LODĚNICKÉ FILMOVÁNÍ

Kostel sv. Václava

Nejznámější
a nejstarší památkou v Loděnici je
kostel sv. Václava.
Kdy byl postaven,
zda je kostelem
původním či před
ním stál nějaký
jiný, není známo.
Nachází se na nejvyšším bodě staré zástavby obce.
K lodi barokního kostela přiléhá na západní
straně věž, která svými rozměry, kvádrovým zdivem a zbytky původních okének upřesňuje časové zařazení původního románského
kostela do druhé
poloviny 12. století.
Chrámový prostor
pochází z přestavby
z roku 1725, je velmi
hodnotný a svědčí
o úzkém vztahu k dílu
českého barokního
architekta
Kiliána
Ignáce Dientzenhofera. Soubor kostela,
brány a hřbitovní zdi, barokní fary a skupiny stromů je historicky i esteticky cennou hodnotou obce
Loděnice. Kostel je vybaven obrazy Josefa Hellicha,
kazatelna i oltáře jsou řezbářskou prací Josefa
Heidlberka.
Nápisy na stropě
a malby z výjevů
života sv. Václava byly bohužel
v roce 1870 nešetrně zabíleny. K zajímavostem patří i skutečnost, že
tři z loděnických farářů se stali kapitulními děkany
na Karlštejně. Jedním z nich byl také Jan Vilím, který
jako první z farářů v Loděnici začal roku 1870 psát
farní kroniku česky.
Pečeť kostela sv. Václava
je menšího oválného tvaru s vyobrazením sv. Václava. Pečetidlo bylo užíváno
též jako razítko. V tomto
kostele velmi často zpívala
při mších národní umělkyně Marta Krásová. Se svou
matkou bydlela na samotě
u lesa mezi Loděnicí a Vráží.

Několik dalších zajímavých údajů
týkajících se kostela
1320 – Lhotka vysazena právem zákupním
Přibíkem z Chrustenic; farou příslušela
k Loděnici;
1355 – fara v Loděnici povinna platit 6 grošů
papežského desátku;
1357 – Loděnice náležela k panství hradu
Karlštejna a patronátní právo na faře králům
českým;
1386 – loděnický farář Blažek jako přívrženec
vzdoropapeže se musel podrobit rozsudku
arcibiskupa a dostal odpuštění; současně
v témže roce byl přivtělen kostel a jeho
důchod k děkanství Karlštejnskému;
1618–1648 – tj. v období třicetileté války fara
zanikla a bylo zřízeno pouze záduší;
1725 – za Karla VI. byla provedena přestavba
kostela do dnešní podoby;
1783 – zřízena lokalie;
1857 – povýšena opět po mnoha letech na faru;
1901 – v září ukončeno pohřbívání na starém
hřbitovem u kostela. Spojenými silami
obcí Loděnice, Chrustenice a Nenačovice
byl vybudován nový hřbitov, na kterém
byl uskutečněn první pohřeb 28. září
1901. Letopočet na kamenném kříži, ani
letopočet na márnici neoznačuje postavení
hřbitova, ale vysvěcení kříže a márnice;
1907 – provedena rozsáhlá oprava filiálního
kostela ve Vráži;
1917 – pro válečné účely první světové války
zrekvírovány všechny velké zvony
ve farnosti a dokonce v roce 1918 byl pro
tyto účely sejmut i hromosvod z kostela;
1940 – opět pro válečné účely, tentokrát druhé
světové války, musely být odevzdány
všechny kovové předměty a kříže ze
starého hřbitova. Byly tak zničeny mnohé
umělecké práce i vzácné litinové odlitky.
Kovu bylo 750 kg;
1978 – po 42letém působení v kostele sv. Václava
odešel do důchodu loděnický farář
arciděkan Bohumil Jiří Huml;
2006 – zánik loděnické farnosti, spojení
s Římskokatolickou farností Beroun.
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