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SLOVO ÚVODEM 

 

1 SLOVO ÚVODEM 
 

 

Milí Boţí přátelé! 

 

Dostává se vám do rukou publikace týkající se našeho farního kostela sv. Petra a 

Pavla v Lysicích. Naši předkové tento Boţí dům s láskou a úctou postavili před více neţ 

650 lety.  

Chrám je místem, kde se člověk blíţí k Bohu – svému Tvůrci a Bůh k němu. Ko-

munikuje s námi v modlitbě, setkává se s námi ve svatých svátostech. Je také místem, ve 

kterém se loučíme s našimi zemřelými. 

I přesto, ţe lysický kostel patří mezi nejvýznamnější a nejstarší památky v Lysicích 

a v blízkém okolí, nebyla dosud sestavena ţádná souhrnná informace, která by popiso-

vala historii tohoto posvátného místa. Je moţné si připomenout dva letopočty, které se 

týkají přímo historie kostela. Podle nepodloţených zpráv byl kostel postaven jiţ před 

více jak 650 lety, kdy ho nechal postavit pravděpodobně Kuna z Kunštátu, který zemřel 

roku 1365 a doloţené datum od znovuposvěcení rozšířeného kostela, který nechali rozší-

řit bratři Jan a Emanuel Piati z Drnovic. Kostel byl znovu vysvěcen 24. září 1786 prv-

ním biskupem brněnským Matyášem hrabětem Chorinským z Ledské.  

Věřící sem přicházejí se svými ţivotními problémy a starostmi, jiní zase přinášejí 

své touhy a přání. Ticho svatyně přímo vybízí k duchovnímu zamyšlení, k posílení víry, 

ale také k hledání odpovědi na otázky, které nám klade ţivot ve světě bez Boha. Je všeo-

becně známo, ţe kaţdý člověk má vnitřní touhu po obohacení vnitřního obzoru znalostí 

svého bydliště, svého chrámu Páně. Ţijeme v moderní uspěchané době. Všichni však 

víme, ţe je dobré se z historie učit. To je také cíl této publikace. Podle dostupných in-

formací jsme se pokusili nastínit historii kostela, popsat vlastní interiér a seznámit 

s nejdůleţitějšími událostmi tohoto svatostánku během jeho dlouhé a bohaté historie a 

péčí farníků o tento stavební skvost.  

Přeji všem návštěvníkům našeho chrámu, aby zde načerpali co nejvíce duchovní a 

tělesné síly, hodně klidu a pokoje, ale také víry. Jsem přesvědčen, ţe právě s těmito hod-

notami bude náš ţivot plnější a radostnější. 

 

            Josef Němec 
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CHRÁM SVATÝCH PETRA A PAVLA V LYSICÍCH 
 

2 Z HISTORIE CHRÁMU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrám svatých Petra a Pavla patří mezi nejstarší a nejvýznamnější lysické památ-

ky. První písemná zmínka o kostele a duchovní správě v Lysicích je z roku 1398. Prvním 

knězem v Lysicích byl Ondřej z Tišnova, instalovaný v roce 1400.  

Patronátní právo náleţelo patronovi
1
 kostela, většinou tomu, kdo kostel postavil, 

později jeho dědicům nebo jiným nabyvatelům. V roce 1398 je patronátní právo kostela 

jiţ rozděleno na čtyři díly jako ostatní majetek mezi čtyři bratry z Rychvaldu.  

Kostel postavil přinejmenším jejich otec Kuna z Kunštátu, který zemřel v roce 

1365.  

Fara se připomíná od roku 1390, matriky jsou vedeny od roku 1657. Třídílná farní 

kronika je vedena od roku 1400, první díl se nedochoval, druhý je veden 1627 – 1918 

latinsky, německy a česky, třetí je veden od roku 1817 německy a od roku 1884 česky. 

Od roku 1527 aţ do roku 1634 se lysické panství ocitlo v drţení rodu Černčických 

z Kácova a Březnických z Náchoda. Citace od Fr. Sotorníka: „Z této doby pochází také 

pomník při drnovické silnici, kde na mohutném podstavci stála socha mistra Jana Husa, 

drţící v pravé ruce kalich. V roce 1594 byla tato socha nahrazena kamennou sochou 

Jana Nepomuckého.“  

Je doloţeno, ţe v Lysicích působili dva protestantští kněţí, Ondřej Poříčský (asi 

1590 – 1609) a Krištof Plorautius (asi 1609 – 1623). Tak se chrám dostal v drţavu pro-

testantských českých bratří. Platilo pravidlo, jak věří vrchnost, tak věří lid, takţe obyva-

telé Lysic byli nuceni vyznávat evangelickou víru. A to aţ do rekatolizace, která započa-

la v roce 1625, kdy Jiří Březnický přestoupil na katolickou víru a povolal do Lysic dva 

jezuity z brněnské koleje, kteří za několik týdnů přivedli téměř 200 jinověrců na kato-

lickou víru. Vyčistili a vyzdobili kostel a zavedli zase katolické poboţnosti. 



 

 

4 

Od roku 1627 zde opět působili katoličtí kněţí, jimţ byly přiděleny ještě filiální 

kostely v Drnovicích a Bedřichově (do roku 1785). Prvním duchovním správcem byl 

instalován Bartoloměj Jakobides (1627 – 1633), premonstrát z kláštera Hradisko, dru-

hým světský kněz František Wroblikowsky (1633 – 1653). 

Původní kostel byl kratší a niţší. Délka starého kostela byla 24 m. O jeho stáří 

svědčí i některé původní zachované části, které nesou známky přechodného slohu ro-

mánsko-gotického, zvláště na mohutné věţi a jejích oknech. Zdi věţe jsou v přízemí aţ 

160 cm silné, a z cihel obzvláště čistě pracovaná jehlancová střecha vybíhá 

v osmihrannou špici, kolem které vede otevřený ochoz. Byl krytý šindelem a prodělal 

mnoho drobných úprav a oprav. V těsné blízkosti kostela byl hřbitov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní oltář stál asi uprostřed dnešní rotundy. Před oltářem byla mříţka 

s brankou. Na oltáři stál tabernákl
2
 a kánon

3
. Oltář byl podle předpisu pokryt třemi 

ubrusy, z oltáře vpředu viselo antipendium
4
. Na oltáři leţely polštáře a na stupních 

zvonky a zvonečky. Mimo hlavní oltář byl v kostele vedlejší oltář sv. Barbory a roku 

1698 byl postaven nový oltář Panny Marie. Pozdějším rozšířením kostela byly oba oltáře 

zrušeny. Kazatelna stála na straně epištoly u dveří sakristie, z níţ se na ni vystupovalo. 

Byla zastřena závěsy a postříhaným suknem. Roku 1699 byla zhotovena kazatelna nová 

se sv. Duchem. Stará byla prodána roku 1702 bedřichovskému kostelu za 1 zl. 

Křtitelnice byla dřevěná a v ní byl cínový kotlík. Boţí hrob byl krášlen papírovými 

ozdobami, hořely v něm v devíti skleněných lampách lojové svíčky. U hrobu stálo šest 

ţelezných svícnů. Lampy a lampičky se plnily lojem a olejem.  

Boţí hrob v současné době bý-

vá kaţdoročně instalován u sakristie 

před sochou Panny Marie. Ta se po 

dobu instalace Boţího hrobu sesadí 

z podstavce a po velikonočních svát-

cích vrátí na postavec. Nejsvětější 

svátost se ukládá do svatostánku 

oltáře, zhotoveného akademickým 

sochařem Jaroslavem Vaňkem 

v roce 1955. Oltář stával vedle dveří 

do Boţího hrobu. Pravděpodobně v 

roce 1980 byl zrušen. Podstatná část 

oltáře se pouţila ke zhotovení obět-

ního stolu a svatostánek se pouţívá 
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u Boţího hrobu.  

Lysický kostel měl také betlém a jesličky. Betlém a Boţí hrob byl důkladně opra-

ven roku 1735. Nepatrná sakristie stála hned u oltáře na straně epištolní jako malý pří-

stavek s vlastní střechou. Nad sakristií byla pravděpodobně oratoř. 

Uprostřed chrámové lodi byl vchod do kostelní hrobky opatřený kamenným rá-

mem.  

Podle dostupných informací byli v hrobce pohřbeni:  

páter Matěj Arnošt Klimann   zemřel 10. 6. 1680  

páter Maxmilián Eliáš Gröger  zemřel 4. 5. 1758  

rytíř Jan Jiří Piati z Drnovic   zemřel 1. 10. 1759  

a rytíř Jan Karel Piati     zemřel 27. 5. 1762 

 

Pro věřící byly v kostele jednak lavice, jednak vpředu ţidle. Za místo v kostele se 

platilo. Roku 1743 stálo jedno místo 18 krejcarů, roku 1760 12 

krejcarů. Od 20. 7. 1839 bylo hraběnkou Antonií Dubskou, pat-

ronkou kostela, vybírání za místo zakázáno. Zvláštností bylo také 

svěcení vína, které se podávalo z cínového kalíšku nebo koflíku. 

V Lysicích tomu tak bylo ještě v roce 1720 (Olomoucký biskup 

Karel III. podávání vína věřícím v r. 1707 zakázal). 

Protoţe počet obyvatel lysického panství neustále vzrůstal a 

kostel byl příliš malý, bylo rozhodnuto farní kostel rozšířit – 

prodlouţit. Od královského gubernia
5
 bylo od komise nadace 

milodarů a od arcibiskupského konsistoria povoleno pouţít částku 3 335 zl. 33 kr. zajiš-

těných u vrchnosti a z kostelní hotovosti 3500 zl. Na stavbu přispěl drnovský kostel část-

kou 1 500 zl. a kostel bedřichovský částkou 500 zl. 

Oprav a přístavby kostela se ujali poslední Piatovci, bratři Jan a Emanuel. 

Roku 1771 nechali vyměnit všechna okna, nízká, oblouková. 1774 dali kostelu no-

vou šindelovou střechu a v roce 1776 se zabudovaly nové hlavní dveře. Nakonec se roz-

hodli pro celkovou přestavbu kostela. V rámci příprav roku 1781 zrušili hřbitov u koste-

la, nechali zřídit nový za obcí „u Chmelnice“ a roku 1782 na místě, kde stála Slovákova 

stodola, bylo započato s přístavbou. 

Přístavba je slohu čistě vlašského, čímţ byl setřen prvotní sloh kostelní. Byl od zá-



 

 

6 

kladu postaven celý presbytář
6
, rotunda

7
 s velkou kopulí, obě sakristie

8
 a oratoře na 

jiţní a severní straně. Rotunda mezi lodí a presbytářem je smělá kopulovitá stavba po-

stavená z kruhu o průměru 10,75 m, po obojím boku se sakristií. Z rotundy vedou do 

sakristií dveře, nad nimiţ byly zřízeny oratoře pro patrona a vrchnost. Vyčnívají do ro-

tundy na způsob arkýře
9
 a jsou zdobeny znaky rodiny Piati – tři věţičky ve stříbrném 

pozadí. Na oratoře
10

 se vchází po schodech vedoucích zvenku vedle sakristií. Rotunda 

má na stropě kopule čistě štukové ornamenty. Tyto štukové ornamenty jsou také v lodi 

kostela okolo zlacených kříţků se svícny, na pilířích, na oblouku oddělujícím rotundu a 

loď, na oratořích a na čelní stěně kůru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presbytář je polokruhovitá apsida
11

 s kulatým obloukem, po obou stranách 

s oknem nahoře s  kulatým obloukem. Od lodě je oddělen kovovou mříţkou s brankou.  

Od přístavby chrámu je lysický kostel 35 m dlouhý a v úrovni lavic 10 m široký. 

Nová část byla jiţ pokryta křidlicí, zatímco na původní stavbě zůstal šindel.  

 

Citace z rukopisu Fr. Sotorníka: 

„Za kostelem stály čtyři poddanské domky, které s kostelem přímo hraničily. Bě-

hem stavby byly zbořeny a obyvatelům byly postaveny nové na jiném místě. Na mís-

tě odstraněných domků byla postavena kamenná zeď, která ohraničila farskou za-

hradu.  

Jak jiţ bylo uvedeno, kromě nákladů hrazených rodinou Piati, byla celá přestavba 

kostela financována z kostelního jmění kostela lysického, drnovického a bedřichov-

ského. Pouţití těchto peněz bylo vázáno na souhlas královského krajského úřadu 

(gubernia) ve Velkém Meziříčí. I kdyţ vzdor všem potíţím byl konečný souhlas udě-

len, stojí za zmínku citovat přípis tohoto úřadu ze dne 15. 7. 1784.“ 

  

Uvádí se v něm mimo jiné: 

„Protoţe Piati, farář a obec lysická ve své ţádosti u vysokého gubernia podané 

nikterak nedokazují tak skvostné a nádherné vedení stavby kostelní, nýbrţ z ní spíše 

vysvítá, jeţto: 

1) Na venkově zřízení cihlové střechy je zbytečné a strţení čtyř, při kostele stojí-

cích domků, nikterak právě nutné. 

2) Také se zdá, ţe počet duší v Lysicích tak velkého kostela nevyţaduje.  

3)  Potom také není u vysokého gubernia známo, nebyl-li také na vnitřní zařízení 

jako oltáře a podobné veden nadbytečný náklad. 

4) Téţ by si měli sami tedy následky přičíst, ţe tak skvostnou a drahocennou stav-

bu začali bez předchozího povolení. 

Johan Nep. von Hofer“ 
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Roku 1786 byl takto rozšířený kostel znovu vysvěcen, coţ připomíná pamětní des-

ka nad vnitřními dveřmi bočního vchodu. 

 

Nese německý nápis, přeloţeno do češtiny: 
 

 

 

Emanuel a Jan Piatiové z Drnovic, bratři, 

zbudovali tento kostel. Matyáš František 

hrabě Chorinský, první biskup v Brně, jej 

vysvětil samotnému Bohu 24. září 1786. 
 

