Praha - Dolní Chabry,
kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Jubileum 340 let od vzkříšení památky poničené během třicetileté války
- 15. prosinec 1667 -
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Připraveno při příležitosti zpřístupnění kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
veřejnosti v rámci dnů evropského dědictví 2007.
Napsali: Jana Snížková a Mgr. Milan Jančo - připravované Sdružení na ochranu
chaberských památek.
Sestavili: Ing. Jan Vašíček a Radka Horčíková, 01/23. ZO ČSOP Sůva,
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EUROPEAN HERITAGE DAYS 2007

▲ Fungující (žijící) kostel před opravami roku 1973
▼ Zbytek románské patky z podzemí dnes

▲ Kostel Stětí sv. Jana Křtitele okolo roku 1870

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

▲◄ Kostel před r. 1973
▲ Oltář po odkrytí maleb v r. 1905
▼◄ Oltář v kostele před r. 1973
▼ Kniha Zádušní z r. 1670

Starobylý románský kostel hlídající
z malého návršíčka, zpoza kamenné ohrady,
dolnochaberské barokní hospodářské dvory,
domy a chalupy, byl po svém vystavění
zasvěcen svatému Janu Křtiteli. Na stráži,
po boku mladší zvonice, stojí přes 800 let.
V průběhu staletí prodělal dobré i zlé. Dotkly
se ho požáry, války. Zažil, jak období úpadku
a opuštění, tak i období, kdy ho jeho lidé znovu
objevili a obnovili do bývalé ne-li větší krásy.
Největší újmy prodělal kostel v čase řinčení
zbraní. Červený kohout posazený za husitských
válek do jeho románského krovu znamenal
zánik veškerých dřevěných částí. Rána však
byla brzy zacelena. Někdy kolem roku 1439
byl vystavěn nový štít střechy, vyšší než starý
románský a posazena nová střecha. Opravený
kostel mohl znovu ve svých zdech vítat své lidi
z Chaber při každodenní pobožnosti a hlídat
jejich pokoj a klid.

Znovu rozestřel červený kohout svá
křídla nad kostelem, když ho do obce
přivedli Švédové. Jejich vpád do Horních
a Dolních Chaber v roce 1639 se nesl
ve znamení ničení a zkázy. Vyhořel
i kostel. Jeho ohořelé zdi se tyčily k nebi
dlouho poté, co válka skončila. Ti co
přežili si dobře pamatovali dobu, kdy byl
poničený kostel Stětí sv. Jana Křtitele
jejich ochráncem a poskytovatelem
pokoje, místem, kde se po staletí scházeli,
kde nacházeli útěchu a mír. Proto se
rozhodli, že mu pomohou a vrátí původní
vzhled a krásu. V zemi poničené po
třicetileté válce pořádali sbírky. Obětovali
vše co měli. Snažili se zpeněžit sklizenou
úrodu, jen aby kostelík mohli co nejdřív
opravit a otevřít.
Zachovalo se svědectví z roku 1667
uložené v arcibiskupském archivu: „Léta
Páně 15. prosince 1667. Kostelík, který

v Dolejších Chabřích leží, od Panýra (švédský vojevůdce r. 1639) léta pustý byl a pod
vrchností libeňskou zůstával. Potom pak, ujmouce toho celá osada Dolejších i Hořejších
Chaber tři kostelníci jsou zvoleni a co tak na rolích zádušních z božího požehnání obilí
vzrostlo, to zpeněžili a na kostel dali…“ V roce 1667 před Vánocemi kostelík slavnostně
otevřeli“.
Dne 15. prosince 2007 to bude právě 340 let od chvíle, kdy občané z Chaber, znovu
poklekli při společné motlitbě ve svém nově opraveném kostele Stětí sv. Jana Křtitele.
V kostele který opravili a navrátili do života. Právě po tragickém zničení v roce 1639,
krátce před rokem 1667 proděl kostel Stětí sv. Jana Křtitele své největší stavební úpravy.
Nově byla zřízena kruchta, na kterou byly postaveny nové varhany. Byl přeložen krov
a snížen strop. Stará románská okna byla
zvětšena. Nejspíš v této době vznikl
i iluzivní oltář zasvěcený Panně Marii.
Opraveny byly i starší renesanční fresky,
z nichž se dodnes dochovala pouze
hlava patrona nesená na míse marnivé
Salome.
Snad i my, lidé moderní doby,
obyvatelé Dolních Chaber, dokážeme
ochránit naši největší historickou památku
před postupným úpadkem a zánikem.
Nežijeme v chudobě po zničující válce.
Žijeme v míru a klidu. Stavíme moderní
domy a máme kolem sebe věci díky
kterým je náš život příjemný a pohodlný.
Neměli bychom však zapomínat na
našeho věrného strážce, kostel Stětí sv.
Jana Křtitele, doprovázejícího od věků
nás a generace našich otců, dědů a jejich
dědů. Proč bychom i nyní nedokázali
pomoc zachovat kostelík pro naše
potomky a další generace. Proč bychom
se nemohli zachovat stejně jako naši
předchůdci v roce 1667 ?
Poslední oprava kostela Stětí sv. Jana Křtitele proběhla před více než třiceti lety. Od
té doby je pro veřejnost, až na 12 dní v roce, kdy v jeho zdech zazní mše svatá, uzavřen
a opuštěný chátrá. Okapové žlaby jsou delší dobu ukradené a střechou na fresky několika
staletí, románské doby, gotiky, renesance a baroka teče voda, pronikající k základům,
podmáčející doklady dlouhé minulosti zdejšího místa.
Snad i v dnešních Dolnochaberácích zůstalo něco z ducha těch, co zde žili před 340
lety. A tak i my pevně věříme, že kostel opět obnovíme a otevřeme pro širokou veřejnost.
I když je na první pohled nevelký, volné místo v něm najdou všichni, věřící i ti ostatní,
kterým učarovala minulost, historie, umění, vážná hudba, či divadlo rozehrané krásnou
Thálii. Věříme, že kostel bude s námi a pro nás nadále žít.

▲◄ Tvář Krista z apsidy kostela
▲ Andělé nesoucí mandorlu
▼◄ Tvář Panny Marie
▼ Malby v apsidě dnes

