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Církev láká lidi do kostelů. V době voleb, ale ne na bohoslužby, nýbrž na noční zážitky. Letos poprvé nejen v Brně, ale po celé Moravě a po celé 
republice. 

 OSTRAVA/OLOMOUC Přes den mnohé zejí prázdnotou, v noci mají přeplněno. Přípravy na letošní Noc kostelů finišují. 

Úspěšný fenomén Muzejní noci dostal "konkurenta". Loni se Noc kostelů uskutečnila poprvé v Brně a částečně v plzeňské diecézi. Letos své 
brány 28. května, tedy shodou okolností v první den poslaneckých voleb, otevřou stovky svatostánků pro věřící různých vyznání po celé 
republice. 

Noc kostelů není prvotně akcí pro věřící, ale je určena co nejširší veřejnosti. "Chtěli bychom, aby se lidé mohli blíže seznámit s chrámy, kostely a 
modlitebnami, kolem nichž chodívají třeba denně jaksi nevědomky," vysvětloval vloni před prvním ročníkem brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Noc 
kostelů by totiž měla být šancí právě pro ty, kteří do nich mají třeba jindy zábrany vstoupit. 

Lidé se podívají do krypt, uvidí i kostel osvětlený svícemi V ostravsko-opavské diecézi se zapojí čtyři desítky kostelů a kaplí, které zůstanou 
otevřeny dlouho do noci. "Farnosti pro návštěvníky sakrálních prostor připravují nejen kulturní program, ale například i prohlídky jindy 
nedostupných míst," řekl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda. 

Církevní objekty se otevřou v patnácti městech a obcích regionu. "Noc kostelů dává návštěvníkům příležitost setkat se s křesťanstvím 
prostřednictvím rozhovoru, setkání, hudby, umění nebo zážitku. Lidé se dostanou na varhanní kůry, do sakristie, krypty nebo interiérů klášterů," 
vysvětlil Siuda. I on je přesvědčený, že atmosféra noci dává příležitost oslovit co nejširší veřejnost. 

Noc kostelů je ekumenická, otevřené kostely a doprovodné programy jsou pro návštěvníky zdarma. Například kostel sv. Michaela Archanděla v 
Dětřichovicích na Bruntálsku včera oznámil, že umožní návštěvníkům zažít atmosféru ztemnělého kostela osvíceného pouze světlem hořících 
svící, lidé si také budou moci vlastnoručně opsat verš z bible. Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku zpřístupní kryptu, v níž jsou 
uloženi kněží, šlechtici i poutníci, kteří zahynuli při pouti do Frýdku. Kostel sv. Bartoloměje v Odrách zase nabízí komentovanou prohlídku 
kostela, věže a varhan. 

Bezmála šest desítek přihlášených evidují letos i v olomoucké arcidiecézi. Přihlášeny jsou například katedrála sv. Václava, chrám sv. Mořice, 
kostel Panny Marie Sněžné či modlitebna Církve bratrské nebo kostel Československé církve husitské - Husův sbor. Svoje brány ale otevřou i 
kostely v Jevíčku, Hněvotíně, kaple sv. Vincence a kaple sv. Kříže v Ostrožské Lhotě či zlínský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních 
Svazích. I tam chtějí farnosti nabízet aktivity pro všechny věkové kategorie, jako jsou například hra na varhany, osobní setkání s knězem či 
prohlídka ztemnělého kostela netradičním způsobem s baterkami. 

Přestože organizátoři v Brně byli vloni zpočátku trochu nervózní a obávali se malého zájmu, výsledek předčil veškerá očekávání. Pořadatelé 
zaznamenali v pětadvaceti otevřených svatostáncích celkem 92 tisíc vstupů. Kostely praskaly ve švech. "Značný zájem měli lidé například o 
výstupy na věže, návštěvu krypt, ale i o koncerty a další doprovodné programy," připomněla mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová. Letos 
lze předpokládat, že úspěch bude po celé republice mnohonásobně větší. "V brněnské diecézi je v tuto chvíli přihlášeno 83 kostelů a 
modliteben," upřesnila Jandlová. 

Akce se koná ve stejném termínu v celé ČR a v sousedním Rakousku, snahou organizátorů je rozšíření po celé Evropě. 

 Noc kostelů Letos 350 chrámů a modliteben 

 Poprvé se konala Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni v roce 2005 a zapojilo se do ní 200 kostelů a modliteben. 

Postupně se rozšiřovala do dalších rakouských regionů. Vloni se k ní v ČR zapojilo 35 kostelů a modliteben, letos to bude více než 350 kostelů a 
modliteben deseti křesťanských církví. Bližší informace mohou zájemci najít také na www.nockostelu.cz. 

 Foto popis| Za noc více lidí než za celý zbytek roku. I tak hodnotí Noc kostelů tam, kde se již loni uskutečnila. A chystají nové zajímavosti. 
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