 

 

 

Zbytek staré stavby byl roku 1806 zvýšen tak, aby dobře navazoval na novostavbu 

a byl také pokryt křidlicí. V  západní části nad hlavním vchodem do kostela byl posta-

ven nový kůr
12

. Emanuel Piati nechal opravit celou věţ. Věţní báň s kříţem byla opra-

vena a pozlacena, byla do ní vloţena písemná „paměť“ a v srpnu 1806 nasazena na věţ 

nákladem Antonie Piati.  
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3 PRŮVODCE KOSTELEM  

 

Jako v kaţdém chrámu, tak i v lysickém je nejdůleţitějším a nejposvátnějším mís-

tem oltář se svatostánkem.  

Hlavní oltář je dílem sochaře Ondřeje Schweigla z roku 1771. Byl zhotoven jako 

náhrobní oltář z květnického mramoru pro královnu 

Konstancii, zakladatelku kláštera Porta Coeli 

v Předklášteří u Tišnova. Po stranách bohatě vyřezáva-

ného svatostánku, v němţ je uloţeno 36 ostatků mučed-

níků, jsou adorující
13

 andělé. Lysické farnosti byl prodán 

19. 3. 1782 po zrušení klášterů. Ve stejném roce byl pro 

svou uměleckou hodnotu a nádheru zakoupen za 107 

zlatých i pamětihodný, pozlacený kovový kříţ (údajně 

z čistého bronzu, tři staré centy těţký – 150 kg) se sochou 

ukřiţovaného Krista z kapitulní kaple kartuziánského 

kláštera v Brně – 

Králově Poli. Kříţ 

ulil brněnský zvonař 

Martinů podle návr-

hu Ondřeje Schweig-

la asi v druhé polovině 18. století pro klášter kartuzi-

ánů v Brně a to jako kopii kříţe v mohučské katedrá-

le
14

. Na pozlacení kříţe se upotřebilo 84 kusů holand-

ských dukátů. Model Kristovy sochy pochází opět 

z dílny O. Schweigla. Kříţ byl umístěn do výklenku 

za hlavní oltář. Okraje výklenku zdobí mramorové 

sloupy. Vedle nich stojí po obou stranách na vyso-

kých podstavcích sochy jáhnů sv. Štěpána a sv. 

Vavřince v ţivotní velikosti. Nad hlavním oltářem 

jsou umístěny sochy sv. Michaela archanděla upro-

střed, svatého Isidora vpravo a sv. Notburgy vlevo 

z Rottenbergu vlevo.  
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- sv. Štěpán       Prvomučedník, jeden ze sedmi jáhnů zvolených apoštoly. 

Byl koncem roku 36 ukamenován. Je zobrazován jako mladý jáhen s atributy
15

 

palmou, knihou a kameny. 

 

- sv. Vavřinec     Římský jáhen. Narozen kolem r. 230. Církevní jmění roz-

dal chudým, aby je zachránil před hrabivostí císaře Valeriána, na jehoţ rozkaz 

pak byl na rozţhaveném roţni umučen k smrti 10. srpna 258. Jeho hlavním atribu-

tem je právě roţeň, někdy kniha, váček s penězi, palma a chléb. 

 

- sv. archanděl Michael  Vůdce nebeského vojska proti padlým andělům, ochránce 

proti mocnostem zla. Zobrazován většinou jako okřídlený rytíř ve zbroji s kopím 

nebo ohnivým mečem a štítem, přemáhající ďábla v podobě draka. Bývá zobrazo-

ván s váhami, jako průvodce do ráje. V našem kostele drţí váhy anděl. 

 

- sv. Isidor      Narodil se kolem roku 1080. Madridský rolník se vyzna-

čoval ve svém prostém ţivotě nejen mimořádnou zboţností, ale i pracovitostí, dob-

ročinností a vůbec skutky lásky ke všemu tvorstvu. Stal se patronem zemědělců. 

Zemřel v roce 1130. Bývá zobrazován v oděvu prostého venkovana s atributy, cha-

rakterizující jeho povolání. 

 

- sv. Notburga z Rottenbergu v Tyrolích  Narozena r. 1268 v  Rottenbergu 

v Tyrolích. Na zámku v Rottenbegu vstoupila kolem r. 1285 do sluţby. Jak jen 

mohla a směla, činila dobře a dávala chudým s dovolením pánů zbytky od oběda. 

Nová paní byla lakomá a poručila, aby se zbytky jídla krmil dobytek. Notburga te-

dy rozdávala alespoň to, co ušetřila z vlastní stravy. Byla propuštěna a vstoupila 

v Ebenu do sluţby k sedlákovi. Vymínila si, aby mohla v neděli a ve svátek chodit 

na nešpory. Jednou musela pracovat i v tuto dobu. Světice vyhodila do vzduchu 

srp a on tam zůstal viset. U sedláka, kde slouţila, se Boţí poţehnání jevilo blaho-

dárně, ale na zámku se vedlo hůř a hůř. Kdyţ Notburga paní zámku v nemoci 

ošetřovala a vyprosila jí šťastnou hodinku smrti, byla znovu přijata do sluţby. 

Zemřela 14. září 1313. Její hrob byl slavný zázraky. Mnozí poutníci si u něho vy-

prosili pomoci od Boha zvláště v morové ráně.   
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Kde se rotunda naklání k presbytáři, stojí proti sobě dva poboční oltáře zasvěcené 

kostelním patronům sv. Petru a Pavlu, ozdobené jejich obrazy od Josefa Svítila z Brna a 

opravené koncem 19. století Josefem L. Šichanem a v roce 1971 Ladislavem Josefem 

Kozánym z Jihlavy. O Josefu Svítilovi je známo, ţe namaloval také oltářní obraz sv. 

Václava v Brně na Petrově, oltářní obraz sv. Bartoloměje v Ţebětíně a obraz hlavního 

oltáře sv. Jiří v Čebíně. Vlevo od obětního stolu je oltář zasvěcený svatému Petrovi.  

Nad oltářem je obraz sv. Petra, se znázorněním Boţího zjevení sv. Petra v Joppe, 

s ním se můţeme seznámit v Písmu sv. (Sk 10,9 – 16).  

„Kdyţ byli druhého dne na cestě a blíţili se k městu, vystoupil Petr kolem šes-

té hodiny na terasu, aby se pomodlil. Dostal hlad a chtěl něco pojíst. A zatím co mu 

chystali jídlo, upadl do vytrţení: Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší k zemi, 

podobalo se to ubrusu, svázaného za čtyři cípy a uvnitř byli všichni čtyřnoţci, plazi 

a všichni nebeští ptáci. Tu mu jakýsi hlas řekl: „Vzhůru Petře, pobíjej a jez.“ Ale 

Petr odpověděl: „O ne, Pane! Vţdyť jsem nikdy nesnědl nic neposkvrněného nebo 

nečistého!“ Ten hlas k němu promlouvá po druhé: „O tom, co Bůh očistil, neříkej 

Ty, ţe je poskvrněné.“ To se opakovalo po třikrát a pak to vše bylo zase vyneseno 

do nebe.“ Podle překladu Jeruzalémské bible 2009. 

Svatý Petr byl ustanoven prvním papeţem. Zemřel mučednickou smrtí – ukřiţo-

ván hlavou dolů. Bývá zobrazován s klíči. 

Na oltáři je umístěna socha Nejsvětějšího srdce Panny Marie. Socha byla darována 

29. 9. 1907 zdejšímu kostelu p. Marií Suchánkovou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na protější straně je oltář zasvěcený svatému Pavlovi, apoštolu národů. Na oltáři 

je umístěna socha Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova. Nad oltářem je obraz svatého Pavla.  

Jeho atributem je meč, protoţe jím byl sťat, někdy také kniha. Uprostřed krajiny sedí 

muţ oděný do narůţovělého šatu a červeného pláště. Sedí za stolem, na němţ leţí ote-

vřená kniha. Nad světcem se snáší dva andílci. 

Na římsách nad obrazy svatých Petra a Pavla jsou připevněny jejich sochy. 

Oba boční oltáře zhotovil Ondřej Schweigl stejně jako hlavní oltář, křtitelnici, ka-

zatelnu a většinu soch, sousoší a pozlacených ozdob. Velmi rád zhotovoval do kostelů 

postavy andělů. V našem kostele je jich devět a stejný počet jejich hlav. Sochy Nejsvětěj-

šího Srdce Jeţíšova a Mariina, které stojí na bočních oltářích, byly instalovány později. 
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Ondřej Schweigl (1735 – 1812) – barokní sochař, kreslíř, architekt, dekoratér a 

vzdělaný znalec umění. Vycházel z díla svého otce Antonína Schweigla, který v Brně 

roku 1729 zhotovil sousoší Nejsvětější Trojice na Zelném trhu. V pracích Ondřeje 

Schweigla i v pracích jeho dílny, zasahujících do interiérového vybavení sedmnácti br-

něnských kostelů, si zachovává převahu citová sloţka vyjádřená malebným podáním 

soch po formální stránce. Byl to nesmírně plodný umělec. Význam a celkový úspěch 

Ondřeje Schweigla v éře josefinismu (1780 – 1790), kdy realizoval interiéry bezmála tří 

desítek kostelů, spočívala v jeho schopnosti vhodně reagovat na změněné poţadavky 

doby. Dovedl nabídnout přijatelný kompromis mezi poţadavky státních úřadů a stále 

ţivou pozdně barokní tradicí. Díky své autoritě vzdělaného umělce dokázal představu o 

novém pojetí sakrálního interiéru také utvářet. Dílem Ondřeje Schweigla a jeho dílny se 

sochařství na Moravě (v Brně) udrţovalo na kvalitně značné vysoké úrovni od poloviny 

18. století aţ do začátku 19. století, do něhoţ spadá také jeho rozsáhlé dílo v Lysicích. 

Smrtí Ondřeje Schweigla nastal definitivní konec éry barokního sochařství na Moravě. 

 

Mimo kompletních oltářů sv. Petra a 

Pavla jsou jim zasvěcené vitráţe 

v presbytáři, zvon na věţi s jejich nápisem 

„Svatý Petře a Pavle, ochraňujte naši far-

nost“ a nová mozaika nad bočním vcho-

dem do kostela z roku 2013 od ing. arch. 

Jiřího Šťasty. 

 

Pod hlavním oltářem je klenutá hrobka. Má zabudovaná větrací zamříţovaná 

okénka. Vchod byl z vnější apsidy z jiţní strany (nyní je zazděn), kde se po několika 

stupních sestoupilo do hrobky. Do ní se ukládaly tělesné ostatky členů rodu Piati a Dub-

ských: 

16. 5. 1805  Jan Piati 

8. 11. 1807  Emanuel Piati 

25. 8. 1812  František hrabě Dubský  

21. 5. 1828  Antonie Piati roz. Hanerová 

3. 5. 1834  Oldřich Bohuslav, prvorozený syn Emanuela Dubského 

4. 1. 1843  Antonie hraběnka Dubská, poslední z rodiny Piati 

14. 2. 1848  Hermína Dubská, dcera Emanuela Dubského 

2. 1. 1851  Serafína Dubská  

28. 6. 1867  Alfons Dubský, padl r. 1866 v bitvě u Náchoda 

V roce 1881 byla postavena nová kaple s hrobkou u lysického hřbitova. Tam byly 

z kostelní hrobky 6. 12. 1881 ve čtyři hodiny ráno pozůstatky zemřelých převezeny. 

 

 

 

Křtitelnice, pocházející z roku 1785, je 

darem rytíře Jana Nepomuka Piati. Na památ-

ku dostalo první křtěné dítě jméno Nepomuce-

na. Na víku křtitelnice je sousoší Křtu Páně 

v řece Jordánu. 
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Svatý Jan Křtitel 

Narodil se starším rodičům Zachariáši a Alţbětě v Hebronu. Toto narození zvěs-

toval archanděl Gabriel Zachariášovi. Ten mu nevěřil, proto oněměl aţ do provede-

ní obřízky Jana Křtitele. Jako mladý odešel do pouště, aby se připravil na své budoucí 

povolání. V poušti se ţivil medem divokých včel, kobylkami a kořínky rostlin. Ve věku 

30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a 

asketickým ţivotem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které 

křtil v řece Jordánu. Takto pokřtil i Jeţíše Krista.  

Jan je charakterizován jako nekompromisní kazatel ctnosti a pokání, jehoţ vněj-

ším znamením je křest. Odsoudil i krále Heroda za zavrţení manţelky a sňatek se ţenou 

vlastního bratra. Herodes ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho ţena řekla své dce-

ři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, coţ se brzy poté stalo. Herodes Salomé vyhověl a Jana 

Křtitele nechal stít v pevnosti Machairús.  

Narození Jana Křtitele církev slaví 24. června,  a stětí 29. srpna. Stal se patronem 

křiţáckého řádu johanitů – později nazvaných maltézští rytíři, a proto i patronem Mal-

ty a tamní katedrály ve městě LaValetta. 

Ochraňuje celou řadu profesí: tkalce, krejčí, koţešníky, koţeluhy, sedláře, vinaře, 

hospodské, bednáře, kominíky, kováře, tesaře, architekty, zedníky, kameníky atd. 

Atributem Jana Křtitele je v ikonografii velbloudí rouno, tedy koţešina oděná na 

nahém těle na znamení toho, ţe Jan ţil na poušti jako poustevník. Dále mívá poutnickou 

hůl a dlouhé neupravené vlasy a plnovous. Nejznámějším zvykem o svátku sv. Jana je 

pálení tzv. svatojánských ohňů. 

Na zdi za křtitelnicí je upevněno sousoší Boha Otce a dvou andělů. Jejich protějš-

kem je na pravé straně kostela, na podstavci 

umístěna starobylá barokní socha Panny 

Marie s Jeţíškem. 

Stávala na tomto místě do roku 1920, 

kdy si ji do zámecké kaple vyţádal hrabě 

Albrecht Dubský. Místo ní daroval do koste-

la sochu Panny Marie Lurdské v jeskyni. 

Sochu zhotovil akademický sochař Vincenc 

Vosmík z Prahy v roce 1920 z terakoty
30

.  

