
Výzva k finanční podpoře na opravu střechy kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově 

Jako dcera Dolnolánovačky se v jedné srdeční záležitosti obracím na bývalé a nynější obyvatele 

Dolního, Prostředního a Horního Lánova, jakož i na všechny přátele naší domoviny. Historický 

cenný kostel sv. Jakuba, kdysi centrum náboženského života Lánováků, potřebuje naléhavě 

pomoc. Je v dezolátním stavu. Při každoročních návštěvách jsem se o přibývajících škodách na 

střeše a fasádě mohla sama přesvědčit. 

Díky angažovanosti faráře by se mělo v tomto roce začít s opravou kostela. Prvním krokem je 

oprava střechy kostela. Na rozpočtovaných nákladech ve výši 810 394 Kč se podílí Česko-

německý fond budoucnosti 400 tisíci korun. Také Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. 

projekt podpoří. Zůstává ale nezanedbatelná částka, která se musí sehnat, aby dotační peníze 

mohly přitéci.  

Z vyprávění mé matky vím, jaký význam kostel kdysi měl. Ve své knize „Das Kleine Elbetal - 

Band I - Niederlangenau“ (Údolí Malého Labe - svazek I - Dolní Lánov) popsal mluvčí a 

aktivista německých lánovských rodáků Roland Zirm historii kostela zevrubně. O 

bohoslužbách býval kostel k prasknutí plný. Dokonce ani Dolnodvoráky dlouhá cesta - před 

stavbou jejich vlastního kostela - neodradila. Vrcholem byly církevní svátky. Nezapomenutelná 

byla lánovská pouť, posvícení 27. července, o kterém byli na nohou velcí i malí. 

S hlubokou úctou byl na Velký pátek navštěvován Svatý hrob. Byl ozdoben nespočetnými 

hyacinty, které celý prostor kostela naplnily libou vůní. Přes grottu bylo umístěno sedm tabulek 

se slovy Ježíše na kříži.  

Při mši 17. června 2018 v Dolním Lánově jsem faráři přislíbila podporu. Poté, co byly Česko-

německým fondem budoucnosti schváleny finanční prostředky, nestojí už zřízení sbírkového 

konta nic v cestě. Finančním darem na opravu střechy sv. Jakuba lze přispět zde: 

Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. 

bankovní spojení: Sparkasse (spořitelna) Allgäu, BLZ 733 500 00,  

                                účet 380 271 262 

IBAN: DE41 7335 0000 0380 2712 62 

při převodech ze zahraničí SWIFT-BIC: BYLADEM1ALG 

účel platby: Kirchendachsanierung Niederlangenau (oprava střechy 

kostela v D. Lánově) 
 

Heimatkreis může vystavit potvrzení o daru. Každý dar, byť by byl sebemenší, je vítán. 

Použití darů na avizovaný účel je u platby při Heimatkreisu zajištěno. 

 

Informace: Verena Schindler, Halberstädter Chaussee 184, 39116 Magdeburg 

                   email: maria-verena.schindler@web.de 

        telefon: 0391/55 65 987 

 

Děkuji srdečně také jménem mluvčího lánovských rodáků Rolanda Zirma za Vaši pomoc. 

Verena Schindler 

(dcera Magdaleny Drescher, rozené Thost, Dolní Lánov čp. 112) 
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