
Z DĚJIN KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TĚSKOVICÍCH 

 

 Do roku 1863 měla obec jen malou kapličku, která stála na pozemku Režných (č.p. 23). 

 V roce 1863 byl postaven v Těškovicích zděný kostel. 

 1903 – byla postavena místní fara; dokončena v roce 1907. 

 1922 – proběhla generální oprava varhan firmou Em. Petr z Prahy, která varhany vyrobila. 

 1972 – bylo zavedeno nové elektrické vedení v kostele. 

 1974 – původní dřevěná věž kostela byla nahrazena zděnou věží; ukončení opravy v roce 1976. 

 1977 – v kostele je instalován nový oltářní stůl a ambon. 

 1978 – zakoupen nový zvon varhanářské dílny z Brodku u Přerova, firma Dytrychová. Váha zvonu 

220 kg, elektrický pohon. 

 1978 – jsou pořízeny nové kostelní lavice a omítnuta farní budova. 

 1981 – budova kostela je opatřena novou eternitovou krytinou. 

 1996 – jsou opraveny obrazy křížové cesty, vybourána a opravena opěrná zeď pod kostelem u 

silnice a zhotoveno nové oplocení a výsadba zeleně. 

 1997 – proběhly následující úpravy: výměna dlažby, odstranění a oprava oltáře sv. Josefa; ozvučení 

kostela. 

 1998 – dochází k upravení presbytáře – omítnutí zdí, obložení stropu a položení mramorové 

dlažby kolem oltáře. Během rekonstrukce byl oltář uložen na faře, kde byl místními farníky 

zrekonstruován. 

 1999 – generální oprava varhan za sponzorské účasti firmy MPC s.r.o. – Myonic s.r.o. z Rožnova 

pod Radhoštěm, bratrů Pavla a Radomíra Onheiserovy, pana Waltra Heilmanna (SRN) a farníků 

z Těškovic. Varhany zkolaudoval profesor Rybka z Ostravské konzervatoře a vysvětil P. Jiří Sedláček. 

Dále byla provedena instalace rekonstruovaného oltáře. Obětní stůl byl zhotoven firmou PRON 

z Těškovic (Štěpán Kupka, Radomír Onheiser). 



 

 2000 – na farní zahradě je vysazena  a vysvěcena P. Jiřím Sedláčkem „Lípa nového tisíciletí“, kterou 

darovali hasiči. 

 2001 – začala rekonstrukce a přístavba místní fary, za vedení Jiřího Krayzla a těškovických hasičů. 

 2003 – zavedeno osvětlení východní a jižní strany kostela třemi reflektory. 

 2004 – proběhla celková rekonstrukce kostela; 1. etapa rekonstrukce sakristie. 

 2006 – dochází k rekonstrukci presbytáře. 

 2007 – renovace nástěnné malby Kázání Ježíše sl. Marií Chlebovskou ml., slavnostně vysvěceno P. 

Piotrem Rakem dne 18. 10. 2007. Náklady na rekonstrukci sponzorsky hradila firma Myonic s.r.o. 

z Rožnova a za přispění darů farníků. Zrekonstruovala se střecha (zpevnění krovů a vazby) firmou 

Kolowrat z Lesních Albrechtic, střechu pokryla firma Mlýnek z Opavy za vedení Mirka Krčmáře a 

pomocí místních hasičů.  

 2008 – zhotovila se nová měděná bán, kříž a větrná korouhev panem Minářem z Kroměříže, za 

finanční účasti firmy Myonic a ideové, duchovní a hmotné podpory otce Piotra Raka a Ing. Pavla 

Onheisera. Do báně se vložily dokumenty ze života farnosti a obce spolu s láhví slivovice. 

 2009 – za podpory ředitele firmy Myonic Ing. Pavla Onheisera je vybaven interiér kostela novými 

lustry. 

 2010 – věž kostela je opatřena hodinami a je pořízena nová fasáda kostela. 
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