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      Zapomenutá hrobka oderského rodáka - kněze  A.R.D.1 Eduarda Hausnera 
                                          na  oderském městském hřbitově                                       

Při zahájení prací na dokumentu „Stručný průvodce oderským městským hřbitovem, (2018)” v roce
2015 mi pan Jiří Jakubík sdělil, že při hledání pohřebního místa pro jednoho zemřelého objevil
zaniklou hrobku. Toto pohřební místo proto využít nemohl, hrobku opustil a uvedl ji do původního
stavu2. V listopadu roku 2020 se při údržbě stromů na hřbitově za pomocí těžké techniky, místo nad
hrobkou propadlo a zemřelý nám  po 120-ti letech připomněl své místo posledního odpočinku. To
mně přimělo k bádání o  pohřbené osobě a k napsání tohoto krátkého zápisu. 

1 Zkratka A.R.D. (Adorandum Reverendus Dominus - oslovení  „Veledůstojný pane” ) je užívaný církevní titul pro 
vikáře, děkana, nebo v nasšem případě  diecézního kněze.

2 Jméno zemřelého i zaniklé pohřební místo v VI.sekci, jsme uvedli na  str. 21 v dokumentu  „Pohledy do minulosti
oderského městského hřbitova (2020)” .
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Odry - hřbitov 2020. Poloha propadlé hrobky oderského rodáka kněze Eduarda Hausnera. Foto
Emil Mateiciuc
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Eduard Hausner se narodil v Odrách, 3.března roku 1829 v domě na Zámecké ulici (Schlossberg)
čp.277,  pletařskému  mistrovi  Mathiasi  Hausnerovi  a  jeho  manželce  Rosině  -  dceři  oderského
domkaře Johanna Hausnera. Oderská rodná matrika uvádí, že byl pokřtěn v kostele sv. Bartoloměje
kooperátorem P. Josefem Hilscherem a jeho patroni byli  punčochářský mistr  Johann Schwarz a
soukenice Margaretha Bieber, oba z Oder. 
Malý Eduard navštěvoval městskou farní chlapeckou školu ve svém rodném městě, kde byl v roce
1836  ředitelem školy Johann Muschka, učitelem Andreas Klein a pomocným učitelem Emanuel
Schinger.  Oderským  farářem  byl  v  té  době  arcikněz  P.  Anton  Beinhauer.  Eduard  Hausner
pokračoval  v  dalším  vzdělávání   studiem na   osmiletém německém  gymnáziu  v  Opavě3.  Po
úspěšném ukončení studia gymnázia pokračoval ve studiu na arcibiskupském kněžském semináři v
Olomouci. Knězem byl vysvěcen4 v roce 1852. Jako novokněz působil v děkanátu Svitavy dou roku
1854. V tomto roce byl  R.D. Eduard Hausner povolán do  arcibiskupského chlapeckého semináře v

3 Viz dokument na str.4 - vysvědčení německého gymnázia v Opavě ze školního roku 1845. Přdchůdcem německého
gymnázia bylo jezuitské učiliště.

4 Kdo ho vysnvětil ? Kde měl primiční mši ?
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Odry  -  hřbitov  2020.  Pohled  do  propadlé  hrobky  arcikněze  Eduarda  Hausnera.  Foto  Emil
Mateiciuc
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Kroměříži, kde v letech 1854 až 1873 sloužil  jako studijní prefekt5 (viz str. 6 ) a  později i jako
spirituál6. Tit. D. Eduard Hausner, u.s.  byl  zde7  od roku 1862 duchovním představeným a řádným
zpovědníkem (viz str. 7). Po roce 1873 působil v děkanátu Mohelnice (zámek Kolštein8) a v letech
1892 -1892 jako kooperátor ve farnosti Vyšehora ( česky Vyšehoří, okr. Šumperk ), zahrnující obce
Gross-Poidl, Klein Poidl, Dvacetín, Schweine, Oujezd, Pasek, Lechsen a Vierbüfen9. V roce 1893
odešel na odpočinek do své rodné obce10,  přesto se však nadále podílel  na životě ve farnosti. V
roce 1894  A.R.D. Eduard Hausner daroval oderskému kostelu sv. Bartoloměje  barevné sklo okna
„Blah. Jan Sarkander” v hlavní lodi a v roce 1896 další barevné sklo se sv. Františkem Saléským v
okně prebystáře kostela.  Zemřel v Odrách 4. července roku 1900. Na poslední cestě ho 6. července

5 Obecně   byl  prefekt  představený  v  administrativní  oblasti,  např.  ve  vzdělávání  byl  prefekt osoba,  která  byla
zodpovědná za sledování a vedení studentů školy . Byl zodpovědný za překonání problémů s ostatními studenty i
učiteli a musel  kontrolovat, aby se nikdo v zařízeních nesprávně nechoval. Mnohé z jeho funkcí se překrývaly s
profesory ( často vykonával učitelskou činnost ), postava prefekta však měla  tendenci být  blíže a přátelštější  ke
studentům. Staral se také o bezpečnost a blaho  studentů a pomáhal jim efektivně komunikovat s ostatními vnějšími
institucemi.

6 Výraz „spiritualita“ pochází z latinského spiritualis (duchovní), překládá se jako „duchovnost“. Toto slovo pochází
ze slovesa spirare,  což znamená „volně dýchat.“  Obecně spiritualita  znamená životní  praxi,  způsob vnímání a
osobního zacházení s tím  co člověka přesahuje, v užším, křesťanském pojetí se dá definovat jako „rozměr života, v
němž si uvědomujeme Boží přítomnost.“ V praxi pak jde o soubor nauk a praktik, jak úspěšně vést duchovní život.

7 „Domus Cremsiriensis Instituti Sororum Misericordiae”  (asi kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul).
8 Zámek v Hrubém Jeseníku u obce Branná v okrese Šumperk.
9 Jsou uvedeny tehdejší německé názvy obcí.
10 Bydlel na Weisskirchnerstrasse ( Hranická ulice ), čp.30.
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Odry  -  druhá  polovina  20.  let  20.  století.  Pohled  na  začátek  pravé  strany  Zámecké  ulice
(  Schlossberg  ).  První  dům shora je  rodný dům Eduarda Hausnera,  čp.277.  Archiv  Muzejního
spolku Rolleder, o.p. s.
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doprovodili  oderští  obyvatelé  a  církevní  hodnostáři  v  čele  s  fulneckým  děkanem  Karlem
Boschovským.
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Opava,  8.března  roku  1845.  Vysvědčení  Eduarda  Hausnera  z  1.  semestru
německého gymnázia v Opavě. Soka Nový Jičín 
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Olomouc,  19.srpna  roku  1852.  Dekret  arcibiskupského  úřadu  v  Olomouci  pro
novokněze  Eduarda  Hausnera  o  jeho  pověření  duchovní  činnosti  v  děkanátu
Svitavy. Soka Nový Jičín
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Katalog ctihodného duchovenstva olomoucké arcidietéze - děkanát Kroměříž, 1854. V posledním
odstavci levého sloupce je uveden oderský rodák diecézní kněz R.D. Eduard Hausner jako studijní
prefekt chlapeckého  arcibiskupského semináře v Kroměříži. Soka Nový Jičín
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Katalog ctihodného duchovenstva olomoucké arcidiecéze, děkanát Kroměříž, Institut Milosrdných
sester, 1862 - řádný náboženský klérus. Tit. D. Eduard Hausner uveden jako ředitel spirituality a
řádný zpovědník. Soka Nový Jičín


