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Úvod
Poutní místo Maková Hora, či jen Maková, se nachází cca 10km východně od města
Příbram u vesnice Smolotely. Kopec na jehož vrcholu stojí kostel sv. Jana Křtitele a Panny
Marie z hory Karmel je v krajině orientován tak, že je dobře viditelný i z větší vzdálenosti.
Tento barokní skvost z počátku 18. století si nepochybně zaslouží větší pozornost. Právě proto
jsme se (my, skupina s pracovním názvem „Maková“) vypravili do přilehlých Smolotel,
abychom poodhalili alespoň část příběhu, který zdi kostela ukrývají.
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Cíle
1) Historie
-

Zdokumentovat historii kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie z hory Karmel na
Makové Hoře u Smolotel na Příbramsku

2) Popis
-

Sestavit popis kostela s plánkem a legendou.

3) Klášter
-

Vypátrat podrobnosti o údajném založení kláštera na Makové Hoře.

4) Mapa zdrojů
-

Shromáždit co možná nejvíce zdrojů týkajících se Makové Hoře.
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Metodika
1) Příprava
-

Vyhledávání informací v archivech (SOA Praha, NA Praha), Městské a Národní
knihovně v Praze

-

Hledání již vytvořených materiálů k Makové Hoře v tisku i na internetu.

-

Kontaktování zainteresovaných osob.

2) Práce v terénu
-

Zhotovení popisu a nákresu kostela a jeho půdorysu.

-

Uskutečnění rozhovoru s pamětníky.

-

Získávání informací z kronik a ostatních na místě sebraných materiálů.

-

Vyhledávání dalších informací ve Státním okresním archivu Příbram.

3) Zpracovávání
-

Vyhledávání doplňujících informací a materiálů v archivech.

-

Kompletace sborníku.

-Rozdělení práce
-

Tomáš Žatečka – kapitán skupiny, sběr dat a materiálů, historie, kompletace sborníku

-

Michal Kopenec – sběr dat a materiálů, historie, architektura, karmelitáni

-

Martin Sochor – popis exteriéru a interiéru, rozhovory s pamětníky, zvony

-

Vojtěch Mucha – plánek interiéru, rozhovory s pamětníky, kompletní
fotodokumentace
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1 Historie kostela1
1.1 Starší historie
Kostel na Makové Hoře nechal vystavět Jan Felix Chanovský – Krasilovský z Dlouhé
vsi architektem Karlem Antonínem Canevallem, synem Marka Antonína Canavalleho, který
vystavěl kostelní stavbu ve Vraclavi2, a jemuž se připisuje kostel sv. Jana Nepomuckého v
Hradci Králové z let 1714 – 1721 a kostel sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále pod
Třemšínem 1729 – 1732. Spekuluje se o tom, že se na stavbě podílel, především při
zhotovování plánů, i proslulý architekt Jan Blažej Santini.3
Na Samotného Jana Felixe přešly Smolotely, u nichž kostel stojí, po smrti Josefa
Chanovského Dlouhoveského, Rodina Chanovských tuto ves vlastnila už od roku 1605.
Stavba kostela probíhala v letech 1719 – 1722 a současně s ní byl údajně vybudován i klášter
pro řeholníky karmelitánské, příslušné prameny se však nepodařilo nalézt. Pomocný biskup
pražské arcidiecéze Jan Rudolf hrabě Špork dne 5. března roku 1723 vysvětil chrám na
Makové Hoře. Společně s vysvěcením přišli i dva karmelitáni zakládající bratrstvo sv.
škapulíře na Makové Hoře. Tito sebou přinesli i milostnou sošku Panny Marie Škapulířské.
Po smrti Jana Felixe řeholníci Makovou opustili, po zemřelém šlechtici nezůstal žádný kapitál
na správu areálu, bratrstvo však přetrvalo. V roce 1732 byly v dražbě Smolotely prodány a
roku 1740 pak přešly společně s Makovou na Zdeňka Jana Křepčického, který roku 1760
založil kapitál o 5000 zlatých stříbrných na výživu duchovního na Makové Hoře, a na místě
tehdy už vyhořelého kláštera bylo pro něj postaveno obydlí. Na oplátku musel duchovní
sloužit za Křepčické 4 mše svaté týdně. Za Josefa II., v roce 1785, bylo bratrstvo zrušeno.
Tehdy čítalo přes 4000 členů. Až deset let na to byl majetek bratrstva o 1660 zlatých
stříbrných převeden na chudinský ústav ve Smolotelech. Kronika kostela na Hoře Makové,
která byla zároveň kronikou obecní, byla založena Páterem Františkem Frankem roku 1836.
Páter Jan Šrámek působící na Makové Hoře v letech 1853 – 1865, zde obnovil Škapulířské
1

Celý text vychází z námi sestavené chronologie událostí, viz. přílohy. Pokud není informace dohledatelná

v chronologii, je zdroj uveden zvlášť.
2

Kol. autorů, Encyklopedie architektů, zedníků a kameníků, Academia, Praha 2004

3

NEUMANN Jaromír, Český barok, Odeon 1974, str.36, KOTRBA Viktor, Česká barokní gotika, Academia,

