Katedra Boskiego Zbawiciela w Ostrawie

Szanowni Zwiedzający,
witamy w katedrze Boskiego Zbawiciela. Uprzejmie prosimy o respektowanie tego miejsca jako
miejsca przeznaczonego do uspokojenia się i do rozważań.
Katedra Boskiego Zbawiciela w Ostrawie to główny kościół diecezji ostrawsko-opawskiej. Znajduje się w Morawskiej Ostrawie, w samym centrum placu Msgr. Šrámka. Została zbudowana
w latach 1883-1889 w stylu neorenesansowym według planów Gustava Meretty, budową kierować
ostrawski architekt Clemens Hladisch (Klement Hladiš), a dekorację wnętrza zaprojektował Max
von Ferstel. Uroczystego poświęcenia dokonał arcybiskup ołomuniecki, Theodor Kohn, 16 lipca
1889. Kościołem katedralnym został w momencie założenia diecezji ostrawsko-opawskiej, które
miało miejsce 30 maja 1996 roku. Tworząc koncepcję wyglądu tej świątyni, jej autor Gustav Meretta inspirował się bazyliką papieską Santa Maria Maggiore w Rzymie.
Katedra jest bazyliką trójnawową zakończoną półokrągłą apsydą. Nawa główna ma 14 metrów szerokości i 22 metrów wysokości, nawy boczne są szerokie 7 metrów a wysokie 10 metrów.
Łączna długość budynku wynosi 68 metrów. Nad katedrą unoszą się dwie symetryczne wieże wysokie 67 metrów. W katedrze zmieści się aż 4000 osób. Na wyskości naw bocznych znajduje się trójczęściowy gzyms, który niesie dwanaście wolno stojących słupów piaskowcowych stylu jońskiego.
Sklepienie nawy głównej jest rozdzielone pilasterami w sylu korynckim.
W nawach bocznych katedry mogą Państwo obejrzeć panele poświęcone jedenastu dekanatom
diecezji ostrawsko-opawskiej oraz eksponaty w witrynach, które są wystawione w ramach cyklicznie zmieniających się ekspozycji.
Teraz mogą Państwo rozpocząć zwiedzanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
i przejść do lewej nawy bocznej.
Droga krzyżowa i krzyże w miejscach namaszczenia kościoła
Znajdują się Państwo w lewej nawie bocznej katedry Boskiego Zbawiciela. Na ścianach tej nawy,
jak również przeciwległej, znajduje się czternaście plastycznych obrazów drogi krzyżowej. Droga
krzyżowa, czasami według jej celu nazywana Kalwarią, to symboliczna droga patrząca na wydarzenia związane z ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. Dotyczy wydarzeń wokół sądu Jezusa przed
Poncjuszem Piłatem, niesienia krzyża po Via Dolorosa oraz ukrzyżowania na górze Golgocie.
Drogę krzyżową kościół otrzymał w 1891 roku od warsztatu rzeźbiarskiego Ferdinanda Stuflessera
z tyrolskiej wioski St.Ulrich-Gröden. Dzieła sztuki tej wyjątkowej rodziny rzeźbiarzy mogą Państwo spotkać na całym świecie, podobnie jak potomków Ferdinanda Stuflessera, którzy z pokolenia
na pokolenie dziedziczą wyjątkową zręczność i do dnia dzisiejszego zajmują się tym rzemiosłem.
Na kolumnach, między obrazami drogi krzyżowej zostały zaznaczone krzyże. Są one pamiątką
poświęcenia kościoła, a ich ilość zgodna jest z ilością 12 apostołów, którzy szerzyli naukę Jezusa
Chrystusa. W tych miejscach ksiądz biskup dokonał namaszczenia podczas obrzędu błogosławieństwa nowo zbudowanego kościoła. Namaścił go olejem świętym – tak zwanym krzyżmem.
Przejdźmy teraz do przedniej części tej nawy, gdzie znajdują się 2 ołtarze boczne.

Ołtarz świętego Wacława i ołtarz Boskiego Serca Jezusa

z którego biskup przewodniczy mszy świętej. Przez to umieszczenie krzesła biskupiego podkreśla

Przed lewą ścianą boczną znajduje się ołtarz poświęcony patronowi pierwotnego kościoła parafi-

się znaczenie funkcji biskupa jako następcy apostołów. Od tego krzesła - katedry, powstała także

alnego w Morawskiej Ostrawie, św. Wacławowi, jako patronowi ziem czeskich. Figura św. Wacława

nazwa głównego kościoła biskupiego – katedry.

