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Lanštorf, Rampersdorf, Ladná - Kirche zum hl. Erzengel Michael 

Kirchengeschichte 
Die dem Erzengel Michael geweihte Kirche stellt ein einzigartiges und unverwechselbares 

Merkmal für Arbeiten unter der Herrschaft des Fürsten Johann II. von Liechtenstein dar. 
Der Ortschronik zufolge steht der Kirchenbau mit dem Rampersdorfer Jagdrevier in Zu-

sammenhang. 1910 lief der mit der Gemeinde und Fürst Johann II. von Liechtenstein verein-
barte 12-Jahres-Jagdpachtvertrag ab. Zur gleichen Zeit fragte man beim Fürsten um einen 
Kostenbeitrag für den Bau einer größeren Kirche an, da die bisherige bereits zu klein sei. Die 
Verhandlungen fanden einen erfolgreichen Abschluss. Der Fürst versprach, auf einem Ge-
meindegrundstück eine Kirche samt Inneneinrichtung bauen zu lassen. 

Am 24. September 1911 wurde der Grundstein gelegt. Der Pfarrer von Podivín, František 
Špička, weihte den Stein und Josef Dostál, Schulmeister von Lanštorf, verfasste ein Gedenk-
schreiben über den gesamten Verlauf der Verhandlungen zwischen Gemeindevertretern und 
fürstlicher Verwaltung. Dieses Schreiben wurde gemeinsam mit damaligen Münzen dem 
Grundstein beigelegt. 

Die Planung übernahm, wie schon bei der Kirche von Unter-Themenau [Poštorná], der 
fürstliche Architekt Karl Weinbrenner, der für die Lanštorfer Kirche den neoromanischen Stil 
wählte. Das Baumaterial lieferte die fürstliche Ziegelfabrik in Unter-Themenau [Poštorná]. 
Der Ortschronik zufolge wurden über 250 Arten von glasierten und unglasierten Steinen so-
wie Verblendziegel angefertigt. Anm. Bei der Kirche in U.-Themenau [Poštorná] waren es 200. 

Bereits am 13. Oktober 1914 wurde die Kirche eingeweiht. 
 

Größere Kirchen-Reparaturen 
1999 fand eine Generalsanierung des Kirchendachs statt, dabei wurden die charakteristi-

schen grün glasierten Dachziegel entfernt und durch gebrannte keramische Dachziegel er-
setzt, glasierte Formsteine wurden restauriert. 

2007 erfolgten Reparaturarbeiten an der Kirchenfassade. Die Gesamtreparaturkosten be-
liefen sich auf 457.000,- Kč, die Region Südmähren hat einen Zuschuss von 90 000,- Kč zur 
Verfügung gestellt, 100.000,- Kč kamen von der Gemeinde Ladná, der größte Anteil - 267.000,- 
Kč - wurde von der Pfarre und durch Spenden zahlreicher Sponsoren aufgebracht. 

2008-2010 war es vor allem Freiwilligen-Arbeit, durch Geldspenden von den Ladnáer 
Bürgern und einem Fonds des Kirchenchors ist es gelungen die Kirchturmspitze, Teile der 
Kirchenseitenflügel und die Turmuhr zu sanieren. 

2010 war eine Überholung der Orgel notwendig, nochmals vielen Dank den zahlreichen 
Spendern aus den Reihen der Bürger von Ladná. 
 

Weihe 
Am Sonntag den 9. November 2014 kam Kirchenvater Bischof Monsignore Vojtěch Cikrle 

um unsere Kirche zu weihen. Geweiht wurde die Kirche und der Altar, in dem die Reliquien 
des seligen Märtyrers Bischof Pavol Peter Gojdič (1888-1960) eingelegt wurden. Dieser 
stammte aus der Ostslowakei und starb im Jahre 1960 für seinen Glauben im Gefängniskran-
kenhaus von Leopoldov (vorm. Leopoldstadt; heute Westslowakei) an den Folgen jahrelanger 
Misshandlungen. Er wurde 1911 zum Priester geweiht und am 4. November 2001 von Papst 
Johannes Paul II. seliggesprochen. 

