Srdečně Vás zveme na

Nicovské barokní odpoledne
v rámci Letního barokního
festivalu 2021

k uctění památky 300. výročí blahořečení
sv. Jana NEPOMUCKÉHO

Hlavním motivem slavnostního odpoledne v Nicově bude
připomínka 300. výročí blahořečení nejvýznamnějšího světce
českého baroka svatého Jana z Nepomuku.
Postava generálního vikáře arcibiskupství pražského a příběh jeho
mučednické smrti v roce 1393 nabývá v českých zemích významu ve
druhé polovině 17.století. Centrem rostoucí zbožné úcty a vznikající
poutní tradice je zprvu hlavně Praha, jako místo jeho smrti i uložení
ostatků ve svatovítské katedrále.
S rostoucím významem kultu sv. Jana z Pomuka se tento šíří i mimo
hlavní město království a logicky je jedním z míst, kde dostává silný
akcent, i Janův rodný Nepomuk. Zde je již na počátku 18. století
dokumentována významná aktivita poutníků, která vede později k
nutnosti stavby nového chrámu, který je zasvěcen sv. Janu. Roku
1726 získává Zelenohorské panství Adolf Bernard z Martinic, taktéž
fundátor poutního chrámu nicovského. O významu legendy a
duchovní tradice sv. Jana v oblasti Nicova a Plánice, které rovněž
patřily k majetkům Adolfa Bernarda, svědčí nejen dochovaná
svědectví o četných poutích, ale kupř. I nově vytvořená socha
světcova, vztyčená nedaleko nicovského chrámu.

O evropském významu duchovního odkazu Jana Nepomuckého
svědčí i velmi krátká doba od počátku beatifikačního procesu, po
níž byl v květnu 1721 papežem Inocencem XIII. blahořečen a
následně 19.3. 1729 svatořečen.
Vzhledem k silnému národnímu i duchovnímu cítění Adolfa
Bernarda z Martinic byl na jeho panství zřetelný akcent na životní
příběh a odkaz jednoho z nejvýznamnějších světců doby vrcholného
baroka v Evropě. Součástí této intenzivní náboženské a kulturní
aktivity byl tehdy i nicovský poutní chrám. U příležitosti 300. výročí
beatifikace bychom rádi tuto významnou složku nicovské historie
připomněli a důstojně oslavili.

Proto chceme program letošního
Letního barokního festivalu pojmout jako pouť
do nicovského chrámu.

sobota
28/8/2021

PROGRAM:
15.00
možnost využít autobus z náměstí v Plánici
přes Nicov, kde mohou účastníci procesí přistoupit a dojet
do Zborov

15.30
krátké hudební vystoupení před rotundou sv. Jana Křtitele
následně se procesí vydá do nicovského chrámu
se zastavením u sochy sv. Jana Nepomuckého

s duchovní promluvou o životě a odkazu
sv. Jana Nepomuckého

17.00
závěrečný slavnostní koncert v nicovském chrámu

Marc-Antoine Charpentier :
Te Deum
v podání

Pěveckého sboru Čerchovan
Domažlice

Přemysl Kšica - varhany
Miroslav Smrčka - trubka
Marek Vorlíček – dirigent
jako sólisté vystoupí:
Eva Müllerová – soprán
Barbora Hanslianová - mezzosoprán
Pavla Popelková – alt
Václav Buršík – tenor
Kamil Jindřich – bas

18.00
komentovaná prohlídka kostela

srdečně Vás zve Nicovský nadační fond

