LATVIAN

Sv. Albana Anglikāņu Baznīca, Kopenhāgenā
Sv. Albana baznīca ir vienīgā Anglikāņu (bīskapa) baznīca Dānijā, kas tika
iesvētīta 1887.gadā. Līdz tam angliski runājošie kristieši uz
dievkalpojumiem tikās dažādās īrētās telpās Kopenhāgenā un Elsinore
(Helsingør). Sv. Albana baznīca ir daļa no angļu baznīcas diecēzes Eiropā
un vispasaules anglikāņu konfesijas, kuru vada Kenterberijas arhibīskaps.
Baznīcā notiek liturģijas saskaņā ar Angļu Baznīcas tradīcijām.

Baznīcas celtniecība
Baznīcas celtniecība nebija viegla. No lēmuma par baznīcas celtniecību, formalitāšu
kārtošanas un nepieciešamā finansējuma piesaistes līdz būvniecības uzsākšanai pagāja
apmēram 30 gadi. Baznīca tika uzcelta periodā starp 1885 un 1887.gadu. Vieta baznīcas
celtniecībai blakus Karaļa pilij tika iegūta pateicoties Dānijas karaļa Kristiāna IX
(1818−1906) meitas - princeses Aleksandras (1844−1925) un viņas vīra, Velsas prinča
Edvarda (kurš vēlā kļuva par Lielbritānijas karali Edvardu VII), palīdzībai. Princis Edvards
aktīvi darbojās projekta realizācijā un ieņēma Londonas līdzekļu piesaistes komitejas
priekšsēdētāja amatu.
1885.gada 19.septembrī princese Aleksandra, kopā ar princi Edvardu, karali Kristiānu IX
un karalieni Luisu, Krievijas caru un carieni (princeses Aleksandras māsu), Grieķijas un
citu Skandināvijas karalisko ģimeņu pārstāvjiem, lika baznīcas pamatakmeni. Divus gadus
vēlāk, 1887.gada 17.spetmebrī, karalisko ģimeņu pārstāvji ieradās, lai piedalītos baznīcas
iesvētīšanā.

Baznīcas eksterjers
Sv. Albana baznīca ir labs angļu agrās gotiskās arhitektūras piemērs. Baznīcu konstruēja
Viktorijas laika baznīcu arhitekts Sers Arturs Blomfilds (Arthur Blomfield) un projekts
tika realizēts dāņu arhitekta profesora L.Fengera uzraudzībā. Neskatoties uz baznīcas ļoti
anglisko izskatu, lielākā daļa celtniecības materiālu ir no Dānijas. Baznīca ir uzcelta no
Faxses (Faxe) kaļķakmens un ārējās sienas ir izliktas ar šķeltu kramu, kas iegūts Stevns
apgabalā, abi materiāli ir no Dienvidzēlandes. Baznīcas smaile ir veidota no griezta
akmens no Olandes, Zviedrijā. Jumts ir klāts ar Broseley dakstiņiem no Šropšīras
(Shropshire). Ņemot vērā zemes īpatnības, baznīca tika celta uz pāļiem un pazemes
kapelas (kriptas) grīda atrodas zem gruntsūdens līmeņa un no ūdens to sargā
automātiskie sūkņi, kas veic ūdens atsūknēšanu.

Baznīcas interjers
Izņemot uzstādītās piemiņas plāksnes un vitrāžas logus, elektrisko apgaismojumu un
centrālās apkures sistēmas ierīkošanu 20.gadsimta trīsdesmitajos gados, baznīcas ēka
kopš 1887.gada ir mainījusies ļoti maz. Iekštelpu sienu apdare un dzegas ir veidotas no
smalka balta Faxses kaļķakmens. Grīdas flīzes baznīcas interjeram ziedoja flīžu kompānija
Kampbell (Campbell) no Stafordšīras. Kristāmtrauks (kas novietots pie ieejas, lai uzņemtu
dalībniekus draudzē caur kristīšanu), kancele un svētbilde ir veidoti no Doulton terrakota
un ir kompānijas Doulton & Co (Anglija) dāvinājums.

