Otwarte bramy
udostępnienie ważnych
zabytków kościelnych
w województwie zlińskim

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.
(Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian 3:16-17)

Velehrad
To ważne centrum religijne i miejsce, gdzie odbywają się pielgrzymki, zebrania oraz obchody świąt Cyryla i Metodego. Wielką
nadzieją dla odnowy duchowej oraz cielesnej słynnego Velehradu stała się wizyta głowy Kościoła katolickiego, papieża Jana
Pawła II. Velehrad ponownie oficjalnie nazwano mostem pomiędzy Wschodem i Zachodem. Właśnie w tym miejscu po raz pierwszy w Czechach zbudowano dom dla pielgrzymów i dom rekolekcyjny, którego powstanie zaproponował arcybiskup i poseł
Zgromadzenia Narodowego, odnowiciel Velehradu dr Antonín Cyril Stojan (1851-1923).
Odsyłacz: www.velehrad.cz , www.stojanov.cz

Kompleks klasztoru z bazyliką Wniebowzięcia Marii Panny i świętych
Cyryla i Metodego
Kompleks obejmuje przepiękna barokowa bazylika z otaczającymi ją budynkami byłego klasztoru cystersów. W jej podziemiach znajduje się lapidarium z kryptami. Bazylikę wraz z kompleksem ogłoszono w kwietniu 2008 narodowym zabytkiem kultury. Uwagę warto poświęcić sklepieniu z malowidłami autorstwa Ignacego Egsteina, które optycznie podwyższają sufit o dwa
piętra. Godny uwagi jest również fresk przedstawiający chrzest króla Świętopełka, który zaprosił kaznodziejów Cyryla i Metodego na Morawy. Za unikat traktuje się 2 rzeźbione ławy barokowe z 60 rzeźbami wyobrażających świętych i aniołów bogato
zdobione plastyczną dekoracją ornamentalną.
Czy wiesz, że...
„Tej słynnej bazylice w Velehradzie nadajemy wyróżnienie Złota róża”, ogłoszono w Watykanie dnia 28 czerwca 1985 roku,
w siódmym roku pontyfikatu Jana Pawła II. Złotą różę można zobaczyć wystawioną na ołtarzu w bazylice i na podwyższeniu
w dniu obchodów świętych Cyryla i Metodego.
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Velehrad, Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad
velehrad@jesuit.cz, www.farnostvelehrad.cz
Możliwość zwiedzania: maj – wrzesień: poniedziałek - piątek 9.00 - 12.00 i 13.00 - 16.00, przewodnika po bazylice można
zamówić pod numerem +420 603 793 532. Zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych,
koncertów oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:




1.

Uherské Hradiště, kościół św. Fr. Ksawerego – serce obszernego kompleksu (8 km)
Střílky, kościół Marii Panny z cmentarzem – wyjątkowy zabytek barokowy Střílky (22 km)
Uherský Brod, Kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny – wieża widokowa kościoła (25 km)

Svatý Hostýn
To ważne maryjne miejsce pielgrzymkowe o bogatej historii. W kompleksie Sv. Hostýna można zwiedzić również inne obiekty:
Kaplicę św. Jana Sarkandra, Drogę krzyżową zaprojektowaną przez Dušana Jurkoviča, wieżę widokową, elektrownię wiatrową,
muzeum w domu pielgrzyma i kaplicę wodną.

Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny - Ta cudowna świątynia z dwiema wieżami powstała w XVIII w.
na miejscu byłej kaplicy maryjnej. Wszystkie ściany bazyliki ozdobiono scenami z życia świętych czy z historii świątyni, które
są uszeregowane tematycznie i ikonograficznie. Namalowano tu około 900 postaci z twarzami, wiernie przedstawiono znaczące wydarzenia, ubiory z owych czasów czy stroje ludowe.
Czy wiesz, że...
dzięki swojemu umiejscowieniu w 718 m n. p. m. bazylika jest najwyżej położonym budynkiem kościelnym ze stałą administracją kościelną na Morawach?
Kontakt: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice pod Hostýnem, telefon: +420 573 381 693-4,
 	matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz, Římskokatolická duchovní správa (Rzymskokatolicka administracja kościelna),
Svatý Hostýn 107, 76 861 Bystřice p. Host., telefon: +420 573 308 161, fara@hostyn.cz
Kiedy można zwiedzać: maj i wrzesień: sobota 9.00 - 17.00, niedziele przeznaczone na nabożeństwa, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty); czerwiec – sierpień: niedziele przeznaczone na nabożeństwa, poniedziałek
tylko po uzgodnieniu, wtorek – sobota 9.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00. Zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów
religijnych, koncertów oraz innych imprez. Nabożeństwa w dni powszednie odbywają się o godz. 7.00, 9.15 i 11.00.

Bystřice pod Hostýnem - jest centrum kulturalnym i turystycznym. Genius loci miasta z jego historią wyrażono w kształcie rzeźby wodnej Marii Panny Zwycięskiej, opiekunki Moraw, nad fontanną na rynku. Kamienna fontanna symbolizuje czyste źródło w strumieniu życia miasta. Przebieg historii oznaczono w dziele symbolami przedstawiającymi fakty oraz
treści duchowe. Trzy źródła poprzez symbole archaniołów zapowiadają pochodzenie miasta, którego nazwa pochodzi właśnie
od płynącej wody. Odsyłacz: www.mubph.cz
Chvalčov - położony jest w turystycznie atrakcyjnym miejscu u podnóży Hostýna, gdzie rozpościerają się dwa rezerwaty przyrody i pomniki przyrody. Z historią miasta jak też jego okolicą można się zapoznać poprzez tablice informacyjne na ścieżce dydaktycznej pt. Chodnik Masarykowych. W dzielnicy Lázně można skorzystać z pobytów rehabilitacyjnych
i uzdrowiskowych. Odsyłacz: www.obec-chvalcov.cz
Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Zlín, Štípa, Kościół pielgrzymkowy pw. Narodzenia Marii Panny – ważne miejsce pielgrzymkowe (27 km)
Zlín, Kościół parafialny św. Filipa i Jakuba – wyjątkowa droga krzyżowa (39 km)
 Kroměříž, Kościół św. Jana Chrzciciela, Kościół św. Moritza, Kościół Wniebowzięcia Marii Panny – cenione kościoły
w mieś-cie wraz z zabytkami wpisanymi na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (37 km)



2.

