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Klatovy - Noc kostelů, která se koná v České republice teprve podruhé, zavítá též do Klatov. Lidé si v páteční večer zdarma 
prohlédnou s odborným komentářem modlitebnu Církve bratrské, arciděkanský kostel a jezuitský kostel. 

  

Noc kostelů poprvé před několika lety uspořádali Rakušané. Nejdřív byla jen v katolických kostelích, pak se přidaly i další církve. 
Loni poprvé se konala v České rebublice, a to v Plzni a Brně. Po úspěšném prvním ročníku, kdy bylo zaznamenáno na 90 tisíc 
návštěvnických vstupů, se letos rozšířila do všech diecézí. Podle našich informací se v klatovském regionu jinde než v Klatovech 
tato akce nekoná. "Rozhodli jsme se k této akci připojit, protože klatovské kostely stojí za vidění. 

  

Tyto stavby se svou velkou historií bezesporu ke Klatovům patří, stejně jako například v Praze kostely tamní. Je možné, že 
mnozí z Klatovanů tato místa ještě nenavštívili. Setkal jsem se totiž s místními občany, kteří mi řekli, že byli v některém z 
kostelů poprvé," zdůvodnil klatovský vikář Antonín Bachan účast na této akci. "Jsme rádi, že tato výborná akce v České 
republice existuje a že máme možnost se k ní také připojit. Klatovské společenství Církve bratrské existuje již sto let, ale myslím 
si, že mnozí lidé o něm neví, přitom tvoříme nedílnou součást dějin tohoto města," doplnil kazatel David Kašper z místního sboru 
Církve bratrské. Klatovské církevní stavby budou otevřeny postupně. Modlitebna Církve bratrské, která se nachází naproti hotelu 
Centrál zahájí program v 19 hodin. "Připravili jsme expozici k dějinám klatovského sboru a na toto téma uskutečníme i 
přednášku," sdělil Kašper. 

  

V arciděkanském kostele u Bílé věže od 20 hodin a jezuitském kostele na náměstí od 21.15 hodin příchozí budou mít možnost 
prohlédnout si kostel sami i s průvodním slovem Pavla Koury. Návštěvníci se mohou těšit na originál Poutního obrazu Panny 
Marie Klatovské, který lidé mohou vidět při významných událostech, například klatovské pouti. V jezuitském kostele lidé mimo 
jiné uvidí největší presbytář v České republice a unikátní fresky od barokního umělce Jana Hiebla, které byly objeveny teprve 
před několika lety. Na Noci kostelů vystoupí komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu od 20.45 hodin v arciděkanském 
kostele a skupina Zebedeus od 21.45 hodin v jezuitském kostele. 
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