
Noc kostelů odhalila fresku ve sklepení broumovské fary 
 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 27.5.2013 
Odkaz: http://www.denik.cz/kraloveh...ila-fresku-20130527-w1mt.html 
Číslo: 147 
Rubrika: Královéhradecký kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Broumov - Hodiny odbyly osmou večerní a farář Martin Lanži přivítal v broumovském kostele svatého Petra a Pavla několik 
desítek přítomných. Páteční večerní nevlídné počasí a rozsvícený chrám vyčarovaly uvnitř nevšední tajuplnou atmosféru. Jako 
kdyby se člověka dotkla uplynulá staletí. Martin Lanži se jal sloužit pobožnost křížové cesty. 

 "Za chvíli už bude konec, vydržte, jste hodní," utěšoval v půli obřadu přítomné mladý farář. Po pobožnosti už si zájemci za 
hudebního doprovodu spolku Stěnavan prohlédli celý kostel včetně kněžiště. Umožnila jim to akce Noc kostelů. "Do těchto 
intimních částí naší kuchyně běžně nepouštíme, dnes je trochu výjimka," uvedl Lanži, který si pochvaloval velkou účast. 

 Farnost vystavila i plány na přestavbu fary, dřívějšího domu zvoníka, které se našly teprve před několika dny. 

 Do kostela zavítali staří i mladí, věřící i nevěřící. Náhodou jel kolem na chalupu Pavel Pavliš z Hradce Králové, a tak ho Noc 
kostelů do svatostánku přivábila. "Kostel znám, ale nikdy jsem si ho pořádně neprohlížel. Překvapilo mě, jak pan farář 
výjimečným způsobem zvolil křížovou cestu. To lidé neznají a je to dramatické, že se to možná i nevěřícím líbilo," uvedl Pavel 
Pavliš. 

 Krásu kostelních interiérů přišla obdivovat také Alžběta Chramostová, která se v Broumově narodila. "Je to úžasná zajímavá 
příležitost. Musíte uznat, že to je krásné," řekla. 

 Velkým lákadlem však byla také unikátní starodávná freska. Farář Lanži mluvil v pátek skoro celý den, přesto ještě večer snad 
asi sedmkrát vysvětloval střídajícím se skupinkám zájemců, co je na fresce, kterou před časem objevili ve sklepení fary, 
vyobrazeno.  

Fresku našli poté, co farář protopil haldu dříví, která ve sklepení byla. Že je tam na zdi nějaká malba, to věděl, ale že je tak 
cenná a pochází pravděpodobně z let 1320 1330, o tom neměl nikdo ani tušení. 

 Na zbytcích fresky jsou vidět u Ježíše Krista podoby čtyř evangelistů. "Kdo má bystré oko, uvidí vousy Jana Křtitele. To je ten 
chlapík, co pokřtil Ježíše Krista," vysvětloval farář. Naproti němu je pak Panna Marie. Freska zachycuje i deset panen, pět 
moudrých a pět pošetilých z Matoušova evangelia. Pět rozumných na fresce drží lampy. "Jejich tělo je vznešené, spokojené, 
kráčejí za andělem, který je volá. Ty pošetilé jsou pak takové zničené, jako vy v pátek, když se vracíte z práce," líčil Lanži. 
Broumovské vyobrazení pěti pošetilých panen je naprostým unikátem. "Na jejich ramenou jsou ďáblové a to se nikde jinde 
nevyskytuje," dodal Lanži. 

 Na fresce je také alkoholik. "Vpravo dole je vidět takovou spokojenou postavu, která z nějakého džbánku nalévá do číše zřejmě 
víno. Takže alkoholismus máme zaznamenaný i v první polovině 14. století," usmíval se farář. 

 Fresku se farnost pokusí restaurovat a zakonzervovat. Od státu už má přislíbeno 450 tisíc korun, ještě asi 25 tisíc jí chybí. 
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 Třebíč - Noc kostelů má již pětiletou tradici. Také letos se v tomto období otevřely kostely nejen na Třebíčsku pro všechny lidi 
dobré vůle. A nabídly jim zajímavé přednášky, krásné koncerty, zábavné dílny či jen umožnily společné setkání. 

 Jedna z věcí, která tradičně láká lidi do svatostánků, je možnost nakouknout do míst, kam by se běžně nedostali. "Kdo se ještě 
nebyl podívat, může vystoupat po schodech do trpasličí galerie. Trpaslíky tam sice neuvidíte, ale můžete si prohlédnout baziliku 
a město Třebíč z jiného pohledu," zval na prohlídku farář z baziliky svatého Prokopa Jakub Holík. 



 Projít skrz varhany a podívat se do mezipatra městské věže bylo možné v kostele svatého Martina v Třebíči. Místnost vznikla v 
roce 1458 a fungovala jako pokladnice pro uchovávání cenností. 

