SLOVAK

Anglikánsky kostol svätého Albána, Kodaň
Kostol sv. Albána je jediný anglikánsky (episkopálny) kostol v Dánsku.
Bol vysvätený v roku 1887. Dovtedy sa anglicky hovoriaci kresťania
stretávali v rôznych prenajatých priestoroch v Kodani a blízkom meste
Helsingør. Kostol sv. Albána je súčasťou európskej diecézy celosvetového
anglikánskeho zväzu cirkví, vedeného arcibiskupom z Cantenbury.
Používa sa tu liturgia anglikánskej cirkvi.

Stavba kostola
Kostol sa staval v rokoch 1885 až 1887 v priebehu približne 30 rokov odhodlania, tvrdej
práce a získavania finančných prostriedkov. Miesto pre kostol, neďaleko od kráľovského
paláca, získala anglikánska komunita s pomocou princezny Alexandry (1884 – 1925), dcéry
dánskeho kráľa Christiana IX (1818 – 1906), a jej manžela Eduarda, princa z Walesu, ktorý
sa neskôr stal britským kráľom Eduardom VII. Eduard bol veľkým nadšedcom projektu a
predsedal londýnskej komisii pre získavanie prostriedkov na výstavbu kostola.
Princezná Alexandra položila základný kameň kostola 19. septembra 1885 v spoločnosti
princa Eduarda, kráľa Christiana IX a kráľovnej Louise, ruského cára a cárovnej (sestry
princeznej Alexandry) a členov kráľovských rodín z Grécka a Škandinávie, ktoré sa o dva
roky neskôr, 17. septembra 1887, zúčastnili aj vysvätenia kostola.

Budova kostola
Kostol sv. Albána je ukážkovým príkladom viktoriánskej „ranej anglickej“ gotickej
architektúry. Vypracovaním návrhu bol poverený viktoriánsky architekt sakrálnych
stavieb Sir Arthur Blomfield pod vedením dánskeho architekta profesora L. Fengera.
Napriek výraznému anglickému charakteru stavby, pochádza väčšina materiálov na
stavbu kostola z Dánska. Na stavbu bol použitý vápenec z Faxu a vonkajšie steny sú
ozdobené rohovcom zo Stevnsu. Obe miestav sa nachádzajú v južnom Sealande. Špička
veže je vyhotovená z lámaného kameňa z ostrova Öland vo Švédsku. Strechu pokrývajú
škridle z Broseley v Shropshire. Z dôvodu vlastností podložia je kostol postavený na
pilótach, pričom podlaha krypty je pod hladinou podzemnej vody a v suchu ju udržuje
automatické čerpadlo.

Vnútro kostola
Od vysvätenia v roku 1887, zaznamenala budova kostola minimálne zmeny, ak nerátame
osadenie pamätných tabúľ a okien a inštaláciu elektrického osvetlenia a ústredného
kúrenia na začiatku 30-tych rokov minulého storočia. Vnútorné steny sú obložené a
vyzdobené jemným vápencom z Faxu. Dlaždice darovala firma Campbell Tile z
Staffordshire. Krstiteľnica (umiestnená pri dverách na privítanie nových členov cirkvi

krstom), kazateľnica a retabulum sú vyhotovené z terakoty a anglickej keramiky (Doulton
ware) darovanej firmou Doulton & Co z Londýna.
Organ z roku 1887 pochádza z londýnskej dielne J.W. Walker and Son a je stále umiestený
v pôvodnom ráme. V rokoch 2004 – 2005 v Durhame rekonštruovala firma Harrison &
Harrison, ktorá jeho rozsah rozšírila na 1480 píšťal. Vo veži sa nachádza osem pôvodných
tubových zvonov od firmy Harrington inštalovaných v 1887 (veža nie je stavaná na väčšie
zvony). Tieto zvony boli v roku 2013 doplnené ďalšími siedmymi zvonmi probližne
rovnakého veku, tiež vyrobenými firmou Harrington. Zvony oznamujú začiatok a koniec
omše, odbíjajú každú štvťhodinu a ohlasujú celé hodiny rôznymi zvonkohrami.
Vitrážové okná pochádzajú z rôznych období. V hlavnej lodi kostola sa nachádzajú
viktoriánske okná z londýnskej dielne Heaton, Butler and Bayne, vyrobené v čase medzi
1887 a 1901. Vitráže v bočnom krídle sú súčasťou pamätníka princeznej Alexandry od
Geoffreyho Webba z druhej polovice 20-tych rokov minulého storočia a okno v bočnej
kaplnke, pamätné okno princeznej Viggo, vyrobila miestna firma v roku 1971. V roku 2011
a 2012 boli viktoriánske vitráže vyčistené a obnovené v rámci projektu rozsiahlej
rekonštrukcie.

Svätý Albán
Kostol nesie meno Svätého Albána, prvého anglického martýra (približne 330 pred našim
letopočtom). Albán bol rímsky vojak, ktorý poskytol útočisko kňazovi pred
prenasledovaním. Kňazovo učenie inšpirovalo Albána natoľko, že si pri príchode vojakov
sám obliekol kňazovo rúcho a vydal sa do ich rúk. Odsúdený na smrť, Albán vyhlásil
„uctievam pravého a živého Boha, tvorcu všetkého, a klaniam sa mu.“ Kňaz, ktorý videl,
Albánovu vieru a hrdinstvo, sa tiež vzdal vojakom. Podľa legendy, boli Albánové relikvie
prenesené do kostola sv. Márie a sv. Albána v dánskom Odense, kde je pamiatka sv.
Albána dodnes uctievaná.
Viac informácií o dejinách a sprievodcu po kostole nájdete v brožúre St Alban’s History
and Guide (po anglicky), ktorá je k dispozícii pri vstupe do kostola.

Kostol v súčasnosti
Sme medzinárodné otvorené spoločenstvo veriacich, ktoré hoci uctieva Boha podľa
anglikánsko-episkopálnej tradície, je otvorené kresťanom všetkých cirví, ako aj ľuďom,
ktorí stále hľadajú vieru v Boha. V súčasnosti našu kongregáciu tvoria ľudia z 22 rôznych
krajín a v lete sa sa k nám často pripájajú návštevníci kostola a našich omší. Anglikánska
kongregácia sa stretáva osemkrát do roka aj v Aarhuse, v kostole Møllevangs Kirke.
Ak máte čas, môžete pred odchodom zapáliť sviečku a pomodliť sa alebo zanechať vaše
želanie v knihe modlitieb, ktorá je umiestnená v bočnej kaplnke kostola.
Keďže kostol nepoberá žiadnu finančnú podporu ani z Veľkej Británie, ani z
Dánska, s vďačnosťou prijmeme akýkoľvek dobrovoľný príspevok.
Miska na milodary je umiestnená v stene v predsieni kostola.
Ďakujeme vám za návštevu v kostole svätého Albána.
Žehnáme vám a dúfame, že vás čoskoro opäť uvidíme.
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