Již tradičně bych chtěl v této souvislosti poděkovat také panu Jiřímu
Maleckému a jeho kolegům za péči o zvony a zvonění, paní Evě
Čepelákové za pomoc s úklidem kostela i organizačním zajištěním
celé akce a Mgr. Lukáši Snopkovi z Regionálního muzea Mělník za
zaštítění a organizaci celé akce na regionální úrovni a pomoc s její
propagací, přípravou a tiskem občasníku. Vřelý dík si zaslouží také
všichni, kdo přispěli finančně nebo i hmotným darem či jinou
zápůjčkou.

Plány do budoucna
Rok, který uplynul od loňského ročníku Dnů evropského
dědictví, byl pro organizátora této akce natolik náročný, že se mu
nepodařilo splnit většinu z předsevzetí, která obšem nadále trvají.
Samozřejmě bychom dále rádi pokračovali v pořádání kulturních
a duchovních akcí v této nejstarší stojící památce naší obce,
nechali konečně alespoň nějakým odpovídajícím způsobem zajistit
nebo přímo opravit strop v kostelní lodi, lépe uspořádat např.
prostor v sakristii, lépe upravit prostor tisíciletého hřbitova kolem
kostela, v jehož půdě odpočívá naprostá většina těch, kteří tuto i
okolní obce po staletí budovali, nebo vydat již tak dlouho
avizovanou pohlednici.
V tomto směru je jistě chvályhodná součinnost, kterou nám
poskytuje jak farní úřad, tak mělnické muzeum a hořínská obec,
jakož i aktivní jednotlivci a přispěvatelé. Kostel je sice formálně
majetkem římskokatolické církve, avšak po staletí plnil úlohu
živého srdce této i okolních obcí. Je proto v zájmu nás všech (a to
především místních) snažit se zejména v této době o jeho plné
zachování a znovuzapojení do veřejného života.
Duchovní správa kostela:
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem (P. Martin Brousil),
Komenského 174, 416 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 837 125,
e-mail: farnost.rce@seznam.cz
Lokální garant Dnů evropského dědictví: Regionální muzeum
Mělník (Mgr. Lukáš Snopek)
Občasník sestavil: Mgr. Jiří A. Čepelák, mob. tel.: 736 113 620,
e-mail: cepelak.jiri@seznam.cz (uzávěrka 6. ročníku: 08.09.2016)
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Letošní rok jako by byl zcela věnovaný 700. jubileu narození
římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského
(1316-1378), kterého již při jeho pohřbu nazvali otcem vlasti (pater
patriae) a jehož dobu po staletí vzýváme jako zlaté období českých
zemí. Na jeho počest se konají koncerty, výstavy, korunovační
slavnosti, vystavují se korunovační klenoty – Karel IV. je takřka
všudypřítomný. Často se připomíná také jeho role při rozšíření
Prahy a výstavbě mnoha veřejných a církevních budov, jimiž snad
chtěl Praze vtisknout tvář nového Říma, tedy věčného hlavního
města křesťanstva, Nového Jeruzaléma, tedy Boží obce
překonávající hranice času i prostoru.
V rámci letošního již osmého ročníku Dnů evropského
dědictví ve Vrbně se sice nezaměříme přímo na postavu ani dobu
Karla IV., ale představíme kostel jako svět v malém (Orbis
parvus). Do jeho prostoru,
uspořádání a výzdoby se totiž
promítala řada vzorů a symbolů,
které vznikaly v různých dobách na
různých místech a plnily úlohu
jazyka, který překonával bariéry
času, národních kultur a jazyků.
Křesťanské chrámy na celém světě
mají téměř od počátku podobné
uspořádání, které navazuje na starší
vzory, mimo jiné i na vítězné
oblouky římských císařů (jeden
takový z města Orange ve Francii
je vyobrazen i na této stránce), na židovské synagogy, na římské
baziliky, které původně sloužily jako tržnice a soudní dvory a na
mnoho jiných architektonických, filosofických i duchovních
zdrojů, z nichž mnohé byly starší než samo křesťanství.
Křesťanství však, podobně jako před ním římská říše, dokázala tyto
starší formy a náboženské představy využít, přetvořit k obrazu

