
Poděkování Městu Plzni, 
PlzeňskéMu kraji,

nadaci 700 let Města Plzně,
odboru kultury MMP 

za PorozuMění a PodPoru letnic uMělců 2016

letnice PřiPravili: 
uvu Plzeň, biskuPství Plzeňské, 

řk farnost Při katedrále sv. bartoloMěje v Plzni, 
konzervatoř Plzeň, středisko záPadočeských sPisovatelů, 

záPadočeská galerie, záPadočeské MuzeuM, 
zuŠ jagellonská ul. Plzeň

grafická úprava: helena vendová
fota z výstavy současné sakrární umění na Plzeňsku, 

Muzeum církevního umění, františkánská ul. Plzeň 2016:
Milan Ďuriš, vladimír křivka

tisk: tyPografik centr, Plzeň
náklad 500 ks
duben 2016

Město Plzeň
biskuPství Plzeňské

unie výtvarných uMělců Plzeň
středisko záPadočeských sPisovatelů

konzervatoř Plzeň
záPadočeské MuzeuM

 MuzeuM církevního uMění Plzeňské diecéze

LETNICE UMĚLCŮ
/6. ročník/

festival duchovní kultury
věnovaný 700. výročí narození karla iv.

nad 6. ročníkem letnic umělců převzali záštitu 
Mons. františek radkovský, Mons. tomáš holub

– biskupství plzeňské
ing. Petr náhlík, náměstek primátora města Plzně 

/ letnice umělců
a Mgr. Martin baxa, náměstek primátora města Plzně

/ festival duchovní kultury

29. březen – 29. listopad 2016
PLZEŇ

jaroslav zapletal, oltář ii., olej na dřevě

jaroslav veselák, hořící keř, plastika
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LETNICE UMĚLCŮ 2016

letošní vi. ročník festivalu letnice umělců se rozvinul do 
festivalu duchovní kultury, který je věnován letošnímu 
700. výročí narození karla iv., nejvýznačnějšího čecha, 
který svým požehnaným působením křesťanskou kulturu 
v našich zemích pozvedl a rozvinul zcela mimořádným 
a ojedinělým způsobem. shodou okolností jeho výročí 
narození, 14. května 1316, připadá na sobotu před 
letnicemi a jistě na něho bude vzpomenuto při sobotní 
večerní svatodušní vigilii. letnicemi však program neskon-
čí, ale bude pokračovat i dalšími aktivitami během roku. 
celý festival bude zakončen ve výroční den smrti karla iv., 
dne 29. listopadu, koncertem na jeho počest.

My, oba biskupové Plzeňské diecéze, nastupující 
i emeritní, tento festival rádi a vděčně podporujeme, pro-
tože vnímáme jeho velkou důležitost pro celou společnost 
v západních čechách. evropa v souvislosti s příchodem 
mnoha tisíců imigrantů se zcela odlišnou kulturou, než je 
ta její, vyrostlá především na křesťanství, si potřebuje svoji 
kulturu oživit a prohloubit a nechat znovu vrůst do vlastní-
ho života. kéž k tomu přispěje i tento festival vědomě 
čerpající z duchovního bohatství doby karlovy.

Biskup Tomáš Holub a biskup František Radkovský

každým rokem slavíme slavnost seslání ducha svatého, 
a to vždy 50. den po velikonocích. Proto se tyto svátky na-
zývají též Pentecostes – z řeckého „padesátý den“. Proto 
v modlitbě dne zaznívají slova: „bože, ty nám dáváš kaž-
doročně v období padesáti dnů znovu prožívat uskutečnění 
a naplnění velikonočního díla naší spásy“. svatodušní svátky 
– jinak též nazývané letnice – jsou dovršením velikonoční-
ho díla ježíše krista. tím, že seslal apoštolům svého ducha, 
věnoval jim velký dar. duch svatý dovršuje velikonoční dílo; 
není to pouhá připomínka byť významného, ale přece jen 
historického okamžiku, ale připomínka, že duch svatý půso-
bí i v současné době. vdechl inspiraci těm, které bůh vyvolil, 
aby sepsali posvátné texty Písma svatého – bible, vdechuje 
i nyní inspiraci výtvarným umělcům, spisovatelům a všem, kdo 
jsou otevřeni jeho působení.

Přeji vám všem, kteří budete prožívat letošní ročník letnic 
umělců, abyste prožili toto požehnané působení třetí božské 
osoby, abyste se dotkli hlubokého tajemství božího působení 
mezi námi.

