HOŘICKÉ
PAŠIJOVÉ HRY

Společnost pro zachování Hořických pašijových her v Hořicích
na Šumavě si Vás dovoluje pozvat na slavnostní setkání
u příležitosti 20. výročí obnovení pašijových her v Hořicích
na Šumavě a na 120. výročí původního divadla.

Ladet Sie ein, zu einem feierlichen Treffen - 20 Jahre Erneuerung
ser Passionsspielen und 120 Jahrestag wo die Passionsspiele
aufgeführt wurden.
Wir werden Sie gerde bewillkommen am 4.8. 2012

Rádi Vás přivítáme v sobotu 4. 8. 2012
Program:
Program:
9:00
Hl. Messe in der Kirche der hl. Katharina
9:30 - 16:00
Jahrmark am Ringplatz
10:30
Eröfnung der Ausstellung im Kulturhaus
11:30
Festliche Versammlung mit Bewirtung im Kulturhaus
14:00
Koncert der Synthese Musica Bohemica in der Kirche (8Eur)
16:30
Die Vorstellung der Passionsspielen im Naturtheater

9:00
v kostele sv. Kateřiny mše svatá
9:30 - 16:00
trhy na náměstí
10:30
zahájení výstavy v kulturním domě
11:30
slavnostní schromáždění s občerstvením v sále kulturního domu
14:00
koncert Musica Bohemica v kostele sv. Kateřiny (180Kč)
16:30
představení pašijí v přírodním amfiteátru
Hořické Pašijové hry jsou duchovním dědictvím obce, jehož
tradice začala již ve středověku. Stovky let se lidé z Hořic
podílejí na osobitém charakteru Pašijí, a i dnes můžeme spatřit
poselství tradiční hry, která spojuje staré s novým. Přijdte s námi
prožít tento neobyčejný zážitek a přesunout se v čase do
doby, která tolik ovlivnila podobu dnešního světa.

Die Höritzer Passionsspiele sind eine geistliche Erbschaft der
Gemeinde, Die schon im Mittelalter angefangen hat. Hundert
Jahre nehmen di Höritzer einen Anteil am persöhnlichen
Charakter der Passionsspielen. Noch heute können wir diese
Botschaft sehen, die das Neue mit dem Altem bindet. Kommen
Sie dieses Erlebnis mit uns verbringen und lassen Sie sich in die
Zeit übertragen, die diese Welt so bezeichnete.

Představení můžete shlédnout také:
11.8.-16:30 a 20:30. / 18.8.-16:30 a 20:30.
Ceny vstupného: 130kč
Slevy pro zájezdy, děti do patnácti let a handikepovaní zdarma.
Informace: Miroslav Kutlák Tel.:+420 777 662 713
Uskutečnit představení pašijových her
umožnila finanční, materiální a morální podpora:
Europassion, Jihočeský kraj, město Český Krumlov,
obec Hořice na Šumavě, Rašelina Soběslav, Eggenberg.
DĚKUJEME!

1993 - 2012

Die Vorstellun können Sie auch sehen am:
11.8.-16:30 und 20:30 / 18.8.-16:30 und 20:30
Eintrittspreise: 6 Eur
Information und Kartenvorverkouf:
Růžena Hotová Tel.: +420 380 731 111
e-mail: pasije@seznam.cz, www.pasije.info

