Tisková zpráva k projektu
„Kostelní noci na Mariánskolázeňsku“
(24. března 2014)
Mariánskolázeňsko, o.p.s. připravilo projekt, zaměřený na večerní prohlídky kostelů
ve čtyřech obcích na Mariánskolázeňsku – v obci Trstěnice, Tři Sekery, Velká Hleďsebe
a Lázně Kynžvart. Tento projekt podpořila Evropská unie prostřednictvím Dispozičního
fondu Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Partnerem projektu je
obec Markt Neualbenreuth z Bavorska.
Cílem projektu je představit obyvatelům Mariánskolázeňska a obyvatelům příhraničí
v Bavorsku krásné církevní stavby, kterými se může náš kraj pochlubit. Díky společným
prohlídkám kostelů, které jsou koncipovány jako kulturní setkání, mají návštěvníci možnost
prohlédnout si památky, které nejsou vždy přístupné, dále mají možnost navázat kontakty
s obyvateli sousedních obcí v Bavorsku a společně strávit příjemné večery.
První ze dvou prohlídek kostelů se konaly v pátek 21. března 2014. Nejprve byl
v 18 hodin večer otevřen kostel sv. Víta v Trstěnicích. Po úvodním přivítání starostky obce
Trstěnice, paní Heleny Repíkové, si hosté poslechli hudební vystoupení kytarového souboru
ZUŠ Mariánské Lázně pod vedením pana Tima Honzírka. Poté se ujal slova farář římskokatolické farnosti Mariánské Lázně Mgr. Pavel Urban, který seznámil přítomné s historií
a zajímavostmi kostela. Pro návštěvníky z Bavorska bylo průvodní slovo překládáno
do německého jazyka. Během malého pohoštění si návštěvníci měli možnost prohlédnout
kostel podrobněji.
Za dvě hodiny, ve 20 hodin večer, byla na programu prohlídka kostela Čtrnácti svatých
pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery. Program prohlídky byl podobný jako v Trstěnicích, ale
paní
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pro hosty malou lahůdku – byla otevřena půda kostela, která je zajímavá tím,
že při montáži krovu kostela nebyly použity žádné kovové hřebíky – všechny trámy jsou
spojené dřevěnými čepy.
Hosté si z obou prohlídek odnesli tištěný materiál, seznamující s historií kostelů
(i v německém jazyce).
Další dvě prohlídky kostelů se konají v pátek 4. dubna 2014, tentokrát bude
na programu kostel sv. Anny ve Velké Hleďsebi a kostel sv. Markéty v Lázních Kynžvartu.
Manažeři Mariánskolázeňska, o.p.s.

