KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ
https://www.facebook.com/muzeumuo/posts/3445693262179412
Dnes uzavíráme už třetí desítku příspěvků věnovaných architektonickým památkám. Vydáme se
trošku dál než obvykle. Představíme vám tajemný kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí.
Obec se nachází cca 7 km od Žamberka. Patří mezi nejstarší obce východních Čech. Zdejší kostel
je opředen mnoha záhadami a legendami, které se vztahují nejen k datu jeho výstavby, ale i k
malbám na omítce budovy.
Současná podoba cenného venkovského kostela Nejsvětější Trojice pochází z roku 1452, stavba
je však mnohem starší – založena byla již ve 13. století (pravděpodobně). První písemná zmínka
je ve Formuláři Tobiáše z Bechyně z roku 1279, kdy Tobiáš chválí úmysl postavit zde klášter. Tudíž
předpokládáme, že zde kostel již stál.
Uvnitř kostela byl v oblouku, který spojuje kněžiště s hlavní lodí restaurátory nalezen nápis:
„Chrám tento Nejsv. a nerozdílné Trojice Boží vystavěn jest v Létu 453 od Narození Božího.“
Pokud by se jednalo o správný letopočet, znamenalo by to, že tento kostel je nejstarší v Čechách.
Avšak je třeba vzít v úvahu rok přestavby a před letopočet 453 přidat jedničku.
Legenda praví, že na místě dnešního kostela stál kostel mnohem starší, patrně dřevěný
křesťanský kostelík. A legendárně zní i zmínka faráře P. Františka Halíka, že tu mohli mít vliv
věrozvěsti z okruhu sv. Martina z Panonie, který se narodil kolem roku 316. Vždyť sv. Martin při
svých cestách zakládal svatyně a kláštery.
Klášter tu byl skutečně ve 13. století vystavěn. Jednalo se o klášter hradního typu. Poskytoval
útočiště pro pocestné, bohužel byl zničen během husitských válek. Základy této stavby
archeologové objevili v místech dnešního hřbitova. Památka na klášter přetrvává dodnes v názvu
obce.
Z přestavby v 15. století pochází MENSA hlavního oltáře. Z přestaveb pochází většina současného
barokního interiéru včetně hl. oltáře, KRUCHTY či předsíně. V roce 1769 byl přestavěn gotický
klenutý strop na plochý. Jinak je kostel jednolodní, gotický, okna jsou úzká. Zbylá část původního
kostela má venkovní opěrné pilíře. Pod sakristií se nachází bývalá kostnice.
Při opravách v 50.–60. letech 20. století byly na zdi odhaleny malby rytířů, mnichů či čertíků.
Původ je neznámý a interpretace se různí. Vyrazte se na kostel podívat a posuďte sami.
- OLTÁŘNÍ MENSA – část oltáře v křesťanských kostelích, kamenná deska na pevném podstavci
- KRUCHTA – vyvýšená konstrukce v zadní části kostela, bývají zde umístěny varhany

ZDROJ FOTOGRAFIÍ A VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE: https://pamatkovykatalog.cz/kostelnejsvetejsi-trojice...

