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Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Historie kostela
Kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie
nechal v roce 1490 uprostřed tehdejšího náměstí
postavit držitel Poběžovic Dobrohost z Ronšperka.
Původní stavba byla v pozdně gotickém slohu,
po požáru v roce 1632 byl v 2. polovině 17. století
kostel barokně přestavěn. Jedná se o jednolodní
stavbu s obdélníkovým půdorysem, s přízemním
přístavkem na jižní straně. Na západní straně

Na kůru jsou umístěny barokní varhany s 12.

Hlava je krytá biretem, mírně zakloněná a

rejstříky. Z původních čtyř kostelních zvonů

nakloněná k levému rameni, obličej s plnovousem,

přežil obě světové války pouze jediný menší,

Pohled je obrácen k nebi. Kolem hlavy světce

odlitý v roce 1650 v Norimberku. Ve věži

je železný oblouk svatozáře s pěti plechovými

najdeme také velký zvon a malý umíráček.

zlacenými hvězdami.V roce 2016 byla socha

Fara

zrestaurována a proběhla renovace okolí včetně
vysazení nových stromů.

Budova fary východně od kostela byla postavena

kostelní lodě byly původně dvě věže s cibulovitou v barokním slohu. Kromě obydlí faráře zpočátku
sloužila i jako první zdejší škola. Nechal ji
bání, jižní věž byla v roce 1902 pro nestabilitu
snesena. Na východní straně kostelní loď přechází vystavět baron Wunschwitz na podnět své
manželky Anny Feliciany.
v obdélníkový trojboce ukončený presbytář.

Krypta nejbohatšího a nejvýznamnějšího šlechtice v 17. století objevena
v poběžovickém kostele!
Jan Jiří ze Švamberka
český šlechtic, protestant, dědic rožmberských držav
po Petru Vokovi, hejtman Plzeňského, Prácheňského a Bechyňského kraje.
Na jeho severní straně je dřevěná oratoř z 2.
poloviny 17. století. Po stranách presbytáře jsou

Svatý Jan Nepomucký

ve zdi nad podlahou osazeny historické náhrobní

Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna mezi

kameny významných osob v kostele pohřbených.

kostelem a farou, pochází z roku 1682. Autorem

Nejstarší z červeného mramoru pochází z roku

sochy je sochař Jan Brokoff.

1506 a patří zakladateli kostela Dobrohostovi z

Plastika v životní velikosti je umístěna na

Ronšperka. Dále jsou zde pohřbeni Švamberkové,

vysokém, žulovém soklu. Nad kamenným

Matyáš Gotfried von Wunschwitz a příslušníci

schodištěm o třech stupních je umístěn

rodu Coudenhove-Kalergi.

podstavec sochy. Na postamentu stojí postava

Kostelní loď zdobí kazetový strop a sochařská

světce, který má nakročenou pravou nohu.

výzdoba ze 17. století. Na hlavním oltáři jsou

Oblečen je v duchu tradiční ikonografie do

sochy sv. Josefa, Panny Marie a sv. Václava. Za

kleriky, rochety a kožešinové šuby, šat zvlněný.

povšimnutí stojí pozdně gotická křtitelnice a

Levá pokrčená ruka tiskne k tělu za korpus

barokní relikviář s ostatky sv. Faustiny.

krucifix.

Zajímavost
Pod kostelem se nachází krypta (hrobka) rodu
Švamberků, která byla objevena v roce 2017.
Nahlédnout se do ní podařilo 26. června 2018 se
speciální kamerou. V kryptě se nachází
zachovalá rakev z měděného plechu. Patří Janu
Jiřímu ze Švamberka. Na rakvi je jasně patrný
obrys kříže a nápis, který obsahuje výčet majetku
Jana Jiřího, je zdobená zlacenými nápisy a
malovaná. Na horním víku je vyobrazen Jan Jiří,
jak klečí u kříže, je zdoben mohutným zlatým
řetězem, na kterém je přívěsek - insignie
rožmberského řádu lebky. Po celé délce rakve
jsou umístěna madla zdobena lebkami. Hrobka
byla v roce 1620 vyloupena císařským vojskem.