Zlín
Jest siedzibą Urzędu woj. zlińskiego. Ważnym wydarzeniem w historii miasta było powstanie obuwniczej firmy rodziny Baťa.
Zlín dzięki rozwojowi firmy rósł i przemienił się w nowoczesne centrum przemysłowe wyróżniające się świetną unikatową architekturą funkcjonalistyczną. Wśród ciekawostek można wymienić wytwórnię filmową słynną z produkcji filmów animowanych
i trikowych połączonych z postaciami Karla Zemana czy Hermíny Týrlovej. Odsyłacz: www.zlin.eu

Kościół św. Filipa i Jakuba
został zbudowany już w XIV w., obecny wygląd nadano mu jednak dzięki przebudowie w II poł. IXX w. Wiszący nad ołtarzem
główny obraz poświęcony patronom kościoła został prawie cały zniszczony, dlatego na jego miejsce powieszono w 1876 r.
nowy obraz z warsztatu Josefa Kesslera (1825 – 1888). Został on w kościele do wielkiego remontu przeprowadzonego w latach
70. minionego wieku. Zastąpiła go jednak nowoczesna mozaika pokrywająca całą ścianę za ołtarzem i ściany boczne. Wyobraża życie Kościoła wraz z postaciami tych, którzy zostali specjalnie powołani do jego służby.
Czy wiesz, że...
drogę krzyżową w kościele św. Filipa i Jakuba stworzono w dwóch szeregach – w jednym przeznaczona jest do rozmyślania
i w drugim do modlitwy?
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, Sadová 149, 760 01 Zlín,
telefon: +420 577 120 02, fazlin-sfaj@ado.cz
Kiedy można zwiedzać: maj i wrzesień: sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty), czerwiec - sierpień: codziennie 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00; zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Kościół ewangelicki
zbudowany wg projektu architekta Vladimíra Karfíka doskonale koresponduje z „architekturą baťowską”, tj. prostą i funkcjonalistyczną architekturą Zlína.
Kontakt: Mgr. Petr Pivoňka, ksiądz, telefon: +420 577 210 004, +420 732 965 735, www.zlin.evangnet.cz
Kiedy można zwiedzać: maj - wrzesień: niedziela 13.00 - 17.00, sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty).

3.

Kościół pielgrzymkowy pw. Narodzenia Marii Panny (Zlín-Štípa)
z dołączonym do niego klasztorem rozpoczął budować Albrecht z Valdštejna ku czci swojej małżonki Lukrecji Nekšovej.
Po skończeniu budowy w XVIII w. klasztor stał się znaczącym miejscem pielgrzymkowym. Do świątyni przeniesiono cudowną
figurkę Marii Panny Štípskiej z starego kościoła w tej miejscowości. We wspaniałej uroczystości wzięło udział 35 tysięcy wiernych i mówi się, że „podczas przenoszenia miłosnej figurki pielgrzymi mogli zobaczyć niesamowite zjawisko na niebie: obok
słońca mocno świeciły dwie gwiazdy”. Wielu z naocznych świadków to godzinne objawienie na niebie uroczyście potwierdziło
swoim podpisem dnia 28 maja 1799 roku na pergaminowym arkuszu.

Czy wiesz, że...
organy w Štípie skonstruował w 1890 roku František Čapek z Maksem Zachistalem z Kremže i instrument ten należy do ich
największych i najlepszych zachowanych dziel?
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Štípa, Mariánské náměstí 12, 763 14 Zlín,
   telefon: +420 577 914 251, fastipa@ado.cz, www.stipa.cz
Kiedy można zwiedzać: maj - wrzesień: niedziela 13.00 - 17.00, poniedziałek - sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.
Kaplice w Zlínie i budynek byłego klasztoru
W I poł. XX w. zostały zbudowane nowe kaplice – kaplica św. Anny poświęcona w 1910 roku, kaplica św. Wacława w Kudlovie zbudowana na podstawie projektu architekta Františka Gahury, którą poświęcono w 1929 roku. Kilka lat później, tj. w 1938
roku dobudowano i poświęcono dom Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Bożego III Zakonu św. Franciszka, które opiekowały
się starymi ludźmi.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:




Uherské Hradiště, kościół św. Fr. Ksawerego – serce obszernego kompleksu jezuitów (27 km)
Svatý Hostýn, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny – najważniejsze maryjne miejsce pielgrzymkowe na Morawach (32 km)
Kroměříž, kościół św. Jana Chrzciciela, kościół św. Moritza. Kościół Wniebowzięcia Marii Panny – dostojna architektura
„hanackich Aten“ (30 km)

4.

Tečovice
Gmina wzmiankowana już w 1141 roku. Miejsce to zostało zasiedlone już w okresie paleolitu, neolitu i epoki brązu oraz
żelaza. W Tečovicach kiedyś istniała twierdza z kościółkiem zastąpionym przez kościół św. Jakuba Większego, który dziś jest
najstarszym zabytkiem woj. zlińskiego. Odsyłacz: www.tecovice.cz

Kościół św. Jakuba Większego
Zbudowano go ok. 1260 roku w stylu romańskim, później przebudowano w stylu gotyku i baroku. Niepodpiwniczony
jednopiętrowy budynek ze ścianami o grubości 1,2 m składa się z prezbiterium, nawy i zakrystii i orientowany jest na wschód.
Nawa z prezbiterium zdobione są oryginalnymi ściennymi malowidłami. Freski te powstały ok. XIV w. i ozdobiono nimi całą
nawę oprócz przedniej ściany. Wyjątkowe wyposażenie kościoła stanowią jedyna na Morawach gotycka ambona i kamienna
chrzcielnica z XIII w.

Czy wiesz, że...
herb gminy Tečovice przedstawia muszlę – symbol św. Jakuba Większego, patrona tego kościoła?
Za symbol pielgrzymów wędrujących do Santiaga de Compostela uważa się muszlę św. Jakuba. Pochodzenie muszli
związane jest z legendami, gdy św. Jakub cudem uratował ludzi.

Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156, 763 02 Zlín-Malenovice,
tel.: +420 731 604 304, fazlin-malenovice@ado.cz, www.farnostmalenovice.cz

Kiedy można zwiedzać: maj - wrzesień: sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty); zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów
religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
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Zlín, Štípa, Kościół pielgrzymkowy pw. Narodzenia Marii Panny – ważne miejsce pielgrzymkowe (15 km)
Zlín, Kościół parafialny św. Filipa i Jakuba – wyjątkowa droga krzyżowa (10 km)
Provodov, kościół barokowy Panny Marii Śnieżnej – ważne miejsce pielgrzymkowe (19 km)

Luhačovice
Słyną z naturalnych źródeł leczniczych, dobroczynnego klimatu, bogatego życia kulturalnego oraz towarzyskiego, przyjemnego i niepowtarzalnego środowiska. Luhačovice to największy i najbardziej popularny kurort na Morawach. Goście zachwycają się wyjątkowym bogactwem przyrody i ludzkiej umiejętności, dzięki której przywracano chorym nie tylko zdrowie, lecz także
radość życia. Leczeniu sprzyja też piękne otoczenie, wszechobecna sztuka i cudowna architektura.
Odsyłacz: www.mesto.luhacovice.cz

Kościół świętej Rodziny
należy do grupy nowo zbudowanych kościołów po 1989 roku. Podczas swojej wizyty w Velehradzie papież Jan Paweł II
poświęcił 22 kwietnia 1990 kamień węgielny z napisem „św. Józefie, opiekuj się”. Podczas budowy zadecydowano, że kościoła zostanie poświęcony świętej Rodzinie. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1996 r. i 12 lipca 1997 poświęcił go arcybiskup
ołomuniecki abp Jan Graubner. Nowoczesny budynek posiada nawę o wysokości 12 m, 22-metrową wieżę, w której powieszono trzy dzwony nazywające się św. Rodzina, Maria Panna i św. Józef. Kościół powstał wg projektu inż. arch. Michala Brixa i
inż. arch. Petra Franty. W jego pobliżu wypływa źródło mineralne św. Józefa.

Kaplica pałacowa świętego Józefa
Kaplica znajduje się w budynku pałacu, który należał do szlacheckiego rodu Serényiów. Od 1785 r. służyła jako kościół parafialny. Ołtarz główny jest poświęcony św. Józefowi, został konsekrowany w 1866 r. i znajdują się w nim relikwie świętych męczenników: Krystyna, Prospera i Wincenta. Ołtarz posiadał trzy wnęki, w których znajdowały się rzeźby św. Józefa, Boskiego Serca Jezusa i Najświętszej Maryi Panny; dzisiaj odrestaurowany i używany w
zależności od potrzeb. W dzisiejszych czasach kaplica jest wykorzystywana w czasie nabożeństw okolicznościowych.
Czy wiesz, że...
parafia zarządza też kaplicą Marii Panny przy Domu Augustianów, w którym w latach 1922 i 1926 sławny czeski kompozytor Leoš Janáček napisał słynne dzieła wpływające do dziś na światową twórczość kompozytorów - operę „Przygody liska
Chytruska“ oraz słynną Mszę Głagolicką.
Kontakt: Římskokatolická farnost Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice
tel./fax: +420 577 133 897, tel. kom. +420 734 435 099, faluhacovice@ado.cz; www.luhacovicefarnost.cz
Kiedy można zwiedzać kościół św. Rodziny: maj – wrzesień: dni powszednie i soboty: 10.00 – 12.00 i 13.00 – 17.00, niedziele 13.00 – 17.00, w czasie obrzędów kościelnych, koncertów i innych wydarzeń zwiedzanie nie jest możliwe.
Kiedy można zwiedzać kaplicę pałacową świętego Józefa: maj - wrzesień: każda środa od 13.00 do 17.00.

6.

Provodov
Wśród pagórków regionu Luhačovickie Zálesí położona jest gmina o bogatej historii i nadzwyczajnych zabytkach. Pierwsza
pisemna wzmianka z 1412 roku podaje, że Provodov należał do zamku Světlov. Nazwa ta prawdopodobnie pochodzi od
najstarszych obywateli, którzy pomagali podróżnym w przechodzeniu przez góry, przez które było ciężko przejść.
Odsyłacz: www.provodov.cz

Kościół Marii Panny Śnieżnej
pochodzi z 1750 roku i położony jest w miejscu pielgrzymkowym o nazwie Malenisko. W pobliżu wypływa źródło, spod kościoła prowadzi droga krzyżowa z kaplicą. Nad ołtarzem powieszono wyjątkowy obraz Matki Bożej karmiącej piersią. Z miejscem
związana jest legenda o ciężko chorym właścicielu posiadłości luhačovickiej, hrabim Serenyi. Ksiądz z Pozlovic przekazał mu
wiadomość od młynarki z Provodova, że Panna Maria go wyleczy, tylko chce, żeby na Malenisku przy źródle rozkazał zbudować kaplicę. Hrabia Serenyi obiecał to, za niedługo wyzdrowiał i kazał zbudować najpierw drewnianą kaplicę, później murowaną. Kaplica w Provodovie stała się miejscem pielgrzymek z okolicy. Pielgrzymów przybywało, w związku z czym została
w 1750 r. przebudowana na mały kościółek w stylu barokowym, który tu dla pielgrzymów stoi do dziś.
Czy wiesz, że...
obraz z podobizną Matki Bożej karmiącej piersią to jedyny takiego rodzaju obraz w Europie środkowej pochodzący od nieznanego autora przywieziony do Provodowa z Wiednia w 1710 roku? Do dziś wisi nad głównym ołtarzem kościoła.
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost, 763 45 Provodov 200, plebanią zarządzają Želechovice,
telefon: +420 577 901 990, faprovodov@ado.cz
Kiedy można zwiedzać: maj – wrzesień: sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty); w innym terminie trzeba dzwonić: +420 604 645 254, zwiedzanie nie
jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Zlín, Štípa, Kościół pielgrzymkowy pw. Narodzenia Marii Panny – ważne miejsce pielgrzymkowe (18 km)
Zlín, Kościół parafialny św. Filipa i Jakuba – wyjątkowa droga krzyżowa (13 km)
 Uherský Brod, Kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny – wieża widokowa kościoła (25 km)



7.

