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Výstava o jezuitech v Novém Jičíně i virtuálně
Téměř 150 let spravovali novojičínské
panství jezuité. Do města přišli krátce po porážce českých stavů na Bílé
hoře v roce 1624 a setrvali v něm až
do zrušení řádu papežem Klimentem
XIV. v roce 1773. Období rekatolizace
město proměnilo po stránce víry, kultury i architektury. Po odchodu jezuitů zůstala ve městě a jeho okolí řada
barokních staveb. Na místní faře se
dochovaly cenné spisy, obrazy a liturgické předměty. Nejen z těchto archiválií sestavilo Muzeum Novojičínska
výstavu s názvem „Černé roucho“. Od
podzimu na ni kvůli pandemii nikdo
nesmí. Muzeum nyní celou expozici
převedlo do virtuálního světa. Na výstavu teď může každý a odkudkoliv.
Pečlivou prohlídkou lze strávit celé
hodiny. Zavírací doba neexistuje.
„Smyslem výstavy Černé roucho je seznámit laickou i odbornou veřejnost
s jednotlivými formami náboženské
kultury v Novém Jičíně v 17. a 18. století na pozadí vzájemných interakcí mezi
městem a jezuitskou kolejí v Olomouci.
Výstava je rozdělena do čtyř tematic-

kých okruhů, které reflektují základní
podoby pobělohorské náboženské kultury a sledují možnosti jejich adaptace v prostředí poddanského města.
V zorném úhlu stojí členové olomoucké jezuitské koleje, kteří jako majitelé
panství nejen spravovali hospodářské
záležitosti, ale měli jako duchovní a zástupci dynamického řeholního spole-

čenství nemalý vliv na každodenní
náboženský život místních obyvatel,“
popisují výstavu její kurátoři.
Na virtuální výstavu se dostanete přmo
z webu Muzea Novojičínska https://
www.muzeumnj.cz/ přes odkaz Aktuality.
Pavel Siuda

ČBK má nakladatelsví a e-shop na cirkev.cz
Česká biskupská konference, která od
roku 2018 vlastní Karmelitánské nakladatelství, spustila na konci února nový
e-shop jako subdoménu portálu www.
cirkev.cz. V novém internetovém obchodě eshop.cirkev.cz je možné zakoupit
nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické
předměty či klášterní produkty. E-shop
vstoupil na trh v době, kdy kamenné
prodejny v síti Karmelitánského nakladatelství fungují jen jako výdejní místa.

Jaké jsou další vize Cirkev.cz?
Dlouhodobým cílem restrukturalizace
již existujícího portálu www.cirkev.cz je
přinést zákazníkům více hodnotného
a zajímavého obsahu ze života a dění
v katolické církvi. Mimo zpráv z domova i ze zahraničí nebo nyní i nového
e-shopu Karmelitánského nakladatelství bude portál nabízet další služby
a produkty od oficiálních partnerů pod
patronací České biskupské konference.
To vše by mělo být lehce k dohledání na

jednom přehledném místě. „Pro Katolický týdeník připravujeme digitální verzi
pro předplatitele, která bude dostupná
také přímo na tomto portálu. Pracujeme také na rozšíření zpravodajského
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webu, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen
z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale
i z dalších církevních médií doma i ve
světě,” uzavírá P. Stanislav Přibyl.

