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Slovácko - Nahlédnout do prostorů, kde se převléká farář, jít stejnou cestou jako on chodí na mši, i to budou moct zakusit 
návštěvníci církevních objektů od května do září. Ve svatostánku sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti, v kostele 
Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na 
Velehradě otevřou totiž po roce své brány, včetně míst běžně přístupných pouze duchovním. 

"Zajímavost máme v zákristii, kde stojí dochovaný původní barokní nábytek, který jsme zhruba před 14 lety nechali 
zrestaurovat. Zájemci se mohou podívat také do kaple sv. Viktorie, kde restaurátoři odkryli několik fresek, kromě toho tam 
hosté uvidí také obnovený relikviář sv. Viktorie," uvedl hradišťský kostelník a průvodce v jedné osobě Vlastimil Kaška. 
Pochvaloval si také, že zájem o prohlídku kostela s průvodcem, která je zdarma, rok od roku stoupá. Objekt je případným 
zájemcům otevřený každý den kromě pondělí a neděle dopoledne. Uherskobrodská farnost se zapojila do projektu "Otevřené 
brány" farním chrámem na svém Masarykově náměstí. "S průvodcem se lze po kostele projít o víkendu mezi 13. a 17. hodinou, 
v sobotu také dopoledne od 9 do 11 hodin. Do projektu jsme se zapojili už podruhé, protože loni měla akce poměrně úspěch," 
uvedla Bujáčková z brodské farnosti s tím, že návštěvníky čeká zhruba půlhodinový výklad průvodkyně o historii a interiéru 
kostela. Nabídky prohlédnout si posvátné objekty využila již několikrát i Ivana Seibertová z Tiché. "Loni jsem se při návštěvě 
známých na Slovácku podívala do velehradské baziliky a také do kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. 
Komentovaná prohlídka je podle mě vždy lepší, protože se člověk dozví i bližší informace o stavbě," uvedla šestadvacetiletá 
studentka s tím, že akce určitě znovu využije. 

Letos budou omezeny exkurze v jedné z nejnavštěvovanějších památek kraje, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a 
Metoděje na Velehradě. "Kvůli opravám je prohlídka omezená, lidé neuvidí vše. Zájemci si mohou objednat průvodce, s nímž za 
padesát korun absolvují zhruba hodinovou procházku po bazilice," informoval velehradský farář Petr Přádka. 

 (BLANKA MALUŠOVÁ, ČTK) 

 V kraji mají být otevřené i tyto památky: 

 Velehrad - bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje; Sv. Hostýn - bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Zlín - 
kostel sv. Filipa a Jakuba, poutní kostel Narození Panny Marie (Štípa), evangelický kostel; Tečovice - kostel sv. Jakuba Většího; 
Provodov - kostel Panny Marie Sněžné; Luhačovice - kostel sv. Rodiny; Kroměříž - kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Mořice a 
kostel Nanebevzetí Panny Marie; Holešov - kostel Nanebevzetí Panny Marie; Chropyně - kostel sv. Jiljí; Rajnochovice - kostel 
Narození Panny Marie a svaté Anny; Uh. Hradiště - kostel sv. Františka Xaverského; Uh. Brod - kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie; Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie; Velké Karlovice - kostel Panny Marie Sněžné; Rožnov pod Radhoštěm - 
kostel Všech svatých 

 


