
Kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích 

 

Obci Sudice dominuje velký pseudogoticky orientovaný trojlodní 

chrám s transeptem  (v architektuře se jedná o křížení hlavní lodi 

s příčnou, je to též jeden     z určujících prvků kostela), který byl postaven 

na úbočí kopce, v severní části obce. V letošním roce (2017) oslavíme již 

111. výročí jeho vysvěcení.  O výstavbu tohoto  nepřehlédnutelného 

chrámu, který je zasvěcen  sv. Janu Křtiteli a byl  postaven v létech 1904 - 

1906 v novogotickém slohu, se velkou měrou zasloužil P. Arnošt 

Jureczka.  

Páter Arnošt Jureczka se narodil v Hlučíně 6. 

března 1867. Do sudické farnosti přišel 15.10.1897 

z farnosti Štěpánkovice. Oblíbený farář si dovedl 

získat německou většinu v obci a tak mohl 

v následujících letech začít se stavbou kostela. 

Páter Jureczka byl mimořádně zbožný a vzdělaný 

člověk, znal několik světových jazyků, zajímal se o 

historii, církevní a náboženské dějiny, lpěl láskou 

k hudbě, dokonce sám komponoval – dochovala se 

jeho mše za zemřelé Requiem. Jeho rozsáhlá knihovna mu umožňovala rozvíjet jeho 

talent a nadání. V jeho denním řádu panovala přesnost, avšak jeho nároky na vlastní osobní život byly 

skromné.  

Smutný byl konec jeho života. Zemřel na sklonku války na válečné útrapy 26. dubna 1945. Na jaře v roce 

1946 bylo jeho tělo exhumováno a 30. dubna slavnostně uloženo do hrobky.  

Již roku 1901 rozhodl katolický chrámový výbor o stavbě nového chrámu, protože na základě 

výsledků vyšší revize bylo zjištěno, že statika starého 

kostela je zcela nevyhovující. Roku 1903 započaly 

práce na výstavbě nového kostela z červené cihly a 

kamene (v tomto roce byly provedeny základy stavby) a 

5.4.1904 byl položen slavnostně základní kámen pro 

novou stavbu. V roce 1904 bylo také započato se 

stavbou fary. Obě stavby prováděl stavitel kostelů ve 

Slezsku Josef Seifried z Kravař (*25.9.1865 - 

+15.9.1923.  
Chrám sv. Jana Křtitele je zmenšenou a 

poněkud pozměněnou kopií Dómu v Kolíně nad 

Rýnem. Je to chrám v novogotickém slohu a představuje ústřední část celého areálu, ke kterému patří ještě 

ohradní zeď s branou, hrobka, fara a hospodářské budovy. Celý areál byl roku 1990 Ministerstvem kultury 

ČSR prohlášen za kulturní památku. 

 

Kněžiště a vedlejší lodi chrámu jsou zakončeny pěti stranami osmiúhelníka, vystupující příčná loď je 

zakončena pravoúhle. Vedle hlavních prostorů má chrám i prostory vedlejší - sakristie a boční předsíně. Na 



západní straně trojlodi je čtyřboká věž s hlavní předsíní v přízemí a hudební kruchtou nad ní. Ve věži jsou 

hodiny a čtyři zvony, tři nové zvony z roku 1989 (Jan, Josef, Hedvika).   

Šedesát čtyři metrů vysoká polygonální jehlanová střecha věže, 

čtyřboká sanktustní vížka nad polem křížení i celá střecha jsou kryty 

břidlicí. Střecha má malé vikýře.   

Hlavní prostory chrámu jsou zaklenuty 

poli žebrové klenby jednoduchých 

hvězdicovitých vzorů, v závěru presbyteria 

je jen poloviční hvězdicovitá klenba. 

Profilovaná žebra nesou oblé, od podlahy 

vybíhající přípory s patkou a rostlinnou 

hlavicí (hlavice nejsou většinou dodělány). 

Aby byl z každého místa kostela umožněn 

pohled na hlavní oltář a kazatelnu, bylo 

přerušeno sloupořadí v příčné lodi.          