Praha 1976, str. 140, PREISS Pavel ,Italští umělci v Praze renesance, manýrysmus, baroko, Panorama, Praha
1986
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bratrstvo. Zařídil „jurisdikci“ (zařazení) z Říma od generála bosých Karmelitánů. Obnovil jej
z důvodu rostoucí horlivosti poutníků a zájmu lidí o duchovní dění na Makové Hoře. Byla
zřízena i kniha bratrstva. V roce 1877 nechal farář Vojtěch Šrámek vystavět křížovou cestu.
Farář Panocha pak sepsal a vydal brožuru o Makové s názvem Popsání poutního chrámu
Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v
Čechách. Tato byla roku 1887 vydána v nákladu 1000 kusů. V témže roce bylo znovu
obnoveno již opět zaniklé Škapulířské bratrstvo na Makové. Dva roky na to získal kostel dar
od Spolku Nejsvětější Svátosti Oltářní a to dvě bílé korouhve. Po panu Ranovníkovi, děkanu
Mirovickému, panu Josefu Rozsypalovi a otci Janu Kohoutovi zde měl roku 1892 primici i
velebný pán Jan Bučil.
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1.2 Novodobá historie
Maková Hora byla poctěna i významnými návštěvami, dne 7. srpna roku 1913 přijela
baronka Marianna "Siggelet" ze Solnohradu a přivezla faráři Vincentu Bosáčkovi z Říma
medaili konstantinovského jubilea. Působení Vincenta Bosáčka a jeho bratra Josefa Bosáčka,
blízkého spolupracovníka Mikoláše Alše, bylo vůbec zajímavou etapou. Traduje se, že
v tomto období zde fungoval i tzv. „čtyřnohý vodovod na Makovou“ (oslík určený pro tahání
vody znal cestu na Makovou zpaměti a tak sám chodil nahoru a dolu, přičemž lidé ve vesnici
mu vodu vždy nabrali). Malíř Josef Bosáček zhotovil malbu nad presbytářem.1
Během první světové války byly kostelu odebrány zvony pro válečné účely. Stejný
osud by potkal i varhany, ty se však byly zachovány pro svou historicko-uměleckou hodnotu.
Ve 30.letech 20. století byla provedena částečná rekonstrukce kostela. Roku 1952 byly za
faráře Mendlíka Makové odebrány matriky, stejně jako všem farním úřadům. Skončila tak
Farní kronika a zápisy o kostele, bohužel jen velmi sporé, byly nadále vedeny v kronice
obecní. Zápis z roku 1956 uvádí, že náboženství v obci výrazně sláblo a kostel byl jen málo
navštěvován. Zajímavou událostí je ovšem vykácení stromů roku 1957. Stalo se tak na
základě nařízení památkového úřadu, z důvodu rizika narušení stavby masivními kořeny
mohutných a starých stromů. Farář poznamenal, že se po vykácení okolí kostela velmi
změnilo, a to k horšímu.
Na Makové dále bydlela jen kuchařka po faráři Mendlíkovi a farář sem docházel z
Pečic. Byl však často nemocný a tak sloužil mše většinou jen v Pečicích. Hodnocení stavu
kostela z roku 1981 poukazuje na vichřicí ulomený kamenný kříž a katastrofální stav fasády.
V průběhu celých 80. let se stav chrámu rok od roku zhoršoval, napomáhali tomu i vandalové,
kteří rozbíjeli okna. V roce 1989 stanovaly na Makové děti z pionýrského tábora v
Zalužanech od fakultní nemocnice na Bulovce. Rozdělávaly si oheň u paty hlavních schodů,
rozebíraly taras (zatímco vedoucí na tarasových kamenech seděli a pokuřovali) a sekaly dříví
na schodech. Kostel jeden čas obepínalo lešení, ovšem oprava nijak nepokročila a to až do
roku 1990. Tehdy arcibiskupství věnovalo na rekonstrukci 200 000 Kčs., což ovšem nestačilo.
Byl ale dokončen rozvod elektřiny na farské zahrady. Při generálních opravách byla sňata
socha Panny Marie Immaculaty z průčelí. Vyřezávané sochy z dílny Mistra Mayera byly
ukradeny v roce 1992. Škoda byla vyčíslena na jeden milion. Po této události mělo být
vybudováno poplašné zařízení, ale nebyly na to peníze. Kostel byl pojištěn proti požáru a
povodním. Teprve v roce 1993 započaly práce na obnově fasády, uskutečněné firmou Avastav
1

Zpravodaj ČSL Příbram, 2/1988
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z Něčína. Co se duchovního dění týče, mše svatá se tu konala každou neděli, kněz dojížděl ze
Slivice u Milína. Každou první sobotu v měsíci se konala Mariánská sobota. Na Makovou
byla zavedena elektřina roku 1995 firmou Elektrostav Strakonice. Byla provedena výměna
hlavních dveří. Samozřejmě došlo na vnitřní elektroinstalaci, ta byla dokončena následujícího
roku, kdy byla též vsazena nová okna. Roku 1997 přijela návštěva - velvyslanec z Vatikánu,
nuncius Giovanni Coppa. Varhany byly připojeny na elektriku a byly položeny nové schody
ke vchodu. Ty původní byly přeorientované dozadu. Tři roky na to proběhly stavební úpravy
jako dokončení okenic a dokončení oprav levé sakristie, následně i oprava varhan.
Návštěvnost začala stoupat. František „Angelo“ Homola, duchovní správce Makové a člen
řádu františkánského, se věnoval všem návštěvníkům Makové. Sháněl peníze na nejrůznější
opravy kde se dalo.
Během „korunovace na Makové”, v květnu roku 2002, byla instalována 800 kg vážící,
restaurovaná socha Panny Marie Immaculaty, jenž byla začátkem devadesátých let poškozena
(scházela hlava a část trupu s pravou rukou) a o jejíž opravu se zasloužil pan Petr Váňa. K
posvěcení kopie sošky škapulířské Panny Marie s Jezulátkem, jejímž autorem je pan Švagr
z Konětop, došlo roku 2003. Následně byl dozděn obvodový taras. V roce 2005 nastoupil po
faráři P. Jaroslavu Karasovi na Makovou farář P. Bohumil Richter. Dnes kostel funguje pouze
každou první sobotu v měsíci a o všech svátcích týkajících se Jana Křtitele a Panny Marie.
Nasvícení není v provozu a střecha potřebuje opravit.
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2 Popis
2.1 Popis Exteriéru kostela na Makové Hoře
Barokní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karelské nacházející se na Makové
hoře poblíž vesnice Smolotely je jedním z nejtypičtějších a nejčistších staveb co se barokního
slohu týče. Ke kostelu vedou dvoje schody, jedny od západu a druhé od východu. Stejně tak je
tomu i s kříži, které se tyčí před oběma vchody do kostela. Jeden pochází z roku 1650, druhý
z roku 1850. Na těchto křížích se dají dodnes rozeznat stopy po rekonstrukci z let 2000 –
2001.
Při prvním pohledu na kostel vidíme dvě věže v přední části kostela a v pozadí za
hlavním štítem prosvítající šindelovou cibulovitou kopuli. Ve štítu se nachází výklenek do
něhož je uložena socha sv. Jana Křtitele často zaměňována se sochou Ježíše Krista.1 Ve
výklenku byly dříve zároveň umístěny hodiny. Nad sochou nalezneme další sochu, a to Panny
Marie. Tato socha je dnes po rekonstrukci. Poslední zajímavou věcí v kostelním průčelí je erb
rodiny Chanovských nacházející se přímo nad vchodem.
Po stranách průčelí se nachází dvě vížky uschovávající čtyři zvony, dva v severní věži
dva v jižní. Ty dva novější sem byly dodány za působení kostelníka řeholníka-františkána
Františka Angela Homoly v roce 2000. Vnitřek vížek je prosvětlován kruhovými a
obdélníkovými okny a obě vížky jsou – stejně jako hlavní kopule - pokryty jsou stejně jako
hlavní kopule šindelovou střechou.
Celá stavba je velmi členitá, nabývá tak dojmu, že části byly v průběhu let
dostavovány, ač tomu tak není. Kostel nebyl, až na několik restaurací a drobných doplňků,
nikdy přestavován.

