Soupis předmětů nalezených ve věži kostela
sv. Petra a Pavla v Hrádku - 2018
1763
Pamětní zápis, pořízený dne 6. června 1763 hrádeckým farářem Josefem
Jeronýmem Herlthem při příležitosti dokončení stavby kostela sv. Petra a Pavla
Zápis uvádí, že 6. června 1763 byla završena dvouletá práce na stavbě
farního kostela sv. Petra a Pavla. Zaznamenává jména představitelů tehdejší
politické a církevní správy, vyjmenovává řemeslníky, kteří se podíleli na stavbě
kostela, i osobnosti, které se zúčastnily slavnostního aktu položení epistylionu
s křížem na vrcholek věže. Připojuje modlitbu vyprošující požehnání pro obec, chrám
i všechny, kdo v něm budou uctívat Boha.
Orig., lat., papír, přeložený dvojlist 280 x 410 mm

1863
Pamětní zápis, pořízený dne 31. května 1863 hrádeckým farářem Antonínem
Peňázem při příležitosti rozsáhlé opravy kostelní věže.
Zápis vyjmenovává soudobé představitele politické a církevní moci i místní
správce kostela a farnosti. Popisuje slavnostní vztyčení maltézského kříže na vrchol
věže31. května 1863 a v modlitbě vyprošuje celému dílu dlouhé trvání. V závěru se
obrací k budoucím generacím, aby na své předchůdce pamatovaly v modlitbě.
Orig., něm., papír, přeložený dvojlist 245 x 388 mm, vlepena fotografie faráře Peňáze
Kurenda č. 9 z roku 1862 (22. prosince 1862) s výzvou k cyrilometodějskému
miléniu
Brněnský biskup Antonín Arnošt Schaffgotsche vyzývá kněze a věřící k účasti
na pobožnostech a akcích, které budou tomuto výročí věnovány. Oznamuje, že
moravští biskupové požádali papeže o přeložení svátku slovanských věrozvěstů
z dosavadního 9. března na 5. července, kdy se má na Velehradě konat slavná pouť.
Oznamuje podmínky, za nichž je možné získat odpustky, spojené s návštěvou
Velehradu nebo s oslavou svátku.
Přetiskuje v plném znění listinu Pia IX. z 5. prosince 1862, kde oznamuje
přeložení svátku i možnost získání odpustků.
Tisk, něm., papír, přeložený dvojlist 215 x 350 mm, pošk.

1902
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Pamětní zápis, učiněný 4. května 1902 farářem Janem Nepomukem Kraitzem při
příležitosti dokončení opravy kostelní věže
16. ledna 1902 vichřice strhla z kostelní věže kříž i s vázou, na níž byl
postaven. Byl tedy zhotoven nový kříž a místo rozbité vázy byla pod něj vyrobena
koule. Na vrcholek opravené věže byl posazen 4. května 1902. Zápis vyjmenovává
řemeslníky, kteří se na opravě podíleli, vyslovuje přání, aby věž dlouho vydržela
v dobrém stavu, a uzavírá modlitbou ke chvále Boží.
Orig., něm., papír 210 x 340 mm, dvojlist, na druhém listu pod papírovým krytem
fotografie faráře Kraitze
Ukázky dobového tisku
 Mährischer Volksbote 1902 - Nr. 12 z 21. 3. 1902, 4 fol.
 Spaßvogel 1902 - Nr. 4 – Faschingszeit – 26. 1. 1902, 2 fol
 Volksblatt für Stadt und Land 1902 - Nr. 7 – 15. 2. 1902, 4 fol.

1980
Pamětní zápis administrátora Stanislava Krátkého při příležitosti generální
opravy kostela
V roce 1980 proběhla generální oprava kostela, jejíž součástí byla i oprava
věžní kopule a vrcholkového kříže. Vyjmenovává řemeslníky, kteří se na opravě
podíleli, připomíná události a významná výročí, která připadají na rok 1980. Uzavírá
přáním šťastného dokončení opravy kostela, aby sloužil podpoře zbožnosti příštích
generací.
Orig., čes., papír A 5, strojopis, opatřený farním razítkem a podpisem administrátora.
Zápis byl uložen odděleně od ostatních v hnědé skleněné lahvičce od léků.
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