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Vápenná nejprve v letech 1651 – 1666 spadala pod farnost Vlčice, později byla přifařena ke Skorošicím.  
V obci patrně existoval starší kostel, ale chybí o něm zprávy. Nový kostel byl patrně postaven na jeho místě.
 

Klasicistní kostel zasvěcený sv. Filipovi byl postaven v letech 1780 – 1781 zároveň s farou (lokálií). Lokálie 
dostala v roce 1782 vlastního kaplana, roku 1801 kooperátora a v roce 1845 byla povýšena na samostat-
nou farnost. Patron kostela byl zvolen na počest vratislavského biskupa Filipa Schaffgotsche, jenž Vápenné 
daroval stavební materiál a obraz pro hlavní oltář. Ostatní stavební náklady hradila obec. Boční oltáře byly 
do kostela převezeny z kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě. Nástropní malby jsou dílem vidnavského malíře 
Aloise Baucha a pocházejí z přelomu 19. a 20. století. V předsíni kostela je na pravé zdi umístěn pískovcový 
reliéf Bolestné Matky Boží k uctění památky padlých v 1. světové válce. Součástí byly patrně desky se jmény 
padlých, které byly ale odstraněny po roce 1945. Autorem reliéfu je akademický sochař Josef Obeth.

Roku 1954 kostel i s farou vyhořel, následně proběhla jeho rekonstrukce. Za kulturní nemovitou památku 
byl kostel sv. Filipa prohlášen v roce 1963 společně s areálem zrušeného hřbitova. Poslední oprava kostela, 
konkrétně fasády a podezdívky, byla provedena v roce 1986. 

Kamenná hřbitovní zeď byla postavena někdy po roce 1804. U jižní strany hřbitovní zdi leží další nemovitá 
kulturní památka, hroby sedmi obětí frývaldovské stávky. 

Nemovitou kulturní památkou je od roku 1963 také venkovská usedlost č.p. 98 z přelomu 18. a 19. století 
s pozdně barokním štítem. Dům stojí nedaleko kostela u potoka a zde si můžete přečíst další zajímavou 
informační tabuli.

Poslední nemovitou památkou v obci jsou boží muka vlevo za železničním přejezdem silnice na Žulovou. Jde 
o rustikální pozdně barokní drobnou památku z počátku 19. století. V roce 1992 byla boží muka opravena.

Vápenná najpierw w latach 1651–1666 należała do parafii Vlčice, potem była afiliowana do Skorošic. 
Z pewnością w miejscowości istniał starszy kościół, ale nie ma o tym wzmianek. Nowy kościół został 
zbudowany na miejscu starego.  

Klasycystyczny kościół pod wezwaniem św. Filipa został zbudowany w latach 1780–1781 łącznie z plebanią. 
W 1782 roku mieszkał tutaj wikariusz, potem w 1801 roku administrator a w 1845 roku była tutaj erygow-
ana samodzielna parafia. Patron kościoła został wybrany na pamiątkę biskupa wrocławskiego Filipa Schaf-
fgotscha, który podarował Vápennej materiał budowlany oraz obraz do ołtarza głównego. Pozostałe koszty 
budowy zapłaciła miejscowość.  Ołtarze boczne kościoła zostały przywiezione z kościoła św. Katarzyny z 
Vidnavy. Malowidła ścienne są dziełem vidnawskiego malarza Aloisa Baucha i pochodzą z przełomu XIX i XX 
wieku. W przedsionku kościoła, po prawej stronie, została umieszczona płaskorzeźba Matki Bożej Bolesnej 
z piaskowca ku pamięci poległych w pierwszej wojnie światowej. Kiedyś były tu umieszczone także tablice 
pamiątkowe z nazwiskami poległych. Były jednak usunięte po 1945 roku. Autorem płaskorzeźby jest malarz 
akademicki Josef Obeth.
W 1954 roku kościół wraz z plebanią spłonął a potem miała miejsce jego rekonstrukcja. Kościół św. Filipa 
został ogłoszony jako zabytek kultury w 1963 roku wraz z terenem byłego cmentarza. Ostatnie remonty 
kościoła, konkretnie fasady i podmurówki zostały przeprowadzone w 1986 roku. 

Kamienny mur cmentarny został zbudowany gdzieś po 1804 roku. W południowej części murów cmentarnych 
znajduje się kolejny zabytek kultury, groby siedmiu ofiar Strajku fryvaldowskiego. 

Zabytkiem kultury jest również od roku 1963 wiejska posiadłość nr 98 pochodząca z przełomu XVII i XIX 
wieku z późnobarokowym zwieńczeniem. Dom stoi niedaleko kościoła, gdzie można przeczytać szczegółowe 
i ciekawe informacje umieszczone na tablicy informacyjnej.   

Ostatnim zabytkiem w miejscowości jest kapliczka znajdująca się po lewej stronie za przejazdem kolejowym 
przy drodze do Žulowej. Jest to późnobarokowa kapliczka z początku XIX wieku. W 1992 roku kapliczka 
została wyremontowana.
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Pohřeb obětí Frývaldovské stávky
Pogrzeb ofiar strajku Frývald

Reliéf „Bolestná Matka Boží“ v kostele
Relief „Matki Bożej Bolesnej“ w kościele

Kostel – foto z roku 1903
Kościół – foto z roku 1903

Kostel svatého Filipa dnes
Kościół św. Filipa, dziś

Kostel svatého Filipa po požáru v roce 1054
Kościół św. Filipa po pożarze w 1054 r.


