
Noc kostelů: Tóny varhan, mešní víno i rozjímání 
 
Zdroj: Českolipský deník 
Datum vydání: 26.5.2011 

Podtitulek: Chystanou akci každý rok navštěvuje stále více hostů. V průběhu ojedinělého 
večera je možnost dostat se do prostor, které jsou běžně lidem nepřístupné 

Odkaz: http://www.ceskolipsky.denik.cz/ 
Ročník: 14 
Číslo: 123 
Strana: 3 
Autor: TOMÁŠ MAŘAS 
Rubrika: Českolipsko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

Českolipsko - Již podruhé se otevřou v sobotu 27. května některé církevní objekty v rámci akce Noc kostelů. Do letošního 
ročníku unikátní akce se v Litoměřické diecézi přihlásilo celkem 125 kostelů, kaplí a modliteben. To je oproti loňskému roku 
dvojnásobný počet. 

"Je to ekumenický projekt, což znamená, že se do něj spolu s Římskokatolickou církví zapojují i církve, které jsou členy 
Ekumenické rady církví," prozradila Jana Michálková, tisková mluvčí Biskupství litoměřického. Zapojí se tedy také Českobratrská 
církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská, Jednota bratrská, Starokatolická církev a Pravoslavná 
církev. Cílem akce je představit křesťanství prostřednictvím doprovodných programů, které připravili dobrovolníci z jednotlivých 
farností, a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu. 

Církevní objekty budou 27.května otevřeny většinou od 18 hodin, programy končí obvykle kolem půlnoci. I v letošním roce jsou 
plánovány koncerty různých žánrů, přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti 
či návštěvy míst, která bývají jindy pro veřejnost uzavřena. Přítomni budou rovněž kněží, zájemci tak budou moci využít 
příležitost a zeptat se jich přímo na místě na vše, co je zajímá. "Naskýtá se nám příležitost pro osobní komunikaci, osobní 
vztahy. Noc kostelů pokládám za vynikající nástroj pastorace. Nečekám, že se všichni návštěvníci obrátí k Pánu Bohu, jednotlivci 
se ale k němu mohou posunout, a to křesťanskou laskavostí. Osobní přístup - přivítání a přijetí - pokládám za to nejdůležitější z 
celé akce," říká Mons. Jan Baxant. Na Českolipsku se do akce zapojilo hned několik kostelů. Kostel sv. Ducha v Novém Boru 
Arnultovicích otevře své brány, tak jako většina ostatních sakrálních objektů, v osmnáct hodin a nabídne houslový koncert Jany 
Herajnové, návštěvníci budou mít možnost promluvit s duchovními, nebude chybět dětský sbor a půl hodiny před půlnocí 
proběhne závěrečná modlitba, kterou budou sloužit duchovní Eliška Raymanová z Církve československé husitské a Tomáš 
Mencl z Církve českobratrské evangelické. 

Nabízí čaj i oblečení 

"Návštěvníci také mohou navštívit Galerii pod zvonem, kde probíhá výstava Jana Hrubého Obrazy a grafiky. V galerii bude po 
celou dobu otevřená čajovna, kde se budou přítomní moci osvěžit," doplnila Eliška Raymanová. Kostel svatého Zikmunda ve 
Stráži pod Ralskem se také otevře v šest večer, krátce na to vystoupí žáci místní základní umělecké školy, od půl osmé začne 
komentovaná prohlídka s historikem, ochutnávka mešního vína a mimo jiné mohou hosté zhlédnout výstavu liturgického 
oblečení. Od jednadvacáté hodiny začne koncert duchovní hudby s následnou adorací při svíčkách. "V osm večer začínáme 
varhanním koncertem Dagmar Doubkové, po něm bude okolo kostela vytvořen kruh ze svíček, lidé budou mít možnost dozvědět 
se informace o rekonstrukci kostela či poslouchat reprodukovanou hudbu," přiblížit program v kostele svatého Jakuba Většího v 
Horní Libchavě editor akce Radovan Boček. 

Zájem roste  

Zajímavostí letošního ročníku je speciál nealkoholického piva vyrobeného vratislavickým pivovarem pro Noc kostelů 2011 v 
litoměřické diecézi. Označeno bude vinětou s logem Noci kostelů. 

Litoměřický biskup Jan Baxant akci maximálně podporuje a převzal nad ní ve své diecézi záštitu. Spolu s ním zaštítili akci 
hejtmani Libereckého a Ústeckého kraje Stanislav Eichler a Jana Vaňhová a také primátoři a starostové řady měst i obcí. V 
loňském roce se v České republice do akce zapojilo celkem 418 kostelů a modliteben, ve kterých bylo zaznamenáno více jak 
čtvrt miliónu návštěvníků. 

V litoměřické diecézi to bylo 65 církevních objektů a přes jedenáct tisíc návštěvnických vstupů. 

 (TOMÁŠ MAŘAS) 

--- 

 Z historie 



 Lange Nacht der Kirchen, tedy Noc kostelů, se poprvé konala v roce 2005 ve Vídni a namísto očekávaných 60 až 80 se do ní 
zapojilo 200 kostelů a modliteben. Akce se postupně rozšiřovala do dalších rakouských regionů a o tři roky později se zapojili 
zájemci z celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů překročila hranice a ve spolupráci s rakouským týmem se poprvé konala v 
plzeňské a brněnské diecézi. 

