
Českodubsko ukrývá nádherný
sakrální poklad – letařovický kostel
MILAN TUREK

Víc než cokoli jiného při-
pomíná Podještědí biblic-
kou krajinu. Vrcholek hor
nedalekého Ještědského
hřebene navštíví během
roku milion lidí, které
okouzlí ticho a příroda.
Mezi několika desítkami
malých vesniček, či spíše
osad, najde poutník cestou
Jákoba Staršího jen s obtí-
žemi vesničku Letařovice
zasvěcenou Kristovu apoš-
tolovi.

Malá obec nedaleko České-
ho Dubu je útočištěm každo-
ročního setkání libereckých
dětí ze Severáčku, světozná-
mého pěveckého sboru. Jejich
koncerty v kostele sv. Jakuba
Staršího mají nejen věhlas re-
gionální.

Kdysi tudy procházely tisí-
ce poutníků ze Santiago de
Compostela, kde je svatý Ja-
kub pochován, až do Prahy. Je
možné, že poutní cesta měla
původně jiný smysl, přede-
vším obchodní. Dnes, po mno-
ha staletích, jsou Letařovice
významným poutním místem
nejen Jákobovy cesty, ale také

místem na poutní cestě Via
Sacra, po níž procházejí pout-
níci památnými místy Euro-
regionu Nisa.

Vzácný skvost
malého kostela
Po léta zde skrývá svůj poklad
malý kostel, stojící na svahu
údolí Mohelky. Kazetový
strop s devadesáti osmi poli,
na kterých je na šedesáti ob-
razech z roku 1722 představe-
na legenda o sv. Jakubovi
Starším. Motivy mají časovou
souřadnost, proto je můžete
číst jako celý příběh, který za-
číná pravým obrazem u oltá-
ře, na kterém Zebedeus učí
svého syna Jakuba číst, a
končí obrazem se dvěmi zá-
zračnými slepicemi pod em-

porou. I sled obrazů se vymy-
ká obvyklému vzoru, protože
obrazy musí být čteny zprava
doleva.

Ani kniha, ani fotografie
vám však tak působivě neu-
káží, jak důležitý byl sv. Ja-
kub pro lidi v této oblasti.

Podpora baronky
von Herzogenberg
Nástropní desky zrestauroval
roce 2000 Vítězslav Kolomaz-
ník z nedaleké Rovně a v
témže roce vyšla o kostele a je-
ho deskách překrásná knížka,
napsaná rodačkou ze Sychro-
va, baronkou Johannou von

Herzogenberg. Autorka žila v
Německu, ale její zbožnost a
sychrovský původ ji inspiro-
valy k významné pomoci při
záchraně a uchovávání čes-
kých církevních památek.

Krásné zastavení
Všechny cesty vedou nejen do
Říma, ale i do Santiago de
Compostela, kde je pohřben
apoštol Jakub Starší. Malá
část této poutní stezky opět
ožívá – stará poutní stezka
mezi Hnězdnem, Zhořelcem a
Prahou se připojuje na evrop-
skou síť Svatojakubských
cest. Stezka spojuje cenné sa-
krální stavby, především sva-
tojakubské kostely. V jižní
části pak vede nádhernou
krajinou.

Žitavský úsek Svatojakub-
ské cesty byl oficiálně otevřen
v květnu roku 2008. Letařo-
vický kostel lze na poutní ces-
tě považovat za nejkrásnější
zastavení. Po této trase přine-
sl svatý Vojtěch roku 995 do
Polska křesťanství, tudy po-
stupovaly oddíly křižáků do
svaté války proti pohanským
Prusům...

