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Zdejší kostel a farajsou významnou a nezanedbatelnou soucástí naší obce.
Kostel údajne pochází - podle knihy Kolek: " Rosice behem století" - ze 12.století.
Zakladatelem byl asi drobný zeman.
Kolem r.1412 již zde byla kaple s vlastním knezem, o níž se nám taktéž nedochovalo mnoho zpráv.
V roce 1691 kostel vlastnil jeden oltár, jeden pozlacený /puvodne stríbrný/kalich, tri menší roucha, tri
zvony a jednu krávu, která byla pronajímána za jeden zlatý a tricet krejcaru rocne.Cást farních
pozemku si privlastnila vrchnost.Tehdy zde údajne pusobili místní pastori.
Vedle kostela na hrbitove stávala malá vež z r.1760.Byla drevená, pokrytá šindelem. V ní byly
umísteny dva zvony, jeden odlitý v r. 1517 a druhý odlitý r.1740 o. Kerklem v Brne.
15.cervence 1882 byla tato vež poškozena požárem a proto v témže roce byla ke kostelu v pozdne
renesancním slohu pristavena zdená vež, a to zednickým mistrem z Námešte n.lOsl.
V obou svetových válkách byly zvony roztaveny pro válecné úcely. Jen nejmenší z nich byl ponechán
a je zde dodnes.Oltáre byly tri - románského slohu; hlavní sv.Jana Krtitele z r.1890, vedlejší Spasitele
na kríži a Neposkvrneného Pocetí P.Marie z r. 1892 vesmes od Dominika Demetze, sochare ve
sv.Oldrichu (Gr6den v Tyrolích).
V letech 1827 a 1847 prišel kostel pri nocní krádeži o monstranci, která byla porízena dobrodinci /
katolickým duchovním Muchou a ženou domašovského správce Apolonií Vudiner/.
Kostel prišel taktéž o jedno ciborium, které bylo stejne jako monstrance pozlacené.
Hodiny na kostelní veži jsou umísteny asi od r.1910, kdy probehla generální oprava kostela, pri níž se
podstatne zmenil exteriér.
V r.1986 byly provedeny úpravy interiéru, kostel byl vybílen, zrušeny nekteré oltáre, jednobarevné
sochy, atd. U starších verících nenacházely tyto zmeny mnoho pochopení.
7.listopadu r.1987 provedl kapitulní vikár prelát PhDr. Ludvík Horký za úcasti 5 kneží z okolních
farností a hojné úcasti verících svecení nového zvonu "MARIA" - nápis na zvonu "Maria, vypros
nám více víry". Zvon ulila rodina Dytrychova z Brodku u Prerova, cena zvonu cca 70tis.Kcs. Zvon
váží cca 325 kg.
V r.1987-1988 nadále pokracovaly úpravy a modernizace kostela položením mramorové dlažby
v presbytári (knežišti) v hodnote cca 30 tis.Kc, porízení nových (umeleckým výtvarníkem rešených)
skel do kulatých oken (2ks) v knežišti, jež predstavují alegorii ohne (žlutá a cervená kompozice) a
vody (modrá a zelená).
Místo hlavního oltáre je na celní zdi symbol krestanství - velký drevený kríž a po stranách dve
drevené jednobarevné sochy.Po zrušeném oltári na levé strane je drevené (opravené) sousoší ze
zrušeného hlavního oltáre, symbolizující krest Krista sv. Janem Krtitelem, patronem zdejšího
kostela.Po zrušeném oltári na pravé strane je do zdi zasazena schránka monstrance.Je to odborne
opravený kamenný gotický "Svatostánek " historické ceny z drívejšího kostela, stárí nekolik
století.V bocní lodi jsou dva starší oltáre ponechány. Starobylá kamenná gotická krtitelnice byla
obnovena a znovu umístena v kostele.Nový oltár byl vysvecen 7.kvetna 1988 v 10 hod. kapitulním
vikárem prelátem PhDr. Ludvíkem Horkým za úcasti 9 kneží z rosického dekanství a hojné úcasti
verících.

