
EVANGELIKA KIRKO EN ZAGREB ESTIS 
KONSTRUITA DE BRIKOJ 

 
Iom da historio: 

Unuaj protestantoj en Slovenio, Kroatio, aparte en Zagreb kaj ĝia 

ĉirkaŭaĵo aperis en 1530-aj jaroj (en libro de d-ro Ivan Kampuš kaj 

d-ro Igor Karaman “Tisućljetni Zagreb: od davnih naselja do 

suvremenog velegrada”, Školska knjiga, Zagreb, 1989, p. 78). 

Pri ĉi-tiu mallonga historio de zagrebaj protestantoj en Zagreb, 

precipe estas gravaj detaloj pri komenco de kunvenado de 

kredantoj en unu komuna kunvenejo. Unuafoje zagrebaj 

protestantoj (luteranoj) ariĝis dankante pro okazigo se sankta meso 

fare de la pastoro d-ro Taubner el Ljubljana (Slovenio) en la jaro 

1853. Poste en la jaro 1857 

duonpublika kunvenado 

surbaze de diservo kiun 

faris pastoro d-ro Elze el 

Ljubljana. En la jaro 1865 

unu zagreba familio donis 

je dispono de evangelikoj 

spacon de sia loĝejo kie 

okazis la unua publika 

diservo en Zagreb post 

Reformacio. Pastoro 

tiutempe estis d-ro Heramn 

Soedel. En la jaro 1876 

evangelikoj ricevis terenon 

en strato Gundulić en 

centro de urbo Zagreb, kie 

en la jaro 1882 kirko estis 

konstruata. 

 

Foto 1: Evangelika kirko en Zagreb 
Fonto: http://eco-zagreb.hr/o-nama/5-crkva-izvana/ 

 

http://eco-zagreb.hr/o-nama/5-crkva-izvana/


Oni povas observi kirkon, konstruitan laŭ tradicia neo-gotika stilo, 

plej ofta en la 19a jarcento: Ogivaj fenestroj, simetria dispono de 

fenestroj en la sonoril-turo, tegmento pintforma kovrita per plataj 

tegoletoj. La tuto aspektas harmonie dank'al kongrueco de koloroj. 

La fasadon ornamas horizontalaj reliefaj bendoj, kiuj rompas la 

monotonecon. Ĉe la angulo de transepta muro, la arkitekto lokigis 

rombojn, ankaù el brikoj, sed du-koloraj. 

 
 Evangelika kirko (preĝejo) kaj sidejo de Evangelika eklezia 

komunumo Zagreb estis konstruitaj kiel komunaj konstruaĵoj por 

religiaj bezonoj de protestantoj. La kirko estis konstruita de brikoj 

kaj estis sanktigita la 30-an de marto 1884. 

Granda merito por konstruado de kirko havis konata zagreba 

arkitekto, ankaŭ protestanto Hermann Bollé. Sekvis konstruado de 

popola elementa lernejo. Baldaŭ aperis unua evangelika episkopo 

Filip Popp en Kroatio. 

 

Enhavo de la ĉi-tiu arikolo ekestis helpe de teksto sub titolo 
“Zagrebački luteranizam“ (Zagreba luteranismo) en Interneto estas 
fonto: http://www.ecrh.hr/crkvene-opcine/zagreb/ 
  
 

 Foto 2: Sidejo de 

Evangelika eklezio 

en Zagreb (dekstre) 

kaj kirko en korto 

(maldekstre)  

Same kiel ĉe la kirko, 

horizontala bendoj en 

reliefo disigas la 

fasadon en 3 

malsamaj partoj, se 

konsideri la formojn 

de fenestroj kun 

kurbaj linteloj. 

http://www.ecrh.hr/crkvene-opcine/zagreb/


 
 (Artikolo aperinta en revuo “Globus “de la 21.05. 2017 verkita de Darko 
Hudelist, okaze de 500 jaroj de Reformacio kaj pri stato de protestantaj 
komunumoj en Kroatio)  

 
Preparis: d-ro Zlatko Hinšt 

 
Kroma vidaĵo: La preĝejo Sankta Marko estas rimarkinda pro la 
kolorigitaj tegoloj de sia tegmento. 
  

 