 "Když se blížilo vojsko, tak sem představitelé města schovali cenné listiny a věci. Možná také strhli venkovní schodiště. Dříve 
totiž byl kostel kratší a museli se sem dostávat jinudy. Současné propojení vzniklo až v roce 1716," informoval návštěvníky 
průvodce. 

 Pro všechny, kdo přišli do svatostánků, byl připravený také bohatý program, který pamatoval, jak na ty nejmenší, tak na jejich 
rodiče. 

 Děti si například mohly v bazilice vymodelovat z hlíny vlastní rozetové okno." 

 URL| http://www.denik.cz/kraj-vys...pokladnice-20130527-u1os.html 
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 Tolik lidí navštívilo 189 církevních objektů v litoměřické diecézi během víkendové Noci kostelů. Číslo není konečné, údaje za 
zhruba jednu čtvrtinu objektů dosud nemá diecéze k dispozici. Na základě loňské návštěvnosti ale odhaduje, že konečný počet 
se bude pohybovat kolem 28 tisíc návštěvnických vstupů. 
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 V pátek 24. května proběhla v Železném Brodě Noc kostelů, Muzejní noc a fyzické divadlo Now…? v podání divadla Continuo, 
mezinárodní herecké společnosti z jižních Čech. Noc kostelů se v Železném Brodě konala teprve po druhé. 

V loňském roce se do Noci kostelů jako první zapojil Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská). V letošním roce své brány 
otevřela v Železném Brodě církev evangelická, katolická i pravoslavná. V Jednotě bratrské probíhala Noc kostelů ve znamení 400 
let od vydání Bible Kralické. 

Katolický kostel sv. Jakuba Většího zahalen zvenčí z jedné strany lešením ve svém interiéru skrýval výstavu liturgických 
předmětů a kreseb dětí ze ZŠ Pěnčín k výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje. 

Největší zájem byl o prohlídku běžně nepřístupné zvonice. V areálu kostelu sv. Jakuba Většího byla otevřená i pravoslavná kaple 
sv. Jana Křtitele a sv. Ivana Českého. Zpestřením nabité železnobrodské noci bylo nekonvenční pohybové divadelní představení. 

 Foto Petr Červa 
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 REGION - Komentované prohlídky kostelních areálů, programy pro rodiny s dětmi, besedy, hudba i divadlo, ochutnávání 
mešního vína a hostií, ale i prostor pro modlitby a ztišení, to vše nabídla páteční Noc kostelů. 

Akce se zrodila v roce 2005 v Rakousku a postupně se posunula i do velké části Evropy. V krajích ČR se koná od roku 2009, 
letos se tu do ní zapojilo na tisíc kostelů a modliteben. 

Na Jihlavsku se vedle krajského města připojila širokým programem např. farnost v Telči. Otevřely se ale i kostely např. v 
Růžené nebo v Kostelci. Veřejnost lákal také program obou třešťských katolických kostelů. 

Farníci v Třešti připravili u kostela sv. Kateřiny cyrilometodějskou hru pro děti. O životě řeholních bratří karmelitánů tu vyprávěl 
Otec Serafim z kláštera v Kostelním Vydří. Řada rodin ale večer zamířila ke svatomartinské faře, kde se za kostelem, v "domku" 
na někdejším hřbitově, otevřely k prohlídce dveře zdejší kostnice. 

Možnost prohlédnout si vyrovnané, tři metry vysoké řady lebek a dlouhých kostí, využili dospělí i děti. Tajemná atmosféra 
připomněla dospělým pomíjivost života, děti vzaly věc tak trochu jako novou zkušenost 

 Kostely se v pátek otevřely veřejnosti 

 či "atrakci". Zkoušely si na kosti sáhnout, zkoumaly detaily. "Myslíte, že by se tady ještě někde nějaké kosti daly najít...?" zněl 
jeden z dětských dotazů na průvodce. "Kostnici neotvíráme k běžným prohlídkám. Pouze při zvláštních příležitostech, jako je 
tahle," vysvětlil ministrant Josef Kolba, který prohlídku kostnice doprovázel daty z historie. U zdejších kostelů (ten u sv. Martina 
je doložen z roku 1349 a dolní kostel sv. Markéty byl původně protestantský) byly původně zřízeny dva hřbitovy obehnané 
zídkami. "V místech, kde je dnes vstup na věž dolního kostela, bývala do roku 1824 i kostnice," popisoval průvodce. 

Hned u západní stěny "dolního" kostela sv. Kateřiny začínalo židovské město, a aby Židé nemohli vidět na křesťanský hřbitov a 
kostel, stávala tu vysoká dřevěná stěna ještě v roce 1728. Z roku 1813 je např. v třešťských kronikách záznam, že u dolního 
kostela bylo do šachty pochováno mnoho francouzských vojáků, kteří se tudy vraceli domů a trpěli cholerou. 

 Tajemná kostnice lákala... 