Tato vzácná dřevěná socha byla do ly-

sického kostela navrácena aţ po 60 letech, 

6. června 1980 po důkladné renovaci a umís-

těna na původní místo. Socha Panny Marie 

Lurdské i s naznačenou jeskyní byla přemís-

těna v roce 1986 do venkovního prostoru u 

hlavního vchodu. 

Hovoříme-li o sochách Panny Marie v našem chrámu, pak je pozoruhodný jejich 

počet i rozmístění. Málokterý chrám se můţe pochlubit hned třemi sochami Kristovy 

Matky, které jako by přiváděly lysické farníky do náruče Syna ze strany severní, západ-

ní i jiţní. 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zachari%C3%A1%C5%A1_(kn%C4%9Bz)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_(matka_Jana_K%C5%99titele)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archand%C4%9Bl_Gabriel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%99%C3%ADzka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%B3d%C3%A9s_Antipas
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C5%88atek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Salome_(dcera_Herodiina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malta
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Valetta&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krej%C4%8Dovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%BEe%C5%A1n%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEeluh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedl%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vina%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bedn%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kominictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tesa%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zednictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie#Atribut
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velbloud
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svatoj%C3%A1nsk%C3%BD_ohe%C5%88&action=edit&redlink=1
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Nepřehlédnutelným zdobným prvkem chrámu jsou vitráţe
16

. 

 

Citace z farní kroniky: str. 81. 

 

Nová okna v presbytáři v chrámu Lysickém r. 1896. 

 

Členové zboţného spolku „Ţivého růţence“ v Lysicích – hlavně přičiněním horlitele a 

kostelního hospodáře Jana Všianského z Lysic – konali mezi sebou sbírku, jejíţ výsledek byl 

tak skvělým, ţe mohli na zbudování jednoho uměle malovaného okna kostelního pomýšleti. 

Za obnos docílený 275 zl. objednáno u firmy Benedikta Škardy v Brně okno takové 

s obrazem sv. Petra, kteréţ v měsíci červnu 1896 v presbytáři po straně epištolní zasazeno 

bylo. 
 

 

Stejný obnos, tj. 275 zl. věnovali zboţní manţelé Karel a Anna Michelovi z Lysic č. 119, 

za který zbudováno bylo druhé okno v presbytáři po straně evangelní s obrazem sv. Pavla. 
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Nová okna v lodi chrámové 1897. 

By všecka okna v kostele stejná byla, dal vysoce urozený pán patron P. T. Qido, hrabě Dub-

ský v dílně Benedikta Škardy v Brně zhotoviti dvě uměle malovaná okna se znaky hraběcího 

rodu Dubských v lodi chrámové,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a vysoce urozená jeho choť Alţběta hraběnka Dubských roz. hraběnka Kinských jedno ok-

no takové s obrazem bl. P. Marie Pomocnice naproti síni chrámové. Okna byla v dubnu r. 

1897 zasazena. 
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V současné době je však vedle kazatelny okno jiné. 

Jeden farník si vzpomněl, ţe kdyţ ještě ministroval (narodil se v roce 1924), nechal 

pan hrabě Albrecht Dubský asi v letech 1934 – 1938 instalovat vedle kazatelny nové ok-

no, které vyrobila firma Sklomalba O. Vačkáře z Brna. Přesné datum a důvod výměny 

okna není znám. 

Na okně je pravděpodobně znázorněna postava sv. Alberta Jeruzalémského. Ve 

spodní části okna je nápis:  

 

„KE CTI SVÉHO PATRONA 

věnuje 

ALBERT HR. DUBSKÝ 

 

 

Albert Jeruzalémský (1149, Parma, Itálie – 1214, Akko, Izrael) – je světec katolic-

ké církve a biskup. Roku 1184 byl vysvěcen na biskupa. Stal se rádcem papeţe i panov-

níka a pro jeho radu se chodilo při různých světských i církevních sporech. 

V roce 1205 na ţádost papeţe převzal úřad latinského patriarchy Jeruzaléma. Al-

bert v úřadě patriarchy se ukázal jako výborný diplomat a nakonec si ho váţili i musli-

mové, kteří na něm obdivovali svatost ţivota a inteligenci. Svou statečností a rozvahou 

přispěl k tomu, ţe nebyla Saracény obsazena celá Svatá země a vyjednal se sultánem 

výměnu zajatců a v Damašku jednal o uzavření míru. 

Albert záhy přesídlil do Acry na severu. Nedaleko v jeskyních na hoře Karmel ţila 

skupina poustevníků, kteří jej poţádali, aby pro ně sestavil řeholní pravidla. Albert jim 

vyhověl, nicméně jím vypracovaná pravidla posléze papeţ zmírnil, protoţe se mu zdála 

být příliš tvrdá. Tato pravidla představovala vznik společenství dnes známého po celém 

světě jako karmelitáni. 

14. září 1214 byl zavraţděn člověkem, kterého dříve napomínal za velmi špatný ţi-

vot. Jeho svátek se slaví v katolické církvi slaví 14. září. Atributy jsou palma, kříţ nebo 

nůţ. 

 

Druhý zápis z lysické farní kroniky str. 151. 
Páter Jan Horálek, tehdejší lysický farář v roce 1972 napsal: „Mozaikové okno u kazatelny 

bylo rozbito ještě za let válečných a provizorně otvory zalepeny lepící páskou. Umělecká 

řemesla - Sklomalba z Brna – dali okno do původního stavu (7500 Kč)“. 

 

Ve farní kronice na straně 81 uvedená věnování na vitráţových oknech 

v presbytáři neodpovídají skutečnosti. Vitráţové okno se zobrazením svatého Petra vle-

vo od oltáře (na straně epištolní) věnovali manţelé Karel a Anna Michelovi z Lysic č. 

119. Okno s vyobrazením svatého Pavla vpravo od oltáře (na straně evangelní) bylo hra-

zeno ze sbírky členů zboţného spolku „Ţivého růţence“ v Lysicích. 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1149
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1214
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/1205
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karmel_(poho%C5%99%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_karmelit%C3%A1n%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1214
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
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Kazatelna vyčnívá z rohu stěny mezi lodí a rotundou. Je vyrobena z umělého 

mramoru. Vychází se na ni ze severní sakristie. Její tvar je čistě renesanční. 

Válcovou ambonu zdobí na čelní straně zlacený reliéf se scénou: za stolem 

s globem a knihou sedí světec, dominikán sv. Albert Veliký a obrací se k přicházející 

postavě – jeho ţákovi sv. Tomáši Akvinském, téţ dominikánovi. V pozadí triumfální 

římský oblouk. Římsu zdobí hlavičky andílků a papeţská tiara. V podhledu je holubice 

v paprskové svatozáři. Stříška opisuje půdorys ambony. Je zdobena zprohýbanou řím-

sou a završena zlacenou sochou sv. Augustina – v ruce drţí knihu a na ní srdce a kříţ. 

 

Duch svatý v podobě holubice na stropě kazatelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliéfy sv. Alberta a sv. Tomáše Akvinského   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sv. Augustin – biskup – učitel církve (354 – 430). Syn svaté Moniky proţil neklidné 

mládí jak ve svých názorech, tak ve svých mravech. Ve 33 letech se v Miláně obrátil na 

víru a byl pokřtěn biskupem Ambroţem. Vrátil se do africké vlasti a vedl ţivot kajícní-

ka. Byl zvolen biskupem ve městě Hiponu. 34 let spravoval svoji diecézi a zveleboval ji 

četnými kázáními a spisy, kterými současně bojoval proti soudobým bludům a objasňo-

val víru: Jako hlubokomyslný teolog, geniální filosof a polemik se ukázal ve své knize 

„Vyznání“. Zde téţ napsal: „Ty jsi nás stvořil pro sebe, Pane, a neklidné je naše srdce, 

dokud v Tobě nespočine.“ 

 

sv. Dominik – zakladatel řádu dominikánů. Narodil se kolem roku 1170 v Kastilii a 

stal se kanovníkem ve španělském městě Osmě. Na cestě do jiţní Francie se setkal 

s učením sekty Albigenských a snaţil se je přesvědčit o nesprávnosti jejich nauky. 

K tomu zaloţil řád Kazatelů, kteří měli přesvědčovat nejen svými hlubokými teologic-

kými vědomostmi, ale i naprostou chudobou a příkladnou láskou. Zemřel roku 1221 

v Bologni. Je zobrazován v řeholním rouchu s knihou, kříţem a někdy s lílií. 
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sv. Albert Veliký (1206 – 1280) – dominikán, biskup a církevní učitel 13. století, je-

den z největších křesťanských učenců. Stal se profesorem a věnoval se studiu přírodní 

filosofie a teologie. Zobrazuje se nejčastěji v dominikánském rouchu, případně 

s opatskou mitrou a knihou. Je patronem přírodovědců.  
 

sv. Tomáš Akvinský – dominikán, církevní učitel 13. století, hlavní představitel 

scholastiky, narodil se roku 1225 v rodině hrabat z Sovina. V osmnácti letech vstoupil do 

dominikánského řádu. Studoval v Paříţi a Kolíně nad Rýnem, kde byl ţákem sv. Alberta 

Velikého. Jako profesor teologie a filosofie působil v Paříţi, Římě a Neapoli, největší 

učenec středověku. Horlivě kázal Boţí slovo. Zemřel v roce 1274. Je zobrazován jako 

dominikán, ukazující na otevřenou knihu, na prsou mívá zářící hvězdu nebo slunce 

(svou učeností osvítil celou církev). 

 

Čtrnáct obrazů kříţové cesty bylo pořízeno v druhé polovině 18. století. Obrazy 

byly důkladně restaurovány v roce 1971. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obou stranách hlavního vchodu jsou zpovědní 

místnosti. Před levou zpovědní místností je socha sv. 

Josefa s Jeţíškem v náručí. Svatý Josef je patronem 

církve a spolupatronem české země. Je zobrazován nej-

častěji s malým Jeţíškem v náručí s lilií, symbolem čisto-

ty. Dalším atributem bývá tesařské nářadí, případně 

rozkvetlá hůl, tímto způsobem byl vyvolen za muţe Ma-

riina. 
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K pozoruhodnostem lysického chrámu patří: 

 
Nejstarší dcera Jana Jiřího Piati – 

Marie Anna Piati, která zemřela 27. 4. 1754 

ve věku 27 let, odporučila lysickému kostelu 

ostatky sv. Kříţe (vlevo). Na boku stojánku 

je nápis „Laur. Přikryl Renov 1914“. 

 

Stříbrný „pacifikal“
19

 se značnou část-

kou ostatků svatého Kříţe z roku 1750 

(vpravo). Podle zápisu ve farní kronice jej 

dne 1. 11. 1891 daroval kněz arcibiskupské 

kurie u sv. Štěpána ve Vídni P. Msgr. Vilém 

Michele, lysický rodák. Ostatky jsou opat-

řeny předepsanou autentikou
20

. Pacifikál je 

zdobený drahokamy a je skvostem výtečné 

pasířské práce. 

 

 

 

Praţské Jezulátko – je umístěno na stojanu vedle oltáře svatého Petra. 

 

Praţské Jezulátko je malá vosková soška zobrazující Jeţíše Krista v útlém dět-

ství. Pravici má dítě Jeţíš zdviţenou k poţehnání, v levici drţí globus završený kříţem 

na znamení toho, ţe celý náš svět spočívá v jeho rukou. Je oblékán do královských šatů, 

jejichţ barva se střídá podle období církevního roku. 
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Vzácný stříbrný kříţ na stojánku zhotovil na zakázku posled-

ního opata brněnského kartuziánského kláštera Athanasia Gottfrieda 

(1738 – 1814) Ondřej Schweigl (1735 – 1812). Po roce 1945 byl kříţ 

přesunut ze zámecké kaple do lysického kostela.  

 

 

 

 

 

 

Na jiţní oratoři jsou dva rozměrné obrazy. Na pravém obraze je znázorněn křest 

Jeţíše v řece Jordánu, na levém obraze je znázorněn svatý Florián. V oblaku sedí rytíř 

s červeným pláštěm na ramenou obklopený andílky v okrově ţlutých mracích. V levém 

dolním rohu je znázorněna architektura barokního lysického zámku s ohradní zdí a 

branou, v pravém dolním rohu je lysický kostel. Jedná se o kulturně historický doku-

ment seznamující s podobou starého zámku a novostavbou kostela na konci 18. stol. Oba 

obrazy byly namalovány koncem 18. století. 
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sv. Florián. – mučedník 3. století. Římský voják, narozený v dnešním Rakousku. 

Podle legendy pomáhal za Diokleciánova pronásledování křesťanům, aţ byl sám také 

zajat a po mnohém mučení utopen s velkým kamenem na krku v řece Emţi. Stal se vel-

mi populárním a zejména lidovým světcem jako ochránce proti zhoubnému ohni 

(v mládí prý zachránil svou modlitbou hořící dům). 

 

Za zmínku stojí i betlém, který je dílem kutnohorského řezbáře Bohumila Beka. 

V roce 1920 jej kostelu darovali manţelé Juliána a Albrecht Dubských. Skládá se 

z 36 sošek, jesliček, stáje a hvězdy. Opravy betléma byly provedeny v letech 1984 a 2005.  

 

Podle informací Jana Tenory
39

 z roku 1903 cituji: „Kostelu náleţí misál roku 1499 

v Norimberce tištěný s pěknými iniciálkami, v němţ vepsány jsou preface i česky a misál 

cisterciátský z r. 1688, do něhoţ r. 1749 Tišnovská řeholnice Voršila Löwová zdobně 

vepsala modlitby za císařovnu Marii Terezii a za císaře Františka I.“ 

Tyto informace nebylo moţné ověřit, protoţe se uvedené misály v kostele ani na faře 

v Lysicích nenacházejí a zatím není moţné je dohledat v ţádném archívu.  

