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Ve dnech 23. – 26. října 2014 se partneři projektu setkali na svém podzimním projektovém
setkání v Brixenu. Hostitelem se stal jihotyrolský partner Organizace pro solidární svět,
která kromě svých vzdělávacích aktivit vede také Dům solidarity, kde praktickou solidaritu
také uskutečňuje.
Samo půvabné město Brixen má dlouhou historickou tradici. Tato „Země v horách“ byla
součástí římské provincie Raetia sekunda a již v 5. století je doloženo biskupské sídlo
v Säben náležející k Akvilejskému patriarchátu. Při reformách Karla Velikého byla diecéze
Säben připojena k Salzburskému arcibiskupství. Listinou danou v Řezně 13. 9. 901 daroval
král Ludvík biskupu Zachariášovi ze Säben královský dvůr Prihsna, a to vedlo biskupy, aby
přenesli své sídlo na soutok řeky Eisack a Rienz a vybudovali zde diecézní zázemí. Již
v listině krále Oty II. z roku 967 je uváděn biskup brixenský Richbert. Brixen se v 11.
století stal hlavním centrem duchovního územního knížectví, které existovalo až do
sekularizace 1803.
Rozloha rozsáhlého teritoria diecéze se výrazněji proměnila až v roce 1818, kdy odstoupila
část zemí – údolí Falsa, Gröden a Eisack Orientu, ale převzala východní Tyroly od diecéze
Salzburg a zemi Voralerberg od Churu a Augsburgu. Po poválečné úpravě 1925 vznikla
apoštolská administratura Innsbruck/Feldkirch. Konečná úprava hranic diecézí z roku 1964
vytvořila samostatné diecéze Feldkirch (země Voralerberg), Innsbruck (Tyroly), ze
zbývající části byla vytvořena diecéze Bozen-Brixen, jejíž hranice se kryjí s autonomní
oblastí Jižní Tyrolsko náležející do Itálie. Město Bozen se rozvíjelo v moderní době rychleji
a biskup dnes sídlí zde, ale katedrálním kostelem nadále zůstává dóm v Brixenu. Zázemí
diecéze, katedrály i biskupa tvoří kněžský seminář, který bohužel není plný seminaristů, a
tak poskytuje část svých prostor také různým s katolickou církví spojeným vzdělávacím
aktivitám. Dovolenou zde trávil také papež Benedikt XVI.
Kolem katedrálního kostela zasvěceného sv. Petrovi byl vystavěný rozsáhlý komplex
budov, kaplí a ambitů s nádhernou freskovou výzdobou. Na biskupském stolci se vystřídala
řada významných mužů. Jedním z nich byl Mikuláš Kusánský (1450-1464), jehož jméno i
dnes připomíná Kusánova akademie se značnou nabídkou vzdělávacích programů.
Projektového setkání se za naši Akademii účastnili 4 zástupci. Tématem bylo představení
nerůznějších aktivit, které jednotlivé partnerské organizace doma organizují. Mohli jsme se
tak seznámit s různými aktivitami našich partnerů a přinést vlastní zkušenost. Dále bylo
tématem jednání forma projektového výstupu, různé vzdělávací techniky a nástroje.
Příprava výstupů i jejich forma bude všechny partnery zaměstnávat do příštího
projektového setkání, které se uskuteční na jaře příštího roku u nás v Praze.
Velmi zajímavou zkušeností byla také návštěva starobylého kláštera augustiniánských
kanovníků Neustift. Klášter je jedním z osmi klášterů rakouské provincie. Kromě duchovní
správy v řadě farností, vede klášter také gymnázium a vzdělávací akademii. Seznámení
s její prací bylo pro nás také inspirativní.

