
Kostel sv. Bartoloměje 
 

Filiální kostel v Bobrůvce je zasvěcen svatému Bartoloměji. Sahá do výšky 14 metrů a 
jeho loď je široká asi 8 metrů. Věž kostela je vysoká 37 metrů, má dřevené zvonicové patro a 
je zastřešená cibulovou bání s ortogonální lucernou, zastřešenou makovicí s křížem. Kostel je 
jednolodní, tj. hlavní loď je tvořena pouze jedním prostorem.  
 Stáří stavby kostela se odhaduje na přelom 13. a 14. století, tedy pravděpodobně 
kolem roku 1300. Kostel sv. Bartoloměje je jedním z nejstarších v širokém regionu. Presbytář 
(neboli kněžiště) i loď kostela jsou postaveny z kamene v gotickém stylu. Z gotické doby také 
pochází kamenný sedlový portál (okolo roku 1300) a další památky, které se bohužel 
nedochovaly v původní podobě kvůli stavebním úpravám  v 19. století   (jsou to: 3. gotické 
okno, vyčnívající žebra nad oltářem a gotický vítězný oblouk). Ve složitých dobách před 
třicetiletou válkou a  na jejím počátku byl kostel obsazen protestantským knězem. Okolo roku 
1625 byl v rámci rekatolizace obyvatelstva tento kněz vypovězen, fara a kostel poté měly 
lehnout popelem. Kostel měl údajně následně zůstat 50 - 100 let bez střechy a začal postupně 
chátrat. 
 První snahy o opravy kostela se začaly objevovat v roce 1672. V kostele byl vytvořen 
nový plochý trámový strop (kostel zjevně nebyl původně zaklenut - ploché stropy i průhledy 
do krovu byly u menších, ale i významných kostelů ve středověku i raném novověku běžné).  
V kostele se také vystřídaly dvoje varhany – první v roce 1808 a druhé r. 1909. Objevila se 
také nová podlaha s cementovou dlažbou, která byla položena v roce 1910. Do kostela byla 
nainstalována křížová cesta, která pocházela z Rakouska.  

Elektřina byla v kostele zřízena v roce 1935. 
 Kostelní věži jsou 3 zvony, které byly za první a druhé světové války rekvírovány 
(sebrány). Jsou to Bartoloměj, Jan Nepomucký a umíráček Josef.  
 
 
 
Sv. Bartoloměj 
 
 Apoštol Bartoloměj se narodil 1. století v Galilei. Dříve se jmenoval Natanael. Později 
pak dostal od Ježíše jméno Bartoloměj. Nepracoval jako většina apoštolů, nebyl rybář, ale byl 
rolník. Do kruhu 12 učedníku se dostal tak, že ho jednoho dne potkal přítel Filip a chtěl, aby s 
ním Bartoloměj šel za Ježíšem. Když ho Kristus spatřil, zvolal: ,,Hle pravý Izraelita, v němž 
není  lsti.“ Po Ježíšově zmrtvýchvstání konal misijní cesty. Při jedné z těchto cest ho zajali 
vojáci a zaživa byl stažen z kůže a ukřižován hlavou dolů podle perského zvyku. Tak praví 
legenda. 
 
The filial church is consecrated to St. Bartholomew. It is perhaps the oldest church in 
Vysočina.  
It was built in the 13th century. 
It was built in the Gothic style. 
The church has got a tower with a wooden floor. There are three bells on the top. 
There is an original gothic stone portal. 
The church was burned out several times. 
The previous name of Bartholomew, the apostle, was Natalhanael. 
He undertook several missionary journeys. 
 

 



Die Filialkirche ist dem St.Bartoloměj eingeweiht.  
Sie wurde im 13. Jahrhundert gebaut und zwar im gotischen Stil. 
Die Kirche hat einen Turm mit einem Holzboden, wo sich drei  Glocken befinden. 
In der Kirche ist das originale Barock-Steinportal. 
Die Kirche hat mehrmals gebrannt. Apostel Bartoloměj wurde früher Nathanael genannt. Er 
unternahm mehrere Missionsreisen.  

 
 
Tuto tabuli zpracovali: Martina Mazlová, Hana Krejčová, Milan Fila, Petra Kejdová, Ivo 
Hřebíček, Michal Král, pod vedením pana ředitele Jaroslava Strnada 
 
Další informace k této tabuli: www.zsbobrova.eu (sekce „předměty – projekty“ a „pro 
veřejnost“) a  www.mestysbobrova.cz  
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