V kostele je také několik obrazů a kříţů ze 17. a 18. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý interiér
21

 chrámu sv. Petra a Pavla v Lysicích je zapsán 

v seznamu národních kulturních památek. Je však zapsán i v srdcích mno-

ha jeho návštěvníků, těch pravidelných i zcela nahodilých, jako jeden 

z nejhezčích v kraji. 
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4 KŮR – VARHANY 
 

Nad jiţním vchodem do kostela je starý 

kůr. Vchod na kůr byl ze zadní části kostela, nyní 

zazděný. Na kůru jsou čtyři úzká okénka, kruho-

vé okno, směřující k sakristii bylo zazděno.  

Na pavláčce směřující do kostela stály na 

stolečku malé varhany „pozitiv“ (nástroj bez sa-

motného pedálu). Daly se přenášet a měly šest 

hlasů. Měchy k nim se dělaly a opravovaly 

z ovčích kůţí. Byly opravovány v roce 1719. 

Roku 1750 byly pořízeny nové varhany. Součástí vybavení kůru byly také zádušní 

nástroje – housle, kotlík, basa, bubny, polní trouby, lesní roh a trumpety. 

1821 František Pursche opravil varhany. Celý stroj rozebral, vyčistil, zjištěné vady 

opravil a scházející cínové píšťaly nahradil novými. Varhany zvedl tak, aby při hře bylo 

vidět na oltář. Skříň na varhany a všechny stolařské práce s tím spojené i se zábradlím 

zhotovil lysický stolařský mistr Antonín Fiala. To jiţ byl v roce 1806 přistavěn nový kůr. 

1885 I kdyţ byly staré varhany v roce 1821 důkladně opraveny, ale zřejmě další 

opravy uţ nebyly vhodné, byly  proto zhotoveny v dílně bratří Riegrů z Krnova varhany 

nové a 6. prosince poţehnány. Zaplatil je společně patron hrabě Quido Dubský a lysický 

konkurenční výbor. Staré varhany se potom nosily na nosítkách a hrálo se na ně při cír-

kevních obřadech mimo kostel. 

19. – 24. listopadu 1917 František Fabiánek, varhanář ze Sloupu, varhany úplně 

rozdělal, vyčistil, opravil pedálové píšťaly a měchy. Do takto opravených varhan zasáhla 

bezohledná válka. 

5. března 1918 rekvírovala vojenská správa 27 cínových píšťal. Za píšťaly zaplati-

la 595,5 K. Těchto peněz bylo pouţito k pořízení nových píšťal zinkových. Dodal je a 

varhany opravil František Fabiánek za 750 K. Doplatek byl zajištěn milodary. 

1923 Byla provedena důkladná oprava varhan varhanářem Čapkem, rodákem 

z Letovic. 

1974 Mnoho píšťal chybělo, některé rejstříky se nedaly pouţít, jiné byly rozladěny, 

proto provedl generální opravu varhan pan Hlaváček z Brna. 

V letech 1997 a 1999 pan Bačovský z Křetína prováděl opravu a výměnu některých 

částí na varhanách. 

2012 Varhany byly opraveny varhanářem Karlem Zadákem z Veselky u Brna. By-

ly vyměněny některé rejstříky a především štoky pod píšťalami. Oprava byla částečná.  
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4.1 VARHANÍCI, KTEŘÍ PŮSOBILI V LYSICKÉM KOSTELE 
 

V dřívějších dobách bylo obvyklé, ţe funkci varhaníka – regenschoriho
22

 zastával 

kantor nebo řídící učitel. 

 

Známá jsou jen některá jména varhaníků. 

 

Vašíček Jan  1878 

Fiala Konrád uváděl nové varhany,  

osvědčený a snaţivý nadučitel       1885 

Škorpil Adolf nadučitel vypověděl varhanictví      k 31. 8. 1919 

Hába Emil      povolán na vojnu           od 31. 8. 1919 – 15. 9. 1920 

Burian Josef z Drnovic        zastupoval   od 15. 9. 1920 

Doleţal Vojtěch                 1935 – 18. 8. 1955 

Nový Josef             zastupoval   1945 – 1952 

Grünwald Bedřich       řídil sbor, zastupoval 

Doleţalová Růţena, provdaná Blaţková              18. 8. 1955 – 1. 8. 1965 

Šurá Marie z Drnovic               asi 1965 – 1966 

Kotouček Václav z Bořitova             asi 1966 – 1968 

Janíček Stanislav z Bořitova            asi 1968 – 1970 

Macků Petr                   1970 aţ dosud 

Tesař Vincenc z Bedřichova      zastupoval  

Pavlíček František z Kozárova  řídil sbor, zastupoval   do 31. 12. 1995 

Brodecká Věra           zastupovala 

Brodecký Jiří            zastupuje 

Solár Jiří              zastupuje 
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5 ZVONY 
 

Podle vizitační
23

 zprávy z roku 1672 měly Lysice v těch nejbídnějších časech cel-

kem šest ţehnaných zvonů, pořízených snad z doby, kdy Lysice vlastnil rod pánů 

z Náchoda. Z nařízení biskupského úřadu v roce 1691 byly tři zvony přiděleny kostelu 

pravděpodobně v Dubanech.  

Dle záznamů ve farní kronice z r. 1918 byly na začátku války ve farním kostele ty-

to zvony: 

 

První zvon - velký (hrubý) 

 

 

 

Průměr 108 cm, hmotnost 790 kg, zvuk 

zvonu je jasný, ladění do Fis 1. 

Na zvonu je nápis v latině „Regina Celi 

Letare a……..resurexit sicut ….“.  

Latinský nápis je asi částí zvláštního 

chvalozpěvu Regina caeli laetare, který 

zpívá církev o Velikonocích k Panně 

Marii. 

 

Celkový pohled na zvon z podhledu.   
 

Latinsky: 

Regina cæli, lætare, alleluia! 

Quia quem meruisti portare, alleluia! 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia! 

Ora pro nobis Deum, alleluia! 

Překlad do češtiny: 

Raduj se, královno nebeská, aleluja! 

Protoţe splnil Pán slova svá, aleluja! 

Z mrtvých vstal, matko, Jeţíš tvůj, aleluja, 

u něho za nás oroduj (přimluv se), aleluja.

Na východní straně zvonu je reliéf Páně, umělecky proveden. Na kříţi je Kristus, 

pod ním Panna Maria a svatý Jan. Výška reliéfu 20 cm. Jedinou jeho ozdobou jsou dva 

pásy, jeden v horní třetině 5 cm široký, v něm je nápis, druhý ve spodní třetině je 12 cm 

široký. Jednoduché, příliš masivní zpracování svědčí o starobylosti. Zvon pochází z roku 

1510. 

Reliéf ukříţovaného Krista  

a pod kříţem stojící Panna Maria a sv. Jan. 

 

 

 

Detail latinského nápisu. 
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Druhý zvon (poledňák) o průměru 74 cm, hmotnosti 192 kg. Zvuk je jasný, ladění 

je do Cis 2.  

Celkový pohled na zvon. 

Detail nápisu provedeno gotickým písmem (pravděpodobně 

latinsky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvon pochází z roku 1462 (ANNO + DVI + M + CCCC + LXII), nápis na zvonu 

je proveden gotickým písmem. 
 

Latinsky: 

Regina cæli, lætare, alleluia! 

Quia quem meruisti portare, alleluia! 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia! 

Ora pro nobis Deum, alleluia! 

Překlad do češtiny: 

Raduj se, královno nebeská, aleluja! 

Protoţe splnil Pán slova svá, aleluja! 

Z mrtvých vstal, matko, Jeţíš tvůj, aleluja, 

u něho za nás oroduj (přimluv se), aleluja. 
 

Zasvěcen Panně Marii. 

 

V roce 1968 byly oba zvony na věţi přestavěny na el. pohon, jsou ovládány ze sakristie. 

 

Třetí zvon měl v průměru 65 cm, váţil 154 kg, letopočet 1876, byl ulit u Emila Ve-

bera v Brně. Tento zvon byl odebrán vojenskou správou v době první světové války a 

poukázán za něj filiálkou ţivnobanky ve Vídni obnos 528 K, tedy jeden kilogram zvono-

viny stál 3,40 K. 

 

Z malé věţičky zvoníval „umíráček“ z roku 1882 o hmotnosti 50,7 kg. Zvon dodala 

zvonařská firma Hilterová – vdova a 

syn. V roce 1899 dostal vlivem špat-

ného zavěšení trhlinu, byl ve firmě 

přelit a 9. 9. 1899 zavěšen.  

Na boku zvonu je latinský nápis: 

„Anno Domini 1899 de novo 

confecta est haec campana in 

Laudem et gloriam s.s. Petri et Pau-

li, patronorum ecclesiae lysiciensis“. 

„(Léta Páně 1899 po novém 

potvrzení je zde zvon ke chvále a 

slávě svatých Petra a Pavla, patronů 

církve lysické)“. 
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Celkový pohled na zvon.   

Reliéf na boku zvonu. 

 

Ze severní a jiţní strany jsou reliéfy Pan-

ny Marie s Jeţíškem. 

V roce 1992 byl přemístěn na věţ a 

přestavěn téţ na elektrický pohon. 

Na horním pásu zvonu je nápis odka-

zující na zvonařskou firmu a pod ním ozdobný reliéfní pás.  

 

4. Větší o hmotnosti 420 kg, laděn Ais 1, nese nápis „Svatý Petře a Pavle, ochraňuj-

te naši farnost“ a reliéf sv. Petra a Pavla, 

sv. Petr nese kříţ.  

 

 

 

 

Celkový pohled na zvon.  

Detail jednoho z reliéfů. 

 

 
 

 

5. Menší zvon má hmotnost 146 kg, má ladění Dis 2, nápis „Panno Maria, zůstaň 

matkou lidu svého“ a reliéf Panny Marie – pieta.  

 

 

Celkový pohled na 

zvon.     Detail reli-

éfu – pieta. 

 

 

 

 

 

 

 

Oba zvony byly odlity v dílně pana 

Tkadlece v Halenkově v roce 1992 a byly po-

ţehnány 27. 9. 1992 brněnským biskupem 

Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrlem. 

 

 

 

 

 

V současné době je v majetku lysického kostela pět zvonů. 
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6 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE FARNOSTI 
 

Roku 1692 byla provedena nová vazba na malé věţičce. 

Roku 1695 byl kostel 

vydláţděn novými dlaţdi-

cemi z Drnovic (650 ks), 

celý vybílen a nově pokryt 

6 000 ks šindele a na věţi 

byly umístěny věţní hodi-

ny. Ty byly v roce 1719 

nově opraveny a při dal-

ších opravách pak odstra-

něny. 

Roku 1707 byly zho-

toveny nové schody na věţ. 

V roce 1716 – 1717 byla znovu opravena střecha (8 000 ks šindele) a kostel důklad-

ně opraven. Nově byla vyčištěna a opravena báň na věţi kostela. 

V roce 1834 byla znovu provedena oprava kostelních střech. 

V letech 1839 – 42 bylo opraveno oplocení farní zahrady, asi zděný taras a ze tří 

stran kryt cihlovou stříškou.  

1846 Z předsíně bočního vchodu byly vestavěny nové schody na kůr. 

1902 Vymalován vnitřek kostela malířem pokojů Edvardem Vrbickým z Boskovic. 

1903 Oprava fasády kostela zednickým mistrem p. Koláčkem ze Ţerůtek.  

1905 Pozlacení monstrance
24

, darovaná antipendia a věnce na kříţ. 

26. června 1906 daroval Msgr. Vilém Michele do kostela velum
25

. 

1913 Na Štědrý den byl do kostela na kamennou dlaţbu 

poloţen nový kokosový koberec, pořízený ze sbírek farníků. 

1917 Bylo instalováno první elektrické osvětlení. Šlo o 

středový lustr a věčné světlo. Elektrický proud dodal zdarma 

pan Ladislav Jaroš, majitel válcového mlýna a zemědělské elek-

trárny ve Zboňku. 

1919 Byla důkladně opravena střecha kostela. 

1921 Oprava venkovní omítky a nalíčení kostela stavite-

lem Štěpánem z Letovic. Vzhledem k velmi nepříznivým pově-

trnostním podmínkám se jiţ na jaře 1922 začala na věţi loupat barva. 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. Století (instalovaná krátce po 

jeho svatořečení – 1729), stála původně v parku před kostelem vedle kašny, v té době asi 

na hřbitově. Roku 1831 se zakoupilo světlo ke sv. Janu a r. 1882 byla 

kolem sochy připevněna litinová ohrádka. Na základě rozhodnutí 

obecního výboru byla socha 25. 2. 1920 sesazena z podstavce, podstavec 

rozebrán (aby mohly být skáceny 200 roků staré jilmy) a uloţena na 

faře. Na ţádost občanů bydlících v Horním náměstí (dříve v horním 

konci) byla přemístěna nad rybník. V Blansku bylo opraveno zábradlí, 

kameny podstavce byly odvezeny z fary, socha natřena malířem 

z Černé Hory a 14. května 1923 byla prof. Adámkem a Msgr. Krchňá-

kem posvěcena. Pěkný průvod za hojné účasti i drnovských s hudbou 

za zpěvu písně „Boţe cos ráčil“ se odebral na místo, kde Otec Krchňák 

měl promluvu o sv. Janu Nepomuckém. Dlouho nebyl po Lysicích tak 
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pěkný církevní průvod. Po celý oktáv po svátku sv. Jana se zde konala májová poboţ-

nost za hojné účasti veřejnosti. Panem Roztočilem bylo k soše zavedeno elektrické osvět-

lení, které překrásně působilo při večerní poboţnosti. 

Socha byla povětrnostními vlivy poškozena, lysický rodák, akademický sochař pan 

Jaroslav Vaněk sochu v roce 1975 opravil přímo na podstavci. Protoţe byl na soše po-

škozen obličej a chyběla část pravé ruky, byla socha 20. listopadu 1989 z podstavce sesa-

zena a po vyschnutí 10. března 1990 dopravena k panu Vaňkovi do jeho dílny v Brně. 

Koncem května byla opravená socha opět usazena na podstavci. 

