
TZ ROZSVÍCENÁ TROJICE - MAJÁK NAŠICH CEST A POUTÍ 20. - 22. 5. 2016

   Kulturní informační centrum Rosice ve spolupráci s rosickou farností pro vás připravují druhý
ročník festivalu Rozsvícená Trojice. Festival má ambice navázat na úspěšnou loňskou premiéru
a zároveň si dává nelehkou úlohu zaostřit pozornost a zájem institucí i široké veřejnosti na 
stav historické památky - kaple na návrší nejsvětější Trojice. 

   Na objektu kaple, která je dominantou unikátního prostoru nad Rosicemi, symbolem, 
obchodní značkou i majákem udávajícím směr poutníkům ze širokého okolí, se nutně podepsal
zub času. Pokud si přejeme, aby tato zajímavá stavba zůstala v odpovídajícím stavu 
zachovaná i následujícím generacím, nutně potřebuje naši pomoc. V první fázi projde 
rekonstrukcí střecha objektu, včetně lucerny, která zdobí její vrchol. 

   Program letošní Rozsvícené Trojice se oproti loňsku výrazně zahustil a to v oba festivalové 
dny. Po pátečním zahájení, které proběhne v komorním duchu, vás čeká sobota a neděle plná 
muziky (Tranzan, Půljablkoň, Poletíme), divadla a zajímavých informací. Nebude chybět ani 
tradiční fotbalové klání a večerní taneční zábava. Novinkami, které ozvláštní druhá ročník, 
budou rozcestníkový workshop, piknik v sadu a další podium pro komornější výstupy. Vydána 
bude i speciální série pohlednic z pouti, které si budete moci v průběhu akce zakoupit. 
Vytištěny budou i speciální dárcovské certifikáty. V průběhu soboty a části neděle bude 
přístupné i včelařské muzeum na Zbýšovské ulici. 

   Kompletní program festivalu naleznete na www.kic.rosice, facebooku a plakátovacích 
plochách. 

Partnery projektu jsou Město Rosice, Jihomoravský kraj a Skupina ČEZ, mediálním partnerem 
je ČR Brno.

Jste srdečně zváni.

Lukáš Volánek - ředitel KIC Rosice

FESTIVAL ROZSVÍCENÁ TROJICE  
20. - 22. května 2016

Program druhého ročníku

pátek 20. 5.
20:00 zpěvy Taizé v kapli Nejsvětější Trojice, rozsvícení majáku po skončení koncertu

sobota 21. 5. 
Program moderuje Luděk Strašák
14:00 hřiště - pouťový fotbalový turnaj, pořádá Restaurace Ve strži 
14:00 zahájení programu na hlavním podiu
14:05 Hudební vystoupení - Míša Dudová, Ondřej Nedorost, Sofie Strnadová
14:15 ZŠ Rosice 3. B Jaro dělá pokusy, Rap, zvonkohra
14:20 kaple - Pro duši poutníkovu - kompilát duchovních textů C. G. Junga podbarvený 
Bachovými suitami pro violoncello, výběr a režie Pavel Strašák
14:30 řečník Veronika Řeháková - “Život jako povolání”
14:45 ZŠ Rosice - 2.A, Ať žijí duchové
15:00 řečník Jana Ungerová - “Stále na cestě”- slova a pantomima „Jacek's story“
15:00 malá scéna - Veronika Řeháková - Co mají křesťané a muslimové společného?
15:15 scénické čtení Dario Fo - Lazarovo vzkříšení, účinkuje Ladislav Hauser
15:30 koncert envirofolkové kapely Tranzan

http://www.kic.rosice/


15:45 malá scéna  - Jana Ungerová “Nemám slov a přece mluvím” - workshop pantomimy
16:15 Dramatický kroužek PŠT - ROSICE - Potrhlá Andula
16:30 řečník Radovan Voříšek - “O závislostech…pádech a vítězstvích”
16:30 malá scéna - scénické čtení, Dario Fo – Svatba v Káni, účinkuje Ladislav Hauser
16:45 SVČ Rosice Freedom Kids + Mažoretky Hvězdičky
16:45 malá scéna - řečník Radovan Voříšek 
17:00 řečník Tomáš Koumal - “život v brněnské diecézi”
17:15 divadelní představení Amordie černý jako šmér 
17:30 kaple - koncert skupiny Půljablkoň
19:00 koncert skupiny Poletíme?
20:30 taneční zábava se skupinou Tremolo - Starý pivovar

V průběhu sobotního programu bude na Trojici probíhat rozcestníkový workshop a piknik v 
sadu. Fungovat bude i dětský koutek. Vybavte se dekami a podsedáky, k dispozici bude i grill na
barbecue.

neděle 22. 5. 
  6:00 jitřní mše v kapli Nejsvětější Trojice
  8:00 mše svatá v kostele sv. Martina
10:00 hlavní mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice - host Mirek Bareš
11:00 koncert dechového souboru ZUŠ Rosice na Trojici
13:30 divadýlko z pouti - O zapomenutém majáku aneb Proč Trojice svítí, Rodinné divadlo 
3věžičky - Starý pivovar nádvoří
14:30 divadelní představení Amordie černý jako šmér - Starý pivovar sklepní scéna
15:00 poděkování a požehnání poutníkům v kapli Nejsvětější Trojice, vystoupení neslovické 
scholy

Občerstvení zajištěno. Změna programu vyhrazena. V případě děštivého počasí se program 
koná v omezeném rozsahu.

V sobotu13:00 - 20:00 a v neděli 11:00 - 13:00 bude přístupné Včelařské muzeum na 
Zbýšovské ulici, kde vás čekají prohlídky expozice s odborným výkladem a ochutnávky včelích 
produktů. V průběhu víkendu bude otevřena i pivovarská zahrádka. 

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ BUDE POUKÁZÁNO NA KONTO VEŘEJNÉ SBÍRKY ZŘÍZENÉ ZA 
ÚČELEM REKONSTRUKCE KAPLE NA TROJICI

 Rozcestník 
Každý z nás má nějaké vysněné cíle, země a místa kam by se jednou chtěl podívat, jako 
cestovatel, turista, poutník, za prací či z jiných životních pohnutek. Může to být přes půlku světa,
ale také doslova za rohem. A možná to může být i cíl, který není spojený s žádným konkrétním 
místem. Přijďte zaznamenat nějaký svůj cíl na směrovku, tuto umístíme na společný rozcestník,
který pak bude na Trojici jako zajímavá instalace připomínat rozmanitost našich záměrů. 
Minimálně po celé léto!

Piknik v sadu 
Vezměte piknikové koše, deky a hurá na Trojici. Krásné sady pod Trojicí přímo vybízejí k 
odpočinku spojenému s lehkou gurmánskou kratochvílí. K dispozici bude i grill na barbecue. 
Domluvte se s přáteli, se kterými jste se už dlouho nestihli potkat, vezměte děti, známé 
kamarády a přijďte. Ze základny u piknikového koše lze pak snadno odbíhat na duchovní i 
zábavný program.


