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Zvony 

Odlity v letech 1687–1896, darovaly je genera-
ce hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu, všechny 
patrně odvezeny do Německa v době druhé 
světové války. 
 

Farní knihovna  
Založil a budoval P. Anton Kopsch (1759 až 
1761), doplňováno do první půle 20. stol. Pů-
vodní prosklené dubové vyřezávané a intarzo-
vané knihovní skříně.  
 

Kaple Božího hrobu  
R. 1772 stavbu zaplatil liberecký měšťan a ob-
chodník Andreas Josef Wondrak. Původně 
před chrámem sv. Antonína Velikého. Stavba 
přenesena na zrušený hřbitov r. 1865 ze Soko-
lovského náměstí. Napodobuje Boží hrob ve 
Zhořelci z počátku 16. století, „přesnou kopií“ 
kaple Božího hrobu v Jeruzalémě v chrámu 
Božího hrobu. 

 
 

Anton Ignaz Kopsch (1694–1775) 
Rodák z Chrastavy u Liberce, absolvent teolo-
gie na univerzitě v Praze, vychovatel Filipa 
Josefa z Gallasu. Kaplanem v Liberci, farářem 
v Raspenavě a Chrastavě, děkanem v Liberci. 
Farní knihovna v Liberci, obsahuje díky 
Kopschovi soubor pozdně barokních tisků 
(přes 1160 svazků v latině, němčině a češtině o 
teologii, historii, geografii a právech i filozofii. 
Jen 12 pojednání o medicíně a 7 o matematice.  
 

 

 

Kostel  

Nalezení sv. Kříže 
 

Liberec – Nové město 

 

Malé stavební dějiny kostela 

1680 – na místě současného kostela zalo-
žen hřbitov pro zemřelé na mor 

1695–1698 – hrabě František Ferdinand 
z Gallasu dal postavit malý kostel Nalezení 
sv. Kříže, stavitel Marcantonio Canevalle 

1753–1756 – zásadní přestavba v pozdně 
barokním slohu, stavitel Johann Josef Kun-
ze z Liberce  

1761 – dokončeno vnitřní vybavení, kostel 
vysvěcen 
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Druh kostelní stavby 

Jednolodní (halový) kostel na půdorysu latin-
ského kříže, délka 18,5 m, šíře 13,8 m, se sa-
kristií, dvěma nárožními hranolovými věžemi 
v průčelí s helmicemi a galerií, po roce 1945 
bez zvonů. 
Kněžiště čtvercového půdorysu s křížovou 
klenbou a oratořemi pro šlechtu, další klenutí 
v kostele plackové či valené. 
Hlavní oltář a čtyři polychromované postranní 
oltáře v barokním slohu. 
Nástropní fresky, hodiny s chronogramem 
1756: „Vt feLIX In Morte foret bona qVaI LIbet 
hora, strVXIt ID AntonIVs KopsCh opVs aera 
sVo“. 
Orientovaný na východ, pojme 1 000 osob. 

Vnitřní zařízení 

Hlavní oltář (1760) 
Stojí na třech schodech z bílošedého mramoru 
(dal zhotovit hrabě Jan Kryštof z Clamu), 
s tabernáklem (schránkou na kalich a hostie), 
nad nímž je pelikán – symbol Krista-Spasitele; 
výše prosklená skříň s Bolestnou Matkou Boží 
(pozdně gotické dřevěné polychromované 
sousoší, asi 1506) a schránkami na ostatky 
svatých; na podstavcích vlevo a vpravo v ži-
votní velikosti sochy Mojžíše a Árona. 
 

Oltářní obraz 
Císařovna Helena uctívá nalezený sv. Kříž na 
Golgotě (maloval František Xaver Palko z Pra-
hy); sochy andělů po stranách od Jana Hájka 
z Mnichova Hradiště. 
 

Postranní oltáře 
I. Vprostřed severní stěny sv. Antonín Paduán-
ský, daroval P. Ant. Kopsch 1757, po straně 
vlevo sv. Vít a vpravo sv. Zikmund, římský cí-
sař. 
II. Vprostřed jižní stěny sv. Severus, ravennský 
biskup, obraz daroval cech libereckých souke-
níků 1756, autor Franz Peter Molitor, po stra-
ně vlevo sv. Václav a vpravo sv. Ludmila. 
III. Levý postranní oltář sv. Josefa, pěstouna 
Páně, 1758, autor Felix A. Scheffler z Prahy. 
IV. Pravý postranní oltář sv. Alois, 1869, autor 
Josef Scheiwl. 
 

Kazatelna 
Se znaky evangelistů, symbolikou Starého zá-
kona (Mojžíšovy desky), nápis JHVH, autor 
Anton Hájek, 1760, výzdoba Ignaz Hoffmann 
z Jablonného v Podještědí, 1762 
 

Kůr s varhanami 
Na sloupcích se zábradlím andílci (1763) se 
štíty s nápisy LAUDATE DOMINUM TYMPANO 
CHORO, ORGANO, LAUDATE EUM IN CHORDIS, 
PSALM 150.  
 

Varhany zhotovil roku 1757 mistr Domitius 
v Hrádku nad Nisou na náklady hraběte Filipa 
Josefa z Gallasu, 1763 dal vyzdobit Jan Kryštof 
z Clamu. 
Pod kruchtou sochy sv. Valentina a Peregrina. 
 

Zpovědnice 
Máří Magdaléna kajícnice pod křížem, koruno-
vaný král David s harfou, naproti návrat ztra-
ceného syna se sochou sv. Petra (1757). 
 

Nástropní fresky 
Ve třech polích od varhan: Nalezení sv. Kříže, 
Povýšení sv. Kříže císařem Herakliem a jeruza-
lémským patriarchou Zachariášem a uzdravení 
nemocných; císař nese kříž na Svatou horu a 
patriarcha jej napomíná, aby svlékl skvostný 
šat a oděl se do roucha poutníka, autor Johann 
Wenzel Spitzer z Prahy (1761), obnovil Anton 
Köhler z Liberce (1864), výmalbu zaplatil libe-
recký děkan A. Kopsch. 
 

Vitráže 
Památka na zlatou svatbu Josefa a Barbory 
Wildmannových od jejich dětí (1892); J. Krista 
a již nedochované vitráže věnovali Liebiegové. 
 

Hrobka  
Dvě místnosti: Karl Christian Platz von 
Ehrenthal († 1722), správce libereckého a frý-
dlantského panství za hrabat z Gallasu; P. An-
ton Ignaz Kopsch († 1775), donátor kostela i 
farní knihovny; deseti dalších těl, tj. i několika 
libereckých měšťanů.  
 

Vstup kryje kamenná deska s nápisem SEELIG 
SEYND DIE TODE DIE IM HERRN STERBEN 
APOC. 14, v. 13 MORS ULTIMA LINEA RERUM. 
Ao 1763. 


