
Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 

 

Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele 

ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel tehdejší pán Třebovic 

Jindřich Bzenec a byl pochován v místním kostele. Z roku 1572 

je náhrobní kámen Jindřicha Bzence, který je dosud umístěn u vchodu 

do sakristie. Původní kostel či spíše kostelík byla zřejmě nevelká 

dřevostavba. 

 

V dalších letech se o existenci kostela dozvídáme spíše zprostředkovaně 

ze zpráv o životě farnosti. Další konkrétní zmínku nacházíme až v roce 

1663, kdy je kostel uveden v inventárním soupisu majetku náležejícího 

k třebovickému zámku. Panství tehdy patřilo Leopoldu Gusnarovi 

z Komárna. 

 

Když získal Třebovice rod Wiplarů, začalo se uvažovat nad stavbou 

kostela nového. Pravděpodobně po hromadném úmrtí řady farníků 

v roce 1737 tyto úvahy ještě zesílily. Nakonec nechal roku 1738 Jiří 

Rudolf Wiplar z Ušic na místě dřívějšího dřevěného kostelíka postavit 

nový zděný kostel. Půdorys tvořil latinský kříž a chrámová loď byla 

dlouhá 13m a široká 10m. Loď i kaple byly vybudovány v renesančním 

slohu a od presbytáře (místo okolo oltáře) byly odděleny románským 

obloukem. Na průčelí chóru je pak dodnes umístěn rodový znak pánů 

Wiplarů z Ušic (nejedná se o erb původní, ale o repliku z roku 1937). Do 

kostelní věže byly umístěny dva zvony o váze 5 a 2 centýřů (1 centýř = 

56 kg). 



Již v roce 1882 byla střecha kostela poškozená tak, že se objevovaly 

hlasy, aby byl přestavěn na sýpku. V poslední chvíli naštěstí zasáhla 

obec a na vlastní náklady nechala střechu opravit. 

 

V roce 1905 (dle některých dokumentů došlo k faktickému zřízení až 

v roce 1906) byla ve Střebovicích (dobový název Třebovic) ustanovena 

samostatná duchovní správa a kostel se stal kostelem farním. 

Ustanovení samostatné duchovní správy předcházela řada dalších 

nezbytných oprav, které probíhaly v letech 1901 – 1903. Došlo při nich 

k rekonstrukci stropu, oltářů, instalaci nových varhan a položení nové 

dlažby. V roce 1902 byla rovněž postavena nová fara. 

 

První světová válka znamenala pro kostel citelnou ztrátu, neboť 

pro válečné účely byl odebrán větší ze dvou zvonů a také píšťaly 

z varhan. Vše se odehrálo v roce 1916 a jako náhradu dostala farnost 

1 442 korun. 

 

Nový zvon se do věže kostela dostal až v roce 1921. Vážil 567 kg, 

pořizovací cena byla 10 000 korun a zhotovily ho Vítkovické železárny. 

V roce 1921 sice byly rovněž zakoupeny nové píšťaly k varhanám, ale 

jejich oprava se kvůli dalším závadám protáhla. 

 

Do začátku další války byla v interiéru a exteriéru kostela provedena 

řada dalších oprav a úprav. Na počest 200. výročí postavení kostela byly 

v roce 1938 ulity nové dva zvony. Větší o váze 755 kg nesl jméno 

sv. Františka z Assisi a menší o váze 394 kg byl pojmenován Ondřej. 

 



Válečný rok 1942 byl opět ve znamení zabavení zvonů. Oba nové zvony 

František a Ondřej byly použity jako válečný materiál. Znovu tak na věži 

zůstaly jen dva zvony: malý bronzový „umíráček“ a větší ocelový zvon 

„Maria“. Následné bojové válečné akce těžce poznamenaly především 

střechu a věž kostela, rozbity byly i ciferníky hodin. Interiér naštěstí 

mnoho ztrát nezaznamenal. Díky obětavosti farníků byly prakticky 

všechny škody odstraněny již do roku 1948. V témže roce dostala farnost 

darem kopii celosvětově proslulé sošky Milostného Pražského Jezulátka. 



Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

v Ostravě-Třebovicích od roku 1948 do současnosti 

 

Po nástupu komunistického režimu k moci neměly církve na „růžích 

ustláno“. Snaha o uzavření věřících do kostelů začínala nést své trpké 

ovoce. Přesto však skutečný život ve farnostech nikdy nezahynul. 

V poválečných letech tak např. byla ke kostelu ve Třebovicích převezena 

socha sv. Jana Nepomuckého. 

 

Rok 1958 se nesl v duchu velké opravy interiéru kostela. Roku 1966 pak 

obětaví farníci realizovali celkové opravy chrámu. V tomto období 

získala farnost pro kostel sochu „Muž bolesti“, dílo lidového umělce 

a velký dřevěný kříž, jehož autorem je neznámý italský mistr. 

