
provedl místní tesař Jan Bodlák, plechem ji pobil klempíř Kliment z Telče, kříž na ni
upevnil místní učitel Matěj Novák
27. září 1857 posvěcení věže
výška 10 sáhů, 5 střevíců a 5 palců, objem báně 5 střevíců a 2 palce, celkové
náklady 1053 zl., sbírkou vybráno 123 zl., zbytek rozpočítán mezi členy sboru
ZVONY
první zvon daroval mlynář Jan Chadim z vyhořelého mlýna Drdák u Řídelova, ten
však neměl dobrý zvuk
1863 pořízen druhý zvon od firmy Josef Hilzer z Jihlavy
1893 první zvon (drdácký) zaměněn za zvon zakoupený od sboru AV z Velké Lhoty,
druhý zvon (od firmy Hilzer) byl pro nesouzvuk se zvonem lhoteckým zaměněn
(dán do zvonice v Jihlávce) za zvon „Hus“, který církvi věnoval rolník Josef
Bělohrad z Klátovce
1942 rekvírován jeden zvon, na zbývající zvon se po roce 1990 opět pravidelně
a ručně zvoní

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách
horni-dubenky@evangnet.cz www.horni-dubenky.cz tel. 567 374 296
adresa 588 52 HORNÍ DUBENKY 54 č. bank. účtu 2600334134/2010

