A templom újjáépítése
1688 I. Lipót adományozott itt birtokot Meyners Kázmér
strachovi premontrei kanonok, lőcsei plébánosnak
1693 Pfendler Miksa lett Jánoshida birtokosa.
 a Brunn melletti zabdrovici premontrei prépost
 őt tartják a templom hódoltság utáni újjáépítőjének
 ez az építkezés azonban a későbbi adatok
figyelembevételével csak a legszükségesebb javításokra
és a belső kialakításra vonatkozhatott.
1700-as évek elején A község plébániáját Hayek Engelbert zabdrovici apát
állította helyre.
1711 óta vezetik anyakönyveit
1757 Matuska Kristóf
 a torony és az új szentély építtetője
 ekkor készült a templom jelenlegi főkapuja is
 barokk és korai klasszicista
 egyesített jánoshidai - zabdrovici prépostsági címer
1817-1820 A rendház építése
 Az épületet egy korábbi építmény alapjain emelték
 12 cella, 2 refektórium, 1 konyha, két-két illemhely és
fürdő
 klasszicizáló késő barokk stílusban épült
 Az építkezés idején a premontrei rend élén Dézsényi
Evermodum rendkívüli adminisztrátor állt, a rendi
levéltár forrásai szerint az ő elképzelései voltak
meghatározóak a kastély díszes külsejének
kialakításánál.
1830 Elkészült a rendház klasszicista homlokzata, rajta a latin
nyelvű felirat: ENORBERTINA COHORS REMEANS
AD AVITICA JURA 1802. ME POSULT LARIBUS
POST TRIA LUSTRA SUIS 1817. (A premontrei rend
ősi jogaiba visszatérve 1802. Engem 15 év után saját
házai közé helyezett 1817.)
1840 A templom födém- és tetőjavítása (Velkey László
kőműves).
1859 Elkészült templom orgonája (Bakos Károly építette)

A premontrei rendház

A templom belseje az 1930-as években és 2010-ben

1900 50 kg-os harang (Thury János és fiai)
1917 97 és 70 kg-os harangok (Szlezák László Budapest)
1957 A templom melletti barlang építése.
1976 435 kg -os harang
(Gombos Lajos Őrbottyán)
1971-73 A templom műemlék helyreállítási munkálatai Kozák
Károly vezetésével.

A templom déli oldala helyreállítás előtt és 2010-ben

Az 1971-73 között végzett restauráláskor
kívül-belül láthatóvá tették a templom
románkori részeit. A vakolat eltávolítása után
szabadon érvényesül a faragott bazalt-tufa
kváderkő szerkezet.

A 435 kg-os Mária Szíve harang.
Felirata: „Égi Édesanyánk, őrizd a hitet Jánoshidán!”
Összeállította: Zámbori János
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