ČEČELSKÁ NAUČNÁ STEZKA

5. Kostel svatého Havla

Postaven doksanskou stavební hutí ve 12. století jako románská jednolodní tribunová stavba s východní půlválcovitou apsidou a západní hranolovou věží.

Víte, že?
V roce 2002 byl ulit a zavěšen zvon
Jan, na kterém je následující nápis:
750 let obce – věnováno občany
Čečelic LP 22.6.2002
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Jak vysoká je kostelní věž?
G) 14,5 m
H) 18,5 m
I) 24,5 m

Úkol pro děti
Najděte místo v hradební zdi,
kde byla původní brána do kostela

Možná podoba tvrze a původního kostela
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Věž kostela se podobá tvrzi spíše než
kostelní zvonici. Zdi věže jsou pevné
a mnohé nasvědčuje tomu, že kostel býval
nejprve pevností.
V Čečelicích ve 13. a 14. století. stávaly tři
tvrze. A právě do této doby je datován
i Čečelský kostel. Původně byl vystavěný
v románském slohu a později přestavěný.

V gotickém období byl kostel rozšířen přístavbou
polygonálně uzavřené kaple po severní straně lodi.
Při barokizaci se orientace kostela o 90° změnila. byla
ubourána románská apsida, gotická boční kaple
přeměněna na presbytář a loď rozšířena jižním
směrem. Přestavba probíhala v letech 1694 - 1711
pod vedením architekta M. A. Canewala.

Vlevo původní
orientace kostela
s oltářem na východ,
vpravo podoba dnešní

Současné členění vnějších stěn je barokní,
s výjimkou původní románské věže, na níž byla
omítka nahrazena novější, bez charakteristických
barokních článků. Hlavní oltář je raně barokní ze
17. stol., je na něm vyobrazen sv. Havel. Levý
boční oltář sv. Šebestiána je z pol. r. 1700.
Protější oltář sv. Rocha je z doby kolem r. 1700.
Oltář sv. Jana Nepomuckého je z 18. stol. oltář
Piety (Panny Marie s ukřižovaným Kristem) je ze
3.čtvrti 18. stol. Kazatelna pochází z 2.pol. 17.stol.

V podlaze chrámu je náhrobní kámen se znakem rodiny Smrčků
z Mnichu a ze Žeberka s podobiznou Václava Smrčky z Mnichu
a s nápisem z let 1619. Pod náhrobním kamenem je pohřbena
paní Maria Smrčková, šlechtična ze Žeberku a další členové rodů.
Veliká románská věž kostela je asi 24.5 m vysoká, nachází se na levé straně presbyteria
(kněžiště) a je jediným svědkem starší doby. Tato věž
je až po vrchol zděná, nad římsou je věž ze tří stran
roubena výstupky, tzv. cimbuřím, vrchol je zakončen
kamenným křížem. Zvenku je věž rozdělena do čtyř
pater, v horních dvou patrech byla před úpravou
okénka (z každé strany) rozdělená románským
sloupkem. V původním slohu se zachovalo pouze
okénko na východní straně. V dolní části věže je
sakristie (místnost ve které se kněz připravuje k
bohoslužbám), nad ní je místo s polokruhovým
otvorem do kostela, který se využíval jako oratorium
(oddělená modlitebna) pro šlechtického patrona
kostela-oratoř. V horní části věže je zvonice, nad
velkým zvonem je otvor na cimbuří.
V zápisech z r.1891 je uvedeno, že ve věži jsou celkem tři zvony
• První zvon Burian s nápisem mladoboleslavského zvonaře s letopočtem 1595. Tento
zvon již ve věži není, byl zrekvírován (zabaven) během 1.svět.války pro válečné účely.
• Druhý zvon Linhart s letopočtem MCCCCLXXXVI(1486) byl vyroben zvonařem
Jeronýmem z Prahy a je ve věži doposud. Zvon Linhart byl původně umístěn
v kostele sv. Linharta v Praze, za vlády císaře Josefa II. byl kostel zrušen
a zvon byl přemístěn do Čečelic zásluhou kněžny z Lobkovic (rozená hraběnka
Czernínová z Chudenic). Náklady na převoz a zavěšení zvonu zaplatila obec.
• Třetím zvonem, který byl ve věži 210 let, byl Poledník.
• V zápisech se nedostalo na poslední zvon, tzv. Umíráček.
Ten byl v r. 2000 odcizen, neměl nápis ani ozdoby, vysoký 30 cm.

Naučnou stezku vybudovala obec Čečelice v roce 2019
Z archivních materiálů Doc. PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc. Vytvořil Libor Kurzweil, kresby postaviček Markéta Masejtková

