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Stará Boleslav - místo, které je pevně spjato s historií i sou-

se neobejdebez hlubší orientace v hodnotách, které křesťanské
náboženství vložilo do základů naší civilizace.

časností náro- da. Kdo sem přichází, stojí u kořenů naší křesťanské kultury a vzdělanosti, díky níž jsme se již dávno začlenili
mezi národy civilizované Evropy. Tady nachází- me i jeden z pramenů české státnosti, zosobněné v postavě knížete Václava, panovníka a světce. V průběhu celého tisíciletí naší historie se ke
Staré Boleslavi obracela pozornost našich předků s nadějí a generace sem, na nejstarší české poutní místo, putovaly pro posilu
v těžkých dobách.

Současná doba je dobou symbolů, znaků a ikon. Všichni jsme
takovým svě- tem obklopeni. Křesťanské chrámy jsou ukázkou
bohaté symboliky, která, zprvu tajemná, velmi brzy může vést k
poznání samých kořenů evropského vnímání světa.
Křesťanská symbolika je široce obsažena v architektuře, ve výtvarném umění i v hudbě všech dějinných epoch dvou tisíciletí,
a její znalost, ačkoli je podmínkou pochopení kulturního odkazu
minulých generací, se z obecného povědomí téměř vytratila.
Spolu s rostoucí mobilitou mladé generace roste i její potřeba
orientace a zakotvení kdekoli na celém světě. Prostředí křesťanských kulturních pa- mátek nabízí záchytný bod a zdroj psychické obnovy. Možnost uvědomělého prožitku známých a
očekávaných hodnot se stává výrazným a potřebným integrujícím momentem v Evropě.
V rámci programu
POZNÁVÁME
Účastníci rozšíří své znalosti v oblasti základních pojmů křesťanské kultury uplatní své znalosti o architektuře duchovních
staveb, poznají hlouběji ně- které obecně známé prvky křesťanského náboženství a liturgie, seznámí se s některými novými
pojmy užívané mezinárodní terminologie, posílí pově- domí o
české kultuře v širším evropském kontextu
PROŽÍVÁME
Vizuální působení architektury a interiéru chrámů je doplněno
hudebními ukázkami
TVOŘÍME
Účastníci během programu vytvoří jednoduché schéma chrámu,
pokusí se zazpívat chorál a zdramatizují ukázku ze svatováclavské legendy
SPOLUPRACUJEME
Všechny aktivity probíhají ve skupinách
CHOVÁME SE TAK , JAK MÁME

Legendy a pověsti návštěvníkům ve Staré Boleslavi odkrývají nikoli nereálné obrazy z dávných dob: na samém počátku existence přemyslovského hradiště sem přichází svatý Metoděj s
poselstvím křesťanské víry, v časech knížete Vratislava tu se
svými vnuky, Václavem a Boleslavem, pobývá svatá Ludmila, a
dramatický příběh rodiny prvních Přemyslovců tu vrcholí mučednickou smrtí knížete Václava – smrtí, skrze níž vstoupil do slávy
věčného vládce a dědice české země.

Kostely ve Staré Boleslavi, národní kulturní památky, tu
stojí jako symboly křesťanské kultury v Čechách. Památný chrám
sv. Václava se starobylým podzemním kostelem sv. Kosmy a Damiána nad místem umučení a původním hrobem sv. Václava z
doby knížete Břetislava, románský knížecí kostel sv. Klimenta s
nejstarší freskovou výzdobou v Čechách a velkolepá raně barokní svatyně Nanebevzetí Panny Marie.
Stará Boleslav je po staletí právem nazývána duchovním středem země. Je místem živé křesťanské víry, otevřenou učebnicí
naší kultury a historie a místem, které nikdy neztrácí svůj aktuální význam, protože svatováclavská tradice je nejdůležitější tradicí českého národa.
Mgr. Nina Nováková

