Srdečně
vítejte!
Evangelický lutherský kostel sv. Jakuba je pojmenován po Ježíšově učedníku Jakubovi. Postaven byl patrně v letech
1360-1400 na vojenské, obchodní a poutní cestě údolím řeky Leine. Kostelní věž vznikla v letech 1426-1433,
dosahuje výšky 72 metrů a má 272 schodů.
Malby na sloupech, založené na geometrickýcch obrazcích, si hrají s optickými klamy a byly nově vytvořeny podle
zbytků staré výmalby (okolo 1480). V závislosti na úhlu pohledu vzniká dojem, že se sloupy směrem vzhůru zužují
či rozšiřují.
Vlevo a vpravo od vchodu visí šest náhrobních desek, nejstarší z roku 1607, nejmladší z roku 1774. V dřívější
době zakrývaly hrobky v chrámové lodi.
Oltář v chóru (kněžišti) z roku 1402 nabízí tři rozdílné výjevy. Oltář bývá otevírán a zavírán podle příslušného
období církevního roku. Malý dřevěný model v kněžišti napravo vpředu napomáhá pochopit tyto tři „proměny“:
všední strana, vystavovaná v postní době před vánocemi a velikonocemi, ukazuje příběh chrámového patrona
Jakuba. Zlatá slavnostní strana, která se otevírá ve vánočním a velikonočním období, ukazuje Kista na trůnu jako
krále světa, s Marií po pravici a s apoštoly a svatými kolem. Ve zbylé části roku ukazuje nedělní strana motivy z Ježíšova života od ohlášení jeho narození až po jeho zmrtvýchvstání.
Stará okna v chóru, vytvořená dílnou Henning & Andres v Hannoveru, znázorňují vlevo dvanáctiletého Ježíše, jak
židovským učencům vykládá Písmo svaté, uprostřed Ježíšovo ukřižování a vpravo vzkříšeného Krista se dvěma

učedníky na cestě do Emauz. V boční lodi na jihu okna připomínají události z göttingenské reformační minulosti
1529/30. Okna vznikla v hannoverské dílně Lauterbach & Schröder roku 1901.
V boční lodi na severu moderní okenní cyklus pochází z let 1997/98 a navrhl jej Johannes Schreiter podle veršů
z 22. žalmu. Jednotlivá meditační okna, do nichž umělecký sklář svou obraznou řečí přenesl vybrané verše,
znázorňují opuštěnost Bohem, zkušenost smrti, vyslyšení modliteb, Boží přítomnost ve společenství a naději na
vzkříšení mrtvých. Nejlepší přehled o cyklu poskytuje průchod jižní lodí, kde se rovněž nachází informační tabule.
Kazatelna (1901) je vybavena vyřezávanými postavami: žehnající Kristus je obklopen apoštoly a Martinem
Lutherem. Křtitelnice (1643) nahradila zřejmě bronzovou křestní nádobu, uloupenou během třicetileté války.
Jména a erby odkazují na dárce, kteří na křtitelnici přispěli. Naproti stojí od roku 2014 historické italské varhany,
jež vytvořil Vincenzo Ragone v Janově (1844). Velké varhany nad hlavním portálem vystavěla roku 1966
göttingenská varhanářská dílna Paula Otta a v letech 2006/07 je renovoval a rozšířil Siegfried Schmid z Immenstadtu v Allgäu. Varhany mají čtyři manuály a pedál, 68 rejstříků a 4806 píšťal.
Chcete-li se dozvědět více o umění a historii kostela sv. Jakuba, doporučujeme vám našeho průvodce kostelem Kirchenführer.
Aktuální informace o našich akcích naleznete v magazínu KIRCHE FÜR DIE STADT a na našich webových
stránkách www.jacobikirche.de a www.jacobikantorei.de.
Bohoslužby slavíme každou neděli od 10.00 hodin.
Každý pátek (mimo leden a únor) zní od 18.00 hodin varhanní hudba.
Každou sobotu v 11.30 hodin věžní zvonkohra, v 11.45 trumpeta a varhany.
Prosím odložte tuto kartu zpět na její místo.
Srdečně děkujeme za vaši návštěvu!

