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Divadlo představí příběhy pamětníků
Příběhy lidí z česko-německého pohraničí Lužických hor
ožijí na „divadelních
prknech“. Cílem projektu je obnova kostela v Petrovicích.
Příběhy českých a německých
pamětníků sesbírané v obcích
Petrovice a Lückendorf se stanou základem scénáře divadelního představení, které plánuje
uvést Centrum svaté Zdislavy
z Jablonného v Podještědí letos
v září v Petrovicích.
„Projekt vychází z potřeby opravit a oživit tamní kostel
Nejsvětější Trojice, což je podle

nás možné pouze tehdy, pokud
se nám podaří posílit sousedské kontakty jak v samotných
Petrovicích, tak s přeshraničním Lűckendorfem,“ říká Karel
Spal, jeden z animátorů projektu komunitního divadla v Jablonném. K tomu má podle jeho
slov sloužit právě projekt komunitního divadla, jenž propojí dva
soubory z obou stran hranice
a nechá děti i dospělé zpracovat
vyprávění místních pamětníků
různých generací do představení, které umožní zúčastněným
kreativně uchopit lokální minulost. Jeho premiéru uvidí návštěvníci Festiválku Petrovice
v prostorách místního kostela,
jehož program bude poskládán
z kulturních aktivit z obou stran
hranice. Půlroční intenzivní
práce s místními komunitami

má pak vést k založení spolku
pro obnovu kostela a veřejného
života.
„Příběhy si teprve necháváme vyprávět. Tento pátek nás
jedna rodačka z Lückendorfu
provede po třech místních vypravěčích. Naše otázky budou
směřovat na jejich dětství, oblíbené hry, písničky, poezii… Zeptáme se jich i na školu, na vztahy s rodiči a prarodiči, na to, jak
život dál plynul,“ prozrazuje
Karel Spal. Do projektu je zapojeno celkem 27 lidí (9 dospělých
a 18 dětí). „Sbírání rozhovorů a některé zkoušky probíhají společně, jinak pracujeme ve
dvou skupinách s českou a německou divadelní lektorkou,“
vysvětluje.
Divadelní Festiválek Petrovice je plánován na 17. září. V loň-

ském roce se tu z dobrovolného
vstupného vybralo na opravu
tamního kostela 2 981 Kč a 170
eur. Nové příběhy z Petrovic
a Lückendorfu budou reprízovány 18. září v Zittau a 24. září
v Lückendorfu.
„Dosud se podařilo položit na kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích novou střechu,
nyní chceme opět žádat Liberecký kraj a Ministerstvo kultury o peníze na střechu sakristie
a opravu průčelí kostela s oknem. Zároveň probíhá statický
a stavebně-historický průzkum,
plány kostela nám nakreslil architekt z Lückendorfu Detlef H.
Grösel. Velké díky patří i restaurátorovi Jiřímu Kdovínovi, který nám darem opravil hodinový
stroj a křtitelnici,“ dodává Karel
JANA MICHÁLKOVÁ
Spal.

Loreta Rumburk zve na velikonoční jízdy

www.dltm.cz

Velikonoční jízdy v Mikulášovicích a Horní Lužici dokumentuje výstava fotografií Iva
a Michala Šafusových, která
v těchto dnech probíhá v Loretě Rumburk. Mapuje pět
let obnovené tradice velikonočních jízd v Mikulášovicích
a přibližuje jízdy křižáků mezi cisterciáckým klášterem
v Mariensternu v Panschwitzu-Kuckau a Schweinerdenu.
Soubor čtyř desítek fotografií
zachycuje jezdce v cylindrech na
koních.
Velikonoční jízdy jsou starý zvyk, jehož kořeny sahají do
16. století. Říká se jim také Jízdy
křižáků nebo Jízdy kolem osení,
německy pak Osterreiten. Konají se vždy v neděli na Boží hod

Kalendář
DOKSANY
 Klášterní kostel Narození
Panny Marie: Eucharistická
pouť za kněžská a řeholní povolání první pátek v měsíci (4. 3.),
od 19.30 h modlitba růžence,
od 20.00 h mše svatá, adorace, eucharistický průvod, svátostné požehnání. Od března
do listopadu každý druhý pá-

Klášter v Mariensternu v Panschwitzu-Kuckau. Podstatou velikonočních jízd je předávání poselství o Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Snímek Ivo Šafus

tek v měsíci (11. 3.) od 18.00 h
pravidelná oslava sv. Anežky
České.
LIBEREC-RUPRECHTICE

 Fara: Modlitby matek –
diecézní setkání se koná 12. 3.
od 14.00 h ((Markova 299/4).
Zvány jsou všechny maminky, babičky, kmotry i duchovní matky. Program: 14.00 h –
slovo koordinátorek, společná
modlitba matek, dotazy, svě-

dectví, občerstvení, 18.00 h –
mše svatá. Modlitba novény
za setkání: 9 dnů před setkáním. Informace: J. Těmínová,
tel. 731 486 939.
LITOMĚŘICE

 Diecézní dům kardinála
Trochty a kino Máj: 51. diecézní
setkání mládeže 18.–19. 3. Program: začátek v pátek 18.00 h
mší svatou v kapli DDKT (Komenského 4), sobotní program

velikonoční. Letos se uskuteční
v neděli 27. března.
Jejich podstatou je předávání poselství o Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jezdci během
velikonoční jízdy drží krucifix
a církevní prapory a společně
zpívají duchovní písně o Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V současnosti se tyto jízdy pořádají
v Německu v oblasti mezi městy Budyšín, Hoyerswerda a Kamenz. V České republice pak
v Mikulášovicích na Šluknovsku
a v Lukavci na Novojičínsku.
Z výtěžku sbírek velikonočních jezdců se přispívalo na
stavbu školy, far, opravy kostelů či pořízení nových kostelních
hodin.
KLÁRA MÁGROVÁ

od 9.00 h v kině Máj (Sovova
ul.). Hosté: R. D. Radek Vašinek a S. M. Dominika Konečná
OSF. Odpolední skupiny: témata, skutky milosrdenství, sport,
výlet... Soutěž o SDM Krakov 2016 zdarma. Odpoledne pouť do katedrály sv. Štěpána a mše svatá. Více na www.
dcml.cz.
Kontakt:
michalkova@dltm.cz

