
Kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách 

Ve 14. století se v obci započala výstavba kostela v gotickém stylu ( v druhé polovině 
18.století byl přestavěn ve slohu pozdně barokním ) a roku 1524 byl zasvěcen 
Nejsvětější Trojici. 

Jádro kostela tvořené obvodovými zdmi sálu pochází z konce 13. století, chrám byl 
tehdy plochostropý a obdélného půdorysu, kněžiště nebylo odsazené a bylo zřejmě 
zakončeno rovně. V průběhu dalších staletí se podoba stavby výrazně měnila. Nejprve 
byla k jižní straně lodi přistavěna hranolová věž (zřejmě během první čtvrtiny 16. 
století), následovala sakristie u severní strany (konce 17. století). Největší přestavby 
se kostel dočkal v roce 1786, kdy byl původní rovný závěr kněžiště nahrazen 
segmentovým zakončením, chrám byl zaklenut, dřevěné zvonicové pato věže bylo 
nahrazeno zděným, k věži bylo přistavěno točité schodiště a před západní průčelí 
kostela byl přistavěn přístavek s hudební kruchtou. Na začátku 30. let 20. století byla 
k jižní straně chrámu přistavěna mariánská kaple, vybudovány byly také předsíně u 
věže a vchodu v západním průčelí. Roku 1939 byla podle projektu Karla Náhůnka 
postavena u severní strany kostela nová sakristie, komora a místnost pro duchovní 
cvičení. K poslední stavební úpravě došlo roku 1968, kdy byla při opravách chrámu 
zbořena předsíň u věže, která byla nahrazena novou. Kolem kostela se do roku 1899 
nacházel hřbitov, který byl obehnán zdí. ( z Wikipedie). 

Ohradní zeď kostela (její stáří je též odhadováno ze 14.stol.) je součástí památkově 
chráněného areálu kostela a jeho okolí (Kostel, původně gotická stavba ze 14.století, 
byl v druhé polovině 18.století přestavěn ve slohu pozdně barokním. Kolem kostela se 
nacházel starý hřbitov a kostel byl obestavěn ohradní zdí). Ohradní zeď je zároveň 
opěrná. Zdivo ohradní zdi je kamenné a kámen zdi je poměrně pevný. Vlhkost vlivem 
různorodosti kamene je v rozdílné výšce.. Zdivo není izolováno proti vzlínavé zemní 
vlhkosti, jak vyplývá již ze stáří zdi.  

V roce 1528 byl kostelík opatřen zvonem 2q těžkým s nápisem: Gie Gnade Gottes des 
Herrn sei mit uns, v roce 1534 druhým zvonem 7q těžkým s nápisem: Ave Maria gratia 
plena Benedicta a v roce 1690 třetím zvonem 4q těžkým.  

Od roku 1236, Lažánky patřily k hradu Veveří a duchovní správu zde vykonával farář z Veverské 
Bítýšky. V r. 1630 byl kostel přifařen k Deblínu až do roku 1786, kdy zde došlo ke 

zřízení lokalie. Do té doby se pohřbívalo v Deblíně. Kostel byl  v roce 1786 přestavěn a 
rozšířen náboženským fondem a opatřen novou věží . Na hlavní oltáři se nacházel 
obraz Nejsvětější Trojice, malovaný brněnským malířem Weidliche, ale roku 1884 byl 
pořízen nový obraz od brněnského malíře J. Zeleného. Roku 1841 byl kostel vyloupen 
a bylo z něho odcizeno všechno stříbro a pozalcené inventáře. Z nejstarších 
duchovních zde působili: 1786-1800 P.Fidelius Plaček, 1818-1867 P.Alois Balisch, 
1889-1922 P.Jan Kolouch.... 


