TETÍNSKÉ VYHLÍDKY
Kostely sv. Ludmily a sv. Kateřiny, Tetínská fara
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Kostely sv. Ludmily a sv. Kateřiny
Dnešní kostel sv. Ludmily byl postaven v barokním slohu v 80. letech 17. stol.
Vnitřek kostela je jednolodní s plochou klenbou,
po stranách má po jednom polokruhovém okně.
Hlavní oltář je kamenný, postaven ve slohu
baroka, uprostřed oltáře
nově restaurovaný obraz
na plátně od neznámého malíře znázorňující, jak
sv. Ludmila a kněz Pavel vyučují sv. Václava. Po stranách obrazu je socha sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, nahoře obraz sv. Ludmily, nejvýše socha sv. Michaela potírajícího satana, a po stranách pak sošky sv. Kateřiny
a sv. Barbory. U pilířů po stranách oltáře je umístěna
mensa s kamenem, na němž měla být sv. Ludmila
usmrcena (ve skutečnosti snad jeden z náhrobních
kamenů raně středověkého pohřebiště). Na severní straně lodi stojí dřevěný oltářík, přenesený sem
z Mořiny, uprostřed oltáříku obr. Sv. Stanislava.
Součástí kostela jsou varhany, postavené v r. 1771
J. Guthem z Čisté u Rakovníka a rekonstruované
Nadací pro záchranu kostela sv. Ludmily v r. 1998.
Při vstupu do kostela
sv. Kateřiny procházíme
zvonicí a poté hřbitůvkem.
Kostel je prostá románská
stavba. Uměleckohistorické datování zařazuje jeho
počátek do 12. stol., ale
může stát na místě staršího předchůdce, např. kos-
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tela, jehož existence se předpokládá již v době Ludmilina života. Interiér kostela: kněžiště má čtvercový
půdorys a obdélníkovou loď, nad níž je původní
křížová klenba; strop lodi je plochý. Oltář kostela je
křídlový s obrazem od J. Hellicha, malovaný na dřevě
r. 1855. Uprostřed obrazu je klečící sv. Kateřina a pod
ní zvěčněné tetínské kostely. Na postranních oltářních křídlech jsou obrazy sv. Ferdinanda a sv. Anny.
Na západní straně interiéru kamenná kruchta, podklenutá dvěma křížovými klenbami, uprostřed silný pilíř, na kterém je malý výstupek jako pavlán. Při
opravě kostela v r. 1929 byl z jeho střechy odstraněn kamenný kříž a zazděn do zdi hřbitůvku (vlevo
od vchodu do kostela). Na hřbitůvku byly při archeologických vykopávkách v r. 1916 objeveny četné
hroby z dob ranného křesťanství . Hroby byli přikryty velkými kamennými deskami. Vlevo od vchodu
do kostela stojí u zdi také socha sv. Ludmily od sochaře J. Maxe. Na podstavci sochy je nápis: „Svatá Ludmilo, oroduj za nás.“

Tetínská fara
V letech 1527–1533 zde jako duchovní působil
karlštejnský děkan, kronikář Václav Hájek z Libočan.
Na Tetíně psal i svou známou „Kroniku českou“, která
poprvé vyšla v r. 1541.

V roce 2010 vydal:
Svazek obcí
Region Dolní Berounka