 --- 

 Program v českolipských kostelích 

 Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda 

18:00 - 22:30: Kostel přístupný veřejnosti 

19:00 -19:30: Vystoupení žáků ZUŠ Stráž pod Ralskem 

19:30 - 21:00: Komentovaná prohlídka kostelem 

19:30 - 21:00: Ochutnávka mešního vína 

19:30 - 21:00: Výstava liturgického oblečení 

19:30 - 21:00: Kreslení s dětmi 

21:00 - 21:30: Koncert duchovní hudby 

22:00 - 22:30: Adorace při svíčkách 

 Horní Libchava, kostel sv. Jakuba Většího 

20:00 - 24:00: Prohlídka kostela na požádání s historickým výkladem, včetně seznámení s průběhem rekonstrukce. Během 
večera budou probíhat krátké varhanní koncerty. V rámci prohlídky je možné zhlédnout fotografie Radovana Bočka, které byly 
vystaveny v Lucembursku. 

 Cvikov, kostel sv. Alžběty Uherské Durynské 

Kostel bude otevřen od 19:00 do 23:00 

 Nový Bor, kostel sv. Ducha 

18.00: Zvonění 

18.00 - 19.00: Houslový koncert Jany Herajnové 

19.00 - 20.00: Ticho. možnost mluvit s duchovními 

20.00 - 21.00: Zazpívá pěvecký sbor z CČE 

21.00 - 23.00: Rozjímání při světle svíček možnost mluvit s duchovními 

23.30: Závěrečná modlitba 

24.00: Zvonění 

Návštěvníci mohou navštívit výstavu Jana Hrubého - Obrazy a grafiky. 

  
Noc kostelů na Plzeňsku 
 
Zdroj: ČRo - Plzeň 
Datum vydání: 25.5.2011 



Relace: Události dne 17:00 
Čas vysílání: 17:07:10 
Rozsah: 00:00:50 
Hosté: Kryštof Dendek 
Pořadí: 7 
Oblast: Regionální rozhlas 

Moderátor (Jiří Terš): 

Na plzeňském biskupství byl dnes představen program Noci kostelů. Akce se koná tento pátek 27.května a novinkami 3.ročníku 
jsou poutnické pasy pro Plzeň a okolí. Kyvadlová doprava mezi plzeňskými kostely a také 460 různých doprovodných akcí, více 
už biskupský vikář pro pastoraci, páter Kryštof Dendek. 

 Host (Kryštof Dendek, páter, biskupský vikář pro pastoraci): 

V˙pátek večer se otevřou brány našich kostelů a modliteben, dohromady těch kostelů bude 94. V˙kostelích budou probíhat jak 
komentované prohlídky, tak koncerty a různé programy pro všechny vrstvy, děti, rodiny, dospělé, takže každý si může zvolit 
takový žánr, který pro něj je vhodný a zajímavý. Noc kostelů potrvá až do půlnoci. 

Moderátor (Jiří Terš): 

Více informací najdou zájemci na internetové adrese www.nockostelů.cz. 

Navštivte Chrast i Luži 
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Chrast, Luže - Zítra večer otevřou návštěvníkům své dveře kostely v Chrasti a Luži. Noc kostelů nabídne bohatý program. 

V chrasteckém kostele Nejsvětější Trojice bude možné od 19.30 do 20 hodin navštívit věž a podívat se na město a jeho okolí z 
výšky. Výstup se bude opakovat zhruba o hodinu později. Program je bohatý, návštěvníci se mohou těšit na hudební 
vystoupení, přednášku o historii kostela, prohlídku kůru spojenou s varhanní hudbou. Modlitba za město ukončí ve 22.30 
program, jehož "lídrem" je místní duchovní P. Jan Paseka. Program Noci kostelů v lužském chrámu Panny Marie Pomocnice 
křesťanů začne v 17.50 hodin, kdy se rozezní zvony. Od 19 hodin vystoupí před návštěvníky děti z lužské farnosti, které zahrají 
divadlo s biblickou tématikou. Na půl devátou je naplánována přednáška PhDr. Zdeňky Paukrtové, která pohovoří o historii a 
vybavení poutního chrámu. Program bude pokračovat varhanním koncertem Jana Fajfrta. Návštěvníci dostanou příležitost 
prohlédnout si nedávno rekonstruovaný kostel s výkladem průvodce a zhlédnout výstavu starých bohoslužebných kněžských 
rouch. 

V Luži bude probíhat program i v kostele svatého Bartoloměje. Třeba v 18 hodin začne mše s kytarovým doprovodem. 

