Realizácia projektu na obnovu pamiatok v Kostole svätých
Petra a Pavla v Zubrohlave v cezhraničnom programe Interreg PL-SK
V období 1. 8. 2019 – 30. 6. 2022 je
vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla v Zubrohlave realizovaný projekt
„Ochrana dedičstva pohraničia
poľsko-slovenského cez renovácie
historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a Zubrohlava“ spoločne s poľským partnerom
v rámci cezhraničného programu
Interreg Poľsko – Slovensko.
Farský Kostol sv. Petra a Pavla
v Zubrohlave je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963. Bol
postavený v neskorobarokovom
slohu v rokoch 1754 až 1761 a dodnes takmer nezmenil svoj vzhľad.
Na mieste súčasného kostola stál
pred jeho postavením drevený
evanjelický kostol z roku 1615, ktorý
v pokoji používali obe konfesie, tak
evanjelici, ako aj katolíci. Po pričlenení Zubrohlavy ku katolíckej námestovskej farnosti (1709) sa obyvatelia rozhodli postaviť nový kostol, a
tak v roku 1753 požiadali o povolenie na stavbu kostola. Do výstavby
sa pustili v roku 1754 a požehnaný

bol 29. júna 1761, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Následne v roku
1770 sa Zubrohlava stala samostatnou farnosťou. Na stavbu kostola
najviac prispeli zubrohlavskí plátenníci, ale aj významní rodáci Ján
Gustíny, nitriansky biskup a župan
a tiež otec Jozef Kunsta, ktorý bol
kaločským arcibiskupom. K udržaniu zachovaného stavu kostola
v minulosti prispievali podielnici
urbariátu v Zubrohlave, zubrohlavskí farníci, rodáci v zahraničí, kňazi,
obecný úrad, podnikatelia a mnohí
iní darcovia. V rokoch 1791 – 1795
bola ku kostolu pristavená veža pokrytá bielym plechom. V roku 1805
bol zakúpený nový organ. Najväčší zásah do stavu kostola spôsobil
požiar v roku 1901, keď vyhorela
väčšina interiéru, zachoval sa však
organ a polychrómová drevorezba
z konca 18. storočia „Svätá Anna vyučuje Pannu Máriu“. Práve v tomto
období bolo potrebných najviac
financií, aby mohol byť inovovaný
interiér, zakúpené oltáre, sochy, krí-

žová cesta, betlehem, lavice, opravená podlaha a vymaľovaný kostol.
Po 1. svetovej vojne v roku 1924
museli byť zakúpené nové zvony,
ktoré boli počas vojny zrekvirované.
Po skončení druhej svetovej vojny
potreboval kostol znovu opraviť. Aj
v ďalších rokoch až doteraz musel
kostol prejsť rôznymi rekonštrukciami ako oprava omietky, výmena strešnej krytiny za medenú a aj
pristavenie sakristie.
V rámci realizácie súčasného
projektu sú oprávnené výdavky
na zubrohlavský kostol 371 210,53
€; z toho 315 528,95 € z EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) a 37 121,05 € zo ŠR SR (štátny rozpočet SR). Počas pomerne
rozsiahleho projektu je reštaurovaná historická organová skriňa
(prospekt) z roku 1805 z dielne
Pažických aj polychrómová drevorezba na priečelí chóru, na organe
je kompletne menená nástrojová
časť (píšťaly, vzdušnice, traktúra
a mech) s rešpektovaním rozme-

rových, organologických a akustických špecifík pôvodnej organovej skrine. Organ má barokovú
intonáciu s dvanástimi registrami
a celkovo 664 píšťal. Skriňa prešla
odstránením následkov po pôsobení červotočov a iných poškodení.
Dostala taktiež pôvodný farebný
vzhľad. Ďalej boli reštaurované nástenné maľby (Evanjelisti, Baránok,
Anjeli, Pantokrator, Svätý Pavol
káže v Areopágu, Panna Mária putuje k sv. Alžbete) z roku 1933 od
Františka Martinů, brata slávneho
hudobného skladateľa Bohuslava
Martinů. Nástenné maľby boli realizované technikou „al secco“, t. j.
na vyzretý povrch vápennej omietky, ktorá bola vyhladená dreveným
alebo filcovým hladidlom, nie sú
to teda fresky. Počas reštaurovania museli byť maľby očistené od
spórov plesní, usadeného depozitu,
vytmelené a retušované. Maľby rešpektujú reálny stav dochovania vo
svojom formáte aj rukopis autora a
ním zvolenú technológiu. Reštau-

rovaním prešiel aj prícestný kríž
z pieskovca pri kostole z dielne rodiny Bielopotockých, ktorý bol pred
rokom 1953, pred zatopením obce
Slanica vodami Oravskej priehrady, premiestnený k nášmu kostolu. Dal ho zhotoviť slanický richtár
Ján Hoľmík v roku 1836 z vďaky za
záchranu od moru. Kríž už bol vo
veľmi zlom stave, kameň bol degradovaný, nesúrodý, popraskaný.
Po prevezení do reštaurátorského
ateliéru bol kríž vyčistený, odsolený a poškodené miesta vytmelené.
Z prostriedkov projektu bol obnovený aj exteriér kostola, vybudované chodníky, parkovisko, oplotenie
a oddychová zóna s kaplnkou. Taktiež sa konajú rôzne podujatia, ako
napríklad reštaurátorské workshopy, pripravuje sa organový koncert
aj publikácia o kostole.

