
 

 

 

Tisková zpráva č. 6 k projektu č. 092 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“ - 1. září  2018 

 

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 12. 5. 2018 se v kostele uskutečnil symfonický koncert filmová hudba. O nezapomenutelný zážitek se Kursaské  klavírní trio z 

Bad Elsteru. Právě Charlie Chaplin se objevil ve Filmu Limelight česky Světla Ramp a v tomto filmu z roku 1952 nejenom hrál, napsal 

scénář i ho režíroval, ale právě pro tento film Chaplin složil hudbu včetně  krásného pomalého valčíku, který návštěvníci tohoto 

koncertu mohli slyšet. Hans Hendrig Weeding - jméno tohoto pianisty je spjato s nedalekým neměckým městem Bad Elster a i on 

složil známou skladbu do filmu Letní láska! Chybět nemohla ani osudová melodie z Lovestory! 

V sobotu 23. června se ve Skalné konala slavnostní pouť ke sv. Janu Křtiteli. Den plný bohatého programu, skvělé zábavy a chutného 

jídla začal ve 12:30 v kostele sv. Jana Křtitele slavnostní mší svatou jako poděkování za Boží požehnání a to pro ochranu obyvatel 

města Skalná a okolí. Hlavním celebrantem byl J. M. Filip Zděněk Lobkowicz OPraem, tepelský opat. 

Program poté pokračoval na netradičním místě a to na hradě Vildštejn přímo na nádvoří. V kostele totiž probíhá rekonstrukce a  tak 

kvůli lešení a materiálům na stavbu tentokrát celý doprovodný program byl přesunut právě na hrad. 

Celé odpoledne bylo plné skvělých hudebních vystoupení, to první si návštěvníci užili v podání ženského pěveckého sboru Luběnky z 

Lubů, přesně v 14:00 hodin. Od 15:00 hodin Luběnky na pódiu vystřídala plzeňská kapela VSNS. Od 16:00 hodin zazpívala k potěšení 

na srdci a duši Katty Butaki a až do večerních hodin od 18:30 zahrála nejenom k poslechu ale hlavně k tanci kapela Hromosvod z 

Lubů. 

I přes chvílemi nepříznivé počasí, si několik desítek návštěvníků sobotní poutní odpoledne ve Skalné skvěle užilo a nezbývá než se 

těšit opět příští rok. 

V sobotu 18. 8. 2018 proběhl koncert „Muzikálové a filmové doteky“. Účinkujícími byli Otto Teuber a Míša Nosková, kteří zazpívali 

mnoho krásných písní z muzikálu jako „Tři mušketýři“, „Noc na Karlštejně“, „Bídníci“, „Robinson“, „Casanova“ a spousta dalších! I 

tento koncert měl velmi hojnou účast.   

Součástí projektu je také obnova kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné, jako místo setkávání. Na přelomu roku 2017–2018 započala 

rekonstrukce věže kostela, v současné době stále probíhají práce na střeše i fasádě kostela. Celá rekonstrukce probíhá pod 

dohledem památkářů. Předpokládaný termín dokončení je podzim roku 2018. 

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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