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Anglikánský kostel sv. Albana, Kodaň
Kostel sv. Albana byl postaven v roce 1887 a je jediným anglikánským
(episkopálním) kostelem v Dánsku. Do té doby se anglikánští věřící
scházeli v pronajatých síních v Kodani a v Elsinore (Helsingør). Sv.
Alban je součástí celosvětového anglikánského společenství, pod
vedením arcibiskupa z Canterbury, a patří do evropské diecéze. Také se
zde užívá liturgie anglikánské církve.

Stavba kostela
Po 30ti letech úsilí, tvrdé práce a získávání finančních prostředků se kostel stavěl v letech
1885 a 1887. Pozemek na stavbu v blízkosti královského paláce byl získán díky úsilí dcery
dánského krále Christiana IX (1818 - 1906), princezny Alexandry (1844 -1925) a jejího
manžela Edwarda, prince z Walesu, pozdějšího britského krále Edwarda VII. Princ
Edward projevil velký zájem o tento projekt a stal se předsedou Londýnského benefičního
výboru.
Princezna položila základní kámen dne 19. září 1885 za doprovodu prince, krále
Christiana IX a královny Louise, cara a carevny Ruska (sestra Alexandry) a členy řeckých a
skandinávských královských rodin. Ti se za dva roky znovu dostavili, aby se 17. září 1887
stali svědky vysvěcení kostela.

Vnější vzhled kostela
Kostel svatého Albana je zdařilým příkladem ranně gotické viktoriánské architektury. Byl
navržen architektem Sirem Arthurem Blomfieldem za dohledu dánského architekta
profesora L. Fengera. Kostel je přes svůj tradiční anglický vzhled převážně z materiálů,
které pocházejí z Dánska. Je vystaven z vápence z Faxe a vnější zdi jsou obloženy
štěpeným pazourkem ze Stevns, obě místa se nacházejí na jihu Sealandu. Věž je z žuly z
ostrova Öland ve Švédsku. Střecha je pokryta taškami z Shropshire. Vzhledem k povaze
podloží byl kostel postaven na pilotech, protože země krypty je pod hladinou místních
spodních vod, a tak se musí udržovat suchá pomocí automatického čerpadla.

Vnitřek kostela
Kromě přidaných pamětihodností a pamětních oken se kostel změnil od roku 1887 jen
málo. Elektrické osvětlení a ústřední topení se instalovaly po roce 1930. Vnitřní obklady
stěn a lemování jsou z jemného bílého vápence z Faxe. Dlažba je darem společnost
Campbell Tile ze Staffordshiru. Křtitelnice (umístěná u vchodu pro uvítání členů
kongregace a posvěcení se), kazatelna a oltářní zástěna jsou z terakoty. Jde o dar firmy
Doulton & Co z Londýna.
Varhany vyrobila londýnská společnost J.W. Walker & Son v roce 1887. Mají stále původní
obložení. V letech 2004 až 2005 byly varhany restaurovány společností Harrison &

Harrison a jejich rozsah byl rozšířen na 1480 trubek. Zvonkohra ve věži také z roku 1887
sestává z osmi originálních trubkových zvonů Harrington (věž nebyla vystavěna pro větší
zvony), které byly doplněny dalšími 7 zvony, rovněž vyrobenými firmou Harrington a
pocházejícími ze stejného období. Zvonkohra se rozezvučí vždy před bohoslužbou a po
ní, odbíjí každou čtvrthodinu a každou celou hodinu hraje melodii z jiné sborové písně.
Okna z barevného skla jsou ze tří různých období. Okna v hlavní části kostela jsou
viktoriánská, a zhotovila je společnost Heaton, Butler and Bayne v Londýně v letech 1887
až 1901. Okna v boční lodi byla vyrobena Geoffrey Webbem na konci 20. let minulého
století jako součást památných oken Alexandry. Okno v boční kapli, památné okno
princezny Viggo, bylo vyrobeno místní společností v roce 1971. Viktoriánská okna byla
očištěna a nově vylita olovem v rámci rozsáhlého projektu na záchranu významných
památek v letech 2011 a 2012.

Svatý Alban
Kostel nese jméno po svatém Albanovi, prvním anglickém mučedníkovi (z roku 303 n.l.).
Alban byl římským vojákem, který ukryl ve svém domě jednoho kněze. Ten Albana
natolik inspiroval svým učením, že když ho přišli vojáci zatknout, Alban si vzal jeho
roucho a nechal se odvést místo něho. Po prozrazení si Alban vyslechl rozsudek smrti, a
pravil: ,,Zbožňuji a uctívám pravého a živého Boha, stvořitele věcí všech”. Inspirován
Albanovou oddaností a odvahou se kněz vydal vojákům. Podle legendy byly Albanovy
ostatky převezeny do kostela sv. Marie a sv. Albana v Odense v Dánsku, kde je jméno sv.
Alban nadále uctíváno.
Více o historii kostela a další zajímavosti se můžete dozvědět z brožury ‘St Alban’s
History and Guide’, kterou naleznete u vchodu do kostela.

Dnes
Jsme mezinárodní otevřená církevní rodina, která sice uctívá Boha v anglikánskoepiskopální tradici, avšak vítá lidi všech křesťanských tradic, stejně jako ty, kteří hledají
víru v Boha. V naší kongregaci máme v současnosti 22 lidí z různých koutů světa. V létě se
k nám přidává mnoho příchozích návštěvníků kostela a bohoslužeb. Kongregace je také v
Aarhusu, a schází se tam 8krát do roka v kostele Møllevangs Kirke.
Pokud vám před odchodem zbude čas, máte příležitost zapálit svíčku a pomodlit se nebo
nechat žádost o modlitbu v knize, kterou naleznete k tomuto účelu v boční kapli kostela.
Kostel nepobírá žádné finanční dotace ani z Velké Británie, ani z Dánska, a přijme
proto s vděčností jakýkoli dobrovolný příspěvek.
Pro příjem darů je u východu z kostela umístěna miska a nástěnná schránka.
Děkujeme za vaši návštěvu kostela Sv. Albana.
Buďte požehnáni, a věřme, že se zase brzy setkáme.
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