
400 let od příchodu sv. Jana Sarkandera do Uničova. 
Přesně 10.10.1609 přišel do Uničova kněz Jan Sarkander. Dvoudenní oslavou  jeho příchodu 
vyvrcholí téměř roční přípravy na tuto událost, jejíž význam přesahuje hranice šternberského 
děkanátu. Sv. Jan Sarkander zde v Uničově zanechal tak významnou stopu, že tato událost 
bude připomenuta nejen farníkům děkanátu, ale i široké veřejnosti.  
  
V sobotu, po modlitbě růžence bude následovat mše šternberského děkanátu, po mši následuje 
pobožnost u sochy sv. Sarkandera vedle kostela. Po ukončení pobožnosti bude připraven 
středověký jarmark, ve stáncích na prostranství před kostelem budou nabízeny např. originální 
perníčky, výrobky z proutí, z pedigu, ze sušených kytek a bylin, dřevěné hračky, přírodní 
mýdlo a kosmetika, svíčky a plátěné výrobky. Tradičně bude nabízena náboženská literatura. 
Malí návštěvníci mohou svůj um rozvinout ve středověké dílničce a využít netradičních 
atrakcí pro děti - kuželky, kuše, dokonce i skřipec atd. 
  
Večerní sobotní program bude zahájen slavnostním vyzváněním zvonů, návštěvníci mohou 
nakouknout do hodinové věže, kde bude instalovaná malá výstava, bude zde také umístěn 
"poklad" Jana Sarkandera, mohou také nahlédnout do sakristie kostela, kde budou vystaveny 
např. roucha používaná k liturgii. Bude následovat komentovaná prohlídka kostela. V 19 
hodin se představí v krátkém recitálu komorní soubor barokní hudby I Musici Affetuosi,  
v programu budou nabídnuty skladby pro smyčce a baso continuo: 
 Claudio Merulo: Canzona 
 Giovanni Battista Bassani: Sonata a minor 
 Andrea Falconieri: Ciaconn, Passacalle, La Folia 
 Mauritio Cazzati: Sonata Ottava 
 Giovanni Legrenzi: Triosonata 
  
Po skončení programu bude pokračovat audiovizuální prezentace o životě  sv. Jana 
Sarkandera s odborným výkladem historika Mgr. Filipa Hradila, mj. autora brožury   
o uničovském kostele a Janu Sarkandrovi čersvě vydané k  výročí příchodu. Návštěvníci dále 
se mohou pokochat nezvyklým pohledem na interiér kostela z kůru, prohlédnout si zblízka 
bohatě zdobený prospekt varhan, eventuelně vyslechnout výklad o stavbě a zvuku varhan. 
Závěr večera pak vyvrcholí varhanním nocturnem. V podání varhanice Mgr. Jitky Kocůrkové 
si posluchači vyslechnou skladby pro varhany: 
 Dietrich Buxtehude: Toccata et fuga C minor 
 F. M. Bartholdy: Allegro maestoso 
 Gabriël Verschraegen: Partita per Organo Tono super "Veni Creator" 
 Georg Muffat: Toccata secunda g minor 
 Josef Ferdinand Norbert Seger: Toccat a fuga a minor 
 Francois Couperin: 1 část z konventní mše 
  
Ihned po doznění posledního akordu bude následovat záveřečné požehnání. 
  
Po celou dobu odpoledního programu bude možno navštívit na farní zahradě sředověkou 
krčmu. Návštěvníci si mohou pochutnat na speciálně připraveném jídelníčku, např. - talíř 
zazobaného sedláka (kousek grilovaného vepříka), talíř pro chudé pocestné (grilovaná 
klobása), kostelníkův šlech (topinka s čenekem), bude nabízena teplá medovina, sladkosti. 
  
Nedělní program pak vyvrcholí slavnou mší sv., celebrovat bude Mons. Jan Graubner, 
olomoucký metropolita. Slavnostní mši bude liturgickým zpěvem doprovázet Český 



filharmonický sbor z Brna pod vedení Petra Fialy. Mj. zazní i kantáta K poctě sv. Sarkandra 
od Petra Fialy: 
 Anton Bruckner: LOCUS ISTE, OS JUSTI 
 Wolfgang Amadeus Mozart: LAUDATE DOMINUM, AVE VERUM CORPUS 
 Zuzana Nováková - Renčová: Pocta Janu Sarkanderovi 
 


