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Dny evropského dědictví ve Vrbně u Mělníka 2016
V neděli 11. září 2016 se ve Vrbně u Mělníka uskutečnil již osmý ročník Dnů evropského dědictví,
který byl letos věnován fenoménu kostela jakožto mikrosvěta, který však svou symbolikou,
návazností na starší i soudobé architektonické vzory, filosofii a teologii překonává hranice kostela, vsi
a kraje, ale i celé země, národů a staletí. Komentované prohlídky tak letos byly zaměřeny nejen na
stručné seznámení se s historií obce a kostela, ale především na po tisíciletí neměnnou symboliku jak
samotné stavby kostela, tak i jeho výzdoby a liturgie, která se v něm odehrává. Za tímto účelem byla
v kostelní předsíni instalována drobná výstava zaměřená jednak na architektonické i jiné vzory,
s nimiž se setkáváme i ve vrbenském kostele, jednak na vzory, které nalezneme na vítězných
obloucích císařů a králů všech období a také v římské bazilice sv. Praxedy, která je úzce provázána
také s českými a moravskými dějinami a jejíž výzdoba má svou obdobu i u nás ve Vrbně.
Se zaměřením letošních Dnů evropského dědictví souznila také další jejich každoroční součást, a sice
poutní mše svatá, kterou celebroval P. Jakub Václav Zentner FSSP v tradiční (neboli mimořádné)
formě římského ritu podle liturgických zvyklostí platných do roku 1970. Mše, kterou gregoriánským
zpěvem doprovodil Jiří F. Novák se svou sestrou Lucií Novákovou, tedy probíhala převážně
v latinském jazyce, který po mnoho staletí symbolizoval univerzální pojetí nejen církve, ale i celé
západní křesťanské civilizace napříč územími, národy a věky.
K nahlédnutí budou též katalogy z minulých ročníků této akce ve Vrbně: Drobné sakrální objekty
v obci Hořín (2013), „Osvětou k svobodě – tmářstvím k porobě!“ – vrbenský řídící učitel František Karel
Opa, jeho dílo a odkaz (2014), Archeologický výzkum ve Vrbně v roce 2005 (2015). Volně k rozebrání
byly exempláře všech šesti vydání Vrbenského občasníku od roku 2011.
Již tradiční součástí Dnů evropského dědictví bylo i nedělní zvonění (12:00, 17:00, 17:25), které
zajistili Mělničtí zvoníci.
Na přípravy letošního ročníku Dnů evropského dědictví bylo vynaloženo 1 392 Kč, z čehož byla
hrazena příprava letošní výstavy, vytvoření katalogu z loňské výstavy, tisk pozvánek distribuovaných
do schránek v celé obci Hořín a drobná pozornost pro celebranta poutní mše svaté a zpěváky,
s tiskem Vrbenských občasníků ovšem vypomohlo Regionální muzeum Mělník. Při sbírce na pořádání
dalších Dnů evropského dědictví ve Vrbně a na nejnutnější údržbu kostela bylo vybráno 2 382 Kč.
Výsledná částka 11 162 Kč bude použita na pořádání dalších Dnů evropského dědictví a údržbu
kostela (vyúčtování bude součástí příštího čísla Vrbenského občasníku v roce 2017).
Termín konání:

neděle 11. září 2016, 10:00-19:00

Doprovodné akce a počet účastníků (účastníků dorazilo celkem 60):
1) komentované prohlídky kostela (komentované prohlídky vedl Mgr. Jiří A.
Čepelák) v neděli od 10:00 do 19:00, 51 účastníků,
2) vyzvánění vrbenských zvonů v neděli ve 12:00, 17:00, 17:25,
3) poutní mše svatá v neděli od 17:30, 23 účastníků.
Lokální garant: Regionální muzeum Mělník (Mgr. Lukáš Snopek)
Spolupracovali: Římskokatolický farní úřad v Roudnici (P. Martin Brousil – zpřístupnění kostela,
zapůjčení svícnů apod. z jiného kostela své farnosti), Obecní úřad v Hoříně (starosta p. Václav Šmíd –
posekání hřbitova, propagace obecním rozhlasem), Regionální muzeum Mělník (Mgr. Lukáš Snopek –
tisk Vrbenského občasníku, propagace, zaštítení akce), Mělničtí zvoníci (vyzvánění na vrbenské
zvony), P. Jakub V. Zentner FSSP (celebrování poutní mše sv.), Mgr. Lukáš Snopek (ministrování), Jiří
a Lucie Novákovi (gregoriánský zpěv při poutní mši svaté), Eva Čepeláková, paní Jaroslava
Chocholová z Vrbna a paní Veronika Kuchynková z Mělníka – Pšovky s rodinou (vydatná pomoc
s úklidem kostela a organizací akce), manželé Rudolf a Nikoleta Bradáčkovi z Vrbna (poskytnutí
nezbytného zázemí pro účinkující), aj. Všem zúčastněným náleží vřelý dík!
Kontaktní osoba zodpovědná za Dny evropského dědictví ve Vrbně: Mgr. Jiří A. Čepelák

