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ČTVRTEK 8. 6. 2023
• 20:00 uvítání účastníků
• Ubytování (Wellness Hotel Frymburk)

PÁTEK 9. 6. 2023
• 10:00 slavnostní zahájení kongresu  

(Přírodní amfiteátr Hořice na Šumavě)
• 13:00 volný doprovodný program  

(Český Krumlov)
• 18:00 koncert Musica Bohemica  

(Kláštery Český Krumlov)

SOBOTA 10. 6. 2023
• 10:00 kongres – delegáti  

(Kulturní dům Hořice na Šumavě)
• ostatní hosté: doprovodný program
• 15:00 slavnostní otevření  

nového Muzea hořických pašijových her
• 19:30 bohoslužba  

a předání sošky Panny Marie
• 20:30 představení pašijových her
• 22:00 slavnostní zakončení

NEDĚLE 11. 6. 2023
• odjezd účastníků  
Kompletní program: www.europassion2023.com 
Změny programu vyhrazeny

SPOLEČNOST  
PRO ZACHOVÁNÍ  
HOŘICKÝCH PAŠIJOVÝCH HER

Miroslav Kutlák +420 777 662 713
Pavla Křišťanová (EN, DE) + 420 724 013 510
info@horickepasije.cz

www.europassion2023.com

WELLNESS HOTEL FRYMBURK
+420 380 300 311 
www.hotelfrymburk.cz

FRYMBURK

HOŘICE 
NA ŠUMAVĚ

ČESKÝ KRUMLOV
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HOŘICE  
NA ŠUMAVĚ

HOŘICKÉ 
PAŠIJOVÉ HRY

30 LET  
OD OBNOVY 
HOŘICKÝCH 
PAŠIJÍ

První písemná zmínka je z roku 1272. 
Dominantou městysu je gotický kostel 
sv. Kateřiny Alexandrijské.
Mezi nejcennější pamětihodnosti patří 
kamenný pranýř z roku 1549, který se řadí 
k nejstarším v České republice.
Další vzácnou raritou je unikátní soustava sedmi 
propojených kašen z 2. poloviny 19. století. 
V roce 1897 byl v Hořicích natočen první film 
na území střední Evropy.

Na přelomu 19. a 20. století představovaly 
hořické pašijové hry významnou kulturní 
událost Šumavy. Celodenní představení 
se 300 herci, živými zvířaty, orchestrem 
a pěveckým sborem se odehrávalav budově 
moderního dřevěného divadla pro 
1 554 sedících diváků.
Hořické pašijové hry navštívily v předválečné 
době desetitisíce diváků z celého světa. 
Mezi hosty nechyběli členové císařské rodiny 
(např. František Ferdinand d‘Este) a další 
významné osobnosti.
Roku 1897 zaznamenala americká společnost 
představení hořických pašijí na filmový pás. 
Vznikl tak první film realizovaný na území 
střední Evropy.

Po odsunu hořických Němců se dosídlenci 
pokusili původní tradici obnovit v českém 
provedení. Po roce 1948 však komunisté 
jejich snahu zastavili. 
Poúnorová likvidace pašijového areálu 
souvisela se snahou vymazat tuto významnou 
tradici z kolektivní paměti české společnosti. 
V roce 1966 byly odstřeleny poslední zbytky 
pašijového divadla včetně přilehlé poutní 
kaple Panny Marie Bolestné. 
V roce 1993 hořické pašijové hry po 
dlouhých 45 letech znovu ožily. Místní 
ochotnický soubor tak v hořickém přírodním 
amfiteátru již 30 let připomíná někdejší slávu 
šumavského mystéria.
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