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Římskokatolická farnost Skalná, Patronia Bavariae Neusorg, Město Skalná a obec Neusorg realizují 

projekt č. 092 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“, který je spolufinancovaný Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika 

– Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 

Projekt byl zahájen v březnu roku 2017 a potrvá do září roku 2019. Během tohoto projektu jsou 

připravena vzájemná setkání partnerů projektu a hlavně obyvatel česko-bavorského regionu,  

u příležitosti zajímavých a rozmanitých kulturních akcí. Účastníci se mohou těšit na koncerty různých 

žánrů, poutě, výstavy a soutěže. 

V dubnu proběhl symfonický koncert „Barokní hudba“ v podání Chursächsische Philharmonie Bad 

Elster. První skladbou kvinteto poděkovalo Evropské unii za dotace, za které se bude tento kostel 

obnovován, známou skladbou „Preludium“, kterou složil francouzský barokní skladatel Mark Antoan 

Charpentie (1643 -1704) jako předehru k slavnostnímu hymnu „Te Deum“. Část této skladby se 

později stala hymnou hudební evropské soutěže Eurovize a úvodní skladbou vídeňských Novoročních 

koncertů. Koncert se setkal s velkým úspěchem. 

Ve stejném měsíci byla vyhlášena fotografická soutěž na téma rekonstrukce skalenského kostela. 

Soutěž potrvá do 10. září a vítězové soutěže budou vyhlášeni v průběhu slavnostního otevření 

rekonstruovaného kostela v neděli 30. září 2018. Další akcí v rámci projektu byl symfonický koncert 

„Filmová hudba“ v podání Chursächsische Philharmonie Bad Elster, který se uskutečnil 12. 5. 2018. 

Součástí projektu je také obnova kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné, jako místo setkávání. Na přelomu 

roku 2017–2018 započala rekonstrukce věže kostela, následně probíhají rekonstrukční práce a práce 

venkovní. Nyní se řeší barevnost vnějších omítek. Celá rekonstrukce probíhá pod dohledem 

památkářů. Předpokládaný termín dokončení je podzim roku 2018. 

V kostele bylo již výrazně zlepšeno ozvučení a videopřenosy z kostela je možné sledovat zde  

Více informací o projektu, fotografie a videa naleznete na webové stránce: 

http://www.farnostskalna.cz/ i na http://www.youtube.com. 

 

Za vedoucího partnera projektu, římskokatolickou farnost Skalná 

P. ThMgr. Piotr Libner 
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