 

Tím vznikl mezi žebry kopulí 

tvar Johanitského kříže. V 

základním nákresu tvoří tento 

kříž čtyři rovnoramenné 

trojúhelníky.   

 

 

 

Osm symetrických kapliček drží svými rameny příčnou loď, dvě místnosti pod kapličkami slouží jako 

sakristie a skladová místnost. Jednotlivé lodi oddělují hrotité oblouky. Vnějšek je opatřen opěrnými pilíři. 

 

Vnitřní vybavení tohoto chrámu bylo ukončeno přísunem hlavního oltáře v roce 1926 a kazatelny v roce 1929. 

Celý oltář, kazatelna a křtitelnice jsou vyrobeny z bílého mramoru, který byl dovezen z italské Carrary.  

 

Výzdoba oltáře – dominuje socha sv. Jana Křtitele uprostřed. Na oltáři jsou dva reliéfy – vlevo obětuje 

Abrahám svého syna Izáka a naproti vpravo pak Oběť Melchisedechova. Po stranách oltáře vlevo sv. Cecilie 



s varhanami a sv. Terezie z Ávily s knihou a perem (není totožná se sv. Terezií z Lisieux, jejíž dřevěná socha  

stojí v severní boční lodi. 

 

Obrazy v kostele jsou originály autora Johanesse Bochenka, jednoho z posledních žáků nazarenské školy, 

jejíž význam pro obor malířství a uměleckou filozofii byl hodnocen jako neocenitelný. Bochenek namaloval 

obraz Františka Serafinského (1902), Nejsvětější Srdce Ježíšova (1903), všech 14 zastavení Křížové cesty 

(1907), smrt sv. Josefa (1908), obraz na Mariánském oltáři – sv. růžence, obraz Všech svatých při hlavním 

oltáři a obraz Bolestný Kristus – Ecce Homo (pod kůrem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mši svatou zde doprovází zvuk dvoumanuálových varhan od firmy RIEGEL 

– KLOSS KRNOV, postavených v roce 1908, které stály 8.400 marek. V roce 

1917 musely být cínové píšťaly varhan odevzdány pro vojenské účely.  

 

Stavba baziliky stála 700 000 říšských marek. Ještě před dokončením 

stavby mohl chrám vyhořet, a to v roce 1905, kdy byl požárem zničen starý 

dřevěný kostel, který stál v těsné blízkosti nově stavěného. Chrám byl 

vysvěcen 19. listopadu 1906 olomouckým světícím biskupem Dr. Karlem 

Wisnarem.  

 

 

 

 

 

 

 

Farní budova ladí s celým stavebním komplexem. 

Volně stojící stavba z režných cihel, téměř 

čtvercového půdorysu, je zastřešena valbovou 

střechou krytou původně břidlicí (polovina střechy 

je dnes kryta plechem). Půdorys fary rozšiřují na 

všech čtyřech stranách střední rizality se štítovými 

nástavci, ve štítech jsou sdružená okénka. Při 

západní straně objektu je lodžie se třemi arkádami a 



přístupovým schodištěm. Korunní římsu zdobí obloučkový vlys a mezi přízemím a patrem se vyjímá 

kordonová římsa. Obdélná okna ve špaletách                  s pískovcovým ostěním přecházejí ve štítových 

stěnách rivalitu v profilované, tvarově různorodé římsy.   

Hrobka je přízemní stavba obdélného půdorysu, také z režných cihel. Na třech stranách je otevřena arkádami 

(4x2) s lomenými oblouky, nesenými hranolovými pilíři. Ve cviklech jsou trojlisty. Atika je členěna slepými 

arkádami ve čtyřech obdélných polích, oddělených od sebe pilíři. Zadní stěnu prolamují čtyři obdélná okna      

s lomenými oblouky. 

Také vstupní brána je přízemní stavba obdélného půdorysu, zastřešená je valbovou střechou s vikýřem. 