Byl proveden nátěr podstavce, upraveno okolí a vysázeny růţe. Bohuţel zábradlí se 

jiţ neobnovilo, bylo zničeno po havárii traktoru. 

2. 6. 1990 byla socha poţehnána P. Janem Horálkem za velké účasti farníků a do-

provodu hudby. 

 

1930 – 31 Bylo provedeno vymalování kostela a pozlacení všech soch. 

1934 Oprava venkovní fasády a výměna zčernalé dlaţby okolo oltáře za dlaţbu 

z umělého kamene. Poloţení zařídil stavitel pan Moráň zdarma a stará dlaţba od oltáře 

byla pouţita k opravě prošlapané dlaţby v předsíni kostela. 

1941 Namontováno neonové osvětlení kolem kříţe za oltářem. Třetinu pořizovací 

hodnoty věnovala rodina Venclovských. Při opravě kostela v sedmdesátých letech bylo 

odstraněno. 

1959 Vyměněna nová krytina na kostele. 

1961 – 1962 Oprava venkovní fasády kostela a vymalování vnitřku kostela. 

1971 Při důkladné prohlídce byl vnitřek kostela shledán ve velmi špatném stavu. 

Oltáře, všechny sochy a částečně i lavice byly silně poškozeny červotočem. Některé části 

soch úplně chyběly. Rovněţ obrazy bylo třeba renovovat. Po dohodě se zástupci Kraj-

ského střediska památkové péče v Brně byla oprava zadána restaurátorovi Ladislavu 

Josefu Kozány z Jihlavy. V červnu byl odvezen hlavní oltář a některé sochy do jeho díl-

ny. Oprava oltáře trvala půl roku. Potom pokračovaly opravy bočních oltářů s obrazy 

patronů našeho kostela, oratoře a kříţové cesty, která byla nově instalována na stěny 

kostela. Lešení bylo stavěno podle potřeby restaurátorů, kteří prováděli opravy na ora-

toři a byli ubytováni na faře. 

El. instalace neodpovídala bezpečnostním předpisům a místy byly el. vodiče vede-

ny na povrchu omítky. Proto musela být celá el. instalace přebudována. Bylo pořízeno 

pět akumulačních kamen. Všechna okna včetně vitráţových byla zdvojena. Zateplení 

kostela prospělo i vnitřnímu interiéru. 

1972 se pokračovalo na dokončení vnitřku kostela. Byla oprave-

na kazatelna (mnoho ozdob chybělo, byly zhotoveny nové), křti-

telnice a sochy nad ní (Bůh Otec a dva andělé). Na půdě byly 

nalezeny závěsné svícny, které byly původně v kostele. Bylo jich 

dvanáct a byly zavěšeny na střed pozlacených apoštolských kří-

ţů, na místech, kde biskup při konsekraci
26

 pomazal stěny po-

svátným olejem – křiţmem
27

. Po opravě byly zavěšeny na své 

původní místo. Jeden svícen (vlevo v presbytáři) byl upraven 

jako drţák „věčného světla“. 

Do kostela byla pořízena nová osvětlovací tělesa, aby lépe vystih-

la krásu tohoto památného kostela. Lustr, který byl před oltá-

řem a bránil pohledu na svatostánek, byl po důkladné opravě 

umístěn v lodi kostela. Do předsíně byl umístěn opravený kříţ 

z 18. století. 
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Naproti kříţi na zdi je umístěná plastika Pan-

ny Marie s Jeţíškem. Na spodním okraji je nápis 

SALVE REGINA – ZDRÁVAS KRÁLOVNO.  

Malá věţ (sanktusová) nad kopulí byla nově 

natřena, aby se zabránilo korozi. Pod kůr byly nově 

umístěny čtyři lavice. 

1973 Novým vchodem byla spojena sakristie 

s jiţní oratoří. 

V zadní části kostela jsou umístěny původní 

insignie
28

 cechů – cechovnice na postavnících. Ze 

symbolů na nich uvedených můţeme zjistit, o které 

cechy se jednalo. 

Těsně před kůrem je dvojice postavníků cechu ševcovského z roku 1808. 

Před ní je dvojice postavníků cechu krejčovského z roku 1810.  

Třetí dvojici tvoří postavník cechu soukenického a tkalcovského z roku 1789.  

Před ní vlevo je postavník cechu řadového, který sdruţoval kováře, bednáře a sto-

laře bez udání data pořízení.  

Na pravé straně je také postavník cechu řadového, který sdruţoval koláře a zá-

mečníky, také bez data pořízení.  

Všechny dvojice se od sebe odlišují výškou a 

tvarem. První dvojice má osazení na čtyři svíce, 

ostatní na jednu. Více postavníků se znázorněnými 

cechy se nezachovalo. Všechny řemeslnické cechy se 

kaţdý rok o Boţím Těle zúčastňovaly procesí i se 

svými cechovnicemi. Nosily se téţ při pohřbech ře-

meslníků. 

1974 Před hlavním vchodem do kostela byla jen 

malá ulička široká 1,5 m. Zdivo na této straně bylo 

vlhké a podmáčené. Proto se souhlasem kapitulní 

konsistoře v Brně, Státní památkové péče v Brně, církevního oddělení v Blansku a MNV 

v Lysicích byla zbourána část farních hospodářských budov a zasypány stávající sklepy. 

Tím bylo získáno před hlavním vchodem kostela prostranství 7 m široké. Od farní za-

hrady byla postavena nová opěrná zeď. 

Od května se prováděla oprava fasády kostela, vyměnily se plechy na římsách, na-

třely se okapy a svody, opravila se krytina na kostele, izolovala se a natřela věţ, opravila 

báň na věţi a kostel byl opatřen bleskosvody. Terén na severní části kostela byl sníţen o 

1,5 m, aby zdivo mohlo 

lépe větrat. Cihlový kanál 

prosakoval, byl nahrazen 

novým potrubím. Před 

hlavní vchod byla poloţena 

nová dlaţba. 

Byl pořízen nový 

ambon
29

 a vymalována 

sakristie a předsíň. 

1976 Pod kůrem byl 

zazděn vchod na starý kůr 

a na jeho místo zavěšen 

kříţ. Aby kostel v létě 
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mohl větrat a byl chráněn před zcizením vzácných památek, byla k hlavnímu vchodu 

instalována kovová brána v pseudobarokním slohu zhotovená panem Rudolfem Kubíč-

kem z Lysic. Pro vytápění kostela pořízeno šest kusů akumulačních kamen o větší vý-

hřevnosti a stávající kamna se instalovala ve filiálním kostele v Drnovicích. 

1980 Dlaţba v celém kostele i v sakristii byla velmi špatná a vyšlapaná, pod lavi-

cemi vůbec nebyla, proto bylo přikročeno k výměně za novou. Při této příleţitosti bylo 

rozhodnuto provést úpravu liturgického prostoru dle směrnic II. vatikánského koncilu. 

Návrh na úpravu vypracoval Ludvík Kolek z Brna (byl schválen státní památkovou péčí 

v Brně), ale kapitulní vikář Ludvík Horký rozhodl jinak. 

Stará dlaţba byla vytrhána, terén v kostele pod kůrem sníţen o 35 cm, kolem zdi 

byla zhotovena větrací šachta, poloţeny trubky pro nově instalované el. rozvody a pro-

vedena důkladná izolace. V květnu bylo postaveno v celém kostele lešení, oškrabala se 

špatná omítka a byla provedena nová výmalba kostela. Restaurátoři očistili oltáře, sochy 

a ozdoby. 

6. června 1980, po náročném vyjednávání P. Horálka se státní památkovou péčí 

v Brně, se vrátila do kostela původní socha Panny Marie s Jeţíškem, která byla od roku 

1920 na zámku. Stávala na tomto místě do roku 1920, kdy si ji do zámecké kaple vyţádal 

hrabě Albrecht Dubský. Po důkladné renovaci a pozlacení (svatozář musela být nově 

zhotovena) byla postavena na své původní místo. 

Do sakristie byla zavedena vodovodní přípojka s průtokovým ohřívačem a umyva-

dlem. Do kostela bylo instalováno rozhlasové zařízení, aby bylo moţno slyšet Boţí slovo 

od ambonu po celém kostele. 

1981 Do kostela, sakristie a boční chodby byla poloţena dlaţba. Lavice byly opra-

veny a zabudovány v kostele na nové deskové podium a s klekátky přišroubovány. 

 

Do rozšířeného presbytáře byl 6. 7. 1981 instalován obětní stůl. Bylo pouţito někte-

rých částí ze zrušeného oltáře u křtitelnice, který zhotovil lysický rodák akademický sochař 

pan Jaroslav Vaněk v roce 1955. Do tohoto obětního stolu byly vloţeny ostatky svatých mu-

čedníků, Inocentii, Caelestiet, Columboni, které pocházejí ze zničeného oltáře v hřbitovní 

kapli (1962). 

Těsně před svátky vánočními byly umístěny nové sedes, jedna vyřezávaná pro 

kněze a šest pro ministranty. 

1983 Instalovány nové dubové dveře k hlavnímu a vedlejšímu vchodu a na věţ. 

Dveře zhotovili stolaři v Olešnici, kování pánové Holcner a Kubíček. 

1984 Zbudována plynová přípojka pro topidla na severní oratoři. Z jiţní strany 

kostela byla vybudována nová přístupová cesta z obalované drtě. 

10. května 1985 se započalo s generální opravou venkovní fasády kostela. Postavilo 

se svépomocí lešení, jedna třetina zdiva se osekala, nahradila se novou vápennou omít-

kou a po vyzrání zdiva byla nalíčena vápennou barvou. Všechny ţlaby, svody a většina 
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paţí je nová. Věţ kostela byla opatřena dvojitým nátěrem izokrytu. Ochoz kolem věţe 

byl izolován několika vrstvami lepenky s hliníkovou vloţkou, svařen a natřen asfaltem.  

1986 Před hlavním vchodem do kostela byla vybudována jeskyně pro sochu Panny 

Marie Lurdské, kterou zhotovil akademický sochař Vincenc Vosmík z Prahy. Socha 

stávala od roku 1920 ve výklenku v koste-

le vpravo u sakristie. Pod sochou je umís-

těn ozdobný kvádr, který byl nalezen při 

opravách v roce 1980 v zadní části kostela 

na levé straně ve zdi. 

 

Před jeskyni byla instalována ţelezná mříţka s brankou, která se nacházela před 

vnitřní úpravou presbytáře v roce 1980 před hlavním oltářem. Prostranství před hlav-

ním vchodem bylo upraveno, oseto trávou, vysázeny růţe a okrasné dřeviny. Obnovu 

nátěru sochy provedli nejprve v roce 1986 pan Julius Gebrian a v roce 2002 pan Michal 

Fojt. 

V letech 1990 – 92 byla zeď od ulice Zákostelí nahozena vápennou omítkou a 

vrchní část zdi vyrovnána betonovým potěrem a ze tří stran oplechována. Od Kelnero-

vých byla na stříšce ponechána pálená křidlice.  

1991 K zajištění větší bezpečnosti kostela byla zajištěna okna z farské zahrady rá-

my s pletivem. Všechny dveře, mimo dveře od bočního vchodu (zabudován druhý zá-

mek), byly zajištěny zástrčemi, protoţe 10. 3. 1991 byl vykraden filiální
31

 kostel 

v Drnovicích. 

1992 Na podzim mělo být biřmování a svěcení nových zvonů. Byla provedena úprava 

okolí kostela a farní budovy. Byly osazeny parkové obrubníky, upraveny travnaté plo-

chy, velmi vzrostlé tuje byly odstraněny a vysázeny nové okrasné keře a květiny. Byly 

zabudovány dvě nové vývěsní skříňky, které informují o důleţitých událostech, týkají-

cích se duchovního ţivota. Ve věţi byla zpevněna podlaha a vyztuţeno trámoví, kvůli 

instalaci nových zvonů. Byly vyměněny nášlapové desky na horních schodech. 

1995 Pro lepší větrání Boţího hrobu bylo obnoveno okno, které zhotovil pan Pa-

velka. 

1997 Protoţe stávající elektrické topení nestačilo kostel vytopit, bylo nahrazeno 

ústředním vytápěním s plynovým kotlem. Aby se nemusela poškodit dlaţba v kostele, 

byla v Boţím hrobě, kde se umístil závěsný kotel, odstraněna část dlaţby, vykopala se 

dráţka, která vedla pod základy kostela přes park aţ do presbytáře, kde se provedlo 

provrtání zdi. Teplovodní potrubí bylo uloţeno do betonové armatury, zaizolováno, za-

klopeno víkem a zasypáno. Dlaţba byla uloţena zpět na původní místo. Topení instalo-

val pan Krška s kolegou. 

1998 Montáţ nového rozhlasu do kostela. 

1999 Dřevěné zpovědnice pod kůrem jiţ doslouţily a byly nahrazeny zděnými zpo-

vědními místnostmi. Zárubně a dveře zhotovil pan Pavelka a vnitřní vybavení místností 

pan Tenora ze Lhoty u Lysic. Před zpovědní místnosti se umístily dvě lavice, dovezené 
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z bedřichovského kostela. Zastupitelstvo městyse Lysice vyhovělo ţádosti lysické farnosti 

a zajistilo osvícení kostela dvěma reflektory.  

 

Obraz v levé zpověd-

nici – Uzdravení slepého 

 

 

 

Obraz v pravé zpověd-

nici – ikona „Marnotrat-

ného syna“ od Rubense 

 

 

2000 Provedena instalace světelné tabule s čísly písní, které se při mši svaté zpívají. 

Dále bylo zbudováno telefonní spojení mezi sakristií a varhaníkem na kůr a instalován 

čtvrtý mikrofon do první lavice u kazatelny. 

