„Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9,23)
ONLINE JELENTKEZÉS: http://ars-sacra.hu/jelentkezes

MEGHÍVÁS AZ ARS SACRA FESZTIVÁL
(VII. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE)

KERETÉBEN RENDEZETT

„TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA”
ÉS HELYI ZARÁNDOKLATOK SZERVEZÉSÉRE

2013. SZEPTEMBER 14. szombat
EGYÜTTMŰKÖDVE A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAIVAL,
VÁRJUK MINDEN EDDIGI, ÉS MINDEN ÚJ HELYSZÍN JELENTKEZÉSÉT.
Jeles napok, események, éves tematikák, évfordulók 2013-ben:
a Hit éve, a polgárok európai éve, az európai kultúra napja, a keresztény egység napja, a
Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe, Hétfájdalmú Szűzanya napja, Szent Gellért püspök
ünnepe, Szent Ilona emléknapja (a kopt, illetve etióp egyházban), a gyermekek világnapja, a
magyar dráma napja, a szív világnapja, Jom kipur – engesztelés napja, szukkot – sátoros ünnep,
Szent Mihály hava

A 2013. szeptemberi Szakrális Művészetek Hete keretében, az Ars Sacra szervező bizottsága
közös templomi imára hívja minden zsidó-keresztény kulturkörhöz tartozó felekezet hívő
közösségét, hogy ezzel is építsük a nemzet spirituális egységét.
Néhány javaslat a szervezéshez:
- a templom építészeti, művészeti értékeinek bemutatása
- előadás
- kiscsoportos beszélgetések
- harangzúgás
- orgonaszó
- mécsesek gyújtása
- zarándoklat vagy szervezett séta
- közös ima
- agapé
Szeretnénk, ha újabb templomok, közösségek csatlakoznának a programhoz!
A jelentkezőket regisztráljuk és felkerülnek imatérképünkre!

Kérjük továbbá mindazokat, akiknek határon túli kapcsolatai vannak továbbítsák részükre ezt a
FELHÍVÁST!

Templomok Éjszakája
Az Európai Örökségnapokkal együtt

2013. szeptember 14. szombat
Mottó: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9,23)
Követelmények nincsenek, a templom nyitvatartása nem kell késő éjszakába nyúljon
Javasolt - lehetséges - programok:


A templomot párhuzamosan a művészet és a hit szemével két ember mutassa
be.



Készülhet szórólap, a templom alaprajzával, a művészeti alkotások helyének
megjelölésével, rövid leírással. A templom nevének magyarázatával.



A program végén vendéglátás, beszélgetés.(hívek süthetnek pl. püspökkenyeret)



A templomhoz vezető útra lehet mécseseket tenni, ha besötétedett.



Összefoghat a katolikus, az evangélikus, a református templom, a zsinagóga és
egymás templomait is megtekinthetik, vendégül láthatják egymást, ha a
település szerkezete olyan, hogy egymástól nincsenek túl messze a templomok.



Toronymászás - ha elég biztonságosan lehet feljutni a toronyba - ez mindig siker
program - alá szoktunk íratni egy nyilatkozatot, hogy saját felelősségre megy fel
mindenki.



Kiállítás - lehet gyermekrajzokból a Hit éve jegyében, vagy helyi művészek,
meghívott művészek
-

lehet a templom történetéből

-

a közösség életéből

-

a táborokban készült fotókból



Meghívott előadók - iskolai kórus is kiváló - versekkel kiegészítve az énekek közötti
szünetet



Sikeres, a teaház, ha van alkalmas helyiség, jó beszélgetési lehetőség, lehet
háttérzene



Taizei imaóra, az oltár köré helyezett párnákra ülhetnek ,mécsesek éghetnek
körülöttük és taizei énekeket énekelhetnek gitár kísérettel, vagy a nélkül.



Filmvetítés – keresztény filmek, vagy a közösség élményeiről



Bach valamelyik műve este 8 órakor csendüljön fel



Szép versek hangozhatnak el, az elhangzott verseket kinyomtatva kézbe
adhatjuk, igecédulákat oszthatunk



A templomot bemutathatjuk a gyerekeknek délután, megtaníthatjuk nekik az „Ez
a templom ez a tornya” vagy más éneket.
http://www.ars-sacra.hu/letoltes/ez_a_templom.pdf

Szép estét!

