Janovičky – kostel sv.Jana Křtitele
Janovičky - Johannesberg byly založeny opatem benediktýnského kláštera v Broumově, Johannem
von Chotow v roce 1560 na obchodní cestě vedoucí do Svídnice1. Žili zde většinou „zahradníci“2
s malým přídělem zemědělské půdy. Polnosti ještě v padesátých letech sahaly až ke hranici
s Polskem. Následně byly zalesňovány .
V září 1672 položeny základní kameny ke kostelu
opatem Thomasem Sartoriem. Dřevo na stavbu
kostela bylo použito ze starého, ještě dřevěného
kostela v Heřmánkovicích, který byl přestavován.
Kostel v nadmořské výšce 644 m byl zasvěcen
svatému Janu Křtiteli. Byl dominantou osady,
zdaleka viditelnou. Vysvěcen byl 7.5.1673 a první
bohoslužbu sloužil opat T. Sartorius.
U kostela byl zřízen hřbitov a 4.9.1673 prvním
pohřbeným byl , podle svého přání být prvním, šolc
Janoviček Valentin Knittel3.
V roce 1726 ke dřevěné lodi kostela přistavěno
kamenné barokní kněžiště, sakristie a opravena
dřevěná stavba - vysvěcení 24.6.1726 (opat
Othmar Zincke). Později, v roce 1858, byly ještě
přistavěny čtyři opěrné pilíře k vnější zdi.
Podle tehdejšího nařízení se vedle bohoslužeb
každoročně konala pouť či procesí z Broumova na
svátek sv. Jana Křtitele ( 24.června). 4 V roce 1866
táhlo přes Janovičky Pruské vojsko a 24.června
1866 se mnoho důstojníků a vojáků zúčastnilo
bohoslužby v kostele.
Poslední procesí bylo uspořádáno v roce 19485.
V srpnu 1960 požádal tehdejší MNV
Heřmánkovice o demolici stavby z důvodu
zchátralosti. V roce 1961 bylo upuštěno od
památkové ochrany kostela a později z důvodů
finančních i politických byl koncem roku 1964
kostel stržen.
V restauraci Vyhlídka Janovičky je velký obraz
zachycující pohled na kostel sv. Jana Křtitele.
Kreslená mapa Janoviček (Kronika obce - Gedenkbuch der Gemeinde Johannesberg), kostel místěn
v pravé části v polích. V současnosti les v této části zasahuje až k chatám.
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Kristus Vzkříšený – Vítězný7
Čechy, 4. čtvrtina 18. stol., polychromovaná dřevořezba, ze zadu
nápis 1790 Janovičky u Broumova, Reno 1910, výška 40 cm,
restaurováno 1910, mírně poškozeno Předmět je prohlášen za kulturní
památku.

Pramen: http://sypka.cz/kristus-vzkriseny--vitezny/a15/d7861/ Aukční dům SÝPKA

Prameny:
Gedenkbuch der Gemeinde Johannesberg; Egon Scholz: Die Gemeinden Hermsdorf und
Johannesberg, Forchheim Obfr 1982; Johan G. A. Hesselius : Urbarium neoconscriptum cum
explicatione brevi 1676; Marek L. Krejčí: Kostel v Janovičkách na Broumovsku – katalog zaniklých
kulturních památek ČR; Cechner Ant.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu
Broumov, v Praze 1930 vydala Archeologická komise při České akademi i věd a umění.
Zpracoval: Ing. Karel Gabriel, foto kostela Pavel Staněk
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Schweidnitz, Śvidnica, významné město v Dolním Slezsku.
Dělení podle velikosti přídělu půdy – sedlák, chalupník, zahradník
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Pochováno zde bylo pouze 8 osob, po zrušení hřbitova v roce 1850 byly ostatky přeneseny na hřbitov
v Heřmánkovicích.
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Kostel byl při bohoslužbách hojně navštěvován i věřícími ze sousedního Pruska.
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Pavel Staněk
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Gedenkbuch der Gemeinde Johannesberg -Lagenplan der Katastralgemeinde Johannesberg - Kreslený plán
katastru obce Janovičky ( ze 17.ledna 1928)
Preussen – Prusko (Slezsko), nyní Polská republika
Hermansdorf – Heřmánkovice
Rosental – Rožmitál
Zeichenerklärung – Vysvětlivky
Reichsgrenze – říšská hranice
Wald - les
Gemeinde grenze – katastr obce
Acker – pole
Feld grenzen – hranice polí
Wiesen - louky
Häuser – chalupníci (budovy)
Wege – cesta
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Maßstab - měřítko
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Cechner se zmiňuje v popise vybavení kostela o sošce sv. Jana Křtitele na hlavním oltáři

