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OSLAVY VÝROČÍ 550 LET
POSVĚCENÍ KOSTELA
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VE VYŠKOVĚ
Vážení a milí farníci!

„Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“ Žalm 122
Bylo nám dopřáno dožít se velkého a vzácného výročí 550 let od postavení
našeho chrámu. Už jeho velikost v tehdejší době svědčila o velké a živé církevní
obci, která v našem městě byla. Tento chrám je po staletí svědkem událostí
pokojných, ale i událostí nesmírně trýznivých. Kostel procházel obdobími míru, ale
i časy válečnými. Boží milost provázela a provází toho, kdo o ni stojí. Kolik lidí zde
docházelo k povzbuzení a odpuštění. Důležité je, že náš kostel žije. Radujeme se ze
společně prožívaných slavností a nadpřirozených darů, kterými jsme obdarováváni.
Rád nyní vzdávám díky všem kněžím, kteří zde působili v různých dobách. Děkuji
dobrému Bohu za starostlivost mnoha obětavých lidí, bez jejichž pomoci by kostel
strádal. Važme si prosím i my času našeho života, který je spjat s tímto kostelem.
Tento prostor ať nás učí vnímat Boží království, jehož je předobrazem.
V úctě a vděčnosti P. Michal Pořízek

_______________________________________________________________________________

Z HISTORIE KOSTELA:
Původní kostel byl v roce 1423 husity vypálen. Tehdy olomoucký biskup Protas
Černohorský z Boskovic rozhodl, o stavbě nového kostela. Ten byl postaven
v letech 1464 - 1466 u městských hradeb. Byl to gotický trojlodní chrám bez věže.
Před kostelem stála samostatná zvonice. V roce 1469 byl Vyškov i s kostelem
znovu vypálen knížetem Jindřichem Münsterberským. 25. srpna 1482 biskup Protas
ve Vyškově na morovou epidemii zemřel.
Dne 9. listopadu 1643 vpadli Švédové do Vyškova a kostel vyloupili. Také
ukradli „kostelní poklad“ (peníze určené na dostavbu kostela), který byl ukryt
v základu oltáře Sv. Kříže.

Roku 1673 byla ke kostelu dostavěna kaple Panny Marie Bolestné. V letech
1689 a 1690 nechal tehdejší děkan Jan Kašpar Hauser postavit kapli sv. Otýlie.
V roce 1692 ji vyzdobil štukami Baltasar Fontana a malbami Jonas Drentwett.
Kostel byl bez věže až do roku 1729, kdy se započalo s její stavbou. Byla
dokončena v roce 1735 a dosahuje výše 72,4 m (včetně kříže). Donátorem stavby
věže byl vyškovský děkan ThDr. Václav Hnátek z Weggenfurthu.
Dne 9. července roku 1753 vypukl ve Vyškově velký požár, během kterého
shořela střecha kostela i presbytář. Olomoucký biskup Ferdinand hrabě Trojer
obratem poslal do Vyškova částku potřebnou na opravy a tak byl kostel ještě téhož
roku opět pod střechou.
Další z vyškovských děkanů, Engelbert Florian Schmidt, nechal v roce 1760 pod
presbytářem postavit prostornou kryptu, ve které byl také roku 1770 pochován.
Protože v roce 1773 spadl jeden z pilířů (následek předchozího požáru), byl
kostel v letech 1774 – 1780 barokně přestavěn dle projektu architekta Jana
Antonína Křzaupala von Grünenberg. V roce 1781 byl instalován oltářní obraz
Nanebevzetí Panny Marie od ak. malíře Ignáta Weindlicha. Autorem sochařské
výzdoby je Ondřej Schweigl. V letech 1892 – 1898 namaloval ak. malíř Josef Úprka
Křížovou cestu podle předlohy Josefa Führicha (kostel sv. Jana Nepomuckého ve
Vídni). Současné varhany pocházejí z dílny Jana Tučka a byly postaveny roku 1912.
V letech 1899 – 1903 byla zbořena kaple Panny Marie a vystavěno nové průčelí
s kaplemi Panny Marie Bolestné a sv. Václava s výmalbou ak. malíř Adolfa Hellera.
V letech 1998 – 2008 proběhla generální oprava kostela, při které bylo
proinvestováno 25.622.481,- Kč.
________________________________________________________________________________________________________________________

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
První sv. přijímání našich děti se bude konat v neděli 19. června 2016 v 9.00 hod. ve
vyškovském kostele. Prosíme, provázejte těchto 14 dětí svými modlitbami.
VARHANNÍ KONCERT
Ve čtvrtek 16.6.2016 v 19.00 hod. se v rámci Brněnského varhanního festivalu ve
vyškovském kostele uskuteční Varhanní koncert v podání varhanice prof. Hany
Bartošové a hobojistky Kristen Cooper.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Ve středu 22.6.2016 v 18.30 hod. se bude v kostele konat Absolventský koncert
žákyně ZUŠ Vyškov Markéty Štreitové. Doprovázet ji budou žákyně ZUŠ Ludmila
Mašterová a učitel ZUŠ Mgr. Stanislav Haloda.
SETKÁNÍ FARNOSTI
V neděli 26.6.2016 od 15.00 hod. proběhne „Setkání farnosti“ na farní zahradě
II. odboje 2 (fara pod nádražím). Jste všichni srdečně zváni!
POUŤ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Letošní pouť Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově a v Rychtářově bude v neděli
14.8.2016. Mše sv. ve Vyškově bude 10.30 hod., v Rychtářově v 9.15 hod.

