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Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic
Výroční zpáva za rok 2016
Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech již má kompletně renovovaný krov, plánují se další opravy.
Velký úspěch měly dva benefiční koncerty ve prospěch kostela. Přečtěte si o novinkách roku 2016.
V roce 2016 proběhla třetí a poslední fáze oprav krovu
kostela. V předchozích dvou letech byla opravena
nejpoškozenější část krovu nad vítězným obloukem, v
místech dřívější sanktusníkové věžičky a přechodu k nižší
části střechy nad kněžištěm. V této poslední fázi byly
provedeny opravy přední části krovu a oblasti kolem
štítové zdi. Tím byla dokončena stabilizace krovu. Jelikož
vady krovu byly podle statického posudku hlavní příčinou
praskání kleneb a zdí, po dokončení oprav by již nemělo
docházet ke zhoršování stavu klenby a vzniku nových
prasklin.

Opravy probíhaly v mrazivém počasí na konci

Jako v předchozích dvou letech i tentokrát byly opravy z roku 2016.
největší části hrazeny z příspěvku Ministerstva kultury v
rámci havarijního programu, na spoluúčast přispívá obec
Křešice a Římskokatolická farnost.

Pro možnost další rekonstrukce kostela by bylo optimální,
aby byl kostel zařazen do Programu záchrany
architektonického dědictví. Tento program vyhlašuje
Ministerstvo kultury a v případě zařazení má dotyčná
památka zajištěn každoroční finanční příspěvek až do
doby, než bude památka celkově opravena. Pro přihlášení
do Programu záchrany je nutné mít zpracovaný detailní
projekt rekonstrukce. Na této projektové dokumentaci se
bude pracovat v první polovině roku 2017, s finančním
příspěvkem ve výši 95.200 Kč z Fondu Ústeckého kraje.
Odkryté konstrukce při opravách u štítové zdi.

V roce 2016 jsme uspořádali dva benefiční koncerty ve
prospěch záchrany kostela Nejsvětější Trojice. Bohužel
kvůli bezpečnosti prozatím není možné kulturní akce
pořádat v zahořanském kostele, koncerty se proto
odehrávaly se v sousedních Křešicích v kostele Navštívení
Panny Marie. V květnu přijel soubor Svatoludmilská
gregoriánská schola z Prahy, v červnu v rámci noci kostelů
společně vystoupily soubory Singing Friends a Syrinx z
Litoměřic. Všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na
honorář, moc děkujeme.
V květnu byli v zahořanském kostele na praxi studenti
kulturně-historického oboru z univerzity UJEP v Ústí nad
Labem. Detailně zaměřili kostel pomocí geodetických
přístrojů a jeho interiér s využitím 3D scaneru, určovali stáří
dochovaných konstrukčních prvků a pátrali i v archivech.
Výsledky jejich práce potvrdily, že kostel je významným
dokladem vývoje architektury a počátků umění
štukatérského v Čechách. Díky spolupráci s univerzitou a
památkáři se zahořanský kostel dostává do povědomí
odborných institucí, což by do budoucna mělo zvýšit šanci
na schválení financování jeho oprav z fondů Ministerstva
kultury.
Nadále probíhá veřejná sbírka na záchranu kostela,
výtěžek sbírky bude v roce 2017 využit na
spolufinancování pořízení projektové dokumentace.
Vyúčtování veřejné sbírky v roce 2016
Zůstatek k 1. 1. 2016
43.032,- Kč
Příjmy: Dary do pokladničky
23.721,- Kč
Převody na účet sbírky
4.247,- Kč
Příjmy celkem
27.968,- Kč
Výdaje: V roce 2016 neuplatněny
0,- Kč
Zůstatek k 31.12.2015
71.000,- Kč

Kostel Nejsvětější Trojice láká umělecké
fotografy i ze zahraničí. Foto Kwolak Forest

Stručně o kostele
Raně barokní kostel Nejsvětější Trojice se
samostatně stojící zvonicí je umístěn na
návrší nad obcí Zahořany, v sousedství
Křešic (6 km východně od Litoměřic).
Dostavěn roku 1657. Vnitřek kostela je
bohatě zdoben freskami a štuky, které se
dobře dochovaly do současnosti.
Podpořte záchranu kostela
Prosíme, pomozte nám zachránit kostel
Nejsvětější Trojice v Zahořanech:
- šiřte informace o kostele, sdílejte naše
stránky na facebooku:
www.facebook.com/kostelZahorany
- přijďte na některou naší akci v kostele
- přispějte do veřejné sbírky:
číslo účtu 2400494651/2010

Freska Nejsvětější Trojice nad hlavním oltářem, obklopena štukovými
ornamenty a figurálními motivy, v sakrální stavbě unikátními.

Děkujeme za podporu v roce 2016:

I nadále budeme kostel otevírat pro veřejnost, pro rok
2017 předběžně plánujeme termíny Noc kostelů (9. 6.) a
oslavy 960 let obce Křešice (15. 7.).

Fond Ústeckého kraje

Na závěr dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši
přízeň a podporu a těšíme se na Vaši návštěvu při
některé z akcí v roce 2017.
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