1.
Tisková zpráva.
Rozvoj partnerství mezi evangelickými sbory Aš a Selb.
Die Entwicklung der Partnerschaft zwischen den
evangelischen Gemeinden Aš und Selb.
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je navázat na historické vztahy mezi evangelickými církvemi
na Ašsku a v Selbu, resp. v příhraniční oblasti Horních Frank (Oberfranken), a oživit
je, s výrazným přínosem též pro necírkevní veřejnost na obou stranách hranice. Po
otevření hranice v r. 1990 se obnovení kontaktů stalo skutečností a Farní sbor
Českobratrské církve evang. v Aši mohl významně těžit z velkorysé podpory
německého partnera (setkání věřících, dvoujazyčné bohoslužby, koncerty a d.), od
samého začátku až podnes s oceňovaným přesahem (nejprve v Německu, posléze i u
nás) mimo hranice církve. Kostel Dobrého Pastýře v Podhradí se stal relevantním
cílem též pro německé turisty i církevně orientované návštěvníky. Zřízení
infrastruktury (informační tabule, výstavka v kostele, církevní průvodce, propagace
na druhé straně hranice), což doposud citelně chybělo, a to nejenom pro kostel v
Podhradí, ale i pro kostely v Hranicích u Aše, Mokřinách a (s dvoujazyčným textem)
v Selbu, stejně jako závažný krok ve prospěch zachování vlastní stavby kostela
Dobrého Pastýře v Podhradí položením druhé poloviny střechy břidlicovou krytinou,
umožní pro budoucnost zesílení přeshraničních církevních (partnerských se sborem v
Selbu a dalšími sousedními sbory) i mimocírkevních (občanských, turistických)
vztahů.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím
Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Bavorsko 2007 – 2013.
Cíle projektu:
1.
Rozvoj mezicírkevních přeshraničních vztahů ve směru Aš - Selb s
významným přesahem pro mimocírkevní veřejnost na obou stranách hranice.
2.
Zřízení infrastruktury (dvoujazyčné informační tabule a d.) pro historické
evangelické kostely na Ašsku a v Selbu.
3.
Zásah ve prospěch zachování stavební podstaty kostela Dobrého Pastýře v
Podhradí (položení břidlicové střešní krytiny).
Operační program přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