2.2 Popis interiéru kostela na Makové Hoře
1

KOŠNÁŘ Julius, Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Cyrilo - Methodějská knihtiskárna a
nakladatelství Kotrba, Praha, bez datace (1903), str. 92
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Střed kostela byl koncipován jako příčně položená elipsa se dvěma hranolovými
věžemi v průčelí a přístavky presbytáře, sakristie a oratoře na opačné straně.1 Čtvercovému
presbytáři vévodí hlavní oltář. Na oltáři je obraz sv. Jana Křtitele na poušti, který křtí Ježíše
Krista. Pod ním se nachází soška sv. Panny Marie Škapulířské s Jezulátkem, původně
vyhotovená z hruškového dřeva. Soška stojí na svatostánku, na kterém je zobrazen obětní
beránek se sedmi pečetěmi. Na oltáři je látkové antependium s nápisem: „Pod ochranou tvou
se utíkáme sv. Boží rodičko.“ Na vrcholu oltáře je sousoší dvou andělů a Boha otce, který
v levé ruce drží zeměkouli a pravou ukazuje směrem k ministrantské sakristii. Sakristie jsou
po obou stranách kněžiště, vlevo je ministrantská, vpravo kněžská. Nad sakristiemi se nachází
dvě oratoria, dříve sloužící pro vyšší vrstvy. Po nějaké době byla jedna z nich přestavěna na
obytnou místnost. Jeden čas v nich přebýval např. františkán-kapucín František Angelo
Homola. Dnes jsou tyto prostory užity jako sklad pro přebytečné věci. Zajímavostí kněžiště je
stropní malba od Josefa Bosáčka, která zde byla namalována na místo neznámé omylem
zabílené malby. Dnešní malba vyobrazuje Ježíše soudce, který drží v levé ruce knihu s alfou a
omegou. V jeho pozadí se nachází latinský text: „Ego sum qui sum“ neboli: „Jsem, kdo
jsem.“ Okolo Ježíše jsou malby čtyř evangelistů. Nalevo v zadní části je vyobrazení Jana jako
orla. Dále směrem napravo je Matouš. Poté v přední části vpravo je Lukáš. Poslední je lev
znázorňující Marka.
V kostelní lodi můžeme nalézt další tři vedlejší oltáře. Ten jenž se nachází při vstupu
vlevo je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a hned vedle něj je umístěna soška sv. Františka
Xaverského. Naproti prvnímu oltáři je druhý s obrazem sv. Anny učící Pannu Marii vlevo se
soškou sv. Terezičky. Poslední oltář s obrazem přijetí škapulíře od Panny Marie se nachází po
levé straně druhého popsaného oltáře. Každý z těchto oltářů se vyznačuje tím, že na svém
vrcholku má symbol Nejsvětější Trojice. Další zajímavostí makovských oltářů je, že jsou
v nich stále části ostatků svatých. Podél obvodu centrální části si můžeme povšimnout čtyř
pilastrů, které rozdělují stěny do čtyř částí a jsou zakončeny zdobenými hlavami s obličeji
andělíčků, z nichž každý má svůj vlastní výraz. Mezi každými dvěmi pilastry pak najdeme
výklenek, v němž je umístěna socha jednoho z našich světců. Zprava od hlavního oltáře a ve
směru hodinových ručiček to jsou: socha sv. Ludmily, sv. Norberta, sv. Jana Nepomuckého a
socha sv. Václava, která je však jako jediná bílá, kvůli krádežím, které probíhaly po revoluci.
Socha Václava je tedy pouhá kopie. Nad každou z těchto soch je umístěná malba jednoho
z církevních učitelů. Když to vezmeme podle stejného systému jako u soch, tak to jsou zprava
1

Poutní místa jižních Čech, str 127
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od oltáře: Augustin, Ambrož, Jeroným a Řehoř. Pokud se podíváme ještě výše, uvidíme
velkou nástropní malbu s výjevem stětí sv. Jana Křtitele. Uprostřed se nachází kat držící hlavu
Jana Křtitele, vlevo stojí Herodes se svými sluhy a dalšími postavami, vpravo stojí Salome
v pozadí se svou Matkou a nad nimi jsou andělé, z nichž jeden svírá v ruce ratolest, symbol
nevinnosti a svatosti.
V západní části na kostel přiléhá poslední část Makové. Nachází se zde vchod do
kostela. V druhém patře můžeme nalézt varhany zdobené dvěma andělíčky, které po zavedení
elektřiny na Makovou byly napojeny na elektrický pohon. Vlevo od nich visí obraz zrození
Ježíše Krista a napravo je pak značně omšelý obraz Tří králů. Tento obraz však není jediné
umělecké dílo ve špatném stavu nacházející se v kostele, například stropní malba nad
kruchtou je dnes naprosto nečitelná. Čelo kruchty je zdobeno plastikami hudebních nástrojů.

Plánek

13

Popis plánku
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1 - hlavní vstup
2 - jižní věž – vstup na kůr
3 - severní věž – vstup na kůr
4 - kůr s varhany
5 - zpovědnice
6 - socha sv. Jana Nepomuckého
7 - nově zrestaurovaná socha sv. Václava
8 - socha sv. Ludmily
9 - socha sv. Norberta
10 - oltář nanebevzetí panny Marie
11 - boční oltář s obrazem sv. Anny učící pannu Marii
12 – boční oltář s obrazem Předání svatého škapulíře
13 - korouhev s vyobrazením předání svatého škapulíře
14 - kazatelna
15 - mramorová křtitelnice
16 - socha svaté Terezie (nepůvodní)
17 - věčné světlo
18 - hlavní oltář s vyobrazením Ježíšova křestu, sochami Boha Otce s anděly a soškou Panny
Marie Makovské
19 - zadní vchod
20 - sakristie pro kněze
21 - sakristie pro ministranty
22 - schody do pravého oratoria
23 - schody do levého oratoria
24 - zazděný vchod
I-XIV – 14 zastavení křížové cesty
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Strop
a – symbol evangelisty Jana – orel
b – symbol evangelisty Matouše – člověk
c – symbol evangelisty Lukáše – býk
d – symbol evangelisty Marka – lev
e – vyobrazení sv. Augustina (4 církevní učitelé)
f – sv. Ambrož (4 církevní učitelé)
g – s. Jeroným (4 církevní učitelé)
h – sv. Řehoř (4 církevní učitelé)
i – velká původní freska Stětí Jana Křtitele
j – stropní freska Ježíše Krista soudce
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2.3 Podrobný popis
Kněžiště
Hlavní oltář
Protože je kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli, na hlavním oltáři nalezneme obraz tohoto
světce na poušti, jak křtí Ježíše Krista (dle novozákonního výjevu). Tento obraz namaloval E.
Neuman v roce 1921.
Pod obrazem, na oltáři stojí svatostánek. Na něm je vyobrazen obětní beránek a sedm
pečetí. Na svatostánku stojí soška Panny Marie Škapulířské. V levé ruce drží Jezulátko, v
pravé potom škapulíř, na hlavě se jí nachází koruna.1 Tato soška je mnohem starší než kostel
sám a sem byla přinesena karmelitány při jeho založení. Dnes je zde (jako v případě v
podstatě všech cenných děl v kostele) pouze kopie zhotovená Janem Švagrem z Konětop,
originální soška se nachází v depozitáři. Kopie sošky byla vysvěcena v roce 2003.2
Na oltáři je antependium s nápisem „Pod ochranu tvou se utíkáme sv. Boží rodičko“,
což je začátek mariánské modlitby (Pod ochranu tvou). Nad obrazem, na vrcholu oltáře,
nalezneme vyobrazení Boha otce s anděly. Bůh Otec v levé ruce drží zeměkouli, pravou
ukazuje směrem k ministrantské sakristii. Zde patrně dříve něco stálo, nebo byl pootočen a
ukazoval jinam. Za ním je velké oranžové kolo, které, při východu slunce, naznačuje boží zář
a slávu.
Po stranách jsou ještě dva andělé, které spolu s horní částí oltáře zhotovil Josef Seitz,
v letech 1745-1746. O 12 let později byla další rekonstrukce od Kašpara Geschwandtnera a
poslední proběhla v roce 1896.3
Sakristie
Po obou stranách oltáře jsou vstupy do sakristií. Pravé dveře ústí do sakristie kněžské,
kde se přede mší připravuje kněz. Z této sakristie vedou jedny ze čtyř schodišť do kopule.
Pokud však v půlce schody opustíme, dostaneme se do pravého oratoria.
Levé dveře ústí do ministrantské sakristie, kde se na mši připravují ministranti. Zde se
dnes nachází přebytečné sochy a předměty, které z kostela odstranil nynější farář Bohuslav
1

