
P. Eduard Čmejrek 

1924 – 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během působení P. Čmejrka byl dovybaven interiér nového kostela, 

pořízen boční oltář s krytým Božím hrobem, dřevěná soška Pražského 

Jezulátka, či dřevěná soška vzkříšeného Spasitele. 



P. Vincenc Kovář 

1928 – 1934 

 

 

P. Vincenc Kovář Nedašovjanům posvětil prapor „Orla“ a vlajku 

„Omladiny“, 

Tento akt proběhl za přítomnosti budoucího nedašovského     

„panáčka“ P. Františka Půčka. 

 

 

 

 

 



P. František Půček 

1934 – 1949 

a 

1951 - 1959 

 

Během 23 let působení P. Půčka v nedašovské farnosti došlo k mnoha 

událostem. Byly například pořízeny nové zvony – sv. Josef, sv. Jan 

Křtitel, Marie a František, zakoupeny varhany a mnohé liturgické 

vybavení. Poprvé se u nás konaly svaté 

misie a byl posvěcen misijní kříž. Kostel 

byl ozdoben nemalým množstvím obrazů a 

po instalaci sochy Panny Marie Hostýnské 

byl náš kostel nově nazýván „Malým 

valašským Hostýnem“. 

Mnohé práce probíhaly i v okolí fary či 

hřbitova. 



P. Antonín Masopust 

1949 – 1951 

 

Kněz, který započal svou duchovní činnost v nedašovské farnosti 

krátce po zatčení P. Půčka. 

 

 

 

 

 

 



P. Karel Hernych 

1959 – 1961 

 

 

 



P. Jan Glogar 

1961 – 1964 

 

P. Jan Glogar v roce 1961 v Nedašově… 

 

… a v roce 2007 ve Velkých Losinách. 

 



P. Josef Tomáš Martinec O.E.S.A 

1964 – 1969  

 

Na působení P. Martince vzpomíná farní kronika takto: hodně pro 

farnost podnikl a každý rok bylo něco nového – na faře nechal 

zbudovat ústřední topení, vystavět garáž, byla opravena věž a střecha 

po vichřici. Kostel získal novou fasádu a byla přistavena zákristie. 

Taktéž pořídil a byl posvěcen první ze čtyř současných zvonů – 

„Antonín Cyril Stojan“. 

 

 



P. Rudolf Adámek 

1969 – 1973 

 

Uspořádán byl slavnostní průvod 

s ostatky sv. Cyrila, zvolena první 

farní rada, přistoupilo se ke slavení 

liturgie dle stanov 2. vatikánského 

koncilu. Proběhlo svěcení zvonů „sv. 

Augustin“ a „Panna Maria 

Svatohostýnská“. Realizovaly se 

vnitřní úpravy a změny kostela, 

pořízeno bylo postní plátno trpícího 

Krista od malíře Fr. Peňáze 

(1969/1970). V roce 1970 byla po 20 

letech udělována svátost biřmování, svátost přijalo celkem 920 lidí, 

z toho 117 cizích, r. 1971 začínají podávat sv. přijímání i laici. 



P. Karel Vítek 

1973 – 1978   

 

Za P. Vítka byly mimo jiné zhotoveny betonové schody u kostela, 

kostel byl opatřen hliníkovou 

střechou, započala velká 

rekonstrukce varhan nebo výstavba 

zídek a schodů kolem fary. 

 

 

 



P. Jan Janýška 

1978 – 1992, do roku 1996 kněz ve výslužbě 

 

Za 14 let správy nedašovské farnosti P. Janem Janýškou byl například 

namalován hlavní obraz Nanebevzetí Panny Marie, zbudován současný 

kúr a byly posvěceny socha sv. 

Florián a sousoší sv. Cyrila a 

Metoděje v kostelním areálu, 

pořízeny byly nové varhany a 

oltář. Taktéž proběhla oprava 

věže a její pokrytí měděným 

plechem. 

P. Janýška a P. Gapski během vítání kněží Mariánů v nedašovské farnosti. 

 



P. Jerzy Gapski MIC 

1992 – 1994 

 

 



P. Władysław Ciągło MIC 

1994 – 1998 

 

Otec Władysław byl taktéž akčním knězem. Za jeho působení byl 

pořízen nový zvon zasvěcený Panně Marii a sv. Josefu,                      

ale hlavně v poměrně krátkém čase zrealizoval náročnou obnovu 

interiéru kostela (1997). 

 

 

 

 

 



P. Ryszard Wojciechowski MIC 

1998 – 2009 

V tomto období byl pořízen současný oltář, ambon, sedes a 

svatostánek. Došlo také k přeměně bezprostředního okolí kostela a 

výrazné úpravě hřbitova a byla započata krásná tradice „Živého 

Betléma“.                                                                                            

Po 57 letech se u nás opět konaly svaté misie. 

 

 

 

 

 



P. Jerzy Cymanowski MIC 

2009 – 2013 

 

 

Za dobu působení o. Jerzyho byla dokončena výměna lavic, zbudovaly 

se venkovní toalety a pozměnil se vchod do zákristie. Byly 

restaurovány obrazy křížové cesty a posvěcen kříž na Stráni. 

 

 

 

 



P. Grzegorz Tanderys MIC 

2013 – 2015 

 

Za P. Grzegorze bylo upraveno schodiště vedoucí k faře a opatřeno 

novým zábradlím. 

 

 

 

 



P. Marek Martiška MIC 

Od září 2015  

 

Za necelý rok působení o. Marka v naší farnosti se podařilo provést 

téměř úplnou rekonstrukci fary. Byla vyměněna střecha, okna a celá 

budova dostala i novou fasádu.                                                    

Taktéž její interiér byl výrazně upraven a zveleben. 

 

 



P. Stanisław Malinski MIC 

 

 

 

 

 

 

 

 



P. Cesary Mizia MIC 

 

 

P. Mirosław Lukasiewicz MIC 

 

 

 



P. Marek Kurzyński MIC 

 

 

 

P. Karol Matlok MIC 

 

 

 



P. Mariusz Sierpniak MIC 

 

 

 

P. Edward Tomczyk MIC 

 


