Cestami trnové koruny aneb po stopách Kristova ukřižování na Šluknovsku, nová
výstava v rumburském muzeu od 15. února do 14. dubna 2018
Srdečně zveme na novou výstavu Cestami trnové koruny aneb po stopách Kristova ukřižování
na Šluknovsku, která pro nadšence nabízí možnost návštěv komentovaných prohlídek Mgr.
Kláry Mágrové 22. 2. 2018 a 22. 3. 2018 v 17.00 hod.
V rámci české krajiny se nachází cca 152 křížových cest. Ve Šluknovském výběžku samotném
jich nalezneme čtrnáct: Jáchym u Lobendavy (1914), Annaberg u Lobendavy (1829-1834),
Vilémov (1755-1766), Šluknov (1738-1756), Velký Šenov (1856), Království (1859), Jiříkov
(1817-1826), Staré Křečany (1825-1833), Brtníky (1801-1804), Rumburk (1899-1900),
Krásná Lípa (1857-1859), Varnsdorf (1911-1912), Jiřetín pod Jedlovou (1759-1764) či kdysi
Fukov (1881). Bylo snad otázkou hrdosti občanů, aby založili svou vlastní křížovou cestu v
obci, kde žili. Každá z cest je jiná, každá jinak krásná. Putování po křížových cestách našeho
regionu nabízí jedinečný duchovní zážitek. Většina současných vlastníků si uvědomuje jejich
výlučnost a uvědomuje si důležitost snažit se uchovat je pro budoucí generace a vynakládají
na jejich obnovu nemalé prostředky. Místní křížové cesty nalezneme v barokním,
klasicistním, rokokovém i historizujícím slohu a vždy se na jejich vzniku podílely tehdejší
významné umělecké osobnosti Šluknovska. Proto nikoho nepřekvapí, že nalezne jména jako
Johann Birnbaum, Josef May, August Frind či Leopold Zimmer. Protože bylo nutno přistoupit
při renovacích k prezentaci obrazů ve výklenkových kaplích formou reprodukcí, muzejní
výstava nabízí jedinečnou možnost prohlédnout si dobové originály, které nás propojují s
generacemi lidí, jež se s vroucí modlitbou před každým z výjevů s jistotou zastavovaly.
Výstava nechť je tou pravou inspirací k putování po křížových cestách. Prezentuje nejen
originály řezbovaných desek ze Šluknova (kde se nachází nejstarší křížová cesta ve výběžku)
a Starých Křečan, ale také mnoho zajímavých informací, jež jsou s tímto tématem spjata.
Otvírací doba muzea v zimní sezóně je čtvrtek až sobota, 10-16 hodin. Mimo tuto dobu je
nutné se telefonicky objednat.
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