KOŠNÁŘ Julius, Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Cyrilo - Methodějská knihtiskárna a

nakladatelství Kotrba, Praha, bez datace (1903), str. 92
2

týdeník Periskop, č. 31., ročník 14 (2003)

3

GUTWIRTH Jiří, Smolotely 2006, Obecní úřad Smolotely, Smolotely 2006, str. 27
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Richter. Do druhého ze schodišť, které odtud vede, dříve ústily boční dveře. Ty byly zazděny
po četných porevolučních krádežích, z nichž většina byla provedena právě těmito dveřmi.
Pokud po těchto schodech vystoupáme výše, dostaneme se do levého oratoria.
Oratoria
Oratoria dříve sloužila pro vyšší vrstvy, aby nemusely v kostele sedět s „chudinou“.
Jejich původní účel byl však pravděpodobně spojen s klášterním úmyslem tohoto kostela.
V době, kdy zde bydlel mnich František Homola, bylo pravé oratorium přestavěno na malou
obytnou místnost. V ní se nachází klekátko, postel, židle a topení. Za oknem této místnosti se
rozprostírá krásné panorama okolní krajiny. Levé oratorium dnes slouží

jako sklad.

Nalezneme zde další vyřazené sochy anebo třeba boží hrob, používaný na Velikonoce.
Obě oratoria byla pravděpodobně vytápěna kamny, která se nacházela v sakristiích.
Malby
Nad oratorii jsou patrné zbytky starého nápisu, který byl však částečně zabílen. Jedná
se pravděpodobně o žalm 121 (dle verze z novovulgaty): Laetatus sum in eo quod dixerunt
mihi: In domum Domini ibimus. Stantes iam sunt pedes nostri in portis tuis Jerusalem.
Na stropě nad kněžištěm se nachází malba od významného malíře 19. století Josefa Bosáčka.
Ten jí namaloval v době, kdy zde byl knězem jeho bratr Vincent (pohřben na smolotelském
hřbitově), na podkladu původní malby, která však byla nedbalostí zabílena.1 Malba zobrazuje
Ježíše Krista soudce. V levé ruce drží knihu se znaky Alfa a Omega, což znázorňuje počátek i
konec, tzn. jeho nekonečnost a původ za vším, co jest. V pozadí za ním se nachází nápis „Ego
sum, qui sum“, nebo-li „Jsem, který jsem“. To je citát z exodu (druhá kniha Mojžíšova-3;14),
vztažený na Ježíše Krista, což je výjimečné, vzhledem k tomu, že se jedná o starozákonní
úryvek. Jde o zvýraznění jedinečnosti Boha a jeho nejvyšší existence.
Okolo Ježíše Krista se nachází malby čtyř evangelistů. Nalevo v zadní části je
vyobrazení Jana jako orla s textem: „Na počátku bylo slovo.“ Dále směrem napravo je Matouš
s okřídleným člověkem a text: „Kniha rodu Ježíše Krista.“ Poté v přední části vpravo je Lukáš
jako okřídlený býk a nápis: „Poněvadž mnozí usilovali“. Poslední je Lev znázorňující Marka
a text: „Počátek evangelia Ježíše Krista“. Tyto úryvky jsou vždy první slova evangelia
jednotlivých evangelistů, podle kterých jsou jim přiřazeny tyto symboly.

1

KOŠNÁŘ Julius, Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Cyrilo - Methodějská knihtiskárna a

nakladatelství Kotrba, Praha, bez datace (1903), str. 92
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Ostatní
Před hlavním oltářem se nachází dnes používaný nový oltář. Vedle něj stojí nový
ambón, který sem nechal postavit mnich František. Před oltářem ještě donedávna stálo
klasické zábradlí, jež také nechal odstranit nynější farář Bohumil Richter. Nad oltářem vlevo
se nachází původní kované věčné světlo z první poloviny 18. století.
Za hlavním oltářem pod kobercem můžeme nalézt starou „výlevku“. Ministranti
strkali šestimetrovou tyč a stejně nedosáhli na dno.1 Dnes je ale díra zasypaná. Poznáme ji
pouze podle dlaždice s kovovým kroužkem, kterou je možno vyndat.
Chrámová loď
Boční oltáře
V hlavní lodi nalezneme další tři oltáře.Ten, který se nachází vlevo je zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie. Nalezneme na něm malbu s tímto výjevem a sošku sv. Františka
Xaverského. Naproti tomuto oltáři se nachází druhý s obrazem sv. Anny, která učí Pannu
Marii.2 Vlevo na něm stojí soška sv. Terezie. Nahoře se nachází několik andělů. Jeden z nich
drží velký prsten, který znázorňuje věrnost. Poslední oltář s obrazem Panny Marie, která
předává představiteli karmelitánů, klečícímu sv. Šimonu Stockovi 16. července 1251 škapulíř,
se nachází po levé straně druhého oltáře.3 Nad obrazem je malá soška sv. Jana Nepomuckého.
Na vrcholku každého z těchto oltářů ještě nalezneme symbol Nejsvětější Trojice (s okem
v trojúhelníku) a několik andělů, kterých je obecně v kostele velice mnoho. Další zajímavostí
makovských oltářů je, že jsou v nich stále uloženy části ostatků svatých.

