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KAPLE SV. RODINY NA KOPCI
PASEKA V âERNÉ HO¤E

Kaple byla postavena v r. 1726 nákla-
dem ãernohorského duchovního Augustina
Kavánka. Josef II. ji v roce 1782 zru‰il
a kaple zÛstala opu‰tûna a pustla. AÏ v r.
1837 byla obnovena jako zámecká kaple.
V r. 1859 získal ãernohorské panství rod
FriesÛ. Následnû byla zahájena rozsáhlá
pfiestavba zámku a v r. 1864 na severov˘-
chodním svahu Paseky postavena kfiíÏová
cesta. V kapli byly poté konány poboÏnosti
kfiíÏové cesty. V roce 1925 byly dle návrhu
arch. de Wittena, pfiíbuzného rodiny
FriesÛ, ke kapli pfiistaveny po obou stra-
nách dvoukfiídlé ambity otevfiené do vnitfi-
ního prostoru uzavfieného nízkou obvodo-
vou zdí. Cel˘ komplex byl po této úpravû
pfiemûnûn˘ v pietní místo posledního od-
poãinku pfiíslu‰níkÛ rodu FriesÛ.
Umûlecky cenné náhrobky jsou umístûny
v ambitech, ostatky ãlenÛ rodu uloÏeny
v hrobkách pfied ambity. Po zfiízení
Domova dÛchodcÛ v ãernohorském zámku
v r. 1950 zÛstala kaple bez vyuÏití a chát-
rala. AÏ v r. 1990 byla provedena oprava
stfiech a osazena hliníková krytina, díky ãe-
muÏ byla kaple zachránûna. Po r. 2000 by-
ly opraveny omítky a obvodová zeì. 

mûstyse âerná Hora je od jara roku 2013
nejen památka krásnû opravená, ale i napl-
nûná Ïivotem. Pravidelné bohosluÏby zde
slouÏí blanensk˘ faráfi Martin Kopeck˘
z dfievûného kostelíka v Blansku.

Rádi vám v pfiíjemném prostfiedí kaple
poslouÏíme kfitem dûtí i dospûl˘ch, sva-
tebním obfiadem v kapli ãi venku v pfiíro-
dû, pohfiebním rozlouãením v kapli nebo
obfiadní síni v Blansku, osobním rozhovo-
rem, náv‰tûvou nemocn˘ch doma i v
nemocnici, zpovûdí, vyuãováním dûtí
i dospûl˘ch o vífie a náboÏenství. Faráfie 
zastihnete vÏdy pfied a po bohosluÏbách,
kdy se mÛÏete osobnû na v‰em domluvit.
Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu.
Máme také svoje vlastní internetové strán-
ky: www.kaple.info

KAPLE SVATÉ RODINY
V âERNÉ HO¤E

Srdeãnû vás v‰echny, bez rozdílu, zve-
me do barokní kaple, zasazené do maleb-
né pfiírody na kopci Paseka v âerné Hofie. 

Nastal ãas máje, jednoho z nejkrásnûj-
‰ích mûsícÛ v roce. S láskou pro vás 
pfiipravujeme májová setkání s Marií. 

V roce 2012 byla provedena rekon-
strukce stfie‰ního plá‰tû (kompletní mon-
táÏ nového ruãnû vyrobeného ‰indelu),
krovÛ, fasády, interiéru, oken, vnitfiních
dvefií, vstupních dvefií, restaurování dlaÏ-
by a vstupního portálu. 

Rekonstrukce kaple sv. Rodiny byla
spolufinancována Evropskou unií
z Evropského zemûdûlského fondu pro
rozvoj venkova v rámci osy IV Leader
Programu rozvoje venkova âR.  

Díky vstfiícnosti a pochopení úfiadu

V malebné pfiírodû, v tûsné blízkosti kruhového objezdu na státní silnici mezi Bofiitovem a âernou Horou, leÏí krásná kaple
sv. Rodiny na vrcholu kopce Paseka. Je to centrální stavba, jejíÏ osmibok˘ plá‰È obepíná vnitfiní ovál, zaklenut˘ kupolí nese-
nou pilastry s volutov˘mi hlavicemi. Vnûj‰í fasádu ãlení pilastry s fiímsov˘mi hlavicemi, nad vstupem je nápis v chronogramu
s letopoãtem 1726. V trojúhelníkovém ‰títû b˘val nápis LVX PERPETVA EIS – R. I. P. (Svûtlo vûãnû aÈ jim svítí – odpoãiÀte v po-
koji). V prolomeném frontonu portálu vstupních dvefií je dodateãnû vsazen˘ erb rodu FriesÛ. 

Kaple Sv. rodiny v âerné Hofie.

Májové bohosluÏby zde proÏijeme
kaÏdé úter˘ v kvûtnu vÏdy od 18:00 ho-
din.

Na milá setkání se tû‰í Martin Kopeck˘,
faráfi

NOC KOSTELÒ 23. kvûtna 2014.
Stává se tradicí, Ïe v na‰í zemi se stále

více kostelÛ a kaplí, zapojuje do programu
noci kostelÛ.

Rádi bychom Vás pozvali na program,
kter˘ pfiipravujeme v âerné Hofie. Kaple
sv. Rodiny bude otevfiená v pátek 23. 5. od
17:00 do 21:00 hodin.

Mimofiádn˘m záÏitkem bude komen-
tovaná prohlídka kfiíÏové cesty, která
23. 5. zaãne od prvního zastavení ve
20:00 hodin smûrem ke kapli.

Po celou dobu bude v kapli moÏnost
k rozhovoru, prohlédnutí si místa, ochut-
návce me‰ního vína, rÛzné materiály.

Upfiímnû vás v‰echny zveme.

Martin Kopeck˘, 
faráfi v dfievûném kostele v Blansku
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