Kroměříž
Już od dawna służy za centrum kultury duchowej i sztuki. Oprócz miejscowych historycznych ogrodów z Pałacem arcybiskupim wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO pałac kryje też inne skarby. W unikatowej galerii wystawiony jest
najlepszy obraz Tycjana Vecelliego Apollo i Marsjasz. Biblioteka zaś ukrywa jedne z najcenniejszych czeskich historycznych
zbiorów, a kolekcja monet i medali należy po watykańskiej do najbardziej znaczących bitych kolekcji kościelnych na świecie.
Odsyłacz: www.mesto-kromeriz.cz

Kościół św. Jana Chrzciciela
to pokaz szczytowego budownictwa z okresu baroku na Morawach. Wnętrza kościoła udekorowano unikatowym zdobieniem, gdy fresk razem z obrazami na ołtarzach stwarzają ideową całość. Nad jednolitą dekoracją wnętrz odnoszącą się do
obchodów św. Jana Chrzciciela pracowali najlepsi morawscy artyści z okresu baroku.
Kiedy można zwiedzać: maj – wrzesień: niedziela 13.00 - 17.00, poniedziałek - sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00,
zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Kościół św. Moritza
Zlecił zbudować ołomuniecki biskup Bruno ze Schauenburgu w XIII w., i założył przy nim kapitułę kolegiacką. Kościół kilka
razy znacznie przebudowano, zwłaszcza po wojnach husyckich i wojnie trzydziestoletniej, gdy w IXX w. mu ponownie nadano
wygląd gotycki. Należy do największych oraz najważniejszych zabytków w Czechach.

Kiedy można zwiedzać: maj i wrzesień: sobota: 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00 i niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty), czerwiec – sierpień: poniedziałek – sobota 10.00 - 12.00 i niedziela
13.00 - 17.00; zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo náměstí 5, 767 01 Kroměříž, (zarządza obiema
kościołami), telefon: +420 573 338 952, www.svmoric.net

8.

Kroměříž
Kościół Wniebowzięcia Marii Panny
pochodzi z wczesnego średniowiecza, tylko że po szeregu przebudów z oryginalnego kościoła zachował się tylko środek
wieży z elementami muru otaczającego nawy. Dzisiejszy wygląd z barokowymi wnętrzami nadał mu w latach 1724-1736
Ignacy Cyrani von Bolleshaus. Kościół zbudowano na planie wg wzoru praskiej świątyni jezuitów św. Klemensa.

Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž, Riegrovo nám. 165, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 338 974, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz, www.farnostpm.cz

Kiedy można zwiedzać: maj i wrzesień sobota 10.00 – 12.00 i 13.00 – 17.00 i niedziela 13.00 - 17.00, w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty), czerwiec - sierpień: poniedziałek – sobota 10.00 - 12.00 i niedziela
13.00 - 17.00; zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Czy wiesz, że...
produkcja wina mszalnego w historycznych piwnicach pod Pałacem arcybiskupim ma już 735letnią tradycję? Wino dojrzewa w drewnianych beczkach różnej wielkości, z których największa pomieści 19100 litrów a najstarsza pochodzi z 1805 roku.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Zlín, Štípa, Kościół pielgrzymkowy pw. Narodzenia Marii Panny – ważne miejsce pielgrzymkowe (28 km)
Svatý Hostýn, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny – najważniejsze maryjne miejsce pielgrzymkowe na Morawach (30 km)
 Střílky, kościół Marii Panny z cmentarzem – wyjątkowy zabytek barokowy (25 km)



9.

Holešov
Położony jest w miejscu skrzyżowania dawnych dróg handlowych – od Dunaju do Opawy (część szlaku bursztynowego)
i z Bílých Karpat w kierunku Přerova. Dominantą miasta jest zamek z okresu wczesnego baroku z przepięknym francuskim parkiem zamkowym z unikatowym systemem wodnym w kształcie trójzębu Neptuna. Do znaczących zabytków należy także Stara
synagoga znana pod nazwą Synagoga im. Szacha należąca do najstarszych i najlepiej zachowanych zabytków swojego rodzaju w Czechach. Odsyłacz: www.holesov.cz

Kościół Wniebowzięcia Marii Panny
Stoi w miejscu byłego kościółka pochodzącego prawdopodobnie z XIV w. Dzisiejszy wygląd barokowych wnętrz nadał mu
włoski architekt Filibert Luchesse na pocz. XVIII w. Kościół tworzą trzy nawy i jedna wieża. Dobudowano do niego Czarną
kaplicę - cenne dzieło służące za grobowiec rodzin Rottałów i Wrbnów, które dekorowane jest dziełami rzeźbiarza Bohumíra
Friča. Zdobienie wnętrz jest proste i wyobraża uczucie bólu oraz radości przedstawianych postaci. Główny ołtarz ze sceną
Wniebowzięcia Marii Panny nie jest malowany, jak bywa zazwyczaj, ale stworzono go w stiuku w 3 częściach (Panna Maria
z Jezusem, Duch święty i Bóg Ojciec). Odsyłacz: www.rkfholesov.ic.cz
Czy wiesz, że...
Holešov związany jest z pracą duszpasterską księdza św. Jana Sarkandra, który wg legendy uratował miasto przed najazdem
lisowczyków i którego Jan Paweł II kanonizował w 1995 roku?
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Holešov, nám. E. Beneše 40, 769 01 Holešov, tel.: +420 739 246 037,
dekanatholesov@ado.cz, www.farnost.biz
Kiedy można zwiedzać: maj – wrzesień: sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 16.00, niedziela: 10.30 -16.00 (w czasie świąt
państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty), zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów
religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Kościół filialny św. Anny
wchodzi w skład terenu przedpałacowego i chodzi o jednonawową budowlę barokową z ołtarzem głównym poświęconym św. Annie
(jest zbudowany z cegły, podobnie jak pozostałe ołtarze w kościele). W nawie kościelnej znajduje się 16 dębowych ławek z trzema
figurkami przedstawiającymi rzemieślników. Główna fasada kościoła św. Anny posiada prostą, czteroboczną wieżę. Kościół był wiele
razy restaurowany i przebudowywany. Dzisiejszy wygląd kościoła pochodzi z lat 1963-1971, z czasów działalności O. Františka
Alexa, kiedy obiekt był renowowany.

10.

