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Kraj a biskupství zvou na Otevřené chrámy
Ostrava – Na šestou sezónu se připravuje Odbor církevní turistiky s turistickým
projektem Otevřené chrámy. Společné
dílo Moravskoslezského kraje a Biskupství ostravsko-opavského nabídne
od 1. května do konce října prohlídku
37 církevních staveb a dvě kostelní
věže s vyhlídkou. V každém z otevřených kostelů bude v rámci otevírací
doby přítomen průvodce. Letos se jich
na službu připravuje okolo 150. Kraj na
jejich odměny přispívá částkou 1,4 milionu korun.
V každém z ročníku se paleta zpřístupněných kostelů obměňuje. „V tomto roce se
mohou návštěvníci těšit na interiér kostela sv. Mikuláše v Bílovci a Panny Marie
Královny v Ostravě-Mariánských Horách.
Oba svatostánky se do nabídky zařazují
poprvé,“ uvedla koordinátorka odboru
Církevní turistiky Andrea Węglarzyová,
která upozornila, že pět církevních památek je možné navštívit celoročně. Patří
mezi ně kostely, které v minulých letech
prošly nákladnou rekonstrukcí, na níž se
finančně podílely fondy EU.

Pět kostelů otevřeno celý rok
Po celý rok se turisté dostanou do katedrály Božského Spasitele, konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě,
dřevěného kostela sv. archanděla Michaela v Řepištích, do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém
Městě u Bruntálu a chrámu zasvěceném
Nejsvětější Trojici ve Fulneku. Otevírací

Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku z ptačí perspektivy. Foto: Vojtěch Curylo/Spolek Člověk a Víra

doba je u každého z kostelů odlišná. Ostravská katedrála má otevřeno denně
od úterý do soboty. Ve Starém Městě
u Bruntálu čeká na turisty průvodce
každou sobotu.

Nový web otevrenechramy.cz
Přesné termíny jsou k dispozici na stránkách biskupství doo.cz/otevrenechramy
a od zahájení nového ročníku Otevřených chrámů bude spuštěn také nový
web www.otevrenechramy.cz.
Kromě kostelů budou během turistické
sezóny zpřístupněny také dvě kostelní

věže. Svatojánská věž ve Frýdku je součástí farního kostela sv. Jana Křtitele
a vystoupat na její vrchol lze v odpoledních hodinách v pátek, sobotu a neděli.
Druhou otevřenou věží je levá věž kostela sv. Martina v Krnově. Po zdolání strmých schodišť se návštěvníci dostanou
až k bytu hlásného a na ochoz. Odměnou
jim bude vyhlídka na město i vrch Cvilín
s poutním kostelem Panny Marie Sedmibolestné. Tento chrám je rovněž součást
projektu Otevřené chrámy. V letošním
roce se navíc prodlouží možnost jeho
návštěvy až do prosince.
Pavel Siuda

Dechberoucí záběry dronem spolku Člověk a Víra
Kravaře (pas) – Spolek Člověk a Víra pořizuje fotky z ptačí perspektivy. Snímky
z výšky až 120 m mohou pořizovat fotografové pomocí dronu. Dechberoucí
snímky zachycují kostely ze vzdáleností
a úhlů, o nichž se dřívějším fotografům
ani samotným projektantům staveb ani
nesnilo. Zatím se podařilo dronem nasnímat 19 kostelů a budou přibývat další.
Službu fotografa si lze také objednat. „Pokud by nějaká farnost chtěla svůj kostel
nebo kapli nafotit dronem, nechť se obrátí prostřednictvím mailu na mou osobu:
vojtech.curylo@gmail.com. Člověk a Víra,

jehož hlavním posláním je ‚evangelizace
obrazem‘, poskytuje své služby zdarma.
Tímto způsobem na bázi dobrovolnictví
fotografové slouží církvi i Bohu,“ uvedl
člen spolku Vojtěch Curylo.

Snímky vznikají většinou ve výšce mezi 50 až
80 m. Z této pozice vznikají většinou půdorysy.
Záběr střechy kostela sv. Bartoloměje v Kravařích. Foto: Vojtěch Curylo/Spolek Člověk a Víra
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A jak náročné je fotit s dronem? „Náročné to moc není, ale pilot si musí dávat
pozor především na nárazový vítr, který ho může nepříjemně zaskočit. Při
focení s ním musí počítat a vytvářet si
dostatečnou vzdálenostní rezervu od
fotografovaných objektů,“ dodal Vojtěch Curylo.

