NOC KOSTELŮ LETOS POPRVÉ V MORAVANECH!
Mezinárodní projekt Noc kostelů, jehož cílem je otevřít široké veřejnosti kostel netradičním
způsobem, se letos uskuteční již po třetí, 27. 5. 2011.
Úplně první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) se konala v roce 2005 ve Vídni a během
čtyř let se spontánně rozšířila po celém Rakousku. V roce 2009 projekt překročil rakouské
hranice a zapojily se i kostely v České republice, konkrétně v Brně a Plzni. V roce 2010 se
otevřelo přes 418 kostelů a modliteben ve 199 městech a obcích celé České republiky, do
kterých se přišlo podívat přibližně čtvrt milionu návštěvníků. Letos se tento projekt rozšiřuje
poprvé také na Slovensko.
Tuto akci podporuje řada osobností z církevního či veřejného života. Záštitu nad celým
projektem převzali pražský arcibiskup a předseda ČBK Dominik Duka a ministr kultury Jiří
Besser.
Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky
bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo
divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné
části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady.
Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici
budou také další informační materiály.
Informace o premiérové rakousko-česko-slovenské Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat
na webových stránkách: www.nockostelu.cz
Letos se můžete přijít podívat také do kostela sv. Václava v Moravanech u Brna, který bude
pro návštěvníky otevřen od 16:00 do 23:00h.
Kostela sv. Václava v Moravanech je hlavní dominantou obce Moravany a také vůbec
nejstarší historickou památkou v obci. O zřízení kostela se však nezachovaly žádné doklady,
první písemné zdroje začínají 11. listopadu 1289.
Během Noci kostelů můžete například i nahlídnout do jindy nepřístupné kostelní věže, kde se
nachází zvonice. Současné zvony v moravanském kostele byly vysvěceny a do zvonice
umístěny v roce 2001. Byly ulity v dílně paní Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u
Přerova.
Po celou dobu poběží v kostele video s fotografiemi a video záznamy ze života farnosti, ať už
z toho současného nebo historického.
K vidění budou také historické předměty, které se užívaly při bohoslužbách v moravanském
kostele v minulosti, jako jsou například mešní misály, což jsou knihy užívané při mších
svatých nebo také ornáty, které místní kněží pro sloužení mší svatých oblékávali.
Připravena je výstava několika kreseb s názvem „Noc kostela“, jejichž autorem je mladý
moravanský rodák a umělec Vojtěch Maša, mimojiné finalista ceny NG 333 a Skupiny ČEZ,
která je určena pro mladé umělce z České republiky a Slovenské republiky. V roce 2009 získal
hlavní cenu děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Více o Vojtěchu Mašovi
najdete na jeho webových stránkách www.vojtechmasa.com.

Na 17:00h má schola kostela sv. Václava a skupinka dobrovolných zpěváků i muzikantů,
připraveno pásmo písní a zazpívají nám také děti!
Moravanské děti budou také prezentovat svoji činnost v rámci „Misijního klubka“, které
spadá pod organizaci Papežská misijní díla dětí, která se věnuje pomoci dětem v potřebných
oblastech celého světa. Více můžete najít na stránkách www.misijnidila.cz

Nebude chybět ani zajímavé povídání katolického kněze a věčného poutníka v jedné osobě,
Patera Františka Lízny. P. Lízna pochází z komunisty pronásledované rodiny (sám byl z
politických důvodů pětkrát vězněn), v roce 1974 byl vysvěcen na kněze. Veřejně mohl své
kněžské povolání vykonávat až po roce 1989. Po sametové revoluci působil v Brně a ve
věznici v Kuřimi. V letech 1995 až 2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve
Vyšehorkách.
Podnikl několik pěších poutí. Nejvýznamnější z nich byly pouť ze Svaté Hory u Příbrami přes
Fatimu v Portugalsku ke Svatému Jakubu do Santiaga de Compostela ve Španělsku v roce
2004, a později, už s diagnostikovanou rakovinou, pouť z hory Kremenec na ukrajinskoslovensko-polském pomezí do města Chersones na Krymu, tedy do místa, kde svatí Cyril a
Metoděj údajně našli ostatky svatého Klementa I., papeže.
Slovům P.Lízny bude předcházet komentář s fotografiemi z loňské pěší pouti moravanských
farníků - celkem 13 mužů a duchovního vůdce P. Damiána do 277km vzdáleného rakouského
poutního místa Mariazell. Povídat o této pouti nám přijde pan Milan Mojžíš, starosta
nedalekých Nebovid.
V programu nebude chybět ani mše svatá, adorace nebo svátostné požehnání, které udělí
moravanský kaplan otec Tomáš, který k nám pravidelně přijíždí z Brna a o farnost
v Moravanech nyní duchovně vede.
Program Noci kostelů 27. května 2011 v kostele sv. Václava v Moravanech:
16:00 23:00 Prohlídka kostela, prezentace misijního klubka, výstava ornátů, misálů a
historických fotek
16:00 20:30 Individuální prohlídka zvonice
16:00 23:00 Výstava kreseb rodáka Vojtěcha Maši s názvem Noc kostela
16:00 20:30 Video projekční pásmo ze života farnosti
17:00 17:30 Koncert scholy a dětí
18:00 18:30 Povídání o pěší pouti z Moravan do MariaZell
18:30 20:00 Povídání s poutníkem P. Františkem Líznou
20:30 23:00 Mše svatá, adorace a svátostné požehnání
Více o kostele sv. Václava a moravanské farnosti najdete na www.farnostmoravany.cz
Zdroje: www.noc kostelu.cz, www.tisk.cirkev.cz, wikipedie.cz

