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Milí návštěvníci našeho kostela,
srdečně vás vítáme v našem kostele Svatého kříže a zveme vás k návštěvě. Tento kostel je 
duchovním domovem a místem setkávání naší falkensteinské církevní obce. Máme tento kostel 
v úctě a každou neděli se těšíme na oslavu Pána bohoslužbami. Proto se snažíme toto přes 100 
let staré stavební dílo udržovat dle naších možností v pořádku. Souhrn zajímavých údajů o 
našem kostele najdete na zadní straně.

Navštívíte-li Falkenstein nebo jeho okolí, srdečně vás zveme na bohoslužby i na koncerty 
chrámové hudby.

Modlitba:
Otče, v Tvém domě mohu být šťastný.
Jsem Tebou milován, ať se stane cokoliv,
i když mi mnohdy mé city chtějí namluvit něco jiného.
Otče, v Tvém domě mohu být šťastný.
Otče, veden Tvou rukou mohu kráčet bezpečně.
A i když já neznám cestu, Ty ji zcela jistě znáš.
Stojíš při mně v radosti i v žalu.
Otče, veden Tvou rukou mohu kráčet bezpečně.

Amen.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Falkenstein - Grünbach
Am Markt 2, D 08223 Falkenstein
Telefon: +49 3745 5237 http://www.elukifa.de/
Fax: +49 3745 5244 pfarramt@elukifa.de

http://www.elukifa.de/
mailto:pfarramt@elukifa.de


Historie kostela:
1230 Poprvé se objevuje zmínka o Johannu "von Valkinstein". Na zámecké skále je vybudován 

malý, ale pevný hrad s malou hradní věží.

1362 Objevuje se první písemná zmínka o kostele Svatého Kříže.

1400 Falkenstein přechází do majetku rodu Trützschlerů a již 20. června 1448 je mu přiznáno 
městské právo.

1529 V tomto roce je už Falkenstein evangelickým městem. Reformace se zde usídlila brzo a 
poklidně.

1615 První velký požár města, při kterém vyhoří i kostel, který je však brzy znovu vybudován.

1632 Během třicetileté války přináší houf Holkových válečníků do města mor.

1641 Císařští dragouni město dvakrát zapalují. Kostel z části vyhoří, ale je znovu vybudován.

1683 Malý kostel dostává varhany.

1729 V tomto období je kostel už v tak špatném stavu, že ho není možné znovu opravit, a je 
proto rozhodnuto postavit nový a větší kostel.

1731 Ve třetí adventní neděli tohoto roku je nový kostel vysvěcen.

1859 Dne 12. srpna vypukne poslední velký požár města, při kterém je město i s kostelem znovu 
zničeno.

1869 Třetího října tohoto roku, po čtyřech letech stavby, je náš dnešní kostel vysvěcen. Stavba 
probíhala pod vedením mistra Uhliga z Lengenfeldu podle plánů Semperova žáka 
Christiana Friedricha Arnolda z Drážďan. Vznikl tak jeden z nejkrásnějších novogotických 
kostelů.

1966 Probíhá rekonstrukce vnitřku kostela, při které je odstraněna dosavadní empora s 
varhanami a dosud velmi tmavý vnitřní prostor dostává světlou, přívětivou barvu. 

1970 Jsou zabudovány nové velké varhany.

1972 Je postaveno lešení kolem 71,60 m vysoké věže a věž dostává nový měděný plech. Věžní 
koule a kříž jsou zrenovovány a pozlaceny.

1978 Dne 17. září tohoto roku je při sebeupálení faráře Güntera zničen boční oltář s obrazy 
profesora Gonneho. Při opětovné opravě kostela je na oltáři vztyčen dnešní velký kříž.

1983 Začíná oprava střešních krovů a celé střechy kostela.

1997 až 1999 Probíhá oprava kostelní věže, při které je věž stabilizována ocelovými tyčemi.

Významné pamětihodnosti kostela:
Na oltářním krucifixu je vyřezávaná postava Krista v životní velikosti (vznik se datuje okolo r. 
1680). Původně visela ve starém kostele v prostoru oltáře a při požáru v roce 1859 byla 
zachráněna. Do roku 1907 ležela na půdě kostela a pak byla umístěna ve vstupní hale. V r. 1983 
ji restauroval Helmut Georgi a nyní je na nově zřízeném oltářním kříži, aby církevnímu sboru 
připomínala: „To jsem udělal pro tebe - co uděláš ty pro mě?“

V zákoutí padlých (v pravé boční lodi) je řezbářské dílo z dubového dřeva. Vzniklo po první 
světové válce. Návrh pochází od falkensteinského truhlářského mistra Otto Walthera, nápis 
vyřezal Albert Sachadä z obce Auerbach-Mühlgrün.

Barevná okna kostela nad emporou můžete vidět z prostřední lodi. Vznikla na počátku 20. 
století a zobrazuje vzkříšení učedníka z města Nain, Kristovo ukřižování a Kristovo vzkříšení.

Varhany začala budovat firma Eule z Budyšína (Bautzen) v roce 1968 a uvedla je do provozu v 
roce 1970. Mají 39 rejstříků a 3180 píšťal.

Obrazy v bočních lodích pocházejí z prvních dvou kostelů. Vpravo je obraz křtu Ježíše (z 
prvního kostela), vlevo obraz vzkříšení (domníváme se, že pochází z let 1690-1710).