Pilastry
Podél obvodu centrální části si můžeme povšimnout čtyř pilastrů, které rozdělují stěny
do čtyř částí. Všechny jsou zakončeny zdobenými hlavami s obličeji andělíčků, z nichž každý
má svůj vlastní výraz. Mezi každými dvěma pilastry pak najdeme výklenek, v němž je
umístěna socha jednoho z našich světců. Pokud začneme vpravo od hlavního oltáře a půjdeme
po směru hodinových ručiček, tak to jsou: socha sv. Ludmily, sv. Norberta, sv. Jana
Nepomuckého a socha sv. Václava, která je vyrobena nově podle původní sochy, která byla
ukradena v roce 1992.
1

výpověď pana Mendlíka

2

Encyklopedie řádů, str.225

3

výpověď faráře P. Bohumila Richtera
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Malby
V rozích stropu (nad pilastry) jsou vyobrazeni čtyři církevní učitelé. Zepředu zprava
od oltáře jsou to: sv. Augustin, sv. Ambrož, sv. Jeroným a sv. Řehoř.1 Nad nimi na stropě se
nachází velká nástropní malba s výjevem stětí sv. Jana Křtitele. Uprostřed klečí kat držící
hlavu Jana Křtitele, vlevo v červeném rouchu a bílém turbanu stojí Herodes se svými sluhy,
vpravo stojí Salome v pozadí se svou matkou a nad nimi jsou andělé, z nichž jeden svírá
v ruce ratolest, symbol nevinnosti a svatosti. Tato malba je původní a nikdy nebyla
restaurována a přesto je velice zachovalá.
Ostatní
V hlavní lodi je na každé straně jedna řada dřevěných lavic. Ty zde nechal postavit již
zmiňovaný mnich František, namísto stávajících židlí. Dále se mezi oběma oltáři v pravé části
nalézá mramorová křtitelnice s nápisem: „Z milodarů katol. krajanů amerických pořídil Josef
Mendlík farář na Makové l.p.1923.“ Vlevo vpředu je původní barokní kazatelna.
„Pozoruhodná svojí řezbářskou prácí jest kazatelna, na níž některé partie velmi dobře jsou
provedeny; za to podstavec její i schodiště velice jsou nevkusny.“

2

V ní je symbol jazyka

svatého Jana, který znázorňuje mlčenlivost. Na ní se nachází holubice se září kolem sebe,
která je symbolem ducha svatého, který má prostřednictvím kázání na přítomné působit. Dále
na ní nalezneme nápis „Kdo z Boha jest, slovo boží slyší.“
Po obvodu stěn zde nalezneme i kolorovanou litografii křížové cesty z devatenáctého
století. Vzadu za lavicemi nalezneme dvě původní zpovědnice. Na pravé z nich se je socha sv.
Jana Nepomuckého a na levé zrestaurovaná socha Máří Magdaleny držící zlatou lebku.

Západní část
Vchod
V této části je umístěn hlavní vchod do kostela. Po krádežích sem byly 6.4. 1995
umístěny nové okované dveře a vchod byl celkově opraven. Zajímavostí je například i to, že
starý kamenný práh, který byl dříve zde, je nyní umístěn v zadním vchodu (za hlavním
1

výpověď faráře P. Bohumila Richtera

2

PODLAHA Antonín, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu příbramském,

Archeologická komise při české akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha, 1901,
str. 63
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oltářem). Zde si můžeme všimnout prochozené prohlubně v místě, kde poutníci vcházeli do
kostela. Po obou stranách vstupu jsou dveře, které vedou na kůr a potom dále do věže.
Kůr
Na kůru můžeme nalézt původní varhany zdobené dvěma andělíčky. Tyto unikly jen o
vlásek zničení během první světové války, kdy se slévaly veškeré kovy. Varhany na Makové
však byly osvobozeny centrální rekvisiční komisí dne 3. července 1918.1 Původně byly
otočeny zády ke kněžišti, později však byly přestavěny tak, aby varhaník viděl na kněze.
V roce 1998 pak bylo shromážděno dostatek peněz na jejich rekonstrukci. Po zavedení
elektřiny na Makovou pak byly napojeny na elektrický pohon. Vlevo od nich (při pohledu
dopředu) visí značně zašlý obraz zrození Ježíše Krista a napravo je pak obraz Tří králů, který
je v ještě horším stavu. Tento obraz však není jediné umělecké dílo ve špatném stavu
nacházející se v kostele, například stropní malba nad kruchtou je dnes naprosto nečitelná.
Poznat jsou pouze dvě tváře, nejspíše andělů, a nohy s hnědým hábitem.
Čelo kruchty je zdobeno štukovým reliéfem hudebních nástrojů.
Zvony
Původní zvony byly za první světové války zabaveny pro válečné účely jako lití
munice apod. Byl zde zanechán pouze jediný, ten nejmenší, zasvěcený sv. Agátě a sv.
Felixovi z roku 1719 a vážící okolo 70kg. Tento zvon zde sloužil sám do roku 1929, kdy farář
Páter Václav Lefner daroval makovskému kostelu nový. Tento zvon byl zasvěcen sv. Václavu
a umístěn do jižní věže. Byl ulit R. Manouškem v brněnské dílně a autor na zvon vyryl nápis:
„sv. Václave nedej zahynouti nám i budoucí.“ Tento zvon váží 120kg.
V roce 1999 byly ulity další dva zvony tentokrát rodinou Ditrichů z Brodku u Přerova.
Tato rodina dokonce na oba zvony slevila 50 tisíc korun. První ze zvonů je zasvěcen Bolestné
matce Boží Svatokarmelské, Krista Ukřižovaného a má tón H. Ve zvonu je vyryto několik
textů. První z nich se nachází pod vyobrazením ukřižovaného Ježíše Krista v srdci a hlásá:
„Nejsvětější srdce Ježíšovo, kopím pro nás probodené, my prosíme o tvoji lásku.“ Druhý je
pod vyobrazením posvátného kostela na Makové a praví: „Svatyně maminky Boží Panny
Marie svatokarmelské na posvátné Makové hoře u Smolotel ve středním Povltaví.“ Poslední
nápis je pod rytinou Panny Marie se škapulířem: „Maminko Boží a naše z posvátné hory
Karmel, vypros světu pokoj, radost a lásku. Děkujeme ti královno posvátného škapulíře.“
Tento zvon je zároveň nejtěžší, váží 366kg a je umístěn v jižní věži. Druhý zvon z dílny
1

Protokol o varhanách viz Přílohy.
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Ditrichů je zasvěcen Matce Boží Sedmibolestné a umístěn v severní věži spolu s nejstarším
zvonem. Váží 133kg a má tón E. Zvon opět obsahuje po svém obvodu nápisy. Pod pietou
Marie s ukřižovaným Ježíšem je nápis: „Bolestná Matko Boží, prosíme tě proměňuj v srdcích
a duších všemu tvorstvu bolest, utrpení, slzy a žal v pokoj a radost. Děkujeme ti Bolestná
Matko Boží.“ Z další strany si povšimneme Ježíše Krista ukřižovaného v srdci a pod ním
nápisu: „Prosíme tě rozmnož spravedlivým dobro a hříšným svou svatou milost. Děkujeme ti
ukřižovaný spasiteli.“ Posledním textem na zvonu je text podobný tomu, jenž je na zvonu
prvním, který říká: „Svatyně maminky Boží Panny Marie Svatokarmelské na posvátné
Makové hoře u Smolotel ve středním Povltaví.“ Oba zvony také nesou rytinu znaku rodiny
Ditrichů s datem ulití.1
Zvony byly po ulití 20.ledna roku 2000 umístěny na Makovou horu a napojeny na
elektrický motor, tudíž již není zapotřebí lidské síly, jež by zvony rozezněla. Slavnostní
posvěcení se konalo 16.července 2000.2 Poprvé se všechny zvony rozezněly 13. října 2000.3

