Kostel sv. Jiljí, Moravské Budějovice
Popis:
Kostel si do současnosti uchoval výrazný barokní vzhled, který získal během rozsáhlých stavebních
úprav v 17. a 18. století, při nichž došlo zejména k vybudování hrobky šlechtické rodiny Wallisů a k
výstavbě věže. Na chrámovou věž je možné vystoupat v rámci prohlídkové trasy zdejšího zámku.
Podrobný popis:
Existence kostela svatého Jiljí je poprvé připomínána v roce 1235. Tehdy byl chrám jednolodní
románskou plochostropou stavbou s věží v ose západního průčelí a románskou apsidou, jež byla
později goticky přestavěna a rozšířena na pětiboké protáhlé kněžiště. Z románské epochy se ve
hmotě stavby dochovala část zdiva hlavní lodi. Po požáru v roce 1532 došlo k renesanční obnově
prostoru. O ukončení prací nás informuje letopočet 1586, umístěný na zakrytých sgrafitech nad
presbytářem. Následné stavební dějiny kostela jsou bohužel značně nepřehledné. Po roce 1702
bylo gotické kněžiště spolu s lodí nově barokně přestavěno a zaklenuto valenými klenbami s
výsečemi. Někdy před rokem 1733 došlo k vestavění výklenkových kaplí mezi venkovní pilíře
kněžiště a jejich následné osazení sochami z pašijových výjevů – Kristus na Olivetské hoře,
Bičování, Kristus v okovech, Kristus klesá pod křížem se svatou Veronikou, Kristus na kříži. Mezi
lety 1712–1714 byla zbořena původně románská věž a následně vybudována nová hranolová věž u
severní zdi kněžiště. V jejím přízemí byla umístěna sakristie, v patře panské oratoře spojené
uzavřenou chodbou se sousedním zámkem. Poslední výrazné stavební úpravy mezi lety
1909–1910 se týkaly zvětšení přístavby západního vstupního prostoru. Oltářní obraz svatého Jiljí
stejně jako několik dalších chrámových obrazů jsou dílem rakouského malíře Ignáce Dallingera z let
1851–1860. V prostoru kostela je umístěno několik náhrobků moravskobudějovických měšťanů. Věž
kostela se dvěma zvony z let 1532 (váha 300 kg) a 1535 (váha 1700 kg) je po rekonstrukci
schodiště přístupná veřejnosti v rámci prohlídek přilehlého zámku. Po výstupu na věžní ochoz se
naskytne návštěvníkům zajímavý pohled na celé město a okolí.
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