Kostel sv. Jana Křtitele, Počátky
Popis:
Centru města vévodí vysoká hranolová věž kostela sv. Jana Křtitele. Jeho návštěvu, by si neměl
nechat ujít žádný návštěvník (zpřístupňuje muzeum). Kostel je poprvé zmiňován již roku 1273. V
průběhu osmi století se jeho podoba měnila. Tu nynější získal v roce 1824 poté, co ji spolu s
kostelem a měšťanskými domy poničil požár z roku 1821.
Podrobný popis:
Kostel je roku 1354 již uváděn jako farní. I dnes jsou Počátky centrem farnosti, která kromě nich čítá
ještě osm menších obcí. Sakristie byla přistavěna ještě v pozdně gotickém slohu roku 1575. O
několik let později, roku 1594, získali kostel pod patronát jindřichohradečtí jezuité. V dalších letech
však kostel několikrát vyhořel – první požár zde vypukl roku 1653 po zásahu zvonice bleskem. Při
následných rekonstrukcích v letech 1688-1690 byl kostel barokizován. V roce 1693 byly vyzvednuty
nové zvony. Věž z roku 1723 poničil další požár v roce 1821. Při opravě byla věž snížena a
opatřena hlásnicí a pavlačí. V roce 1823 byly na věž vytaženy zvony a zasazen kříž na věži a roku
1824 byla věž vystavěna do dnešní podoby. Hodinový stroj se dvěma ciferníky byl do věže osazen v
roce 1846 a v roce 1864 byl vyměněn za čtyřciferníkový. U kostela býval hřbitov, který byl v roce
1803 zrušen a vykopané ostatky uloženy ve sklepení pod zvonicí (viz "Zvonice, Počátky") na
hřbitově u Božího těla.
Monumentální západní štít kostela je čtyřmi pilastry rozdělen do tří polí. V levém a pravém poli jsou
umístěny niky. Ve středním poli je umístěn klenutý vchod, ohraničený kamennými bosovanými
polosloupy. Nad vchodem je umístěna soška sv. Jana Křtitele s beránkem u nohou. V ruce drží hůl s
křížem a páskou, na které byl původně zřejmě umístěn nápis "Ecce Agnus Dei" (Ejhle, Beránek
Boží). Těmito slovy Jan označil Ježíše za "Božího beránka".
Region: Pelhřimovsko
Město: Počátky
URL: http://www.pocatky.cz
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°15'36.269"N, 15°14'25.478"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.2600747,15.2404106&z=12
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