2001 6. července bylo započato s generální opravou fasády kostela. Po celém obvo-

du kostela byla do výše 1,7 m, odstraněna vlhká omítka a vykopána sanační dráţka, ulo-

ţena odvodňovací hadice do stavební textilie a zasypána štěrkem. Současně bylo poloţe-

no novodurové potrubí k odvodu dešťové vody ze střech. Musely se zabudovat dvě od-

vodňovací šachty. Při té příleţitosti bylo v rohu chodby na jiţní oratoř zbudováno WC, 

přístupné ze sakristie. S opravou omítky se započalo v severní části kostela. Většina sta-

ré omítky byla odstraněna, kamenná zeď opatřena rabicovým pletivem, nahozena a po 

vyzrání omítky opatřena odpovídajícími fasádními barvami. Omítka ve spodní části má 

sanační vlastnosti. 

2002 Pokračovalo se v generální opravě fasády kostela. Nad hlavním vchodem byla 

instalovaná stříška, chránící dveře hlavního vchodu do kostela před deštěm. Po postave-

ní lešení se prováděla oprava omítky. Většina omítky nad bočním vchodem se musela 

odstranit, včetně jednotlivých říms a zhotovit nová. Ostatní omítka se opravila a nalíčila. 

Protoţe bylo málo lešení, muselo se postupně svépomocí přestavovat. Na ochozu věţe 

byla špatná izolace, musela se vyměnit. Vyměnily se plechy na ochozu a římse pod ní. 

Bylo zhotoveno osm nových obloukových oken na věţi kostela. Vyměnily se venkovní 

dveře na obě oratoře a zárubeň ke dveřím na věţ. Dveře, které vedly z Boţího hrobu do 

ulice Zákostelí, byly zazděny a nahrazeny úzkým oknem pro odvětrání chodby, která 

v současné době slouţí pro uskladnění úklidových pomůcek. 

2003 Stůl v sakristii byl pořízen jako obětní stůl při primiční mši sv. P. Mgr. To-

máše Holcnera v Bedřichově 5. 7. 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sakristii nad stolem je umístěn obraz Kristus v Emauzách (konec 17. století).  
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2005 Byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně moderního 

nasvícení kostela, oprava omítky předsíně bočního vchodu – nahození omítkou se sanač-

ními vlastnostmi a celkové vymalování vnitřního prostoru kostela. Lustr, který byl 

umístěn v lodi kostela, byl opraven a instalován na ji-

ném místě v kostele. Oprava – pozlacení adorujících 

andělů na hlavním oltáři. 

V témţe roce zastupitelstvo městyse Lysice do své-

ho rozpočtu zařadilo a zajistilo úpravu náměstí před 

kostelem, včetně vydláţdění, osvícení kostela i parku, 

osazení funkční fontánky, laviček a parkovou úpravu. 

 

Farnost přesunula vývěsní skříňky a za přispění 

Společenství ţivého růţence financovala opravu kříţe před kostelem, který byl přesunut 

blíţe ke kostelu a opraven včetně litinového okrasného plůtku panem Františkem Bro-

deckým.  

 

 

 

Kříţ byl zbudován v roce 1863 na počest tisíciletého 

výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Byl dří-

ve několikrát opravován (viz tabulka). 

 

 

2006 Byly opraveny lavice, nainstalováno nové čalou-

nění. 

2012 Byly natřeny všechny venkovní dveře. 
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2013 Byla restaurována čtyři vitráţová okna. Opravu provedla firma pana Miloše 

Mitaga z Brna – Slatiny. Lešení přestavovalo několik obětavých muţů a ţen podle poţa-

davků restaurátorů. Oprava byla započata po Velikonocích 2. dubna a dokončena 17. 

prosince. Okno u kazatelny se neopravovalo, protoţe bylo opravováno v roce 1972. 

2014 Na náměstí před kostelem byly zhotoveny nové vývěsní skříňky a vsazeny do 

původních rámů. Zhotovil pan Jiří Hanzl ze Ţerůtek. 

9. 4. 2015 byl opět zprovozněn sanktusový zvon – umíráček, který nezvonil od roku 

2005, zajistil Mgr. Pavel Kilián z Bosonoh.  

V roce 2015 provedena oprava omítky na opěrné zdi u hlavního vchodu, opatřena 

odpovídající fasádní barvou a obnoven nátěr okrasné mříţky s brankou a kovových dr-

ţáků růţí, vysázeny nové popínavé růţe. 

Byl vyměněn plynový kotel v kostele a postaven nový komín. 

Započato s opravou zdi u pohřební kaple s hrobkou u hřbitova. 

 

 

Pro potřeby Mateřského centra „Jablíčko“ byly 

rozšířeny vývěsní skříňky o jednu prosklenou skříňku 

s rámem (pouţita nevyuţitá skříňka s rámem z Drnovic). 

 

 

 

 

Lysický občan ing. arch. Jiří Šťasta zhotovil do vý-

klenku nad bočním vchodem mozaiku svatých Petra Pavla, patronů lysického kostela. 

Po mši svaté, v neděli 29. září 2013, slouţené k 227. výročí posvěcení kostela, mozaiku 

poţehnal lysický farář P. Mgr. Slavomír Bedřich.  
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6.1 VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
 

V roce 1886 bylo ve farnosti slavnostně vzpomínáno stého výročí posvěcení rozší-

řeného kostela. Konal se velký průvod obcí za účasti všech tehdejších spolků a cechů, 

jejichţ představitelé nesli své znaky a prapory. Bylo zde zastoupeno i tehdejší bratrstvo 

Ţivého růţence, na jehoţ tradice bylo po více jak sto letech opět navázáno. 

26. a 27. září 1936 byla konána oslava 150. výročí posvěcení chrámu Páně 

v Lysicích. V sobotu 26. září v 7 hod. měl profesor P. Otto Adámek kázání o dějinách 

kostela, potom měl svátostné poţehnání. V neděli dopoledne byly slavné bohosluţby za 

účasti katolických spolků a odpoledne po svátostném poţehnání akademie v Lidovém 

domě. 

1986 Na připomínku 200. výročí posvěcení kostela jiţ od jarních měsíců kaţdou 

neděli v kostele probíhala duchovní příprava k tomuto výročí a zároveň i poučování o 

základních pravdách víry jako příprava na svátost biřmování. Vyvrcholení oslav bylo 

v neděli odpoledne 28. září, kdy administrátor
32

 diecéze
33

 prelát Ludvík Horký uděloval 

85 mladým lidem svátost biřmování. Byla to slavnost velmi pěkná, především po stránce 

duchovní. Bylo nádherné počasí, sešlo se 

mnoho farníků i z okolí, aby oslavili toto 

výročí. Dechová hudba před kostelem ještě 

zvýšila slavnostní náladu. Při udělování 

svátosti biřmování bylo přítomno 18 kněţí 

z okolí. 

 

Od roku 2006 se kaţdoročně na konci 

září slaví výročí posvěcení kostela. Po od-

polední mši svaté je ve farním dvoře kul-

turní program s občerstvením. 

 

6.2 SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA 
 

Naposledy v době komunistického reţimu se v Lysicích konal po obci průvod Bo-

ţího Těla 13. června 1971. Byly postaveny čtyři oltáře, první u Macků, nyní zde je ná-

kupní středisko COOP, druhý u sloupu Panny Marie v parku na spodním náměstí, třetí 

u Němcových ve vratech – viz levé foto (dříve ve vchodu do radnice) a čtvrtý u Oplušti-

lových ve vratech.  

Obnovení průvodu oţivil P. František Provazník v roce 1993, kdy byly venku dva 

oltáře, u Šneiderových – viz pravé foto a v parku u sloupu Panny Marie. Další dva roky 

se stavěly oltáře okolo kostela. V jubilejním roce 2000 byla slavnost Boţího Těla slavena 

v Oboře pod tenisovými kurty. Od té doby se slaví tato slavnost ve farním kostele. 
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6.3 BIŘMOVÁNÍ 
 

Podle dostupných pramenů se uskutečnilo v lysické farnosti biřmování: 

5. 12. 1777 byla zaloţena brněnská diecéze. Brzy na to bylo v Lysicích biřmování. 

Asi uţ dlouho nebylo, protoţe biřmovanců bylo velké mnoţství z celého okolí. Lysický 

kostel ještě nebyl rozšířený na dnešní velikost, a proto nestačil pojmout tolik věřících. 

Biřmování se konalo v aleji u Beraníka, která jiţ v té době byla vysázená. Biřmoval prv-

ní brněnský biskup Matyáš František hrabě Chorinský. 

21. 5. 1883 odpoledne brněnský biskup Dr. František Saleský Bauer uděloval svá-

tost biřmování 616 biřmovancům z lysické farnosti a 22. května 1883 po tiché ranní mši 

sv. 192 biřmovancům z Bořitova, 217 z Černé Hory, 207 z Dlouhé Lhoty a 243 biřmo-

vancům z Bedřichova. 

1889 Současně s generální vizitací uděloval brněnský biskup Dr. František Saleský 

Bauer svátost biřmování 386 biřmovancům, z toho 237 z Lysic, 92 z Drnovic, 17 ze Ţerů-

tek, 19 z Lačnova a 21 ze Štěchova. 

1895 Brněnský biskup Dr. František Saleský Bauer uděloval svátost biřmování 354 

biřmovancům, mezi nimiţ byla i komtesa Felicitas z Dubských. 

14. a 15. června 1903 znovu zavítal do Lysic biskup brněnský Dr. František Sa-

leský Bauer, aby vykonal generální vizitaci a udílel svátost biřmování. Svátost biřmová-

ní přijalo 474 biřmovanců. Dopoledne byli biřmováni přespolní a odpoledne domácí. 

26. října 1910 biskup ThDr. PhDr. JUDr. Pavel hrabě Huyn po slavnostním kázání 

udělil svátost biřmování chlapcům farnosti lysické. Druhý den v úterý po mši svaté udě-

lil sv. biřmování biřmovankám z lysické farnosti a odpoledne biřmovancům z farnosti 

bedřichovské.  

10. května 1925 udílel Otec biskup PhDr. ThDr. Josef Kupka svátost biřmování 

biřmovancům a biřmovankám z lysické a bedřichovské farnosti. Bylo jich celkem 600. 

Při příjezdu byl u fary uvítán zástupci lidové strany, kostelními hospodáři, zástupci 

spolků a zástupcem patrona. Druhý den byli všichni pozváni na oběd do zámku. Z Lysic 

odejel Otec biskup do Kunštátu. 

5. června 1934 současně s generální vizitací udělil brněnský biskup PhDr. ThDr. 

Josef Kupka svátost biřmování ve tři hodiny odpoledne chlapcům a ve čtyři hod. dív-

kám, 6. června odpoledne uděloval svátost biřmování v Bedřichově. 

V roce 1943 uděloval svátost biřmování olomoucký světící biskup ThDr. Stanislav 

Zela s P. Michálkem. Vítání Otce biskupa se zúčastnil také Albrecht hrabě Dubský, pá-

ter Šurý, lysický kaplan páter Procházka a lysický farář P. František Kaňa. 

V létě 1947, jednu neděli odpoledne uděloval svátost biřmování brněnský biskup 

Prof. Msgre. Thdr. Karel Skoupý.  

1972 Poněvadţ v některých farnostech diecéze nebylo udělováno jiţ několik desítek 

let biřmování, rozhodl Otec biskup Prof. Msgre. ThDr. Karel Skoupý ještě za svého ţi-

vota, ţe se bude udělovat v roce 1972 tato svátost věřícím starším 18 let, vţdy na dvou aţ 

třech místech v děkanství. Po jeho smrti začal podle stanoveného plánu udělovat tuto 

svátost kapitulní vikář prelát Ludvík Horký. V Lysicích přijalo svátost křesťanské do-

spělosti 379 biřmovanců v neděli 8. října po mši svaté, kterou slouţil sám prelát Ludvík 

Horký. Z lysické farnosti bylo u biřmování více neţ 200 biřmovanců, ostatní byli 

z farností Bedřichov, Černovice, Dlouhá Lhota a Černá Hora. 

V sobotu 10. září 1977 uděloval Jeho Milost prelát Ludvík Horký, kapitulní vikář 

brněnský 90 biřmovancům z naší farnosti svátost „posilnění ve víře“. 

1986 V tomto roce si farnost připomínala výročí 200 let posvěcení kostela. Jiţ od 

jarních měsíců kaţdou neděli probíhala v kostele duchovní příprava k tomuto výročí a 

zároveň i poučování o základních pravdách víry jako příprava na svátost biřmování. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
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Vyvrcholení oslav bylo v neděli odpoledne 28. září, kdy administrátor diecéze prelát 

Ludvík Horký uděloval 85 mladým lidem svátost biřmování. Byla to slavnost velmi pěk-

ná, především po stránce duchovní. Bylo nádherné počasí, sešlo se mnoho farníků i 

z okolí, aby oslavili výročí posvěcení kostela. Dechová hudba před kostelem ještě zvýšila 

tuto slavnostní náladu. Při udělování svátosti biřmování bylo přítomno 18 kněţí. 

27. září 1992 udělil Otec biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 100 věřícím (67 far-

níků a 33 z jiných far-

ností) svátost biřmová-

ní. Při udělování svá-

tosti byly přítomny tři 

desítky kněţí. Po mši 

svaté vedl Otec biskup 

s farníky neformální 

besedu.  

 

 

18. červen 2006 Přípravu na biřmování prováděli pozvaní kněţí formou přednášek 

a besed. Na biřmování přislíbil přijet biřmovat Otec biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikr-

le, ale z důvodů nemoci ho musel zastoupit kanovník Mons. ThLic. Václav Slouk. Bylo 

biřmováno 32 věřících. 

 

6.4 MISIE 
 

Od 5. do 15. června 1913 provedli Redemptoristé z Brna první misie
34

 v lysické 

farnosti. Přes počáteční nedůvěru se misií zúčastnilo přes 2000 farníků. Na upomínku 

prvních misií byl před kostel umístěn dřevěný kříţ. 

Od 15. do 16. března 1924 se konaly druhé misie, které vykonali členové Tovaryš-

stva Jeţíšova na povznesení ducha ţivota. Byl zhotoven nový kříţ, náhradou za poškoze-

ný z roku 1913. 

Od 22. do 30. března 1931 Klement Ţůrek, premonstrát z Nové Říše, vykonal svaté 

misie za dosti hojné účasti – asi 1200 účastníků. Svaté přijímání přijalo asi 1800 farníků. 