1

Kronika Smolotel, str.189

2

výpověď Mileny Pelcnerové; Amatérské video o svěcení zvonů na makové 2000; Příbramský Deník, 14.10. 2000
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3 Karmelitáni na Makové Hoře
3.1 Karmelitáni
Karmelitáni se přesněji nazývají Řád bratří blahoslavené Marie Karmelské (Ordo
Fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo). Zakladatelem řádu bylo poustevnické
bratrstvo založené ve 2. polovině 12. století, jehož členové našli svůj domov na hoře Karmel.1
Hora Karmel byla pro poustevníky významná tím, že zde prorok Eliáš usvědčil Bálovy kněze
ze lži a lid z nevěrnosti k Hospodinovi.2 To podnítilo vznik poustevnického bratrstva a
následování příkladu proroka Eliáše. Jejich řehole byla sestavena pravděpodobně kolem roku
1209 a schválena byla roku 1247 papežem Inocentem IV. Od uznání řehole se řád změnil,
upustil od žebrání a usazování na samotách a přemístil se do měst, kde se věnoval studiu a
hlásání Evangelia.3 Jejich modlitby směřovaly hlavně k Panně Marii, kterou měli karmelitáni
za patronku a odevzdávali se pod její ochranu.4 V 16. století byly v Evropě reformní ohlasy
hlavně ve Španělsku, kde bratrstvo bylo podníceno sv. Terezií z Avily a sv. Janem od Kříže,
stoupenci reformy hlásali navrácení k poustevnickému a žebravému způsobu života.
Reformátoři uspěli a odštěpili se, čímž vznikli bosí karmelitáni, kteří měli mateřský klášter ve
Španělsku.5 Nereformovaná část karmelitánů se nazývala obutí karmelitáni.
Jejich ošacení je si velmi podobné. Hábit je temně hnědý a doplněný kápí, která se liší
velikostí u obutých a bosých karmelitánů. Bosí karmelitáni mohou nosit ještě sandály pro
utvrzení, že jsou opravdu bosí. Bratři nosí ještě sv. Škapulíř, ke kterému se váže legenda, viz
následující kapitola..
Dnes mají obutí karmelitáni kolem 2500 řeholníků a bosí karmelitáni mají kolem 4000
řeholníků. Karmelitky mají nejvíc řeholnic, a to 13000.6

1

Encyklopedie českých klášterů, P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn, Libri, Praha 1997, str. 129
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Karmel v v České církvi, M. Höslera, R.M. Valábka, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 1997,

str39,41
5

karmel.cz, Historie řádu

6

Encyklopedie českých klášterů, P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn, Libri, Praha 1997, str. 130
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Černé pole ve štítu symbolizuje horu Karmel, její vrchol se
dotýká nebe.
Bílá hvězda v tomto černém poli je Panna Maria, patronka
(ochránkyně) a vzor karmelitánů.
Dvě černé hvězdy v bílém poli zastupují postavy
starozákonních proroků Eliáše a Elizea, kteří se podle Bible na
hoře Karmel zdržovali a jsou v řádové tradici nazýváni
„vůdcové karmelitánů“.
Koruna a dvanáct hvězd symbolizují ženu oděnou sluncem
s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy (Zj 12), což je
Znak řádu Karmelitánů

biblický obraz tradičně vztahovaný na Marii.

Ruka s plamenným mečem připomíná proroka Eliáše, o němž Písmo říká, že „jeho slovo
plálo jak pochodeň“ (Sir 48,1). Prorok totiž nezvěstoval slovo své, ale slovo Hospodinovo,
v Písmu nazvané „meč Ducha“ (Ef 6,17).
Stuha obsahuje latinský nápis s výrokem proroka Eliáše (1 Král 19,10), který karmelitáni
přijali za své heslo:“ZELA ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM
(Horlivostí horlím pro Hospodina boha zástupů).
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3.2 Škapulíř Panny Marie Karmelské
Škapulíř byla část běžného oblečení, nejčastěji je nosily mariánské řády a škapulířská
bratrstva.
Tato část šatstva se skládala z dvou kusů látky spojené stuhou, jedna část látky spočívá na
prsou a druhá na lopatkách. Na nich byla většinou znázorněna Panna Maria Karmelská.
K sv. Škapulíři se váže legenda. Podle starobylé pověsti se karmelitánovi sv. Šimonovi
Stockovi 16. července 1251 v anglickém Aylesfordu zjevila Panna Marie a darovala mu
škapulíř jako znamení její ochrany.1 Škapulíř má mnoho duchovních významů, je znamením
Mariiny mateřské lásky k nám, uvádí nás do rodiny Karmel a je znamením víry ve věčný
život s Bohem.2 Hlavním důvodem uctívání Škapulíře vznikla z touhy laiků po přičlenění
k řeholní rodině Karmel. Škapulíř poskytoval těmto laikům symbolický podíl na řádovém
životě a hlavně jim dával jistotu ve věčnou spásu, což mělo ve středověku nejvyšší důležitost.3
Samozřejmě ten, kdo přijme škapulíř, zavazuje se tím ke křesťanskému životu, to znamená
životu podle evangelia. Pokládalo se za samozřejmost alespoň jedenkrát denně se pomodlit
k Panně Marii.
Škapulíř má v křesťanském světě dlouholetou tradici a je jich mnoho, dalo by se říci,
že každý řád má vlastní škapulířské bratrstvo.4 Po celé Evropě vznikala škapulířská bratrstva,
která byla pod farní patronací, a farář měl pravomoc přijímat nové členy a udělovat posvátné
škapulíře.