Chropyně
Wg legendy urodził się tu bajkowy król Ječmínek. Herb miasta tworzy czerwona tarcza, w jej środku umieszczono wydrę
trzymającą w pysku szczupaka. W 1616 r. Chropyně przeszła w majątek arcybiskupstwa ołomunieckiego i od tego roku
datuje się pochodzenie pałacu - dominanty miasteczka. Po 1989 r. zwrócono pałac Arcybiskupstwu ołomunieckiemu, obecnie zarządza nim miasto Chropyně z Muzeum Kroměřížska. Miejsce to jest również związane z najbardziej znanym czeskim
malarzem kubistycznym Emilem Fillą, który się tu urodził. Odsyłacz: www.muchropyne.cz

Kościół św. Idziego
Kościół zbudowany w stylu baroku, tzw. józefińskim, otrzymał nazwę po opacie św. Idzim. Polecił go zbudować arcybiskup
ołomuniecki Maxmilián Hamilton w 1772 r., na pamiątkę umieszczono jego herb na sklepieniu przed prezbiterium. Ozdobą
kościoła są ambona i szczególnie mistrzowsko stworzona chrzcielnica nieznanego autora z wyobrażeniem chrzczenia Jezusa
przez św. Jana Chrzciciela (rzeźby naturalnej wielkości).
Czy wiesz, że...
Ječmínek bywa bezpośrednio w pałacu chropyňskim, w sali, którą po nim nazwano? Ukrywa się w starym ciężkim stole,
który jest dla niego cały czas nakryty. Jeżeli ktokolwiek ze zwiedzających w niego zapuka i jest dobrym człowiekiem, rzekomo Ječmínek mu się odezwie.
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Chropyně, Komenského 31, 768 11 Chropyně,
telefon: +420 739 344 061, fachropyne@ado.cz, www.muchropyne.cz
Kiedy można zwiedzać: maj – wrzesień: sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty), inny termin trzeba uzgodnić dzwoniąc pod: +420 603 747 898.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Kroměříž: kościół św. Jana Chrzciciela, kościół św. Moritza, kościół Wniebowzięcia Marii Panny – znaczące budynki
w mieście – razem z zabytkami wpisanymi na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (9 km)
 Střílky, kościół Marii Panny z cmentarzem – wyjątkowy zabytek barokowy (36 km)
 Uherské Hradiště, kościół św. Fr. Ksawerego – serce obszernego kompleksu jezuitów (44 km)


11.

Střílky
Gmina słynie z swojej historii, wyjątkowych zabytków architektonicznych oraz barokowej siedziby rodziny Petřvaldskich.
Do najbardziej cennych zabytków należy renesansowy pałac, w którym umieszczono siedzibę szkoły filozofii wschodniej, oraz
unikatowy cmentarz barokowy. Odsyłacz: www.strilky.eu

Kościół parafialny Wniebowzięcia Marii Panny
Zbudowany został w latach 1744 - 1769. Jego założyciel Antonín Amand Petřvaldský nie doczekał się jego zakończenia, bo
zmarł w 1762 roku. W testamencie jednak nakazał swoim dziedzicom, żeby rozpoczęty budynek skończyli, a oni jego polecenie spełnili. Kościół dobudowano za czasów dziedzica Františka Josefa Kuenburka. Główny ołtarz zbudowano na wzór ołomunieckiej katedry św. Wacława, na ołtarzach bocznych umieszczono cenne obrazy autorstwa Ignáca Raaba. Za wartościowe dzieła sztuki uważa się oryginalne barokowe organy skonstruowane przez Františka Siebera, którego dzieła zachowały się
tylko w kilku egzemplarzach. Inne dzieło sztuki to chrzcielnica z wielkim krzyżem i korpusem Ukrzyżowanego z I poł. XVIII w.
z marmuru z pobliskich Cetechovic.

Cmentarz w Střílkách
To perła sztuki budowlanej oraz rzeźbiarskiej z okresu baroku. Ze względu na jej oryginalną architekturę i dekorację rzeźb
stanowi wyjątkowe dzieło nie tylko na Morawach, ale w całych Czechach. Cmentarz zlecił zbudować hrabia Antonín Amand
Petřvaldský w XVIII w. w celu pochówku jego rodu. Obszar cmentarzyska ograniczony jest murem w kształcie kwadratu, schodami frontowymi i kaplicą pogrzebową. Mur z elementami architektonicznymi uzupełniony jest rzeźbami przedstawiającymi
alegorię śmierci i rezurekcji. Przy wejściu stoi przepiękna postać wartownika cmentarza, anioła z popielnicą, tarczą i prętami,
z jasnym przesłaniem: Pamiętaj człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz!
Czy wiesz, że...
zamkniętą przestrzeń cmentarza umieszczoną pod glebą przeznaczoną do pochówku pokryto murem w formie wielkiej patelni
z przemyślnym technicznym rozwiązaniem systemu wentylacyjnego i kanalizacyjnego, co powoduje szybki rozkład martwych ciał?
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Střílky, Koryčanská 60, 76804 Střílky, telefon: +420 573 375 077, fastrilky@ado.cz
Kiedy można zwiedzać: maj - wrzesień: sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty), inny termin trzeba uzgodnić dzwoniąc pod: +420 573 375 077, zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:




Kroměříž: kościół św. Jana Chrzciciela, kościół św. Moritza, kościół Wniebowzięcia Marii Panny – cenione kościoły
w mieście – razem z zabytkami wpisanymi na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (25 km)
Uherské Hradiště, kościół św. Fr. Ksawerego – serce obszernego kompleksu jezuitów (27 km)
Velehrad, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny i św. Cyryla i Metodego – ważne miejsce pielgrzymkowe (22 km)

12.

Rajnochovice
To turystyczny obszar z dobroczynnym klimatem porównywalnym z alpejskim, długą tradycją produkcji ceramiki rajnochovickiej i tartakiem, który ciągle pracuje od ponad 100 lat. Najcenniejszym zabytkiem i miejscem pielgrzymkowym jest kościół
Narodzenia Marii Panny i św. Anny. Odsyłacz: www.rajnochovice.cz

Kościół narodzenia Marii Panny i św. Anny
świątynię barokową polecił zbudować biskup ołomuniecki i kardynał Schrattenbach w 1716 r. Kościół jest oryginalnym klejnotem architektonicznym, jakiego nie ma w całej okolicy, i nazywano go „katedrą wołoską”. Organy z pierwotną szafą barokową
pochodzącą z 1720 r., jedną z najstarszych na Morawach, ozdobiono postacią króla Dawida z aniołkami grającymi na historycznych instrumentach muzycznych – kornetach. Odbywa się tu odpust św. Anny (w niedzielę po dniu św. Anny, tj. 26.7.),
ale wierzący przychodzą też w święta maryjne. W pobliżu kościoła znajduje się studzienka z dobrą wodą i barokowa plebania
przekształcona na ośrodek dla młodzieży.

Czy wiesz, że...
w latach 1897 - 1907 mieszkał w gminie wybitny botanik i znawca karpackiej i podhostyńskiej flory František Gogela?

Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost, 76871 Rajnochovice 12,
telefon: +420 573 391 156, farajnochovice@ado.cz, pristav@centrum.cz
Kiedy można zwiedzać: maj - wrzesień: sobota 10.00-12.00 i 13.00 – 17.00, niedziela 13.00 - 17.00,
(w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty), inny termin trzeba uzgodnić:
+420 573 391 156, +420 731 621 205, zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów
oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Svatý Hostýn, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny – najważniejsze maryjne miejsce pielgrzymkowe na Morawach (18 km)
Kroměříž: kościół św. Jana Chrzciciela, kościół św. Moritza, kościół Wniebowzięcia Marii Panny – cenione kościoły
w mieście – razem z zabytkami wpisanymi na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO (40 km)
 Zlín, Štípa, Kościół pielgrzymkowy pw. Narodzenia Marii Panny – ważne miejsce pielgrzymkowe (25 km)



13.

Uherské Hradiště
miasto to stanowi naturalne centrum regionu Slovácko. Jest to obszar charakteryzujący się swoistym folklorem, genius loci
Velehradu, Veligradu – centrum Rzeszy Wielkomorawskiej w miejscu dzisiejszego Starego Města, zamku Buchlov, pałacu
Buchlovice i innych zabytków, dzięki którym region staje się atrakcyjny. Bogata kultura skupia się wokół Slováckiego teatru,
Slováckiego muzeum z bogatymi kolekcjami etnograficznymi, Klubu kultury, Szkoły średniej artystycznej czy innych instytucji kultury. Odsyłacz: www.mesto-uh.cz

Kościół św. Franciszka Ksawerego
należy do kompleksu jezuitów. Zastąpił zburzony w 1686 r. kościół św. Jerzego i został dobudowany do już skończonego domu
jezuitów na wodonośnym podkładzie. Budowę przeprowadzono w sposób używany w Wenecji, gdzie system drewnianych pali
i rusztowań zapobiega opadaniu budowli. Po powodzi w 1997 r. drewniane zużyte fundamenty zostały wymienione sposobem
betonowego wstrzykiwania. Nad głównym ołtarzem znajduje się obraz św. Franciszka Ksawerego praskiego malarza Jana
Jiřígo Heintschego. Do grobowca przed głównym ołtarzem przeniesiono szczątki założycielki ośrodka Kateřiny Zoubkovej
ze Zdětína. W jednej z krypt umieszczone są prochy 23 jezuitów zmarłych podczas epidemii dżumy.

Czy wiesz, że...
na obszarze dzisiejszego Uherskiego Hradišta i Starego Města powstało w VIII i IX w. jedno z najważniejszych centrów
Rzeszy Wielkomorawskiej?
Kontakt: Parafia – Farní úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 36, 686 01 Uherské Hradiště,
telefon: +420 572 552 824, fauherskehradiste@ado.cz, www.farnostuh.cz
Kiedy można zwiedzać: maj - wrzesień: niedziela 13.00 - 17.00, w poniedziałek zamknięte, wtorek - sobota 10.00 - 12.00
i 13.00 - 17.00, zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Uherský Brod, Kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny – wieża widokowa kościoła (25 km)
Velehrad, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny i św. Cyryla i Metodego – ważne miejsce pielgrzymkowe (8 km)
 Střílky, kościół Marii Panny z cmentarzem – wyjątkowy zabytek barokowy (27 km)



14.

Uherský Brod
Tętniące życiem miasto o bogatej historii położone jest na pograniczu morawsko-słowackim. Nazywano je bramą do Bílych Karpat i Słowacji. Najbardziej znanym rodakiem był też dla Polaków ważny Jan Amos Komenský, który przebywał też
w Lesznie. Odsyłacz: www.ub.cz

Kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny
stanowi dominantę rynku z pocz. XVIII w. świątynia barokowa została 50 lat później wzbogacona o 60-metrową więżę
z zegarem i czterema dzwonami. Fasadę kościoła zdobi herb książąt z Kounic-Rietberku, tarcza rzeźby barokowej Chrystusa
błogosławiącego miasto i czterej ewangeliści. Wnętrza kościoła kryją siedem ołtarzy ze sztucznego marmuru. Główny ołtarz
zdobi obraz Niepokalanego Poczęcia Marii Panny z wizerunkiem Matki Boskiej z księżycem pod nogami. W dolnej części
obrazu przedstawiono scenę pojedynku aniołów ze złymi duchami.

Czy wiesz, że...
umieszczono tu prochy św. Fortunata, biskupa, który skomponował hymn ku czci Marii Panny i napisał życiorys św. Marcina?
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, 688 01 Uherský Brod,
telefon: +420 572 632 074, rkf.ub@katolik.cz, farnost.katolik.cz, www.dekanat.katolik.cz
Kiedy można zwiedzać: maj - wrzesień: sobota - 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, niedziela - 13.00 - 17.00, (w czasie świąt
państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty); zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów
religijnych, koncertów oraz innych imprez.
Warto odwiedzić kolejne piękne świątynie w Uherskim Brodzie ukrywające tajemnice:
Kościół Dominikanów Wniebowzięcia Marii Panny z niepowtarzalnymi wnętrzami
Kościół Mistrza Jana Husa – najstarszy budynek w mieście

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Uherské Hradiště, kościół św. Fr. Ksawerego – serce obszernego kompleksu jezuitów (18 km)
Velehrad, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny i św. Cyryla i Metodego – ważne miejsce pielgrzymkowe (25 km)
 Provodov, kościół barokowy Panny Marii śnieżnej – ważne miejsce pielgrzymkowe (19 km)



15.