P. Ţůrek velmi horlivě pracoval po celý týden a v časových přednáškách snaţil se pro-

budit zájem o vyšší statky. 

Od 16. do 24. prosince 1940  byla v Lysicích svatá misie, kterou vedli P. Vojtěch 

Metelka a P. Jan Trneček. Účast na misiích byla veliká. Bylo vykonáno 3500 sv. zpovědí 

a 4000 sv. přijímání. Misie byly zakončeny svěcením misijního kříţe, průvodem 

s hudbou po Lysicích za neobyčejné účasti. 

 

6.5 NOC KOSTELŮ 
 
MOTTO:  

Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc.  

Budou na znamení časů, dnů a let. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Monsignore
http://cs.wikipedia.org/wiki/ThLic.
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23. května 2014 se uskutečnila v lysickém kostele za velké pomoci obětavých farní-

ků Noc kostelů.  

 

Byl připraven bohatý kulturní program. 

 

 Program započal v 18.00 hod. komentovanou bohosluţbou.  

 Následovala duchovní poezie. 

 Komentované prohlídky kostela. 

 Setkání s autorem mozaiky vytvořené před bočním vchodem do kostela. 

 Hudební vystoupení farní mládeţe. 

 Výstava bohosluţebných předmětů, liturgických
35

 rouch pro kněze. 

 Vystaveno praţské Jezulátko. 

 Byly vystaveny fotografie zvonů a nástěnka o historii kostela. 

 Návštěvníci kostela mohli navštívit místa, která jsou běţně nepřístupná.  

 Odváţnější si mohli s průvodcem prohlédnout kostelní věţ s pěti zvony. 

 Po prohlídce bylo moţné se ve farním sále zastavit na malém občerstvení. 

 

Ve 22.15 hod. byla noc kostelů zakončena svátostným poţehnáním. 

Noci kostelů se zúčastnilo 220 návštěvníků.  
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7 FARA 
 

Jak je uvedeno v úvodu, fara se připomíná od roku 1390. Ze záznamů ve farní kronice 

můţeme vyčíst, ţe o farní budovu, hospodářské objekty, dvůr a zahradu bylo vţdy sta-

rostlivě pečováno. Podle potřeby 

se opravovaly nebo budovaly jed-

notlivé objekty, udrţovaly se stře-

chy, vzhled budov a občanské vy-

bavení farní budovy.  

Za posledních zhruba dvacet 

let bylo na lysické faře opraveno 

nebo zbudováno: 

Vyměněna krytina na bývalé kol-

ně, vyměněna vrata na faru, zbu-

dován nový vjezdový portál, roz-

šířen vjezd na farní zahradu a 

zhotovena nová vrata. Spodní část 

zahrady byla oddělena plotem. 

Byla téţ provedena důkladná re-

konstrukce interiéru farní budovy včetně topení.  

V letech 2003 – 4 byla opravena venkovní fasáda. Na jaře 2006 se na dvoře postavi-

la letní pergola
36

 pro různá letní setkávání. 

2007 Byla dokončena přestavba bývalých hospodářských budov na víceúčelový 

areál. Z bývalých chlévů a konírny vznikl stylový prostor pro setkávání věřících, ale i 

ostatních obyvatel farnosti. Tato rekonstrukce navázala na vybudované pergoly, které 

však neřešily moţnosti posedět v zimním období nebo za chladných večerů. Stavebními 

úpravami vznikl prostorný sál, kuchyňka a sociální zařízení. Sál se zachovalým klenu-

tým stropem má kapacitu 50 osob. V sále jsou stylové stoly a lavice, osvětlení, ozvučení, 

přípojka na satelit a internet, ústřední topení, krbová kamna a zázemí pro podávání 

občerstvení. Byl téţ stylově upraven prostor pod bývalou kolnou a vydláţděn vjezd na 

faru. 

2008 Pokračovaly práce na úpravě farního dvora. Do středu dvora byl instalován 

dětský koutek, osazen pískovištěm a houpačkami. Do prostoru dvora se vchází bočním 

vchodem po schodech se zábradlím vyústěným za hlavní vchod do kostela. Tyto venkov-

ní prostory se sálem byly na lysickou pouť poţehnány boskovickým děkanem P. Mgr. 

Miroslavem Šudomou. 

2009 Při venkovní zdi bylo zbudováno WC. Nový sál začaly vyuţívat matky s dět-

mi. Jejich časové poţadavky ale nebylo moţné plně uspokojit, protoţe sál byl určen pře-

devším pro jiné akce, spojené s občerstvením, například „Poděkování za úrodu“, soutěţ 

„Veselé harmoniky“, „Slavnost posvěcení kostela“ a další. Proto byl zahájen nový pro-

jekt v prostorách staré sýpky nad sálem, kde vznikne sál pro děti a jejich volno časové 

programy. Zednických prací se ujala firma Rudolfa Spohnera. Kovové schody do po-

schodí vyrobil pan Vladimír Fojt z Bedřichova. 

2010 Rok byl zahájen slavnostním otevřením horního sálu s příslušenstvím.  Po 

bohosluţbě a za přítomnosti poslance Jana Husáka, který se zaslouţil o finanční pomoc z 

nadace ČEZ, byl sál předán do uţívání Mateřskému centru „Jablíčko“, které má na vy-

uţívání objektu uzavřenou prozatímní nájemní smlouvu. 

V prvním patře farní budovy se provedlo zateplení všech místností. 
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2011 Bylo započato s vybudováním budovy technického zázemí pro garáţování vo-

zidla, malé mechanizace k údrţbě parkové plochy a k výdeji občerstvení při jednotli-

vých venkovních kulturních akcích. 

2012 Byla dokončena a zkolaudována budova technického zázemí a provedena ge-

nerální oprava kanceláře. 

2014 Na farní zahradě postaven přístřešek na dřevo. Vymalování spodních míst-

ností farní budovy a zakoupen nábytek do přijímacího pokoje. Byla natřena vrata od 

farní budovy. 

Podle potřeby se pokračuje v drobných opravách farního kostela i fary za hojného 

finančního přispění a brigádnické výpomoci ochotných farníků. 
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8 KAPLE, SOCHY A KŘÍŽE VE FARNOSTI 
 

Seznam kaplí, soch, Boţích muk a kříţů nacházejících se ve farnosti Lysické r. 1897 

 

V obvodu Lysic: 

Č. Předmět Poznámka 

1. Kaple v zámku P. Marii Pomocnici 

zasvěcená s mešním indultem. 

V kapli je obraz Panny Marie z roku 1580 

(kaple zbudována v letech 1584 – 92).  

Byla od roku 1670 dějištěm pravidelných 

mariánských poboţností. 

2. Kaple nad hraběcí kryptou vedle hřbi-

tova, zasvěcená Pozdviţení sv. Kříţe 

s mešním induktem, postavená nákla-

dem Emanuela hr. Dubského 1881. 

Svěcena biskupem Dr. Františkem Sa-

leským Bauerem 28. října 1884. 

3. Kříţ ţelezný na kostelním náměstí, 

blíţe faře, s nápisem: „Na památku 

tisícleté slavnosti příchodu sv. apoštolů 

Cyrilla Metoda do Moravy a pokřestě-

ní našich slovanských praotců. Dne 5. 

července 1863“. Kříţ ten postaven ná-

kladem občanů Lysických. 

V červnu 1899 nákladem nejmenovaného 

dobrodince a dodatkem z kostelního jmě-

ní (5 zl.) pozlacen a důkladné obnoven od 

zdejšího Josefa Volfa a dále několikrát 

opravován, naposledy 2005 Fr. Brodec-

kým, kdy byl při opravě náměstí přesunut 

blíţe ke kostelu. 

4. Kříţ ţelezný „u kamene“ nebo „u lípy“ 

u okresní silnice z Lysic směr 

k Pohodlí vedoucí, postaven nákladem 

Emanuela hr. Dubského a jeho choti 

Mathildy, roz. hraběnky Ţerotínové r. 

1833. 

 

5. Kříţ ţelezný u silnice z Lysic k Černé 

Hoře na hranici katastru Lysic a Boři-

tova, nákladem Antonie hraběnky 

z Dubských zbudován r. 1822. 

Nápis na kříţi: Iz 29,13: „Tento lid mě ctí 

rty, ale jejich srdce je ode mne daleko“. 

Opravován 1966, 2011. 

6. Kříţ ţelezný u silnice z Lysic k Černé 

Hoře (u cesty do Ţerůtek) vedoucí, 

postaven nákladem manţelů Emanuela 

a Josefy Jaškových z Lysic č. 32 roku 

1873. 

 

7. Kříţ ţelezný, starý, bez všeho nápisu v 

údolí ke střelnici vedoucí (pod samou 

střelnicí). 

Došlo prý zde k tragické události. 

8. Kříţ kamenný u sýpky v Lysicích (u 

Kubíčkových č. 283) vedle cesty do 

Ţerůtek vedoucí, postaven místo sta-

rého, jiţ sešlého kříţe dřevěného ná-

kladem Marie a Jana Markových 

v roce 1895. 

Kříţ byl posvěcen Msgr. Vilémem Miche-

le dne 29. září 1895. Kříţ ten pochází 

z dílny p. Cihláře z Černé Hory. 

9. Kříţ dřevěný, s obrazem sv. Marka 

evangelisty na cestě k Ţerůtkám. Do 

25. dubna 1800 stál kříţ ten na vrcholu 

Protoţe byl kříţ sešlý, darovala rodina 

Markových z Lysic 142 nový dřevěný. Za 

hojné účasti věřících byl 31. 7. 1927 po-
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kopce takzvaného „Marek“, kteréhoţ 

dne byl přenesen pod kopec na nynější 

stanoviště. 

svěcen Msgr. Krchňákem a prof. Adám-

kem. Opraven byl v roce 1994. 

10. Kříţ dřevěný, poblíţ hospodě na Perné 

na kraji pole, zbudován od manţelů 

Františka a Anny Klímových, výmění-

ků na Perné r. 1893. Svěcen farářem 

lysickým Rudolfem Reitterem 24. 9. 

1893. 

5. září 1937 byl sešlý kříţ nahrazen no-

vým kamenným, který darovali manţelé 

Novotných z Perné a posvěcen děkanem 

Mazalem z Bořitova. 

11. Socha bl. P. Marie na náměstí lysic-

kém. Zde stála od roku 1602 socha 

kamenná na 862 cm vysokém jehlano-

vitém sloupu na poděkování Panně 

Marii, aby nad jejich obcí bděla za 

ochranu před morovou ránou, která 

zasáhla Moravu v letech 1584, 1597, 

1600. V r. 1807 byla obnovena.  

V roce 1832 zemřelo v Lysicích  

v souvislosti s epidemií cholery 73 osob. 

Protoţe byla jiţ věkem velmi sešlá, usnes-

lo se představenstvo obce v r. 1851 zhoto-

vit sochu novou. Nynější socha, asi z ka-

mene, kterou vytvořil vídeňský sochař 

Benedikt Edele, byla posvěcena 2. června 

1854. Stojí na korintském sloupu, vyso-

kém 1270 cm. Byla několikrát opravova-

ná, naposledy v roce 2012, nákladem 

městyse Lysice. 

12. Socha Jana Nepomuckého z opuky na 

kostelním náměstí, (u kašny) bez nápi-

su. Z první poloviny 18. stol., krátce po 

svatořečení (1729). 

Nejprve byla 25. 2. 1920 rozebrána, ulo-

ţena na faře a roku 1923 postavena nad 

rybníkem na Horním náměstí. Opravena 

v letech 1975 a 1990 lysickým rodákem 

panem Jaroslavem Vaňkem a poţehnána 

2. 6. 1990 P. Janem Horálkem.  

13. Socha sv. Jana Nepomuckého, kamená 

na kopci u cesty do Drnovic vedoucí, 

dle nápisu na zadní straně podstavce 

vyrytého, pochází z  r. 1594, byla 

opravena správou velkostatku lysické-

ho v letech 1832. 

Z rozhodnutí obecní rady ze dne 15. 4. 

1882 byla socha nahrazena sochou litino-

vou, vyrobenou ve slévárnách v Blansku 

v roce 1883, stará uloţena do výkopu za 

podstavec. 

14. Socha sv. Víta, kamenná na cestě 

z Lysic k Pohodlí, postavena manţeli 

Františkem a Františkou Hlaváčko-

vými z Lysic r. 1871. 

Opravena v letech 1938 a 1990. Nezná-

mými vandaly byla poškozena tak, ţe se 

jiţ nedala opravit. Byla nahrazena litino-

vým kříţem, který byl poţehnán P. Sla-

vomírem Bedřichem.  

15. Socha sv. Antonína Paduánského, ka-

menná blíţ k Lysicím, na cestě k Černé 

Hoře, dle nápisu na podstavci vyrytého 

obnovena nákladem obce lysické r. 

1870. 

Opravena v r. 1930. 

 

Úřad městyse Lysice nechal všechny kovové kříţe v katastru Lysic opravit panem 

Vladimírem Ondrou v roce 2011. 
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8.1 POHŘEBNÍ KAPLE S HROBKOU  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U hřbitova je kaple, pod níţ se nachází hrobka rodiny Dubských. Byla postavena 

nákladem hraběte Emanuela Dubského v roce 1881. Do 

hrobky byly 6. 12. 1881 ve čtyři hodiny ráno převezeny 

pozůstatky zemřelých členů rodiny Piatti a rodiny 

Dubských, kteří zemřeli do roku 1881. Kaple byla po-

ţehnána 29. října 1884 brněnským biskupem Františ-

kem Bauerem. Pan biskup slouţil rekviem
37

 za zemřelé 

z obou hraběcích rodin. 

Je zasvěcena Povýšení svatého Kříţe. Dne 10. lis-

topadu 1884 byla na základě mešní licence
38

, udělená 

biskupskou konsistoří, místním farářem za přítomnosti 

hraběcí rodiny slouţena mše svatá. Mše svatá mohla 

být slouţena i při jiných příleţitostech. 

