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POPIS KNIHY RELIKVIÁŘE
Básník Zdeněk Gerych a výtvarník Václav Špale se poprvé setkali na počátku
sedmdesátých let ve studentské kapele, která zkoušela ve sklepích pod pražským
Karolinem. Když se Zdeněk zanedlouho zamiloval do Václavova obrazu jihočeské krajiny
do té míry, že obraz za 300 Kčs na splátky koupil, bylo jejich přátelství zpečetěno. Od těch
dob Zdeněk od Václava obrazy a kresby prakticky jen dostával, od roku 1986 pak
výhodnou výměnou za Zdeňkovy básně posílané ze Spojených států tak dlouho, dokud jich
nebylo dost na jejich první básnickou knížku Zastavený film (2016). Relikviáře jsou
knížkou druhou a první vpravdě společnou, protože její doplňující se obrazové a textové
části hrají stejně důležitou roli.
RELIKVIÁŘ - WIKIPEDIE
První relikviáře (kolem 4. století) měly podobu malých schránek. Velké zdobené truhly a
rakve se začaly objevovat na přelomu 12. a 13. století . Příkladem velkého bohatě
zdobeného relikviáře je například Relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou .
Dekorace relikviáře tvoří soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra,
drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily. Relikviář sv. Maura byl
vyroben na zakázku benediktinského kláštera ve Florennes (nachází se na území Belgie).
Obsah relikviáře zkoumala kriminalistická laboratoř, která provedla i testy DNA. Uvnitř
relikvie byly zjištěny ostatky čtyř osob, mezi nimi i dětský mléčný zub, a egyptská látka z
osmého století [4] . Historie relikviáře svatého Maura. Svatý Maur, pro jehož ostatky byl
vytvořen relikviář nalezený v Bečově, byl kdysi v raném středověku knězem ve francouzské
Remeši. Odlesk relikviáře svatého Maura, nádherné velké zlaté schránky z počátku 13.
století, v níž měly být mimo jiné uloženy ostatky svatého Jana Křtitele a mučedníka Maura,
mu výrazně vpadl do života v roce 1984. A to už jsem opět v gotickém sále a kastelán
zámku Bečov nad Teplou Tomáš Wizovský mi ukazuje schránku, kterou před chvílí nesli
maskovaní muži: „Jedná se o speciální transportní schránku, kopíruje tvar relikviáře, který
je domečkového typu. Obsah relikviáře navštivte také: www.kralovskacesta.cz;
www.korunovacni-klenoty.cz; počet návštěvníků stránek: - Počítadlo.cz Provoz webu
zajišťuje. Básník Zdeněk Gerych a výtvarník Václav Špale, poezie dotvářená obrazy.
Historie relikviáře sv. Maura. Relikviář sv. Maura byl zhotoven v průběhu první třetiny 13.
století pro benediktinský klášter ve Florennes v dnešní Belgii a určen k uložení ostatků
svatého Maura, sv. Timoteje, sv. Jana Křtitele a sv. Apolináře. Zápletka pokračuje
zmizením relikviáře na konci II. světové války. Zcela ojedinělou památku na území
českého státu se podařilo znovuobjevit až v r. 1985. Úspěšné pátrání českých kriminalistů
bylo natolik zajímavé, že se poté stalo námětem detektivky. Z historie relikviáře:
Vynikající památka byla zhotovena pro benediktinské opatství ve Florennes v první čtvrtině
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13. století . Kosterní ostatky sv. První místnost je věnována obsahu relikviáře. V úvodu jsou
vysvětleny pojmy relikviář a relikvie , význam těchto předmětů. Během prohlídky jsou děti
prostřednictvím zjednodušeného modelu relikviáře 1:1 seznámeny se základními pojmy
dané problematiky, jako např. relikviář, relikvie, světec apod. Průvodce vás seznámí se
zajímavou historií relikviáře, který byl vyroben v letech 1225 až 1230 pro klášter ve
Florennes (dnešní Belgie). Roku 1838 ho koupil vévoda Karl Alfred Beaufort-Spontin,
nechal ho opravit a v roce 1889 byl převezen do rodového sídla na Bečov. Pokud půjdete
pouze na výstavu Relikviáře jejíž součástí jsou i kopie korunovačních klenotů zaplatíte za
vstupné pro všechny 450,-Kč (300,-Kč rodinné + 150,-Kč senior - na samotnou výstavu
není žádná seniorská sleva). Záleží tedy na Vaší volbě, co všechno chcete vidět. Nález
Relikviáře svatého Maura v Bečově odborníci označují za jeden z objevů 20. století.
