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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. 

Dne 13. 10. 2018 si návštěvníci kostela ve Skalné mohli užít další hudební zážitek, tentokrát v podání 

gospelového souboru z Plzně Touch of Gospel. Kostelem tak zazněly melodie spojené s několika 

hudebními žánry. Koncert byl velmi poutavý a zajímavý a účastníci byli z hudebního vystoupení 

nadšeni.  

Vánoční melodie se kostelem sv. Jana Křtitele ve Skalné rozezněly v sobotu 8. 12. 2018 a to díky 

souboru Egerländer Musikanten z hudebního spolku Harmonie Ebelsbach. Návštěvníky potěšily jak 

vánoční melodie klasické, tak moderní.  

V závěru roku, 28. prosince 2018, se náš kostel znovu proměnil v koncertní síň. Vystoupil ženský 

pěvecký sbor Luběnky, a před zaplněným kostelem zazněly úžasné skladby, které stylovým způsobem 

zakončily rok 2018.   

Součástí projektu byla také obnova kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné, jakožto místa pro setkávání.  

Na přelomu roku 2017–2018 započala rekonstrukce věže kostela a v listopadu 2018 byly veškeré 

práce zdárně ukončeny. Dne 25. 11. 2018 proběhlo slavnostní požehnání opraveného kostela. Tato 

akce byla zajímavá bohatým doprovodným programem, a ve společnosti mnoha desítek návštěvníků 

jsme tak společně oslavili úspěšnou obnovu kostela. Stavební práce byly náročné a trvaly poměrně 

dlouho, ale výsledek stojí za to.  

Nyní nás čeká ještě několik společných akcí, na které Vás budeme průběžně zvát prostřednictvím 

plakátů a informací umisťovaných na webové stránky a budeme se těšit na setkání v našem krásném 

kostele.  

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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