V roce 1962 byla kaple z rozhodnutí orgánů MNV 

Lysice přeměněna na smuteční obřadní síň, která však 

nenašla uplatnění. K tomu účelu tam bylo instalováno 

chladící zařízení. Oltář byl zrušen, včetně náhrobních 

desek, které přesně kopírovaly rozmístění rakví 

v hrobce. Dnes jsou náhrobní desky umístěné v přízemí 

ve speciálních stojanech společně s rakvemi, které leţí 

na policích. Sochy šesti andělů a socha Jeţíše Krista 

byly strţeny ze svých podstavců na střeše, se záměrem odvezení do šrotu, ale pak byly 

odneseny do hrobky pod kaplí. Sochy pádem ze střechy zůstaly nepoškozeny. Oprava 

soch, jeţ probíhala v ČKD Blansko, a jejich vyzdviţení na původní místa byly pod do-

hledem Památkového Úřadu. 

 Kaple s hrobkou byly nákladem farnosti a s přispěním památkové péče opraveny 

v letech 2000 – 2002, ale vnitřek kaple jiţ obnoven nebyl. Objekt je ve správě lysické 

farnosti.  
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8.2 HROBKA HRABĚNKY KAROLINY NIMPTSCHOVÉ 
 

CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 
Jedná se o zapsanou kulturní památku, novogoticky upravenou, která je součástí 

areálu hřbitova v Lysicích. Je ve správě 

lysické farnosti. 

Předmětná hrobka je přízemní zděná 

budova o půdorysných rozměrech 

3,8 x 5,7 m. Hřeben střechy je ve výšce 

6,4 m nad úrovní terénu. Fasáda je z reţ-

ného zdiva, prolomena pravoúhlým vcho-

dem s profilovaným ostěním a s vybraný-

mi rohy. Nad vchodem je kruhová roseta s 

profilovaným ostěním. Štít stupňovitě za-

lamován. Ve vrcholu jednoramenný kříţ. 

Vnitřek hrobky je omítnut. 

V roce 2008 byla navrţena obnova 

hrobky, konkrétně statického zajištění a 

souvisejících oprav (střešní plášť, statické 

zajištění základů a obvodová drenáţ, 

opravy nosného zdiva a klenby). Projekt 

pro dotaci JmK – havarijní fond – zpracoval ing. R. Veselý. 

Tyto opravy byly provedeny v roce 2010, v roce 2011 bylo provedeno restaurování 

vstupního portálu, terakotového okna ve štítu a osazení kamenných prvků – opukové 

stříšky na ozubení štítu. 

 
 
OSOBNOST KAROLINY NIMPTSCHOVÉ 
 

Hrobka byla postavena v roce 1879 pro tetu hraběnky Matyldy Dubské, rozené ze 

Ţerotína, manţelky Emanuela Dubského. 

Svobodná paní Karolina Nimptschová zemřela 13. května 1861. Do hrobky byly je-

jí pozůstatky přeneseny v roce 1879. Uvedená dáma, nemajíc ţádných bliţších příbuz-

ných, věnovala Dubským velmi solidní finanční obnos. Je nasnadě, ţe nejen rodinná 

vazba a příbuzenský vztah vedly majitele panství k výstavbě hrobky pro jednu osobu. 

 

Nad vchodem do hrobky je na mramorové desce nápis: 

 

DER VEREHRTEN TANTE    SVÉ DRAHÉ TETĚ 

DIE DANKBARE NICHTE    VDĚČNÁ NETEŘ 
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Na náhrobku je vysekán nápis: 

 

 

Ihre Excelenz 

Caroline Graefin Nimptsch 

Geborne 

Graefin und Herrin von Zierokin 

Freyin von Lilgenau 

Sternkreuzordens  

und Pallaft Dame 

Geb. am 21. Mai 1777 

Gestorb. am 13. Mai 1861 

 

 

 

 

 

 

Její excelence 

Karolina hraběnka Nimptschová 

Rozená 

Hraběnka a paní Ţerotínová 

Svobodná paní z Lilgenau 

Nositelka řádu Hvězdového kříţe  

a Dvorní Dáma 

Narozená 21. 5. 1777 

Zemřela 13. 5. 1861 
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9 PŘEHLED LYSICKÝCH DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ  
 

1. 1400 – 1410  Ondřej z Tišnova 

2. 1590 – 1609  Ondřej Poříčský     ctihodný kněz bratrský 

3. 1609 – 1623  Krištof Plorautius    ctihodný kněz bratrský 

4. 1627 – 1633  Bartoloměj Jakobides  

premonstrát z kláštera Hradisko 

5. 1633 – 1653  František Wroblikowsky 

6. 1653 – 1658  Václav František Hrabovský 

7. 1658 – 1659  Martin Roschovský 

8. 1659 – 1662  Kazimír Sigmund      skulský minorita z Polska 

9. 1662 – 1667  Jan Nepomuk Verner 

10. 1668 – 1670  Matěj Arnošt Klymann 

11. 1670 – 1672  Tomáš Bernard Jelínek 

12. 1672 – 1674  Tomáš František Erinatius 

13. 1674 – 1677  Petr František Krňásek 

14. 1677 – 1680  Matěj Arnošt Klymann 

15. 1680 – 1684  Karel Leopold Svoboda 

16. 1684 – 1689  Jan Jakub Krigsman 

17. 1689 – 1690  Tomáš Pinkava 

18. 1690 – 1700  Ludvík Leonhard Franz 

19. 1700 – 1733  Ondřej Augustin Herman 

20. 1733 – 1740  František Albert 

21. 1740 – 1746  Jan František Krátký 

22. 1746 – 1750  Severin Josef Habinger 

23. 1750 – 1758  František Maxmilián Gröger 

24. 1758 – 1767  František Antonín Schich 

25. 1767 – 1788  Jan Teodor Beer 

26. 1788 – 1817  Václav Maxmilián Dorazil děkan letovický 

27. 1818 – 1849  František Veselý     děkan letovický 

28. 1849 – 1880  František Polívka 

29. 1880 – 1904  Rudolf Reitter 

30. 1904 – 1910  Eduard Vichta 

31. 1911 – 1915  Josef Kocián 

32. 1915 – 1916  Josef Bláha 

33. 1916     František Ţaluda 

34. 1917 – 1939  Msgr. František Krchňák  

35. 1939 – 1942  Klement Lahodný 
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36. 1943 – 1970  František Kaňa     děkan letovický 

37. 1970 – 1992  Jan Horálek 

38. 1992 – 1996  František Provazník 

39. 1996 – 2014  Mgr. Slavomír Bedřich 

40. 2014 – 2015 Vít Martin Červenka, O. Praem.  

 premonstrát z kláštera Nová Říše  

41. 2015 – dosud Mgr. Michal Cvingráf 
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V lysické farnosti působilo celkem 57 kaplanů, z nichţ František Schich, 

Severin Habinger, Václav Dorazil, František Polívka, Rudolf Reitter a Eduard 

Vichta byli později investováni jako faráři lysičtí. 

 

10 VÝZNAM CHRÁMU PÁNĚ 
 

Jak to dosvědčují i další výroky svatých a moudrých lidí, je kaţdý chrám: 

 
místem setkávání se s Bohem, který sestupuje z nebe a přichází naproti člověku 

v posvátných způsobech. Je to místo setkávání nejen s Bohem, ale i s knězem a se všemi, 

kteří jsou Duchem svatým sjednoceni v Kristově Církvi, aby se zúčastnili velikonoční 

oběti Pána, která se zpřítomňuje při kaţdém slavení mše svaté. 

 

místem, kam věřící chodí nasytit své duše Chlebem věčného ţivota. Zde se člověk 

nechává obejmout Kristem, aby načerpal duchovní i fyzickou sílu ke sluţbě bliţnímu, 

obětem a k odpouštění pro kaţdodenní obyčejný ţivot. 

 

místem, kde při slavení posvátné liturgie, jako předobrazu budoucí, věčné a do-

konalé liturgie nebeské, můţeme být svědky i účastníky největšího Boţího zázraku - vtě-

lení Krista do posvátných způsob Chleba a Vína. V nich se člověk setkává se svým Bo-

hem tváří v tvář, i kdyţ ta Boţí je ještě zahalena závojem tajemství. 

 

místem, kde se nebe dotýká země, protoţe se zde eucharistický Kristus bytostně a 

přímo hmatatelně dotýká člověka, aby s ním sdílel svou lásku, aby ho obdaroval svou 

milostí a tak jej proměňoval ke svému obrazu. 

 

 

Středem a ţivým srdcem kaţdého chrámu je svatostánek s Nejsvětější 

svátostí oltářní. To je nejposvátnější místo, ke kterému se věřící nejdříve 

obrací, které prvně hledá nejen svýma očima, ale i svým srdcem, aby se 

svému Bohu mohli klanět, děkovat i prosit, vzdát Mu chválu, čest i slávu. 
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Ale skutečná, pravá hodnota kaţdého chrámu nespočívá v jeho 

starobylosti nebo vzácnosti soch či relikvií. I kdyby byly všechny 

předměty v chrámu z ryzího zlata, ale ten byl liduprázdný, pak by 

chrám byl pouhým vězením Boha, přebývajícího ve svatostánku. 
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12 AUTOŘI FOTOGRAFIÍ 
 

V textu byly pouţity fotografie: 

 

Archív rodiny Němcovy 

Fiala Jaromír   foto z noci kostelů 2014 

Kutr Milan    foto kostela z r. 1923 

Státní zámek   pohlednice znázorňuje podobu Lysic v roce 1779 

Skřička Petr ing.  foto zvonů ve věţi 2014 

Zřídkaveselý František Phdr. a kol.  Lysice 1308 – 2008  

 

 

13 ODKAZY V TEXTU 
 

1. Patron    – kdo vykonává patronát, správce  

2. Tabernákl   – svatostánek, zdobená skříňka spojená s oltářem, kde jsou uchová-

vány konsekrované hostie 

3. Kánon    – soubor liturgických textů SZ a NZ uznaných církví za inspirované 

a závazné 

4. Antipendium  – ozdobný závěs na přední straně oltáře 

5. Gubernium   – ve starém Rakousku 1763 – 1848 zemská vláda – místodrţitelství 

6. Presbytář   – kněţiště  

7. Rotunda    – stavba okrouhlého půdorysu 

8. Sakristie    – vedlejší chrámová místnost, kde se uchovávají bohosluţebné 

předměty a v níţ se kněz a přisluhující oblékají do bohosluţebných rouch 

9. Arkýř    – krytý výstupek s okny, vystupující ze zdiva stavby 

10. Oratoř    – oddělené místo v kostele, dříve určené pro panstvo nebo řeholníky, 

obvykle se samostatným přístupem 

11. Apsida    – zaklenuté ukončení hlavní lodi 

12. Kůr     – vyvýšená prostora pro varhany, zpěváky a hudebníky v chrámu 

13. Adorace    – forma projevu boţské úcty, klanění 

14. Katedrála   – hlavní kostel biskupství v sídle biskupa, dóm 

15. Atribut    – charakteristický znak, nezbytná vlastnost nebo činnost 

16. Vitráţe    – uměle malovaná okna 

17. Korpus    – tělo  

18. Reliéf     – plastická výzdoba, vystupující z plochy 

19. Pacifikál    – relikviář v podobě menšího zdobeného kříţe, obsahující v zasklené 

schránce malou částečku svatých. Podle Ottova naučného slovníku znamená „kříţ s 

ostatky, zvaný odtud, ţe kněz, dávaje jej líbati, říká pax tecum – pokoj s tebou (k po-

líbení pokoje)“. Podáváno aţ do liturgické reformy po II. vatikánském koncilu. 

20. Autentika   – původní, hodnověrný, pravý 

21. Interiér    – vnitřek budovy 

22. Regenschori  – ředitel kůru 

23. Vizitace    – prohlídka farností a jiných církevních zařízení, prováděná ordiná-

řem (biskupem), vikářem 

24. Monstrance  – zdobená zlatá (pozlacená) schránka na vystavení hostie 

25. Velum    – dlouhý obdélníkový pruh zdobené látky, jímţ má kněz zahalena 

ramena i ruce, drţí-li monstranci 
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26. Konsekrace  – slavnostní svěcení kostela, oltáře, kalicha, zvonů aj. prováděné 

biskupem 

27. Křiţmo    – smíšenina olivového oleje a balzámu, kterou světí biskup na Zele-

ný čtvrtek a které se pouţívá při křtu, biřmování, konsekraci 

28. Insignie    – odznaky moci nebo nějaké vysoké hodnosti 

29. Ambon    – pult, umístěný vlevo od oltáře, odkud se čtou čtení a evangelium a 

přednáší homílie 

30. Terakota   – pórovina z pálené hlíny, barvy cihlové, hnědé, uţívaná k ozdobným 

účelům, k tvorbě drobných plastik 

31. Filiální    – další kostel ve velké farnosti 

32. Administrátor – prozatímní správce farnosti 

33. Diecéze    – správní obvod biskupa, biskupství 

34. Misie     – krátkodobá akce směřující k udrţení a oţivení víry a zboţnosti  

35. Liturgie    – bohosluţba 

36. Pergola    – loubí lehké konstrukce, vytvořené břevnovím na lehkých podpo-

rách 

37. Rekviem    – (lat. Missa pro defunctis nebo Missa defunctorum), česky zádušní 

mše nebo mše za zemřelé, je v katolické liturgii mše slouţená jako součást pohřeb-

ních obřadů či při příleţitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého 

38. Licence    – povolení k určité činnosti 

39. Tenora Jan  – narozen 7. 2. 1863 v Kunštátě, zemřel 1. 12. 1936 v Brně, byl kato-

lický kněz, biskupský konsistorní auditor a farář ve Chvalkovicích, psal o dějinách 

Lysic v Kunštátském okrese Vlastivědy moravské v roce 1903 (str. 108 – 118) a o dě-

jinách obcí dalších okresů 

 

Sestavil          Josef Němec  

Textová a grafická úprava  Jaroslav Němec  
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