Vsetín
Miasto o swoistym i szczególnym charakterze z kilkoma zabytkami i bogatym życiem kulturalnym. W tym regionie urodziło
się wielu plastyków, którzy utrwalili urok regionu w setkach obrazów i rzeźb. Tradycje kultury ludowej już od kilkudziesięciu
lat podtrzymywane są przez wołoskie zespoły pieśni i tańca. Odbywają się tu cyklicznie imprezy, z których trzeba wymienić
„Valašské záření”, międzynarodowy festiwal folkloru „Vsetínský krpec”, konkurs fotograficzny „Interfotoklub”, festiwal jazzu
„Jazzový festival” lub „Letní filmový maraton”. W Vsetínie ma początek ścieżka dydaktyczna po okolicach miasta pt. „Okolím
Vsetína” i prowadząca wokół stawów pt. „Semetínské rybníky”.
Odsyłacz: www.vsetin.eu

Kościół Wniebowzięcia Marii Panny
Nietypowy budynek kościelny z epoki baroku okresu „po Białej górze” z końca XVII w. miał najpierw inne przeznaczenie. Właściciel posiadłości hrabia Jiří Illésházy miał zamiar zbudować nowy pałac, tylko że po spaleniu pierwotnego drewnianego kościółka z plebanią w 1683 r. podarował nieskończoną budowlę pałacu kościołowi katolickiemu. Po niezbędnej adaptacji kościół został poświęcony w 1689 r. Z oryginalnego pałacu zachowały się obronne baszty ze strzelnicami (rarytas na skalę środkowoeuropejską) i na zachodnim murze resztki konsoli planowanego balkonu. Podczas przebudowy w IXX w. wieża kościoła
została zakończona cebulową kopułą z trzema nowymi dzwonami.
Czy wiesz, że...
w skład plebani wchodzi także kaplica szpitalna poświęcona św. Róży z Limy. Zbudowano ją na pocz. XX w. na życzenie Rosy
Thonetovej z rodziny produkującej meble Thonet?
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Vsetín, Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 1,
telefon: +420 571 411 692, favsetin@ado.cz, www.farnost-vsetin.ic.cz
Kiedy można zwiedzać: maj i wrzesień: sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt
państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty); czerwiec - sierpień: codziennie: 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00,
zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Zlín, Štípa, Kościół pielgrzymkowy pw. Narodzenia Marii Panny – ważne miejsce pielgrzymkowe (32 km)
Svatý Hostýn, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny – najważniejsze maryjne miejsce pielgrzymkowe na Morawach (30 km)
 Zašová, Kościół pielgrzymkowy Marii Panny Zašovskiej – miejsce pielgrzymkowe w regionie Wołoszczyzny Morawskiej (25 km)
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Rožnov pod Radhoštěm
Nowoczesne centrum turystyczne oraz kulturalne słynące przede wszystkim z skansenu „Valašské muzeum v přírodě”.
Muzeum w plenerze składa się z zespołu drewnianych budynków ludowych. Dzięki sztuce ludowej rozwija się bogata tradycja kulturalna przekazywana dalej przez zespoły etnograficzne, grupy muzyczne, chóry i plastyków. Odsyłacz: www.roznov.cz

Kościół Wszystkich świętych
Kościół w XVIII w. zastąpił drewniany kościółek. Jest to jednonawowy budynek o długości 35 m, szerokości 14 m i wysokości 15 m z 30-metrową wieżą. Nie znamy architekta a plany budynku nie zostały odnalezione. Wnętrza wraz z wyposażeniem
kilkakrotnie doznały zmian w IXX w. Do najcenniejszych zabytków należy ołtarz z obrazem Wszystkich świętych. Nad ołtarzem w medalionie umieszczono trzech aniołów wyobrażających wiarę, nadzieję oraz miłość. W kolejnych umieszczono podobizny czterech ewangelistów. Z trzech dzwonów w wieży kościoła przez wszystkie wojny oraz niepokoje zachował się do dziś
dzwon odbijający podczas pogrzebów przezywany „Barborka” (Basia), który nabyto dla pierwotnego drewnianego kościółka.

Czy wiesz, że...
Wołoskie muzeum w plenerze to najstarsze i największe swojego rodzaju muzeum w Europie środkowej? Powstało w 1925 r. i
co roku odwiedza go ponad pół miliona zwiedzających?
Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: +420 571 654 889, e-mail: faroznovpr@ado.cz, www.roznov.cz
Kiedy można zwiedzać: maj: weekendy: 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie
same jak w soboty); czerwiec – wrzesień: niedziela 13.00 - 17.00, poniedziałek - sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, zwiedzanie nie jest możliwe podczas odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Svatý Hostýn, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny – najważniejsze maryjne miejsce pielgrzymkowe na Morawach (43 km)
Velké Karlovice, Kościół Marii Panny śnieżnej – budynek drewniany zbudowany na planie krzyża (20 km)
 Zašová, Kościół pielgrzymkowy Marii Panny Zašovskiej – miejsce pielgrzymkowe z budynkiem byłego klasztoru (8 km)
 Turzovka – „Słowackie Lourdes“ – maryjne miejsce pielgrzymkowe (50 km)
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Velké Karlovice
To gmina położona w Obszarze chronionego krajobrazu Beskidy, która jest atrakcyjna zwłaszcza dzięki pięknej przyrodzie,
gościnności, folklorowi i wyjątkowym zabytkom ludowym, dlatego poprzez swoją ofertę stanowi różnorodne centrum turystyczne. Pod Trojačką wypływa rzeka Vsetínská Bečva, w dolinie Leskové na stoku grzbietu górskiego Lemešná zachowała
się część puszczy Razula z pierwotnym porostem jodły i buku i wieloma chronionymi gatunkami roślin.
Odsyłacz: www.velkekarlovice.cz

Kościół Panny Marii śnieżnej
to drewniany budynek na planie krzyża i po środku z wieżyczką z dwiema dzwonami. Wcześniej wnętrza kościoła, ściany ani
ławki, nie były pokryte chroniącym lakierem. Przed 1900 r. pomalowano cały kościół białą farbą olejną, w 1928 r. powłoka ta
została przerobiona i zachowała się do dziś. Oryginalny ołtarz w 1894 r. zamieniono na ówczesny. Wygląd oryginalnego ołtarza
możemy zobaczyć na ścianie obok bocznego ołtarza św. Jana Nepomucena. Cały kościółek przedstawia monumentalną budowlę z mistrzowsko opracowanym drewnem.

Czy wiesz, że...
budynek kościoła posiada 24 kąty?

