7.

Pokud zavítáte do jižních Čech, nevynechejte návštěvu děkanského kostela Povýšení svatého Kříže ve Veselí nad Lužnicí.
Kostel je umístěn na nejvyšším bodě celého okolí, v nadmořské výšce 429 m n. m.,
a z dálky má podobu hradu. Jeho renesanční věž, která se tyčí nad městem, je
významnou dominantou.
První zmínky o kostelu sahají až do roku
1259 v písemnostech držitele tehdejšího
Veselí, Voka z Rožmberka.
Díky dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad byl kostel kompletně
opraven a renovován a opravena byla i kří-

Rozhlédněte se z věže kostela
Povýšení svatého Kříže ve Veselí

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF DNES
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY

Foto: ROP Jihozápad

žová cesta. Díky této nákladné, ale velmi
potřebné renovaci byla zpřístupněna pro
veřejnost i věž kostela, která je nyní oblíbeným cílem nejen místních obyvatel.
Věž nabízí krásný pohled na okolí ze všech
čtyř světových stran. Pokud se na vrchol
věže vydáte, budete procházet okolo čtyř
zvonů, z nichž tři jsou dokonce starší než
samotná věž, která byla vystavěna mezi
lety 1598 až 1660.
Navštivte kostel Povýšení svatého Kříže
do konce srpna a získejte možnost zapojit
se do cestovatelské soutěže KOMPAS.
Farnost Veselí nad Lužnicí spoluorganizuje
již 5. ročník letního cyklu duchovních koncertů Veselská ozvěna 2014. Další z plánovaných koncertů se bude konat 16. srpna
právě v kostele Povýšení svatého Kříže.
Foto: ROP Jihozápad

Kontakt: Římskokatolická farnost
Veselí nad Lužnicí
Adresa: Podhájek 3,
391 81 Veselí nad Lužnicí

KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Koncert s názvem Kuchválkovi společně
začíná v kostele v 19 hodin a při poslechu
vážné hudby se můžete kochat i krásným
monumentálním, raně barokním hlavním
oltářem se sochami. Po skončení koncertu
proběhne noční komentovaná prohlídka
kostela a věže.

