Tisková zpráva – 250. výročí přenesení sošky Panny Marie Štípské
Poutní místo Štípa bude o nadcházejícím víkendu slavit významné jubileum. Letos uplyne 250. let od přenesení
sošky Panny Marie Štípské z původního kostelíka do tehdy nové svatyně, nynějšího poutního chrámu Narození
Panny Marie. Podle historických záznamů se této slavnosti 30. září 1764 zúčastnilo na 35 000 poutníků a mnozí
z očitých svědků svým podpisem na pergamenové listině potvrdili vidění zvláštního úkazu na obloze: vedle slunce
byly dvě jasně svítící hvězdy.
Po celý víkend je připraven bohatý program.
Oslavy budou zahájeny v pátek 3. října mší svatou v 18 hodin, kterou přímým přenosem odvysílá rádio Proglas.
Od 19 hodin se uskuteční koncert ZUŠ Morava a po té do 22 hodin následují modlitby za doprovodu varhan a
štípských schol.
V sobotu 4. října bude kostel otevřen od 14 hodin. V 15.30 vystoupí 40 členný slovenský pěvecký sbor Krédo –
Viruju a v 17 hodin začne pobožnost v původním poutním kostelíku se slavnostním přenášením sošky do kostela
Narození Panny Marie. Po přenesení sošky následuje mše svatá, kterou celebruje P. Evžen Martinec - opat
augustiniánského kláštera na Starém Brně. Od 19 hodin mohou poutníci vyslechnout jedinečný koncert v podání
umělců z Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, komorního sboru Ensemble Versus a dětského
brněnského sboru v programu „Matičko štípecká, buď uctěna“.
V neděli 5. října v 10.30 je sloužena mše svatá. Po mši svaté bude možno navštívit kostel do 18 hodin a využít
služby průvodce (zdarma).
V průběhu oslav proběhne v kostele výstava historických ornátů a šatiček sošky Panny Marie. Návštěvníci si také
mohou prohlédnout vzácnou gotickou monstranci, kterou na tuto událost zapůjčí Arcidiecézní muzeum Olomouc.
Monstranci z roku 1 400 daroval původnímu štípskému kostelíku šlechtic Matouš ze Šternberka. Nově
zrestaurovanou sošku Panny Marie Štípské s Ježíškem, jež se řadí k nejstarším vyobrazením Madony na Moravě,
bude umožněno v těchto dnech výjimečně vidět zblízka.
Do Štípy jste srdečně zváni.

