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VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ

  Rády bychom Vám představily čtvrtletník – časopis VVM. Tento věstník spatřil světlo světa poprvé v roce 1946, v tomto roce vychází již v 52. ročníku. Časopis vydává MVS (za podpory ministerstva kultury ČR a města Brna ) a je určen ke zveřejňování výsledků badatelské práce členů MVS, k otiskování zpráv o vlastivědné práci na Moravě, o činnosti muzeí, atd.
 
  Redakce sídlí zde v Brně na Zelném trhu č.p. 8, v Ditrichštejnském paláci. Najdete ji také na internetové adrese members.xoom.com/mvs.brno .

  Současnou redakční radu tvoří:
Vladimír Nekuda (ved.redaktor ), Pavel Michna (výkonný redaktor ), Slavomír Brodesser, Věra Frolcová, Jan Janák, Adolf B. Král, Jaromír Kubíček, Zdeněk Měřínský, Bohumír Smutný, Jaroslav Sýkora a Josef Unger.

  V současné době vychází věstník jako čtvrtletník, ale ve svých počátcích vycházel jednou za čtyři měsíce.  V letech 1961 – 1963 prožívala zřizovací organizace finanční krizi, takže se nové číslo objevovalo dokonce až po roce. Pak vycházela opět tři čísla do roka. Jako čtvrtletník funguje věstník zhruba od poloviny 80. let. 

  Chtěly bychom upozornit na internetovou adresu,  nejedná se sice přímo o adresu VVM, ale o adresu MVS.  Stránky se sice teprve tvoří, ale i tak se dozvíte něco o historii VVM, o její publikační činnosti, atd. Co se týče VVM, dozvíte se jaké byly obsahy ročníků 94 – 99, jsou zde nastíněny nejzajímavější články jednotlivých čísel a seznam příloh VVM.

    Skladba časopisu se léty mnoho nezměnila, snad  jen speciální rubriky muzejnictví a diskuse by na počátku VVM nebyly k nalezení. Stěžejní část časopisu tvoří osm až deset článků, jsou poměrně dlouhé, doplněny fotografiemi, náčrtky nebo tabulkami. Dále je připojen seznam literatury a pramenů k článkům. Námětem článků jsou historické osobnosti, události, či historie budov či obcí. 
   Podobný charakter jako články má i rubrika drobnosti, liší se pouze rozsahem.
   Kapitola muzejnictví obsahuje informace o památkových objektech, o různých kulturních akcích, o historii moravských  muzeí.
  V oddílu zprávy nalezneme krátká sdělení o různých akcích, či statistické nebo informativní přehledy.
  V jubileích a vzpomínkách si připomeneme výročí osob majících co do činění s historií a moravským regionem. 
  Časopis uzavírají recenze a zprávy o literatuře.
  
  V některých výtiscích se setkáme i s kapitolkou diskuse, která se zabývá problémy minulosti i současnosti
  Každoročně nalezneme ve 4. čísle pod názvem  Moravika přehled veškeré literatury vydané na Moravě a Slezsku a o Moravě a Slezsku.
  Významnější články mají vždy na konci Zusammenfassung – krátké shrnutí v němčině. 

KAPUCÍNSKÁ KRYPTA V BRNĚ

VVM, 1/1999, str. 76- 78
Autor: Michaela Rubinková, Brno
Literatura: Válka, J.:Morava reformace,renesance a baroka
                   Šujan,F.: Dějepis Brna
                  Diviš, Z.: Die Brünner Kapuzinergruft
                  Bakalářská práce M.R.

  Křesťanství s sebou přineslo mimo jiné i změny ve způsobu pohřbívání. Těla se ukládala nejen na hřbitovech, ale i v kostelech, a to v prostorách zvaných krypty. To se týkalo těl zakladatelů chrámů,církevních osob a donátorů kostela – šlechticů a bohatých měšťanů.
  
   Mezi tyto zmíněné kostely patří také kostel Nalezení sv. Kříže tady v Brně. Řád kapucínů začal s budováním své klášterní sítě již v době předbělohorské. Brněnští kapucíni si postavili svůj první kostel v r. 1604, hned po svém příchodu. Ten však byl během 30tileté války srovnán se zemí.

  Poté byl vystavěn nynější kostel sv. Kříže na Kapucínském náměstí. Stojí na svahu,a proto je opatřen podpěrnými zdmi a 13 schody před hlavním vchodem. Na pravé straně je vchod do kap. krypty, zbudované současně s kostelem. Hrobka v podzemí kostela je stará přes 300 let. Pochovaná těla se zachovala vysoušením probíhajícím cirkulací vzduchu ( otvory ve zdech ). Došlo tedy k přirozené mumifikaci. Původní přístup do hrobky vedl přímo z kostela, dnes se do ní dostaneme pouze schodištěm z kláštera.

  Hlavy mrtvých mnichů byly podkládány jednou či dvěma cihlami. Mrtví byli ukládáni na záda, maje paže zkříženy na hrudi, v rukou  růženec. Pochováno zde bylo přes 151 řádových příslušníků, dnes je tu jen 24 těl.

  Na stěně je nápis: „Čím jste Vy, byli jsme i my, čím jsme my, budete i Vy.“

  V dalších místnostech odpočívají světská těla, v dřevěných rakvích s novým skleněným víkem.

  Nejvýznamnějším mrtvým je evropský dobrodruh 18.stol.- František baron Trenk. Pro něj byla zbudována zvláštní místnost, tzv. Trenkův dům.

  V hrobce najdeme i rakev s ostatky sv. Klemenciány – šlechtičny, která položila život za křesťanskou víru při pronásledování křesťanů v Římě.

  Následující tři místnosti tvořily původní hrobku – jsou v ní měšťané a šlechta. Nejmenší rakev patří chlapci, který zemřel u oltáře jako ministrant.

  V kryptě se pochovávalo až do zákazu císaře Josefa II. v roce 1784.

  Uniformní pohřby kapucínů jsou symbolem chudoby,neb řád patřil mezi řády žebravé.

