Zu diesem großen historische Ereignis wurden von unserer Kirche Medaillen angefertigt, 
welche nach jeder Messe in der Sakristei für 200,- Kč/Stk. erworben werden können. 

Vielen Dank an alle, die an dieser Feier teilgenommen haben. 
 

Quellen: Mgr. Ph.D. Jitka Matuzsková, Malovaný kraj [Gemalte Gegend] 4/1997. 
http://www.obecladna.cz/zivot/farnost.htm, abgerufen am 6. Juni 2017. 
Übersetzung: Dieter Friedl. 

Dieter Friedl, 15. Juni 2017 
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Historie kostela: 
Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo cha-

rakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna. 
Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla 

vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších 
dvanáct let opět Janu II., knížeti z Lichtenštejna. Současně chtěli knížete požádat, aby v obci 
vystavěl na vlastní náklady větší kapli, neboť ta dosavadní již nestačila. Jednání byla úspěšná a 
kníže přislíbil vystavět na obecním pozemku kostel i s vnitřním vybavení. 

24. září 1911 byl položen základní kámen. Posvětil jej podivínský farář František Špička a 
správce lanštorfské školy Josef Dostál sepsal pamětní list o celém postupu jednání mezi 
obecním zastupitelstvem a knížecí správou. Tento list byl společně s tehdejšími mincemi 
uložen do základního kamene. 

Stavební plány vypracoval, stejně jako pro kostel v Poštorné, knížecí architekt Karl Wein-
brenner, který pro lanštorfský chrám zvolil novorománský styl. Materiál na stavbu dodávala 
knížecí cihelna v Poštorné, podle obecní kroniky bylo použito na 250 druhů glazovaných a 
neglazovaných tvarovek a obkládacích cihel. Kostel byl posvěcen 13. října 1914. 
 
Významné opravy kostela 

Generální oprava střechy kostela proběhla v roce 1999, byla odstraněna charakteristická 
zeleně glazovaná krytina a nahrazena keramickou pálenou krytinou, glazované tvarovky byly 
restaurovány. 

V roce 2007 následovala oprava fasády kostela. Celkové náklady na opravu činily  
457 000,- Kč, Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši 90 000,- Kč, dalšími 100 000,- Kč 
přispěla obec Ladná a největší podíl finančních prostředků vybrali mezi sebou farníci, a to 267 
000,- Kč, včetně darů od sponzorů. 

V letech 2008 - 2010 se především díky dobrovolné práci, finančním darům ladenských 
občanů a fondu kostelních zpěvaček podařilo opravit nejvyšší části věže kostela, části bočního 
kostelního traktu a hodin. Nezbytné generální opravy se v roce 2010 dočkaly varhany, opět 
díky štědrým dárcům z řad obyvatel Ladné. 
 
Vysvěcení kostela  

V neděli 9.11.2014 přijel otec biskup mons. Vojtěch Cikrle vysvětit náš kostel. Posvěcen 
byl kostel a oltář, do kterého byly vloženy ostatky blahoslaveného mučedníka, biskupa Pavla 
Petra Gojdiče. Pocházel z východního Slovenska a zemřel v leopoldovské vězeňské nemocnici 
na následky špatného zacházení v roce 1960 za svou víru. Na kněze byl vysvěcen v roce 1911, 
blahoslaveným byl prohlášen 4.11.2001 papežem sv. Janem Pavlem II. 

K této velké historické události byly vydány medaile našeho kostela, které je možno 
zakoupit vždy po mši svaté v sakristii za 200,- Kč/ks. 

Poděkování patří všem, kdo se na této slavnosti podíleli. 
 

Prameny: Mgr. Ph.D. Jitka Matuzsková, Malovaný kraj 4/1997. 
http://www.obecladna.cz/zivot/farnost.htm, citováno dne 6. června 2017. 
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