svému a vdechnout jim nový život. Jakýkoliv (tedy i vesnický
kostel jako ten náš vrbenský) byl v jistém slova smyslu
mikrokosmem, v němž se nezrcadlil pouze hmotný svět kolem nás,
ale také svět v širším slova smyslu, tedy makrokosmos. Právě
v něm se středověký člověk, ač nevědomky setkával s dědictvím
starověkých, antických i křesťanských kultur a civilizací. Kostel
s sebou nesl ideu Říma jako věčného města i Boží obce, tedy
Nového Jeruzaléma. Tím se vracíme k myšlenkovému světu nejen
již zmíněného Karla IV. Lucemburského, ale mnoha stovek
generací našich předků a mnohdy i současníků. Tématu budou
věnovány komentované prohlídky kostela, které budou probíhat
v neděli 11. září od 10:00 do 17:00.
Výrazem univerzality, tedy všeobecného poslání jak římské říše,
tak posléze římské církve byla i latina coby jazyk používaný pro
komunikaci na horizontální (člověk – člověk) i vertikální (člověk –
Bůh) úrovni obou, tedy pozemské i nebeské obce. Latina, která
byla coby administrativní i kultovní jazyk jedním z pojiv římského
impéria, si stejnou funkci zachovala i v západní křesťanské
civilizaci, kde sloužila jako hlavní jazyk administrativy, vzdělanců,
liturgie a modliteb. I přes postupné prosazování národních jazyků si
své výhradní místo ve vzdělání udržela až do 18. století, v liturgii
pak v souladu s rozhodnutím II. Vatikánského koncilu formálně až
do současnosti. Ve skutečnosti ji však v rámci nově
přepracovaného mešního kánonu a v každodenní praxi církve
vesměs nahradily jednotlivé národní jazyky. I v této oblasti se dnes
vydáme proti proudu času. V neděli 11. září 2016 od 17:30 bude
P. Jakub Václav Zentner FSSP ve vrbenském kostele celebrovat
poutní mši svatou v tradiční formě římského ritu, tedy v té
formě, která byla v celé římské církvi používána až do 70. let 20.
století a jež přímo vyrůstá ze starších forem používaných v pozdní
antice a ve středověku. Mše sice proběhne převážně v latinském
jazyce, nicméně k dispozici budou dvojjazyčné latinsko-české texty
mešního kánonu. Mši svatou doprovodí gregoriánský zpěv
v podání pana Jiřího F. Nováka a jeho kolegů.
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). K dostání bude toto číslo Vrbenského
občasníku a některé jeho výtisky z minulých let.
Všechny zmíněné akce jsou, stejně jako každý rok, přístupné
zdarma. Jste srdečně zváni!

Výroční zpráva (2. září 2015 – 8. září 2016)
Ve dnech 11. a 12. září 2015 se ve vrbenském kostele Povýšení
sv. Kříže uskutečnily Dny evropského dědictví spojené s tradiční
poutí ke svátku Povýšení sv. Kříže. Ke dni 1. září 2015 tvořil
celkový zůstatek sbírky na údržbu kostela a pořádání kulturních
akcí v něm 8 406 Kč. Zatímco výdaje na Dny evropského dědictví
činily 1899 Kč, na sbírce se vybralo 3 545 Kč. Během následujícího
roku bylo ještě na kostel při prohlídkách vybráno 120 Kč a do
dnešního dne vynaloženo 932 Kč na tisk pozvánek a textů. Ke dni
8. září 2016 je tak ve sbírce na kostel celkem 8 905 Kč.
Z této částky budou v září 2016 hrazeny především následující
náklady: tisk pozvánek distribuovaných ve Vrbně a okolí, částečně
tisk tohoto čísla občasníku, tisk materiálů pro výstavu v předsíni
vrbenského kostela a nutné náklady bezprostředně související
s pořádáním Dnů evropského dědictví ve Vrbně u Mělníka. V plánu
je také spolufinancování nutných úprav na kostele a jeho okolí,
např. zajištění silně poškozeného stropu v lodi kostela. Stav sbírky
aktuální v den konání této akce bude 11. září 2016 vyvěšen na
nástěnce v kostele.
Zvláštní poděkování si letos zaslouží ti, bez jejichž pomoci by
se letošní ročník Dnů evropského dědictví jen stěží uskutečnil. Jsou
to Římskokatolický farní úřad v Roudnici nad Labem v čele
s P. Martinem Brousilem, který nám, podobně jako v minulých
letech, umožnil pro veřejnost zpřístupnit vrbenský kostel, P. Jakub
Václav Zentner FSSP, který dorazí přímo z Německa, aby u nás
odsloužil poutní mši svatou, a Jiří F. Novák a jeho kolegové, kteří
mši doprovodí gregoriánským zpěvem.
Významný podíl na konání celé akce má i OÚ Hořín v čele se
starostou Mgr. Václavem Šmídem. Náleží mu dík za židle trvale
umístěné do kostela, jakož i za pravidelnou údržbu porostu na
hřbitově, za pomoc s informováním veřejnosti i za poskytnutí,
kdykoliv je to možné, nezbytného zázemí v obecním domě ve Vrbně.