1

LEFLER Václav, Svatý škapulíř, Cyrillo-Metodějské knihtiskárny, v Praze 1895, str. 11

2

karmel.cz, Historie řádu

3

Karmel v v České církvi, M. Höslera, R.M. Valábka, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 1997, str. 41

4

LEFLER Václav, Svatý škapulíř, Cyrillo-Metodějské knihtiskárny, v Praze 1895, str. 12
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3.3 Škapulířské bratrstvo na Makové Hoře
I kostel na Makové hoře měl vlastní škapulířské bratrstvo, které bylo založeno příchodem
karmelitánů roku 1723, kteří přinesli sošku Panny Marie se sv. Škapulířem. Postupem času se
počet členů zvyšoval až na 4000 členů v roce 1785, kdy bylo bratrstvo zrušeno kvůli
josefínským reformám.1 A až po téměř 80 letech, roku 1858 bylo bratrstvo obnoveno díky
faráři na Makové, Janu Šrámkovi, protože velký počet obyvatel z okolních vesnic měl čím dál
tím větší zájem o duchovní dění na Makové.2
Roku 1886 byla vydána první publikace o Makové hoře, která byla sepsána farářem
Františkem Panochou, sloužícím na Makové.3 Roku 1895 byla vydána brožura o
sv. Škapulíři, kde jsou uvedena historie, povinnosti a pokyny laikům, jak nosit svatý Škapulíř
a dokonce je zde vyčleněná stránka s přihláškou do bratrstva sv. Škapulíře na Makové.4 Tato
brožura byla sepsána právě farářem Václavem Leflerem, který sloužil na Makové a
škapulířské bratrstvo měl na starosti. Začátkem 20. století bratrstvo postupně zaniklo.

1

PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny

sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrillo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 6, 7
2

Farní kronika 1836 – 1952, str. 154

3

PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny

sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrillo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886
4

LEFLER Václav, Svatý škapulíř, Cyrillo-Metodějské knihtiskárny, v Praze 1895

26

4 Závěr
Za účelem probádání literatury k tématu, písemností a dokumentů, jsme navštívili
SOA (Státní oblastní archiv) v Praze, SOkA (Státní okresní archiv) v Příbrami, Národní
archiv v Dejvicích a na Chodovci, Národní knihovnu v Klementinu, Městskou knihovnu v
Praze, Příbramskou knihovnu, Příbramské hornické muzeum, Úřad obce Smolotely, Centrum
medievistických studií a Ústav dějin umění. Jako živé zdroje posloužily rozhovory se
zainteresovanými lidmi a pamětníky. Dále jsme navštívili samotné místo a provedli jeho
důkladnou dokumentaci.
Na základě získaných materiálů z výše uvedených zdrojů jsme sestavili chronologii
událostí na Makové, z níž jsme pak čerpali při popisu její historie. Sestavili jsme plánek
kostela s důkladným popisem a pořídili jsme rozsáhlou fotodokumentaci k námi zkoumanému
místu.
Nepodařilo se nám z více zdrojů ověřit pravdivost tvrzení, že u kostela byl vystavěn i
klášter, a nepodařilo se nám z více zdrojů ověřit, že kostel na Makové spadal pod bosé
karmelitány. Tyto vytyčené cíle se nám tedy nepodařilo zčásti naplnit. Co se nám však
podařilo, je vytvoření rozsáhlé mapy informačních zdrojů – různých typů pramenů a literatury
– ke kostelu sv. Jana Křtitele a Panny Marie z Hory Karmel na Makové.
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5 Přílohy
5.1 Textové přílohy, prameny a literatura
Chronologický přehled dějin Makové Hory s odkazy na prameny a literaturu
-

1605 Bratři Kryštof a Jindřich Chanovští kupují ves Smolotely od Šebestiánovy
manželky Zuzany. (SEDLÁČEK August, Hrady, zámky a tvrze království českého,
1934)

-

1714 Smrtí bezdětného Adama Josefa Chanovského Dlouhoveského přechází
Smolotely na Jana Felixe Chanovského – Krasilovského z Dlouhé vsi. (Ottův slovník
naučný 12. díl, Paseka Argo, 1998, str. 49)

-

1719 – 1722 Jan Felix Chanovský – Krasilovský z Dlouhé vsi nechává vystavět
Markem Antonínem Canevallem barokní chrám na Makově a současně s ním i klášter
pro řeholníky karmelitánské. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně
sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové
v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886, str. 5,6; )

-

1723 Dne 5. října byl biskupem pražské arcidiecéze Janem Rudolfem hrabětem
Šporkem kostel vysvěcen i přes nedostatek v podobě nedokončených ambitů.
Současně s vysvěcením přišli i dva karmelitáni, kteří přinesli Milostnou sošku Panny
Marie Škapulířské a vystavili ji na hlavním oltáři. Jejich příchodem bylo založeno
Škapulířské bratrstvo Panny Marie z Hory Karmel. (PANOCHA František, Popsání
poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv.
Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha,
1886 str. 6; )

-

1730 Jan Felix Jan Felix Chanovský – Krasilovský z Dlouhé vsi ve věku 37 let náhle
umírá a je pohřben u sv. Anny nad Krasilovem. Ambity se nedostavěly, Chanovský
nezanechal řeholníkům žádný kapitál a tak Makovou opustili. Bratrstvo však
přetrvalo. (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a
Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo
– Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 6; )

-

1732 Smolotely prodány v dražbě (Ottův slovník naučný 12. díl, Paseka Argo, 1998,
str. 49)
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-

1740 Smolotelské panství i s Makovou přechází na Zdeňka Jiřího Křepčického.
(PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží
z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo –
Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7; )

-

1760 Zdeněk Jiří Křepčický zakládá kapitál 5000 zl. stř. na výživu duchovního na
Makové. Klášter mezi tím vyhořel a bylo vystavěno obydlí. (PANOCHA František,
Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel
Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská
knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7; )

-

1785 Zrušeno Škapulířské bratrstvo čítající přes 4000 členů. (PANOCHA František,
Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel
Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská
knihtiskárna, Praha, 1886 str. 6, 7; )

-

1795 Majetek bratrstva 1660 zl. stříbra je převeden na chudinský ústav smolotelský
(PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží
z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo –
Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

-

1810 Smolotely i s Makovou přecházejí prodejem na P. Hochberga pána na Hluboši.
(PANOCHA František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží
z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo –
Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

-

1818 Smolotely i s Makovou prodány Janu Henuigrovi z Ebergu. (PANOCHA
František, Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory
Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská
knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

-

1836 Založena kronika obce i fary Páterem Františkem Frankem. (Farní Kronika
1936 – 1941)

-

1854 Okolo 500 komunikantů. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 154 )

-

1858 Obnoveno bratrstvo Janem Šrámkem, jenž se postaral o jurisdikci z Říma od
generála bosých Karmelitánů, z důvodu rostoucí horlivosti poutníků a zájmu lidí o
duchovní dění na Makové. Byla zřízena kniha bratrstva. (Farní kronika 1836 – 1952,
str. 154 )

-

1865 Josef Dych se stává farářem (Farní kronika 1836 – 1952, str. 163 )
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-

1868 Povýšeno z lokálie na faru (PANOCHA František, Popsání poutního chrámu
Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře
Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

-

1872 Panství prodáno vídeňskému „chabrusu“ (PANOCHA František, Popsání
poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv.
Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská knihtiskárna, Praha,
1886 str. 7)

-

1877 Z vlastních nákladů vystavěl farář Vojtěch Šrámek křížovou cestu. Příbramský
vikariát nabídl zajistit pro Makovou vodu, ale nestalo se tak, neboť místní nebyli
ochotni přispět. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 198)