Nový oltár je rovný mramorový obetní stul, vpredu je pozlacený kruhový reliéf - symbol daru zeme,
tj. hrozny vína a klasy obilí.
Na kostele byl dále proveden náter veže a všech plechových cástí (strecha postraní lodi, okapy a
svody, vežní hodiny).Nátery provedli studenti - horolezci z Brna.
Do veže, kde byl zavešen zvon, bylo instalováno automatické elektrické zvonení, ovládané jednak
tlacítkem ze zákristie a jednak pres spínací hodiny, kdy zvon zvoní pravidelne v 7 hod.ráno, v poledne
ve l2hod. a v 18 hod.vecer, vždy asi 5 min..
V roce 1989 byly provedeny další úpravy ve farním kostele.
Remeslníci (malíri) z farnosti provedli vymalování vnitrku kostela v bílé barve. Z vnejšku byla
opravena omítka, kde bylo treba a kostel olícen svetle žlutou barvou. Práce provedli horolezci z Brna.
Dále obcané provedli úklid kolem kostela, vysekání keru pámelníku, obílení WC, obnovení náteru na
dvou krížích na hrbitove.Do interiéru kostela byla instalována kovová mríž, vyrobena umeleckým
kovárem p.Karlem Krepsem.
Byl posvecen a instalován druhý nový zvon, zasvecený patronu farního kostela sV.Janu Krtiteli.Zvon
váží cca 500 kg a byl ulit opet v dílne rodiny Dytrychovy z Brodku u Prerova. Všechny tyto akce byly
vyvolány primicní mší sv. novokneze P.Jana Nekudy ze Zakran. Primice byla uskutecnena 25.cervna
o pouti. Zúcastnilo se jí veliké množství lidí (asi 4000) a mnoho kneží.Prostranství na hrbitove kolem
kostela bylo zaplneno, pred kostelem byly lavice a židle k sezení a lidé sledovali prubeh mše venku na
trech velkých obrazovkách.
Dále byla provedena na kostele výmena krytiny strechy, výmena okapu - obojí nákladem 490000,Kc, plynové vytápení interiéru za 201 OOO,-Kc,kanalizace, izolace zdí - za 77 777, -Kc.
V nedeli 26.ríjna 2003 se konala oslava 650-tiletého výrocí první písemné zmínky o farním kostele.
Fara existovala již v r.1353.
Puvodní farské stavení bylo na míste dnešního cp.18, u Krížu, kde ve dvore zustává obecní studna
"farská"

.

Prízemní fara v blízkosti kostela, jejíž strecha byla v roce 1842 nove pokryta, má (témer) dve obytné
místnosti, jednu pro faráre a pro výpomocného duchovního a jednu pro služebnictvo/celed/, krome
kuchyne a komory.
Dále prilehlá hospodárská stavení, která obklopuje ovocný sad, jehož tri strany nechal farár v roce
1853 nove oplotit po té, co se hospodárské budovy již v roce 1837 dockaly nových šindelových strech,
na náklady patrona, který nechal v r.1853 taktéž postavit nové stáje pro dobytek.
Nové farské stavení bylo postaveno u silnice poblíž kostela.

Hrbitov je umísten jižne od kostela aje zde situován od nepameti. Byl nekolikrát rozširovánv r.1837, dále pak v r.1882 a 1901.Poslední podstatné rozšírení hrbitova se uskutecnilo v r.1972.

Generální oprava farního kostela:
2004:
náter strechy veže

63.000,-Kc

nová fasáda veže

320.644,-Kc

klempírské práce

41.700,-Kc

2005:
nová fasáda severní strany hlavní lodi

305.166,-Kc
6.500,-Kc

klempírské práce

2006:
nová fasáda pulkruhovitého knežište

222.342,-Kc

2007:
nová fasáda jižní strany hlavní lodi

251.979,-Kc

a fasáda bocní lodi
25.840,-Kc

klempírské práce

V letech 2004 - 2007 bylo do opravy farního kostela investováno 1.237.171,-Kc.
Tremi sty tisíci prispela Jaderná elektrárna Dukovany, zbývající cást venovali verící.
Seznam duchovních

správcu

pusobících ve farnosti od r.1768 do soucasnosti:

Rosmann František, Vidlicka Kašpar, Pokoj Jan, Sochor Blažej, Vybíhal Pavel, Schmanhelt Vincenc,
Daschovský Antonín, Jerábek Ferdinand, Wolf Alois, Beránek František, Hever Gustav,Lícman Alois,
Dopita Jan, Cerný Ladislav, Vecera Josef, Perina Jan.

Údaje byly prevzaty z kroniky obce a z dokumentu farního úradu.
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kostel z roku 1353