1887.gadā kompānija “J.W. Walker and Son” (Londona) uzbūvēja ērģeles, kuras līdz pat
šodienai ir saglabājušas oriģinālo korpusu. 2004 – 2005.gadā ērģeles tika atjaunotas
Durhamas pilsētā, ko veica kompānija “Harrison & Harrison”. Atjaunošanas gaitā tika
palielināts ērģeļu reģistrs, paplašinot to līdz 1480 stabulēm. 1887.gadā baznīcas tornī tika
uzstādīti astoņi oriģinālie „Harrington” cilindriska tipa zvani (ievērojot torņa
konstrukcijas īpatnības, lielāku zvanu uzstādīšana nebija iespējama). 2013.gadā baznīcas
tornis tika papildināts ar papildus septiņiem „Harrington” zvaniem. Zvani tiek zvanīti
pirms un pēc dievkalpojuma, kā arī iezvana katru ceturksni un katru stundu atskaņo
atšķirīgas melodijas.
Baznīcas vitrāžas logi ir no trim dažādiem periodiem. Logi baznīcas galvenajā daļā ir
Viktorijas laika un tos izgatavoja Heatons, Butlers un Bayne Londonā, periodā no 1887.
līdz 1901.gadam. Sānu eju logi tika veidoti princeses Aleksandras piemiņai 20.gadsimta
20.gadu beigās. To autors ir Geoffrey Webb. Logi sānu kapelā ir veltīti prinča Viggo
piemiņai un tos izgatavoja vietējā kompānija 1971.gadā. Lielā restaurācijas projekta
ietvaros 2011.- 2012.gadā Viktorijas laika logi tika nospodrināti un to metāla stiegrojums
tika pārlodēts ar karstu alvas kārtu.

Svētais Albans
Baznīca ir nosaukta Svētā Albana vārdā, kurš ir pirmais Anglijas moceklis (apmēram
mūsu ēras 303.gads). Albans bija romiešu karavīrs, kurš pasargāja priesteri no vajāšanas.
Albans bija tik ļoti iedvesmots ar priestera mācību, ka dienā, kad kareivji ieradās, lai
sagūstītu priesteri, Albans ietērpās priestera drānās un nodeva sevi kareivju rokās.
Apsūdzēts un notiesāts uz nāvi, Albans paziņoja: “Es pielūdzu un dievinu patieso un dzīvo
Dievu, kurš ir radījis visas lietas”. Priesteris, iedvesmots ar Albana ticību un drosmi, arī
padevās. Leģenda vēsta, ka Albana mirstīgās atliekas tika pārvestas uz Sv.Marijas un
Sv.Albana baznīcu Odensē, Dānijā, kur Sv.Albana vārds joprojām tiek godāts.
Vairāk informācijas par baznīcas vēsturi atradīsiet bukletā “Sv.Albana vēsture”, kurš
pieejams pie ieejas baznīcā.

Mūsdienas
Mēs esam starptautiska un atvērta baznīcas ģimene, kura, godinot Dievu Anglikāņu –
Bīskapa tradīcijās, laipni aicina cilvēkus no visām kristīgajām konfesijām, kā arī tos, kas
meklē ticību Dievam. Šobrīd mūsu draudzē ir cilvēki no 22 dažādām valstīm un vasaras
laikā baznīcu apmeklē un baznīcas dievkalpojumos piedalās daudzi viesi. Ir arī draudze
Orhūs (Arhus) pilsētā, kura tiekas astoņas reizes gadā Møllevangs baznīcā.
Ja Jums ir laiks, Jums ir iespēja iedegt svecīti un nolasīt lūgšanu vai uzrakstīt pieteikumu
par lūgšanas nolasīšanu speciāli tam paredzētā grāmatā, kas atrodas baznīcas sānu kapelā.
Tā kā baznīca nesaņem nekādu finansiālu atbalstu ne no Lielbritānijas Karalistes,
ne Dānijas Karalistes, jebkādi ziedojumi tiks pieņemti ar pateicību.
Jūsu ziedojumiem ir pieejams ziedojumu trauks vai ziedojumu kaste baznīcas
priekštelpā.
Pateicamies, ka apmeklējāt Sv.Albana baznīcu.
Vēlam Jums svētību un ceram uz drīzu tikšanos.
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