
 

Tisková zpráva 
Kostel svaté Máří Magdaleny vydal své 

tajemství. Ve věži byl sto let ukrytý tubus 

 

Historicky cenné dokumenty psané německým švabachem a mince z přelomu 19. a 20. století 

ukrýval tubus, který před dvěma týdny našli řemeslníci při rekonstrukci kostela svaté Máří 

Magdaleny v Liberci. Tajemná měděná schránka byla pečlivě schovaná na nejvyšším možném místě 

novobarokního kostela - ve vrcholku věže, kde ležela bez otevření více jak 100 let. Před zraky 

novinářů dnes tubus otevřel referent památkové péče Magistrátu města Liberec Jaroslav Badalec. 

Na pamětní schránku vysokou 33 centimetrů narazili dělníci poté, co postavili lešení kolem věže a 

začali rozebírat její plášť. Obsah tubusu památkáře příjemně překvapil. Hlavně také to, že se skutečně 

jednalo o dokumenty pocházející z doby vzniku kostela. „V roce 1975, a naposledy před osmi lety, 

totiž v kostele probíhaly opravy a nevěděli jsme, zda se tehdy tubus neotevíral. Naštěstí ne,“ řekl 

Jaroslav Badalec.  

Chvíli trvalo, než se zaletovaný tubus podařilo pomocí hořáku otevřít. Po chvíli napětí z něj památkář 

vysypal čtyři mince z let 1895 až 1910, přeložený list popsaného papíru, dvě nepoškozené obálky a 

lístek s německými jmény a adresami Herbiga, Pilze a Sommera. Pravděpodobně se jedná o lidi, kteří 

tubus do věže ukrývali nebo se nějak podíleli na stavbě kostela. „Dopisy psané švabachem necháme 

přeložit,“ doplnil Badalec. 

Po probádání písemností vrátí památkáři tubus zpět na stejné místo do paty kříže. Obmění ale obsah, 

což bývá zvyklostí. „Vložíme dovnitř dnešní mince a noviny nebo alespoň jejich ústřižky. Přiložíme také 

vzkaz a dokumenty o současné rekonstrukci kostela,“ dodal Jaroslav Badalec. 

Kapucínský Kostel svaté Máří Magdalény byl postavený v letech 1908–1911 v liberecké Jungmannově 

ulici na úpatí Keilova vrchu a patří k nejmladším v Liberci. S výstavbou se začalo při oslavách 

šedesátého výročí panování císaře Františka Josefa I., proto bývá kostel často označován také jako 

Jubilejní. 

 

V Liberci 27. července 2012 

 