Mons. Emil Soukup

PROGRAM

výstavy
Úterý 29. 3., 17 hod. – Muzeum církevního umění
současné sakrální umění na Plzeňsku – uvu Plzeň, 
doba karla iv. – práce žáků zuŠ jagellonská, Plzeň 
(výstavy potrvají do 28. 5. 2016)

Pořady
Úterý 12. 4.,17 hod. – Západočeské muzeum, 
přednáškový sál 
křesťanství doby karla iv. – Mons. františek radkovský

Středa 20. 4., 17 hod. – Muzeum církev. umění 
komentovaná prohlídka výstavy – Phdr. jana Potužáková

Úterý 3. 5., 17 hod. – katedrála sv. Bartoloměje, 
nám. Republiky, Plzeň
zahájení letnic umělců 2016 – promluva Mons. tomáš holub,
biskup plzeňský
koncert komorního sdružení českých muzikantů

Středa 4. 5., 17 hod. – Západočeské muzeum, 
přednáškový sál 
hrady karla iv. – přednáška – Mgr. luděk krčmář

Čtvrtek 5. 5., 17 hod. – Západočeské muzeum, 
přednáškový sál 
starý Plzenec a radyně – přednáška
ing. arch. anna hostičková

Úterý 10. 5., 17 hod. – Muzeum církevního umění, 
kaple sv. Barbory, Františkánská ul., Plzeň
autorská čtení a hudba studentů konzervatoře Plzeň

Středa 11. 5., 17 hod. – kostelík U Ježíška
autorská čtení členů střediska zpč. spisovatelů a jejich hostů
hudební doprovod Qartetky

Čtvrtek 12. 5., 17 hod. – kostel Nanebevzetí P. Marie, 
Františkánská ul., Plzeň
varhanní koncert – jitka chaloupková

Sobota 14. 5., 19 hod. – katedrála sv. Bartoloměje
Den smíření – Svatodušní vigilie

Neděle 15. 5., 16 hod. – katedrála sv. Bartoloměje 
slavnostní zakončení 
koncert dětského pěveckého sboru Mariella, 
sbormistryně Marie nováková, klávesy hana bezděková
18 hod. – svatodušní nešpory
19 hod. – koncert chrámové hudby, Pavel Šmolík

Středa 18. 5., 17 hod. – Muzeum církevního umění, 
komentovaná prohlídka výstavy – Phdr. jana Potužáková

Pátek 20. 5. – N O C    M U Z E Í   A   G A L E R I Í

Čtvrtek 9. 6., 17 hod. – Západočeské muzeum, 
přednáškový sál 
doba karla iv. v české literatuře 
Prof. Phdr. viktor viktora, csc. 

Pátek 10. 6. – N O C    K O S T E L Ů

Úterý 14. 6., 17 hod. – kostel Nanebevzetí P. Marie,
Františkánská ul., Plzeň
slavnostní koncert studentů konzervatoře
(j. smešný, v. Šabaková, a. baldová – varhany, harfa, klarinet)

festival duchovní kultury – 2. část
Úterý 6. 9., 17 hod. – Západočeské muzeum, 
přednáškový sál 
Plzeňské kostely doby karla iv. – ing. arch. jan soukup

Středa 14. 9., 17 hod. – katedrála sv. Bartoloměje 
komentovaná prohlídka – Mons. emil soukup

Čtvrtek 15. 9., 17 hod. – kostel Nanebevzetí P. Marie, 
Františkánská ul., Plzeň
koncert studentů konzervatoře
(j. smešný, v. Šabaková, a. baldová – varhany, harfa, klarinet)

Středa 21. 9., 17 hod. – Západočeské muzeum, 
přednáškový sál 
via carolina a nové čechy – Mgr. luděk krčmář

Úterý 18. 10., 17 hod. – ZČG, Výstavní síň Masné krámy
sochař václav levý

Úterý 29. 11., 17 hod. – katedrála sv. Bartoloměje 
závěrečný koncert se slavnostní promluvou 

dále PřiPravujeMe:
Pole orná a válečná   Mons. tomáš holub
výtvarné umění doby karla iv.   Prof. Phdr. ing. jan royt, Ph.d.
sv. františek, prosťáček boží   Přemysl rut, 
            Markéta Potužáková
koncert židovských písní   ivana růžičková
vlastní životopis karla iv.   člen djkt
a jiné