KAZETOVÝ strop v letařovickémkostele zpodobňuje život apoštola Jabuba vyššího. Foto: Milan Turek
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Co možná nevíte...
b Nynější kostel svatého Jakuba
staršího byl postaven v raném
baroku roku 1695. Obvodové zdi
pocházejí z druhé poloviny 14.
století. Vesnička, spíše část obce
Český Dub, Letařovice se nachází
na ostrohu zdvihajícím se nad
údolím říčky Mohelky, v nadmoř-
ské výšce 320 m.
b Zdejší malebný hřbitůvek svým
půvabem zdůrazňuje význam
místa pro duchovní život a sou-
časně vytváří úžasný duchovní
prostor. U hřbitovní zdi je malý
domeček, v němž jsou shromaž-
ďovány po mnoha let kosti ne-
božtíků někdy od druhé poloviny
osmnáctého století a tvoří malý
oltářík.
b Víte, jak to bylo s mušlemi?

Kdysi dávno jel mladý šlechtic na
koni vstříc lodi, která vezla ostat-
ky apoštola Jakuba do Španělska.
Nešťastnou náhodou se přitom
začal topit v moři. Jakub však
zázračným způsobem zachránil
jeho život a pomohl rytíři zpět na
břeh. Jeho tělo přitom bylo po-
kryto mušlemi. Z tohoto důvodu
se mušle stala ochranným zna-
mením svatojakubských poutníků
a celá cesta až do Říma je tímto
znamením označena.
b Pěší turista dosáhne místa po
modré značce, okolo českodub-
ského koupaliště směrem na
Hradčany. Vychutnat si krásu
přírody a historie v této nádherné
části naší vlasti je úžasným zážit-
kem.

PŘI LETAŘOVICKÉM zastavení je toho ke koukání a obdivování
spousta- unikátní oltář z kostí, vyobrazení apoštola na oratoriu nebo
symbol poutníků svatojakubské cesty, kterým jemušle.
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O české pasivní
domy byl zájem
Pasivní domy slavily tento měsíc
po celém světě svůj svátek a také
letos se do akce zapojily české
domy. Dny jasně ukázaly rostoucí
zájem Čechů o energeticky efek-
tivní stavby. Do celkem 75 ote-
vřených pasivních domů, mezi
kterými nechyběla administrativ-
ní budova a mateřská školka, se
podívalo přes 1400 návštěvníků.
„Letošní rok byl z našeho pohledu
rekordní. Nejenže se otevřelo o
bezmála 30 domů více než vloni,
ale zároveň se oproti loňsku i přes
nepříznivé počasí zdvojnásobil
počet návštěvníků,“ říká Iva Čer-
ná z Centra pasivního domu, které
tuto mezinárodní akci v České
republice zaštiťuje.

Dny pasivních domů jsou již tra-
diční celosvětovou akcí, která
připadá vždy na druhý listopado-
vý víkend. Po celém světě tisí-
covky majitelů pasivních domů
otevírají své objekty k nahlédnutí
široké veřejnosti. Cílem je podpo-
řit sdílení zkušeností o tom, jak se
v pasivních domech žije.
V České republice se Dny pasiv-
ních domů konaly letos posedmé
a koordinuje je nezisková organi-
zace Centrum pasivního domu.
Majitelé své domy otevírají na
základě vlastního zájmu a chuti
sdílet své zkušenosti. Nejsou za to
nijak honorováni a celá akce není
komerčně finančně podporována.
Zatímco do prvního ročníků se
zapojil jediný dům, letos jich bylo
již přes sedm desítek. (r)

POZVÁNKA

Charitativní
hudební večer

V Koncertním klubu Violino
(Krakovská 5, Praha 1) proběhne
27. listopadu od 19.30 hodin hu-
dební večer spojený s prezentací
projektu záchrany zámku Lipová
a aukcí uměleckých děl předních
českých umělců, kteří je na tento
projekt poskytli společně s Čes-
kou Galerií (Josef Istler, Pra-
voslav Kotík, Vladimír Preclík,
Vladimír Komárek, Karel Franta,
Kristian Kodet a další).
Součástí večera, mimo aukci
uměleckých děl a vynikajících
skladeb barokních mistrů, bude i
přednáška Jana Rapina sezna-
mující s dějinami zámku Lipová.
Výtěžek půjde na projekt zá-
chrany zámku v Lipové. Večerem
a hudbou provází houslový vir-
tuos Jaroslav Svěcený. (r)
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