Kontakt: Parafia - Římskokatolická farnost Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice 274,
telefon: +420 571 444 019, mobil: +420 736 522 834, favelkekarlovice@ado.cz
Kiedy można zwiedzać: maj i wrzesień: sobota: 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00 i niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty), czerwiec – sierpień: poniedziałek – sobota 10.00 - 12.00 i niedziela
13.00 - 17.00, inny termin trzeba uzgodnić: +420 571 444 019, +420 736 522 834, zwiedzanie nie jest możliwe podczas
odbywających się obrzędów religijnych, koncertów oraz innych imprez.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
Zašová, Kościół pielgrzymkowy Marii Panny Zašovskiej – miejsce pielgrzymkowe w regionie Wołoszczyzny Morawskiej (32 km)
Vsetín, Kościół Wniebowzięcia Marii Panny – budynek z epoki baroku okresu „po Białej górze” (26 km)
 Svatý Hostýn, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny – najważniejsze maryjne miejsce pielgrzymkowe na Morawach (42 km)
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Zašová
Znane miejsce pielgrzymkowe w regionie Wołoszczyzny Morawskiej. Do najbardziej znaczących imprez należy Odpust
zašovski "Zašovská pouť" odbywający się cyklicznie w pierwszą niedzielę lipca. Pielgrzymki o kilkuwiecznej tradycji zostały
zanotowane już w 1672 r. Oprócz doliny Stračky, miejsca pielgrzymkowego na łonie przyrody, do ciekawostek zalicza
się też umieszczone w zachodniej części gminy mokradło Pod Hájem zamieszkałe przez chronione gatunki ptaków,
wodnych zwierząt i roślin. Odsyłacz: www.zasova.cz

Kościół Nawiedzenia Marii Panny
Kościół zlecił zbudować w XVIII w. właściciel posiadłości w Rožnovie i Meziříču Karol Jindřich ze Žerotína, o czym świadczy
herb rodu Žerotínów umieszczony na fasadzie kościoła. Pielgrzymi przychodzą z prośbami do miłosiernego obrazu Marii Panny Zašovskiej umieszczonego na głównym ołtarzu kościoła. Już w 1710 roku zapisał dziejopisarz Středovský, że od dawna
obraz Marii Panny dokonuje cudów. Wiadomość o jednym z najstarszych wyzdrowień podaje obraz, który jako podziękowanie
za uzdrowienie polecił namalować meziříčski dziekan Ondřej Helmesiniho w 1707 r. Na kolejne wysłuchanie prośby wskazuje
obraz z 1745 r., gdy wg legendy doszło do uzdrowienia jednego niemego i jednego chromego dziecka. Obok kościoła zbudowano Klasztor Trynitarzy, obecnie Ośrodek dla osób niepełnosprawnych.
Czy wiesz, że...
miejsce pielgrzymkowe Stračka ze źródłem maryjnym opętane jest legendami o rycerzu, którego przed prześladowaniem
Tatarów uratowała Panna Maria?
Kontakt: Římskokatolická farnost Zašová, 756 51 Zašová 44,
telefon: +420 571 634 056, fazasova@ado.cz, www.zasova.net
Kiedy można zwiedzać: maj - wrzesień: sobota 10.00 - 12.00 i 13.00 - 17.00, niedziela 13.00 - 17.00, (w czasie świąt państwowych godziny otwarcia takie same jak w soboty); inny termin trzeba uzgodnić: +420 732 165 151

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami:
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Vsetín, Kościół Wniebowzięcia Marii Panny – budynek z epoki baroku okresu „po Białej górze” (27 km)
Zlín, Štípa, Kościół pielgrzymkowy pw. Narodzenia Marii Panny – ważne miejsce pielgrzymkowe (46 km)
Svatý Hostýn, Bazylika Wniebowzięcia Marii Panny – najważniejsze maryjne miejsce pielgrzymkowe na Morawach (38 km)

Velká Lhota
jest najwyżej położonym terenem w regionie Valašskiego Meziříčí i znajduje się 9 km na południowy wschód od miasta.
Gminę tworzą dwie części: Velká Lhota i Malá Lhota – obie pod Valašskim Meziříčí. Pierwsza pisemna wzmianka o gminie
pochodzi z 1374 r., gdy wymieniona jest jako część państwa Krásno, od 1411 r. jako część państwa rožnovskiego. Dědinský
potok, który przepływa przez gminę, wpływa do zapory Bystřički. Odsyłacz: www.velkalhota.cz

Drewniany tolerancyjny dom modlitwy
Jego historia jest związana z tzw. patentem tolerancyjnym cesarza Józefa II z 1781 r. Zakończył on długoletnie prześladowania protestantów. Rok po opublikowaniu tego patentu założony został na tutejszej Hrubej Lhocie zbór ewangelicki.
Nabożeństwa początkowo odbywały się w stodole Jiříego Fabiána. Później z ciężkich beli wzniesiono drewniany dom
modlitwy. Pierwsze nabożeństwa odbywały się w nim w 1783 r.
Dom modlitwy jest prosty, nieogrzewany, bez sztucznego oświetlenia, bez wieży. Cały budynek jest pokryty gontem. Jako
jedyny, z oryginalnymi podstawowymi cechami tolerancyjnych domów modlitwy, podlega państwowej ochronie zabytków.
Dom modlitwy wciąż jest czynny i odbywają się w nim coniedzielne nabożeństwa i inne obrzędy. Historię domu modlitwy
przedstawia książka Drewniany tolerancyjny dom modlitwy w Velkiej Lhocie, autorstwa Kateřiny i Pavla Křivohlavych (2003).
Czy wiesz, że…
w latach 1875-1895 działał tutaj autor Robaczków świętojańskich (Broučci, bajka, należąca do klasyki czeskiej literatury
dziecięcej), Jan Karafiát. O pobycie tego kaznodziei przypomina płyta upamiętniająca na budynku plebanii. Jego imię nosi
również, powstała w ostatnich latach, ścieżka dydaktyczna.
Kontakt: Zbór ČCE (Ewangelicki Kościół Czeskobraterski) Velká Lhota, Velká Lhota 30, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 638 007, tel. kom.: +420 737 478 624, e-mail: velka-lhota@evangnet.cz, www.velkalhota.cz
Kiedy można zwiedzać: maj – wrzesień: sobota: 10.00 – 12.00 i 13.00 – 17.00, niedziela: 13.00 – 17.00, w czasie obrzędów kościelnych, koncertów i innych wydarzeń zwiedzanie nie jest możliwe. Poza wymienionymi terminami możliwe jest
wcześniejsze, telefoniczne umówienie się na zwiedzanie.

Polecone miejsca, gdzie można zwiedzać zabytki z otwartymi bramami::




Rožnov pod Radhoštěm, Kościół Wszystkich Świętych i skansen (Valašskie muzeum w plenerze) (16 km)
Vsetín, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – barokowy budynek z okresu pobiałogórskiego (20 km)
Zašová, pielgrzymkowy Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – ważne miejsce pielgrzymkowe (21 km)

20.
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