Vydařený zájezd po stopách biskupa J. M. Nathana a Cypriána Lelka
Dne 15. září 2012 zorganizoval ředitel Muzea Hlučínska Mgr. Metoděj Chrástecký zájezd
za bližším poznáním dvou výjimečných osobností působících mimo jiné i v Hlučíně, a to
biskupa Josefa Martina Nathana a Cypriána Lelka.
Biskup Nathan se narodil v Tlustomostech (dnešní Polsko), pak se s rodinou odstěhoval do
Hlučína a Ludgeřovic, kde jeho otec působil jako učitel. Po studiích měl primici v Hlučíně r.
1891. Kromě toho, že nechal v okrese Hlubčice postavit 12 kostelů, jeho největším počinem
bylo založení pečovatelského ústavu v nynějším polském městečku Branice (5.000 obyv.) pro
2.500 nemocných a starých lidí. Do dnešních dnů ústav stále funguje i když už jen pro 500
duševně nemocných pacientů.
1. zastávkou byly Tlustomosty, kde se J. M. Nathan narodil, v místním kostele má pamětní
desku a stojí jeho rodný dům (po rekonstrukci). Dnes je privátní. Další zastávkou byl
Baborow – působiště C. Lelka. Navštívili jsme nevšední barokní dřevěný kostelík
s pohádkovou unikátní výmalbou na dřevěném stropě, obrazem na oltáři karmelské Panny
Marie a nezvyklou výzdobou s archandělem Michaelem na hlavním oltáři, vše v barokní
úpravě. Celá atmosféra kostela, kde působí pouze 3 karmelitáni, zapůsobila na nás
mysteriozním dojmem.
Kdo delší dobu v Hlubčicích nebyl, těžko by dnes město poznal. Ruiny na náměstí se
proměnily v krásnou renesanční radnici, odkud z vyhlídkové věže (kolem 180 schodů) byl
nádherný výhled do všech světových stran.
Hlavním cílem cesty bylo městečko Branice s impozantní bazilikou a ústavem pro
mentálně postižené. Interiér baziliky má úchvatnou výzdobu ve stylu byzance. Všechny nás
uchvátila vstupní tepaná zlatá mříž a mozaikový hlavní oltář od benediktinského mnicha N.
Beckera. Prohlídka ústavu, kde se nachází i muzeum J. M. Nathana, tělocvična pro nemocné,
zařízení na rehabilitace a dokonce už v tehdejší době fungující solárium pro řádové sestry, nás
nadchla.
V obci Wodka jsme navštívili hrob a pomník C. Lelka, který se narodil v Dolním
Benešově. Poslední zastávkou byly Holasovice, kde se nachází soukromé muzeum p. Dehnera
– Muzeum slezského venkova. I když ještě není všechno dokončené (oficiálně se bude
otevírat až na velikonoce 2013), tak při vstupu do interiéru jsme se všichni vrátili do našeho
dětství a poznávali různé předměty, které se doma používaly. Díky entuziasmu a nadšení
jednotlivců vzniká hodnotné dílo, které bude dalším generacím připomínat všední život
v našem rodném kraji.
Tento úžasný výlet podmalován krásným počasím a hlavně obětavostí a fundovaným
výkladem Mgr. Chrásteckého v nás zanechal nostalgické vzpomínky na slezský kraj. Všichni
účastníci moc děkují a věří, že takový zájezd nebyl poslední. Děkujeme !
Brigita Jiříková
účastnice zájezdu