Památku z 13. století ukryl pod podlahou hradní kaple zástupce šlechtického rodu, který z
republiky odešel po 2. světové válce.
RELIKVIÁŘ SVATÉHO MAURA - BEČOV NAD TEPLOU
Relikviáře byly zhotovovány v nejrůznějších tvarech. Závěsné relikviáře mají například
tvary pektorálů a medailonů.11 Existují i deskové relikviáře. ýastými tvary jsou kříže nebo
monstrance, dnes divácky oblíbené jsou pak relikviáře ve tvaru relikvie,. Tajemství
relikviáře Bylo pondělí 4. listopadu 1985, když na zámek Bečov nad Teplou dorazilo
několik aut kriminální policie. Venku sněžilo a policisté z kufrů aut postupně vynášeli své
nářadí - krumpáče, lopaty a od armády vypůjčený detektor kovů. Uvnitř relikviáře je
kovová schránka, která v několika patrech obsahuje ostatky jednoho z patronů české země.
„Připomíná ony románské a gotické relikviáře, v kterých byli ukládáni po své smrti světci,
především mučedníci," podotkl pražský arcibiskup Dominik Duka, který sám v soukromí
Vojtěchovy ostatky do schránky vložil. Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}}
{{file.size| bytes}} {{file.name}} Podle průvodkyně Elišky Míkové pociťují návštěvníci u
relikviáře úžas i dojetí. „Když od něj odcházejí, jsou klidní a vyrovnaní a myslím, že právě
to je kouzlo relikviáře svatého Maura," konstatovala. Napínavou historii relikviáře
představí průvodce dětem pomocí komiksu a animovaného filmu. Model relikviáře svatého
Maura je využíván také zrakově postiženými. Průvodce vám rád bude při prohlídce
nápomocen, pouze je nutné předem informovat správu zámku. V Bečově obdarovali
prezidenta Zemana replikou relikviáře sv. Maura. Zmenšenou replikou relikviáře sv.
Maura, druhé nejcennější historické movité památky v republice, byl ve středu dopoledne
obdarován prezident republiky Miloš Zeman při své třídenní návštěvě Karlovarského kraje
v Bečově nad Teplou. Relikviáře jsou knížkou druhou a první vpravdě společnou, protože
její doplňující se obrazové a textové části hrají stejně důležitou roli. Tweet. Po přihlášen.
Nabídka pro Čechy. Zvrat přišel až v červnu 1984, kdy na československé velvyslanectví ve
Vídni přišel americký obchodník Danny Douglas. Portaro - Webový katalog knihovny.
{{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}} Nejsou zde vystaveny předměty především relikviáře - které se používají při liturgických slavnostech. Návštěva této
expozice je pozoruhodná z hlediska kunsthistorického i zlatnického, ale především je to
duchovní zážitek, protože představuje průřez duchovním. Ukázkové 3D modely pro tisk.
Oslovili jsme několik známých designérů 3D objektů a připravili jsme pro vás několik
objektů pro tisk, a to včetně G-code. Básník Zdeněk Gerych a výtvarník Václav Špale se
poprvé setkali na počátku sedmdesátých let ve studentské kapele, která zkoušela ve
sklepích pod pražským… Relikviáře - Zdeněk Gerych,Václav Špale - kupte knihu pohodlně
a za skvělou cenu se slevou hned teď na Knihkupec.com. Máme i další knihy všech žánrů a
další zboží
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

1. STRÁŽNÝ ANDĚL NA KAŽDÉM KROKU
2. ZLATÁ STEZKA ČESKÉHO RÁJE: PUTOVÁNÍ PO PŘÍRODNÍCH KRÁSÁCH A HISTORICKÝCH
ZAJÍMAVOSTECH
3. PŘÍPAD OPUS DEI
4. KORÁLKOVÉ NÁPADY: ŠPERKY
5. HYMNY K POCTĚ NOCI
6. DESKY NA ŠKOLNÍ SEŠITY A4 STAR WARS
7. ŠKORPION VE ZNAKU
8. ŠEDÝ HOLUB
9. MAGNAE MORAVIAE FONTES HISTORICI - PRAMENY I.
10. DOMINIKA NA CESTĚ JIŽNÍ AMERIKOU
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