Božanov
Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Správní obvod: Broumov

GPS souřadnice: 50.526778N, 16.365291E

Nadmořská výška: 405 m n. m.

První pís. zmínka: 1256 (765 let)

Počet obyvatel: 342

PSČ: 549 74

Adresa URL: www.obecbozanov.cz

Památky a zajímavosti Božanov
V obci Božanov se nachází tyto památky:
Areál kostela sv. Máří Magdaleny ze 17 stoletíFiliální kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově u
Broumova uzavírá řadu významných sakrálních staveb tzv. skupiny broumovských venkovských kostelů.
Tato skupina představuje jedinečný soubor barokních památek spojených se jménem Kiliána Ignáce
Dienzehofera. Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově je nejnáročnější stavbou broumovské skupiny. Ve
13. stol. prováděl benediktinský klášter v Praze - Břevnově intenzivní kolonizaci Broumovska. Mezi prvními
osídlenými místy byl i Božanov, založen r. 1256. Ant. Cechner v Soupisu památek /1930/ uvádí, že kostel sv.
Máří Magdaleny byl založen v r. 1253 opatem Martinem I., když kolonizoval Broumovsko. Původně filiální
byl od r. 1363 - 1624 farním. V letech 1604–1621 byl obsazen evangelíky. Po té byl opět navrácen katolickým
bohoslužbám a nadále spravován opaty Břevnovsko - broumovskými, kteří byli nejen vykonavateli práva
patronátního, ale - až do ukončení sporu o exempci, který prohráli v pol. 18. stol. - i nejvyšší duchovní
vrchnosti . Kostel se stal filiálním a byl přifařen k martínkovické faře. Odchodem původního
německého obyvatelstva po roce 1945 a v následných letech doosídlením a komunistickou ateisací byl
negativně ovlivněn duchovní život i správa v obci. Dnes slouží kostel nadále církevním účelům, je však
spravován z Broumova /Děkanský úřad/. Původní kostel byl dřevěný a stál cca 40 m východně od
nynějšího. Kostelní stavba stojí na mírně vyvýšené poloze nad obcí, je obklopena hřbitovem. Svou
situací a působením je základní architektonickou dominantou, podstatně zhodnocující charakter
centrálního prostoru obce.
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Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/759/bozanov/pamatky-turistika/
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