Kostel sv. Petra a Pavla (prohlídky), Nová Říše
Popis:
Kostel sv. Petra a Pavla je vynikající ukázkou barokní architektury na Moravě. Vnitřní stěny kostela
jsou vyzdobeny freskami Jana Lukáše Krackera z let 1766–1767. Bohatá a vkusná malířská
výzdoba je vhodně doplněná umělecky hodnotným mobiliářem. Kostel lze navštívit v rámci prohlídky
areálu premonstrátského kláštera.
Podrobný popis:
Klášter (viz heslo Klášter premonstrátský, Nová Říše) byl původně založen roku 1211 Markvartem z
Hrádku a jeho ženou Vojslavou jako ženský, pro sestry premonstrátky. V roce 1641 nahrazují sestry
premonstráti z opatství v Brně-Zábrdovicích.
Kostel patří mezi nejhodnotnější barokní sakrální stavby na území kraje Vysočina. Jeho výstavba,
ovšem na základech starší stavby, probíhala od roku 1676 pod vedením stavitele Pavla
Weinbergera, který se podílel i na jiných zakázkách pro premonstrátský řád na Moravě. Zničující
požár výstavbu nepatrně zpomalil a kostel byl dokončen až v roce 1688, avšak již pod vedením
stavitele Bartoloměje Hasslera. Opat Josef Bernard Pelikán pozval do kláštera malíře Jana Lukáše
Krackera, člena vídeňské umělecké akademie, který v letech 1766 – 1767 opatřil interiér kostela
bohatou freskovou výzdobou. Výzdoba zachycuje klíčové momenty ze života sv. Petra a sv. Pavla patronů kostela, zajímavé figurální alegorie všech čtyř v té době známých světadílů a půvabné
květinové motivy. Kostel je vybaven cenným mobiliářem. Skutečným klenotem jsou chórové lavice,
dílo neznámého truhlářského mistra z roku 1696, a zejména o něco mladší kazatelna, dílo řezbáře
Arbeita z roku 1700. Kazatelna je zdobena reliéfy čtyř evangelistů a množstvím ornamentů. Zařízení
kostela doplňují varhany, dílo novoříšského varhanáře Bedřicha Semráda z let 1764–1765, a boční
kaple Panny Marie Bolestné s ostatky sv. Kandidy. Kaple bývala místem meditací básníka a
zdejšího učitele Otokara Březiny. Nelze opomenout křížovou cestu Františka Bílka a Viktora Förstra.
Kostel je spojovací chodbou svázán s klášterem.
Prohlídková trasa kromě návštěvy opatského kostela umožní zvídavým turistům nahlédnout do
kaple sv. Anny, představí jim prelaturu a sály osobností a seznámí je s bohatou klášterní knihovnou,
zdobenou výjevy ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta. K pravidelným
návštěvám vás klášter zve v období od 1. 7. do 31. 8., mimo tuto dobu pouze po předešlé domluvě.
Před kostelem je památník pěti premonstrátů, kteří nalezli roku 1942 smrt v plynových komorách
koncentračního tábora v Osvětimi.
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