-

1880 Smolotely i Maková prodány panu Maxovi z Ergeletů (PANOCHA František,
Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel
Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská
knihtiskárna, Praha, 1886 str. 7)

-

1883 Korunování Panny Marie Makovské.

-

1886 Vydána brožura o Makové sepsána farářem Panochou. (PANOCHA František,
Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel
Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, Cyrilo – Methodějská
knihtiskárna, Praha, 1886 )

-

1887 Vydání 1000 výtisků brožury o Makové. Obnovení Škapulířového Bratrstva.
(Farní kronika 1836 – 1952, str. 210 )
-

1889 Spolek Nejsvětější Svátosti Oltářní věnuje Makové dvě bílé korouhve. (Farní
kronika 1836 – 1952, str. 214 )

-

1892 Po panu Ranovníkovi, děkanu Mirovickému, panu Josefu Rozsypalovi a otci
Janu Kohoutovi zde měl primici velebný pán Jan Bučil. (Farní kronika 1836 – 1952,
str. 222 )

-

1909 Začátek působení faráře Vincenta Bosáčka a následně jeho bratra Josefa
Bosáčka. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 2?? )

-

1911 Farář Jiří Wolf při pouti posvěcuje korouhev panen pro bratrstvo sv. Škapulíře
(Farní kronika 1836 – 1952, str. 238 )

-

1912 Dražba velkostatku. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 246 )

-

1913 Příjezd baronky z Říma. (Farní kronika 1836 – 1952, str. 252 )

-

1917 Die Protokoll – záznam o odebrání zvonů, vložen do kroniky. (Farní kronika
1836 – 1852, str. 2?? )
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-

1918 Osvobození varhan od rekvisice. Konec Bosáčkova působení. (Farní kronika
1836 – 1852, str. 2?? )

-

1937 Částečná rekonstrukce. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 212 214 )

-

1952 Pan Josef Mendlík odevzdává matriky, farní kronika končí. (Farní kronika 1836
– 1852, str. 297 )

-

1956 Malá návštěvnost kostela. (Pamětní kniha obce Smolotely 1923 – 1972, str.
102 )

-

1957 Vykácení stromů u kostela z důvodu nebezpečí narušení zdiva. (Pamětní kniha
obce Smolotely 1923 – 1972, str. 107 )

-

1961 Farář dochází z Pečic. Bydlí zde jen kuchařka po faráři Mendlíkovi. (Pamětní
kniha obce Smolotely 1923 – 1972, str. 170, 171)

-

1981 Špatný stav chrámu. Omítka a kříže potřebují opravit. (Kronika obce Smolotely
1973 – 1985, str. 251, 252 )

-

1982 Zápis v kronice o působení Vincenta a Josefa Bosáčkových. (Kronika obce
Smolotely 1973 – 1985, str. 284, 285 )

-

1984 Zídka se bortí. Chrám je v havarijním stavu. (Kronika obce Smolotely 1973 –
1985, str. 360 )

-

1985 Vandalové zvenku rozbíjí kostelní okna. (Kronika obce Smolotely 1973 – 1985,
str. 388, 389 )

-

1989 Děti z pionýrského tábora v Zalužanech od fakultní nemocnice na Bulovce
stanují u Makové. Rozdělávají se ohně u paty hlavních schodů, rozebírají taras
(vedoucí na tarasových kamenech sedí a pokuřují), sekají dříví na schodech. (Obecní
kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 106, 107 )

-

1990 Zahájení oprav kostela, při těchto je sňata socha Panny Marie Immaculaty. Je
vybudován rozvod elektřiny na farské zahrady a arcibiskupství věnuje Makové 200
tisíc, ovšem stále je to málo. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 122,
123)

-

1991 Bídný stav kostela. Roztoči ve dřevě, narušená statika, opadává omítka a střecha
je děravá a plísně jsou v rozpuku. Kolem kostela vybudované lešení. (Neznámý list, č.
46, s. 3 )

-

1992 Krádež vyřezávaných soch v hodnotě 1 000 000 Kčs. Chybí peníze na poplašné
zařízení. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 189, 190 )
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-

1993 Práce na omítce provádí firma Avastav. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 –
2000, str. 212 - 214 )

-

1994 Mše každou neděli. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 235 )

-

1995 Dokončení elektrifikace až na Makovou. Výměna hlavních dveří. (Obecní
kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 259 - 260 )

-

1996 Nová okna a okenice do věží v ceně 70 000 Kč. Dokončení vnitřní
elektroinstalace. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 274, 275 )

-

1997 Návštěva velvyslance z Vatikánu nuncia Giovanni Coppa. Varhany připojeny na
elektriku. Nové schody. (Obecní kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 293 - 295 )

-

2000 Stavební úpravy jako dokončení okenic a dokončení oprav levé sakristie. Oprava
varhan. Vstoupá návštěvnost. František se věnuje všem návštěvníkům. (Obecní
kronika Smolotely III. 1986 – 2000, str. 315 )

-

2002 Korunovace na Makové, 14. května je instalována 800 kg vážící restaurovaná
socha Panny Marie Immaculaty, jenž byla začátkem devadesátých let poškozena
(scházela hlava a část trupu s pravou rukou) a o jejíž opravu se zasloužil pan Petr
Váňa. (týdeník Periskop, ročník 13, č. 22 )

-

2003 Posvěcení kopie sošky škapulířské Panny Marie s Jezulátkem, jejímž autorem je
pan Švagr z Konětop. (týdeník Periskop, ročník 14, č. 31 )

-

2004 Nastupuje současný Farář Bohumil Richter. (GUTWIRTH Jiří, Smolotely 2006,
Obecní úřad Smolotely, Smolotely 2006, str. 34)

-

2005 Dozděn obvodový taras. (GUTWIRTH Jiří, Smolotely 2006, Obecní úřad
Smolotely, Smolotely 2006, str. 34)
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Duchovní na Makové 1723 - 19181
-

1723 – 1730 Karmelitáni

-

1730 – 1760 Bez duchovního správce

-

1760 – 1776 Páter Jiří Bayer, Páter Berný, Páter Římovský

-

1776 – 1783 kaplan Páter Josef Nečásek

-

1783 – 1805 administrátor Páter Antonín Klakl spolu s Páterem Janem Maršálkem

-

1805 – 1810 Páter Jan Menšík

-

1810 – 1815 Páter Hynek Kafka, Františkán

-

1815 – 1819 Bez duchovního správce

-

1819 – 1821 Páter František Brož

-

1821 – 1824 Páter Paulin Wintr

-

1824 – 1826 Páter Josef Duraz

-

1826 – 1832 Páter František Brádek

-

1832 – 1834 Bez duchovního správce

-

1834 – 1843 Páter František Frank (zakládá první kroniku obce i fary)

-

1843 – 1853 Páter Vojtěch Kratochvíl
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