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Srdečné pozvání v Kristu!

Drazí farníci! Zdravíme vás ze starobylé ZBRASLAVI u Prahy, místa posvátného, promodleného generacemi cisterciáckých bratří, z místa posledního
odpočinku českého a polského krále Václava II. a Elišky Přemyslovny, matky císaře Karla IV.
Máme to štěstí (ale též závazek), že i my, dnešní současníci, můžeme
obracet mysl k Bohu na těchto posvátných místech v chrámu svatého Jakuba
Staršího, v místech, kde stával od 12. století nejstarší katedrální kostel v Čechách, než ho o dvě století později pobořily hordy husitských fanatiků.
Závazek, o kterém se zmiňujeme, závazek využít tohoto místa k větší slávě Boží a zpřístupnit ho co nejširšímu okruhu věřících, vyústil (kromě aktivního
podílu na Noci kostelů) v akci prezentace příběhu všech příběhů: v zrcadlo
umučení a vzkříšení našeho pána Ježíše Krista, což je podtitul

LIDOVÉ PAŠIJOVÉ HRY.
Lidová pašijová hra je již čtvrtým rokem s velkým úspěchem provozována
ve velikonočním období v prostoru zámecké zahrady před kostelem sv. Jakuba
St. na Zbraslavi.
Letošní dvě představení připadají na

sobotu 26.4. a neděli 27.4. 2014,
začátky vždy ve 14,30 hod. Prostor je ozvučen profesní agenturou PRO
MUSIC s.r.o., vstupné dobrovolné.
Inscenace se zúčastňuje na 30 aktérů v čele s významnými profesionálními herci.
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Ježíše Nazaretského představuje Radúz MÁCHA, člen činohry Národního
divadla, kterého znáte na př. z tv seriálu Cesty domů.

Panna Marie - Simona POSTLEROVÁ, členka Divadla na Vinohradech,
známá z mnoha filmů, tv inscenací i seriálů.
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Marii Magdalskou představuje Lucie ŽÁČKOVÁ, členka činohry Národního divadla, známá na př. z tv seriálů Expozitura, nebo Nevinné lži.

Lidovou postavu Smrtky ztvárňuje Jana PIDRMANOVÁ, členka činohry
Národního divadla, známá na př. ze seriálů Okresní přebor, Sanitka 2, nebo filmu Bobule 2.

Lidovou postavu Anděla vytváří Jaromíra MÍLOVÁ, členka činohry Národního divadla, známá z filmů Báječní muži s klikou, Zapomenuté světlo, nebo Politik a herec.
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Veroniku zpodobňuje Pavla BERETOVÁ, členka činohry Národního divadla, známá ze seriálů Ulice, Soukromé pasti, Nevinné lži.

Piláta Ponstkého představuje Jan NOVOTNÝ, člen činohry Národního divadla, známý ze seriálů Četnické humoresky, Černí andělé, nebo naposledy jako
Edvard Beneš v Českém století.

Role Opovědníka a režiséra představení v jedné osobě se chopil Oldřich
VLČEK, člen činohry Národního divadla, známý na př. z Menzelova filmu Báječní
muži s klikou, v němž nejen hrál, ale přišel s námětem a přidal spolupráci na
scénáři.
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Kaifáše představuje Stanislav OUBRAM, člen Městského divadla Most,
známý z mnoha malých a středních filmových rolí, zejména však z práce v Českém rozhlase.

Farizea Jorama zpodobnil Josef PEJCHAL, člen Východočeského divadla
Pardubice, známý z 1. řady seriálu Ordinace v růžové zahradě, nebo z filmů Bazén, Johanka z Arcu a j.

V představení se však objevuje řada dalších jmen z řad poloprofesionálů,
ať už jde o Miroslava ŠNAJDRA (Jidáš),
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nebo Vlastimila PŘÁDU (Nandaver),

či Miroslava FANTYŠE (Hamata).

A k tomu spousta místních nadšenců, ochotníků i laiků,

především však místních farníků, kteří mají jedinou ctižádost: sloužit pašijovému příběhu se vší naléhavostí a morální silou.
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Pozornými diváky jsou děti, pro něž je Ježíšův příběh fascinující podívanou a velkým poučením. Ale i dospělí diváci jsou strženi a stane se tak i vám vše se odehraje ve vaší bezprostřední blízkosti, ba přímo mezi vámi a vy se tak
stanete na okamžik lidem jeruzalémským, přímým účastníkem pašijového dramatu.

V roce 2012 přišel mezi nás a shlédl představení též pan kardinál, monsignor Dominik Duka a vyjádřil své plné uspokojení. Loni nás poctil návštěvou
biskup Václav Malý a také letos očekáváme návštěvu některého pana biskupa či
vysoce postaveného muže pražského arcibiskupství, s nímž obvykle bezprostředně po představení následuje krátká beseda, které se můžete zúčastnit.
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Lidová pašijová hra se koná za přímé podpory Farnosti Zbraslav, MČ Praha-Zbraslav a Zbraslavské kulturní společnosti.
Jak bylo řečeno na počátku, letošní představení budou ve staroslavné
Zbraslavi dvě. V sobotu 26. a v neděli 27. dubna, vždy ve 14,30h. Délka představení 1h, 15min.
Tímto vás tedy zveme k návštěvě, ať už individuální, či společné. (Pokud
byste se rozhodli ke společnému zájezdu a spojili ho s návštěvou katedrály sv.
Víta a Vojtěcha, pražského hradu, Anežského kláštera, nebo jen k prozaickým
nákupům - autobusy mohou v sobotu a v neděli parkovat na Zbraslavském náměstí zdarma. Stejně tak osobní vozy).
Zveme vás ke shlédnutí Lidové pašijové hry, která vám přinese silný umělecký a duchovní zážitek v příjemném prostředí zahrady Zbraslavského konventu.
Na závěr dlužno poznamenat, že všichni zúčastnění aktéři, včetně profesionálních herců, účinkují v představení bez nároku na honorář a vyjadřují tak
své vyznání víry, či konají charitu v jejím původním poslání křesťanské lásky k
bližnímu.
Jakékoliv dotazy, přání, propagační materiály, event. anonce či přihlášky
(skupinové zájezdy je třeba přihlásit) směrujte prosím na adresu:
Občanské sdružení Zbraslavské pašije,
Vilímkova 259, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 15600,
nebo na mobil 606438472, mail: oldik@volny.cz