stoi w centrum ołtarza. Ołtarz jest uzupełniony o dwie ważne postacie z historii Kościoła.
Po prawej stronie widzimy św. Franciszka z Asyżu, który w sposób znaczący wpłynął na Kościół
średniowieczny, podkreślając skromny styl życia. Wzór jego życia w wyrzekaniu się i modlitwie
wkrótce naśladowało wielu innych. W ten sposób powstał zákon franciszkański, który ma także
dziś wielu braci. Ze względu na swoją miłość wobec Bożego stworzenia Franciszek z Asyżu był później ogłoszony patronem ekologii i jest czczony także jako patron Włoch.
Po lewej stronie znajduje się figura św. Antoniego z Padowy, który pochodził z Portugalii i jest znanym franciszkaninem, teologiem i kaznodzieją. W 1232 roku został ogłoszony świętym a w 1946
roku nadano mu tytuł Doktor Kościoła. Św. Antoni wzywany jest jako wstawiennik podczas szukania zgubionych przedmiotów oraz jako patron kobiet i dzieci.

Od 1999 roku znajduje się na głównym ołtarzu szklanny relikwiarz z relikwiami świętej Jadwigi
Śląskiej, patronki Śląska i diecezji ostrawsko-opawskiej.
Prezbiterium jest nad Państwa głowami zamknięte malowidłem naściennym malarza akademickiego Josefa Stalmacha pod tytułem „Oddawanie czci ofiarowanemu barankowi“. Autor inspirował
się tekstem Apokalipsy św. Jana. Obraz ma rozmiary 2,5 x 12 m i znajduje się na nim 36 postaci.
Wprawo od ołtarza głównego jest wejście do kaplicy adoracji, gdzie znajduje się Najświętszy Sakrament Ołtarza. W kaplicy znajduje się także gipsowy relief Panny Maryi ze Świętego Hostyna. Dzieło
to jest pamiątką księdza Josefa Nejedlého, który w czasie nalotu na Ostrawę 29 sierpnia 1944 roku
poklęknął przed ołtarzem głównym i modlił się właśnie do Panny Mary ze Świętego Hostyna, prosząc o zachowanie tego kościoła. Kościół naprawdę został zachowany. Drewniane tabernakulum

Pod figurą świętego Wacława znajduje się kopia figury Praskiego Dzieciątka Jezus, po lewej stronie

pochodzi z kościoła św. Wacława i zostało tutaj umieszczone po skończeniu remontów w 2015

zaś widzimy figurę św. Jadwigi.

roku.

Drugim ołtarzem znajdującym się w tej części nawy jest ołtarz poświęcony Boskiemu Zbawicielowi,

Jeśli chcą Państwo popatrzeć do kaplicy adoracji, prosimy o zachowanie ciszy.

którego dominantą jest figura Boskiego Zbawiciela. Tej figurze towarzyszy postać dwóch apostołów
słowiańskich, głównych patronów Moraw, Cyryla i Metodego. Figura Boskiego Zbawiciela była
kiedyś dominantą kościoła i stała na głównym ołtarz nad dzisiejszym relikwiarzem z relikwiami
św. Jadwigi. Na ścianie nad ołtarzem widzimy obraz świętej Barbary, patronki górników, z 1888
roku. Autorem jest praski malarz Josef Pavlík. Oprócz tego widzimy dwa obrazy adorujących górników. Obrazy są darem górników z ostrawskiej kopalni Hlubina.
Dnia 22 listopada 2015 do ołtarza Boskiego Zbawiciela włożono uroczyście relikwie papieża
świętego Jana Pawła II – Karola Wojtyły, rodaka z niedalekich polskich Wadowic.
Ołtarz główny z relikwiami św. Jadwigi oraz kaplica adoracji
W XIX wieku stał w prezbiterium kościoła pierwotny ołtarz z cyborium, którego autorem był znany
architekt wiedeński Max von Ferstel.
Dziś widzimy w przodzie marmurowy ołtarz, który został poświęcony 23 września 1989 roku przez
arcybiskupa ołomunieckiego Františka Vaňáka.
Za tym ołtarzem znajduje się dwuskrzydłowy ołtarz główny z marmurową mensą wykonaną
z jednego kawałka marmuru; bryłę kamienia trzeba było sprowadzić z Rumunii, ponieważ czeskie
kamieniołomy niedysponowały bryłami o takich rozmiarach. Autorem ołtarza był na początku
lat 60. XX wieku praski architekt Jaroslav Čermák. W centrum ołtarza widzimy stosowane wcześniej tabernakulum z baldachimem, wykonane z miedzianej, pozłacanej blachy. Imponujące malowidła Mikoláša Medka i Václava Boštíka ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu możemy
widzieć na obu skrzydłach ołtarza głównego. Na lewym skrzydle widzimy sceny z wydarzeń Nowego
Testamentu, z życia Jezusa, zaś na prawym skrzydle widzimy ich zapowiedzi w wydarzeniach Starego Testamentu. W środku przed ołtarzem znajduje się krzesło biskupie – katedra, czyli miejsce,

Mogą Państwo kontynuować zwiedzanie w prawej nawie bocznej kościoła, gdzie przy ołtarz Panny
Maryi.