"Toto onemocnění se také přeneslo na obyvatele města - v té době tu pohřbívali čtyři až pět lidí denně," popisuje Kolba. V 
Třešti bylo navíc při kopání základů domu (na dnešní křižovatce v ulici Váňovské) nalezeno v roce 1935 i třetí pohřebiště s 
množstvím kostí. Také zde byli nejspíše pohřbeni vojáci, tentokrát v roce 1805, Bavorští. 

Zákaz pohřbívání ve městech vydal v roce 1784, především z hygienických důvodů, dekretem císař Josef II. Hřbitovy se poté 
začaly přesouvat mimo města. V Třešti se tak stalo až o třicet let později, kdy bylo vykoupeno tzv. Jouklovo pole, místo 
dnešního ústředního hřbitova. Postupně se pak hřbitov rozšiřoval. 

Kosti z rušených hřbitovů u obou kostelů byly přeneseny právě do současné kostnice u svatomartinské fary. "Aby se po kostech 
nešlapalo, byly vykopány a přeneseny sem. Hřbitov byl zrušen v roce 1813, ale podle náhrobků se tu pohřbívalo ještě do roku 
1831. Nejstarší kosti tedy budou v kostnici z doby Napoleona, staré přibližně 200 let," uvažuje J. Kolba. Podle třešťského faráře 
Tomáše Cahy bylo cílem páteční Noci kostelů představit lidem život farnosti, a prostory, kam se běžně nedostanou. "Měli jsme 
odhadem téměř 400 vstupů, takže jsme se zájmem lidí spokojeni," dodal Caha. 

 Foto: KOSTI A LEBKY ZBLÍZKA. Návštěva staré kostnice u sv. Martina v Třešti byla atrakcí páteční Noci kostelů na Jihlavsku, ale 
nabídla i poučení a zamyšlení. Více foto v galerii na webu JL. 

Foto: Jiří Varhaník 
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 LITOMĚŘICE 

 Zhruba 28 tisíc návštěvníků se na severu Čech zúčastnilo minulý týden v pátek Noci kostelů, který litoměřická diecéze pořádala 
počtvrté. Téměř dvě stovky církevních objektů se zájemcům otevřely nezvykle ve večerních a nočních hodinách, dobrovolníci v 
nich připravili stovky různých programů. Ze 189 otevřených objektů bylo půldruhé stovky katolických. 

 Mutace - Mladá fronta DNES - severní Čechy 
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 Foto: Noc kostelů veřejnost oslovila. Například největší novojičínský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ožil v pátek 24. 
května večer stovkami návštěvníků. 

Foto: Kromě komentované prohlídky zvonice ve věži kostela si lidé přišli poslechnout koncert pěveckého souboru Ondráš. 

Foto: Bohatý program ukončil požehnáním děkan Mons. dr. Alois Peroutka. 

snímky: ADAM KNESL 
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 Noc kostelů byla v litoměřické diecézi úspěšná. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se zde připojilo 189 
církevních objektů, z toho téměř 150 katolických. 

Podle zatím dostupných informací bylo ve zpřístupněných církevních objektech během letošní Noci kostelů zaznamenáno 24 531 
návštěvnických vstupů. Číslo není konečné, konečný počet se bude pohybovat kolem 28 tisíc návštěvnických vstupů. Litoměřická 
diecéze se připojila k projektu Noc kostelů v pořadí již počtvrté. 
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 Jaroměřice nad Rokytnou – Celorepublikové akce nazvané Noc kostelů se v Jaroměřicích nad Rokytnou zúčastnilo více než pět 
set návštěvníků. Od 18 do 24 hodin měli zájemci možnost prohlédnout si prostory chrámu svaté Markéty včetně věže. 
Návštěvníci tak mohli pohlédnout na Jaroměřice z výšky, a to za odborného výkladu Jaroslava Večeři, a také mohli spatřit 



svícemi nasvícenou hřbitovní kapli svatého Josefa v blízkosti místní školy, která se otevírá při zvláštních příležitostech. Oratoř v 
poschodí ukrývala výstavu Svatých obrázků. Po obvodu chrámové lodi byly vystaveny ornáty podle liturgického roku tak, jak je 
kněží oblékají k jednotlivým obřadům. Občerstvení nechybělo v další postranní kapli, nachystaly je ženy z místní farnosti. Několik 
hudebních skladeb zazpíval Chrámový pěvecký sbor pod vedením sbormistra Ladislava Šabackého, další hudební vstup měla 
mladá trojice hudebníků 3 Vocies. Hluboký hudební zážitek připravil posluchačům varhaník Martin Čech, který zahrál krom 
tradičních varhanních skladeb i několik melodií z muzikálů. Závěr jaroměřické Noci kostelů patřil adoraci při svíčkách. 
Potemnělým kostelem za svitu svící a svíček zněl hlas faráře Jana Kováře, doprovázený zvukem kytary a bubínku a hlasem 
zpěvačky v pozadí. 

 

 

 

 

 

  
  
 