Obdélný průjezd. zakončují lomené oblouky. K bočním stěnám kaple přiléhají nižší polygonální přístavby s 

opěráky (slouží jako hrobky P. Arnošta Jureczky a jeho více než 40 let zde působícího nástupce P. Josefa 

Konečného). 

Posledním doplňkem areálu je uzavřený komplex tří hospodářských budov (chlévy, konírna, stodola) z 

režného zdiva.  

Chrám sv. Jana Křtitele je chloubou nejen farnosti, ale i celého okolí a jistě ji budou obdivovat i 

budoucí generace. Zub času však zanechává na tomto sakrálním stavebním objektu své stopy. Od roku 1996 

probíhá etapovitě dle finančních možností farnosti rekonstrukce celého komplexu a je zřejmé, že tak náročná 

stavba bude vyžadovat i do budoucna neustále různé opravy a tím i nemalé finanční prostředky.   

 

 

 

 

 



Z historie kostela : 

- 17.12.1896 umírá P. Franz Philips a nastupuje P. Karel Papesch – farář farnosti Sudice – Rohov –  Pietraszyn.  

- 15.10.1897 přichází z farnosti Štěpánkovice P. Arnošt Jureczka (nar. 6.3.1867 v Hlučíně) 

- červenec 1899 - podniká se stavitelem a arch. Josefem Seyfriedem z Kravař cestu do Vídně za účelem návštěvy některých kostelů 

- 1900  první úvahy o stavbě nového kostela 

- 1903  zahájena stavba kostela (základy) 

- 5.4.1904  položen základní kámen, stavbu řídil a vedl architekt Josef Seyfried,  

- 1904  na podzim zahájena stavba fary a chlévů, v listopadu téhož roku byla stavba pod střechou 

- 15.9.1906 shořel starý dřevěný kostelík 

- 18.11.1906 - biskup dr. Karl Wisnar posvětil 4 nové zvony 

- 19.11.1906   slavnostní vysvěcení chrámu 

- 1917  pro vojenské účely byly odvezeny zvony 

- 1926  dostavba hlavního oltáře (autor F. Czihal) 

- 1929  postavena kazatelna (autor František Czihal)  

- 1931  zhotovení oltáře sv. Josefa a sv. Františka (autor František Czihal)  

- 1934  pořízeny 3 nové zvony, elektrifikováno zvonění, rozvod světla v kostele, na faře, motorový pohon zvonů a varhan 

- 1944 znovu odebrány zvony pro vojenské účely 

- 26.4.1945 na válečné útrapy umírá P. Arnošt Jureczka  

- 2. června 1990 – posvěceny olomouckým biskupem Janem Graubnerem tři nové zvony Jan, Josef a Hedvika  

- 9. června 1990 – zavěšení zvonů do věže 

- 1996 - náměstí před kostelem na jeho památku pojmenováno jako Náměstí P. Arnošta Jureczky 

- 1996 – postupná generální oprava celého areálu velká věž, malá věž, střecha, elektřina, výmalba apod. 

 

 

 

Ve farnosti působili : 
 

P. Franz Philips   * 10.10.1817 + 17.12.1896    (od 10.7.1848 do 17.12.1896) 

 

P. Karel Papesch  (od 17.12.1896 do 15.10.1897) 

 

P. Arnošt Jureczka   *  6.3.1867 + 26.4.1945  (od 15.10.1897 do 26.4.1945) 

 

P. Josef Konečný  * 11.3.1915 + 4.12.1994  (od 16.5.1946 do 4.12.1994) 

 

P. Jan Vidlák    (od 1.1.1995 do 31.12.1997 – dojížděl z farnosti Strahovice) 

 

P. Grzegorz Majetný  (od 1.1.1998 do 22.7.2001- dojížděl z farnosti Štěpánkovice) 

 

P. Jan Szkandera   (od 22.7.2001 do 1.7.2005) 

 

P. Lucjan Jan Lasoň   (od 1.7.2005  do 30.6.2014) 

 

P. Jacek Domanski   (od 1.7.2014 – doposud) 

 

 

 
  