 

S nástupem nového kněze P. Metoděje Hasilíka, salesiána, se ještě 

zintenzivnily práce na kostele. V roce 1971 byla vykopána nová 

kanalizace. V roce 1972 byl nově vymalován interiér kostela, 

restaurována nástropní freska a hlavní oltář se všemi sochami. Boční 

oltáře však musely být kvůli neopravitelnému poškození odstraněny. 

Byla pořízena nová dřevěná křtitelnice a dřevěný obětní stůl. 

Opravdovým klenotem kostela se stala nová křížová cesta. Dřevoryty 

pocházejí od mistra Jana Floriana ze Staré říše. 

 

 

 

 



Při půlnoční mši v roce 1978 se v kostele poprvé rozezvučely nové 

varhany se 1122 píšťalami od firmy Rieger a Kloss z Krnova. V roce 1978 

byla v celém chrámu vyměněna okna. Následně byl kostel elektrifikován 

(v mědi) a osazen novými křišťálovými lustry z Kamenického Šenova. 

Nový „měděný kabát“ dostala i střecha, a to v roce 1983. 

 

Při oslavě 250. výročí kostela roku 1988 byla nad hlavní vchod kostela 

umístěna vitráž s připomenutím tohoto jubilea, spolu se slovy známého 

vychovatele mládeže Dona Bosca, které pronesl těsně před smrtí: „Sláva 

Marii“. Do výklenku nad vitráží pak byla instalována socha Panny 

Marie, dílo Vlastimila Dvořáka. 

 

Po nástupu nového faráře, salesiána P. Václava Altrichtera, se v roce 

1992 začalo s budováním nové ozvučovací aparatury a s malbou kostela. 

U příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. věnoval Ing. Hájek našemu 

kostelu obraz sv. Jana Sarkandera. 

 

Velké změny se udály v letech 1996 – 1997. Byla provedena 

rekonstrukce sakristie, která byla rovněž vybavena novým nábytkem. 

Presbytář kostela byl osazen novou mramorovou dlažbou, nově byl 

pořízen také mramorový obětní stůl, ambón, křtitelnice, oltářní stupně 

a další doplňky. Autorem celého projektu byl pan Václav Vrba. 

 

 

 

 



Další velká událost spadá již do vpravdě nejmodernější historie. Bylo jí 

pořízení nových zvonů na jaře roku 2000, které nahradily zvony 

odebrané ve světových válkách. Starý ocelový zvon Maria byl odebrán 

a na věž byly instalovány tři zvony nové: Panna Maria Nanebevzatá“ 

(311,5 kg), Svatý Jan Bosco (193 kg) a Svatá Zdislava (92 kg). Zvony jsou 

dílem mistra zvonaře Josefa Tkadlece z Halenkova. Starý zvon Maria je 

v současné době umístěn před bočním vchodem do kostela u Pomníku 

padlých. 

 

Již v roce 2000 došlo také k další změně na místě faráře. Novým 

duchovním správcem se stal opět salesián P. Ladislav Kozubík. Krátce 

po jeho příchodu byly vyměněny ciferníky věžních hodin. V roce 2001 

pak byla doplněna sestava zvonů na věži o zvon poslední. Nese jméno 

Václav a váží 495 kg. 

 

Obrovské, ale nezbytné práce, byly vykonány v roce 2005. Kostel byl 

podřezán a došlo k injektáži vlhkého zdiva. Zhotoveny byly vnitřní 

sanační omítky a došlo k rekonstrukci podlahy varhanního kůru. I v roce 

2006 generální opravy dále pokračovaly. Proběhly především statické 

práce (sepětí trhlin venkovního zdiva), pořízení vnějších omítek kostela, 

oprava spodní části věže a oprava kamenných sloupů. V rámci 

celkových oprav byla nově zhotovena i venkovní fasáda kostela. 

 

Zchátralá věž kostela se dočkala generální opravy v roce 2007. Nejprve 

byla celá demontována a následně znovu vystavěna a pokryta 

měděnými pláty. Do báně kostela byly umístěny tubusy s několika 

materiály jako vzkaz budoucím generacím. 



I po nečekané změně duchovního správce, kdy se v červenci 2007 stal 

farářem ve Třebovicích P. Jan Mazur, musely práce pokračovat. Proběhlo 

statické zajištění vnitřních stěn, kleneb a dvou sloupů v lodi kostela.  

 

V roce 2008, který byl zároveň 270. výročím postavení našeho kostela, 

proběhly ještě dokončovací práce zednické, malířské a natěračské. V lodi 

kostela a v sakristii byla položena nová keramická dlažba. Následovala 

řada dokončovacích prací, pořízení nové zpovědnice, rohové lavice 

apod. 

 

Červen 2013 znamenal pro farnost další výměnu na místě faráře. P. Jana 

Mazura ve Třebovicích vystřídal P. Lukáš Engelmann. 

 

Jen těžko je možno vyjmenovat všechny, kteří se zasloužili 

o vybudování našeho kostela a také o jeho opravy a údržbu. V každém 

případě zde zůstává jako dědictví dalším generacím a jako připomínka 

toho, že zrak člověka by se měl alespoň čas od času obrátit vzhůru, 

směrem k nebesům... 