Ołtarz poświęcony Pannie Maryi z Lourdes oraz ołtarz świętego Prokopa
W prawej nawie bocznej znajduje się zespół figur Panny Maryi z Lourdes i św. Bernadety. Po bokach
są figury św. Józefa oraz św. Alojzego Gonzagi. Figury te są darem miejscowych górników.
Figura Panny Maryi z Lourdes stanowi przypomnienie objawienia Panny Maryi ubogiej dziewczynie, Bernadecie Soubirous w francuskim mieście Lourdes. Treścią tego objawienia zatwierdzonego
przez Kościół było przede wszystkim poselstwo, by ludzie modlili się i pokutowali za grzeszników.
Panna Maryja wzywa w Lourdes i w innych miejscach objawień do pokuty i nawrócenia od życia
w grzechu do życia z Chrystusem.
Po prawej stronie od tego ołtarza znajduje się ostatni z czterech ołtarzy bocznych, ołtarz
św. Prokopa.
Św. Prokop był pierwszym opatem klasztora benedyktynów na Sázavě, w którym odprawiano
nabożeństwa słowiańskie. Do dnia dzisiejszego czczony jest jako jeden z patronów ziem czeskich.
W 1588 roku złożono relikwie Prokopa w kościele Wszystkich Świętych na Zamku Praskim. Głównym atrybutem tego świętego jest diabeł leżący u jego stóp. Św. Prokop jest patronem Czech, górników, rolników i winiarzów.
Po lewej stronie widzimy na ołtarzu figurę św. apostoła Judy Tadeusza oraz św. Floriana, patrona
Ostrawy, hutników i strażaków.
Naprzeciwko tego ołtarza znajdują się jedne z dwu organów kościelnym.
Organy, chrzcielnica
W katedrze znajduje się dwoje organów kościelnych. Te, przed którymi właśnie Państwo stoją, zbudowali bracia Riegrowie na początku XX wieku i służą do dnia dzisiejszego. Mają pneumatyczną
trakturę, a ich koncepcja jest wyjątkowa, ponieważ wszystkie piszczałki stoją na czterech kolumnach, pod którymi siedzi organista. Mieszki i dmuchawa znajdują się pod spodem, pod stołem gry.
Ich dźwięk jest wysoko ceniony. Regularnie służą jako instrument towarzyszący wielkim dziełom
symfonicznym.
Kolejne, duże organy znajdują się na chórze. Stoją one zamiast pierwotnych organów zbudowanych przez mistrza Jana Tučka w latach 1938-1939. Organy te często były zepsute i z powodu częstego naprawiania, instrument służył zawsze tylko przez kilka lat, po czym był nieczynny. W czerwcu
1995 roku trafiła się okazja do zakupu dużych organów piszczałkowych z Niemiec zbudowanych
w 1959 roku przez firmę Führer z Fridrichshavenu. Instrument ten znajdował się pierwotnie
w kościele ewangelickim w Emdenie i miał w sumie 42 rejestrów, trzy manuały i szufladkową mechaniczną trakturę. Organista Václav Smolka z Karniowa z nich poskładał we wrześniu 1998 roku
nowe organy, które również służą do dnia dzisiejszego.
Niedaleko od małych organów znajduje się chcielnica stworzona z czerwonego marmuru węgierskiego z kutą miedzianą kopułą. W chcielnicy przechowywana jest woda święcona, którą stosuje się
podczas chrztów dzieci i dorosłych. Obmycie wodą chrzestną symbolizuje oczyszczenie z grzechów
i przyjęcie do wspólnoty Kościoła.

Szanowni Zwiedzający,
znajdują się Państwo na końcu naszej komentowanej trasy po katedrze Boskiego Zbawiciela
w Morawskiej Ostrawie. Katedra jest znaczącym zabytkiem, świadectwem wiary przeszłych i obecnych pokoleń Ostrawianów, sprawności i zdolności technicznych człowieka.
Cieszymy się, że Państwo poświęcili swój czas na zwiedzanie katedry Boskiego Zbawiciela w Ostrawie. Jeśli mają Państwo ochotę, można na chwilę pozostać i pozwolić na oddziaływanie atmosfery
i środowiska świątyni.
Wychodząc z katedry, mogą Państwo zauważyć na frontonie między dwoma wieżami tympanon
nad głównym wejściem, na którym jest scena z evangelii według Mateusza „Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię“
Życzymy, by wizyta w ostrawskiej katedrze Boskiego Zbawiciela była dla Państwa miejscem
pokrzepienia.

