Kroměříž
duchowa
Miasto Kroměříž
(Kromierzyż) od
zawsze związane
z bogatą historią ,
tradycją, godnością
i mocą biskupów
i arcybiskupów
ołomunieckich.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Kościół Św. Jana Chrzciciela

Siła ducha
Wyjątkowość zbiorów Zamku Arcybiskupiego, letniej rezydencji biskupów
i arcybiskupów ołomunieckich, na pewno Państwo przekona. Wchodząc
na Wieżę Zamkową, można zobaczyć trzy największe kościoły - Kościół Św.
Maurycego, Kościół Najświętszej Maryi Panny i Kościół Św. Jana Chrzciciela.
Warto nie przegapić smukłą wieżę Kościóła Św. Maurycego, którego historia
sięga założenia miasta w 13. wieku. Kościół został w ciągu lat kilkakrotnie
zniszczony i ponownie odrestaurowany, neogotycki wygląd jest z 16 wieku.
Założyciel Kościóła Św. Maurycego - Biskup Bruno z Schauenburg – jest także
założycielem wczesnie średniowiecznego Kościóła parafialnego Najświętszej
Maryi Panny. Pięć lat przed końcem wojny trzydziestoletniej przez Kroměříž
przeszli wojska szwedzkie, splądrowano i spalono zamek, miasto i kościoły.
Z oryginalnego budynku pozostała praktycznie tylko wieża, po odbudowie w
17 i 18 wieku jest kościół barokowy.
Zupełnie inny jest charakter Kościóła Św. Jana Chrzciciela, jednej z najpiękniejszych budowli barokowych na Morawach. Na podstawie oryginalnej
romańskiej świątyni został zbudowany w 18 wieku. Dzięki ogromnej nawie
z dwoma wieżami dominuje w panoramie miasta. Unikalna jest dekoracja
wnętrza, której motywy są na temat legendy o św. Janu Chrzcicielu.

Piękno, bogactwo i moc
W zabytkowej mennicy można zapoznać się z mocą, ktorą biskupowie posiadali dzięki biciu własnych monet. Mennica w Kroměříži w 17 wieku mogła z
powodzeniem konkurować cesarskiej mennicy w Wrocławiu. W najlepszych
czasach ją nawet ilością i jakością wytwarzanych monet wyprzedzała. W
Kromierzyżu jest druga największa na świecie (bezpośrednio po zbiorach
Watykanu) kolekcja monet i medali religijnych.

Kościół Św. Maurycego

Inspirację do historycznych i duchowych
podróży w Kromierzyżu i okolicach można znaleźć na następnej stronie!

Trzydniowy program dla inspiracji
Zalecany czas na wizytę: wiosna - lato - jesień
Pierwszy dzień
Przyjazd, zakwaterowanie, podwieczorny spacer po malowniczych uliczkach
w centrum miasta, zwiedzanie lub msza w Kościele Św. Maurycego albo w
Kościele Św. Jana Chrzciciela.
Drugi dzień
Przed poludniem zwiedzanie Zamku arcybiskupskiego. W dużych salach reprezentacyjnych można zdobyć obraz wyjątkowości Kromierzyżu - rezydencji
biskupów i arcybiskupów ołomunieckich. Z wieży zamku warto zobaczyć
zabytkowe centrum Kroměříže.
W godzinach popołudniowych można wybrać się do Velehradu (około 30 km)
i zapoznać się z najważniejszym miejscem pielgrzymek w Czechach, związanym z tradycją Cyryla i Metodego.
Trzeci dzień
Przed poludniem zwiedzanie Květné zahrady (Kwiatnego ogrodu), która jest
wraz z Podzámeckou zahradou (Ogrodem w podzamczu) i Zamkiem arcybiskupskim zapisana na liście UNESCO. Państwo zobaczy miejsca, w których
wypoczywali biskupowie i arcybiskupowie.
Po południu proponujemy Svatý Hostýn. Z miasteczka Bystřice p. Hostýnem
wspiąć się na „latarnie morską Morawy“ do pielgrzymkowej Bazyliki
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Trzeba przejść Kalwarią, na której są stacje drogi krzyżowej architekta Dušana Jurkoviča i rozejrzeć się po
malowniczej okolicy ze szczytu wieży widokowej (jej kamień węgielny został
położony przez cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I.), i napić się ze źródełka cudownej wody w Kaplicy wodnej.

Kalwaria Hostýnska architekta Jurkoviča

Ciekawość
Zamek arcybiskupski jest połączony z Bramą Młyńską, Liceum
Arcybiskupiego w sąsidztwu i Kościółem Św. Maurycegoego.
Prowadzi tędy korytarzem, dzięki któremu mogli biskupowie
przenieść się z zamku do kościoła „suchą stopą”.

Polecamy
Kroměříž ma ciekawą przywilej historyczną. Bolesny Piątek
(tydzień przed Wielkim Piątkiem, czyli jeszcze w Wielkim
Poście) odbywają się tu pielgrzymki z jarmarkiem. Odbywają
się w Kościele Św. Maurycego w kaplicy Matki Boskiej
Bolesnej. S pielgrzymką jest związany tradycyjny jarmark,
odbywający się na Rynku Głównym. Tak jest co roku inicjowany „sezon pielgrzymek“ na Morawach.

Ogród w Podzamczu

Informacje i kontakt
Więcej informacji o ofercie turystycznej miasta Kroměříž w Centrum Informacji Turystycznej Kroměříž, Velké náměstí 115.
Pytania można zadawać także drogą telefoniczną lub mailową (tel. 573 321 408, e-mail infocentrum@mesto-kromeriz.cz).
www.kromeriz.eu; www.vychodni-morava.cz; Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej chętnie pomogą.
Opublikowane przez Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, J.A.Bati 5520, 761 90 Zlín, turistika@vychodnimorava.cz we współpracy z miastem Kroměříž.
Opracowanie graficzne i teksty: DRING Consulting s.r.o., Zdjęcia: DRING Consulting s.r.o., Vít Kovalčík, Archiwum Domu Kultury Kroměříž,
Archiwum miasta Kromierzyż i archiwum innych przedmiotów. Nie na sprzedaż!