(ron) 

 Foto - KOSTEL PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ v Luži byl vystavěný na čedičovém návrší "Chlumku" nad Luži v letech 
1690-1695. Poutní místo založila hraběnka Marie Maxmiliána Eva Terezie Hieserlová. Stavba je výjimečná už jen tím, že jde o 
ojedinělou stylově čistou stavbu raného baroka. Na vnitřní výzdobě se podíleli řezbář J.F.Pacák a malíř J.J.Heintsche. Kostel je 
typická česká jezuitská stavba s jednou lodí, bočními kaplemi a emporami, s bazilikálním osvětlením lodi, užším presbytářem a 
dvouvěžovým průčelím. V interiéru se uchovává uctívaný milostný obraz Panny Marie Pomocné- tzv. Pasovské. 

Foto - www.luze.cz 
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V církevních objektech jsou připraveny prohlídky, zajímavé programy, nahlédnete například i do Základní a Mateřské školy Brána 

 Jičínsko - Projekt Noc kostelů vznikl roku 2005 ve Vídni, kde se velmi rychle rozšířil po celé zemi, a k nám se dostal o čtyři roky 
později. Tuto neobyčejnou noc bude otevřeno několik stovek kostelů ve více než sedmdesáti okresech po celé republice. Do 
projektu se spolu s námi poprvé zapojuje i Slovensko. 

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a 
architektonických pokladů. 

Je projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o 
svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti. Je také nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a 
služby potřebným i znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých 
staletích. 

 Motto: Noci kostelů 2011 Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá. (Ž 77,7) 

 Jičín 

 Jičín se letos poprvé účastní již třetího ročníku projektu Noc kostelů. Během této noci budou pro všechny občany otevřeny dva 
kostely a dvě modlitebny spolu s prostory, které jsou během celého roku veřejnosti nepřístupné. 

 Církev československá husitská - ulice Českých bratří Program: 17.00 - 22.00 výstavka o historii Církve čs. 

husitské, dále pak bohoslužebných předmětů a zajímavostí týkajících se konkrétně sboru v Jičíně. V průběhu večera zahrají 
varhaníci. Od 17 hodin bude připraven program pro děti. 

 Kostel sv. Ignáce - římskokatolická farnost Chelčického ulice 18.00 - 19.00: Dětská mše svatá 19.00 - 20.00: Jak to vidí děti 
(program pro nejmenší) 20.00 - 22.30: "Noc u svatého Ignáce" (prohlídka interiéru kostela + informační panely ze života 
farnosti, prohlídka kůru a varhan s hudební ukázkou, malá výstavka a představení liturgických předmětů v sakristii. 

 Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Konecchlumského 289 (naproti Tatře, nad kruhovým objezdem u drogerie Teta) 
18.00 - 21.30 : Výstava o historii reformace v regionu Jičína a sboru Českobratrské církve evangelické v Jičíně a také o jeho 
současnosti. Vždy v celou hodinu bude k dispozici výklad s malým varhanním koncertem. 

 Kostel svatého Jakuba - římskokatolická farnost - Valdštejnovo náměstí 19.30 - 23.00: "Nechme srdce naslouchat". Zahrají 
hudebníci z jičínské farnosti (Ondřej Koláčný, Pavel Krčmárik, Terezie Kracíková a další), uslyšíme i mluvené slovo (verše Terezie 
z Liseux v podání Dany Rejmanové) a také necháme promluvit kostelní ticho. 

 23.00 - 24.00: Adorace se zpěvy z Taize. 

Nová Paka 

Nová Paka, sborový dům Jednoty bratrské Kollárova ulice 

 videoprojekce - prezentace z historie, ale především současného života našeho společenství; vystoupení hudební skupiny; 
seznámíte se s historií a současností budovy a společenství , následovat bude prohlídka včetně návštěvy netradičních prostor 
Základní a mateřské školy Brána. "V naší budově se nesetkáváme jen na nedělních shromážděních. Každý den se tu něco 
děje.Vsoučasnosti je zde i sídlo naší základní a mateřské školy," říká kazatel Petr Čančík. 

  



Nová Paka, Husův sbor CČSH, Kumburská ulice 18.00 - 23.00 průběžný program. Od 19 do 23 hodin se podle svého výběru a 
zájmu můžete seznámit s prostory kulturní památky Husova sboru (možno navštívit výstavu originálních podpisů současných 
výtvarníků Jaroslava Míchala z Hradce Králové a expozici o historii církve) 

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 V klášterním kostele v Nové Pace si od 19 hodin můžete prohlédnout mimo jiné i věž se zvony. 

Konecchlumí 

 Barokní kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v letech 1728-1729 D.T Morazzim na místě původní gotické svatyně ze 14.st. 

V letech 1996 -2001 proběhla generální oprava. Dne 31.3.2002 byla nainstalována Křížová cesta od ak. malíře Vladimíra 
Komárka. Kostel bude otevřen pro návštěvníky od 17 do 22 hodin. Možný je přístup i pro vozíčkáře. Po Noci kostelů je možno 
domluvit si vstup do kostela na emailu kober.jiri@centrum.cz alespoň 3 dny předem. 

 Hradišťko, kostel sv. Matouše 

 19.30 - 19.35 zvon svolá návštěvníky 20.00 - 20.45 pro všechny... přivítání, krátce z historie kostela, autorské čtení básní s 
varhanním doprovodem 20.45 - 22.45 prohlídka kůru kostela s varhanami 22.45 - 23.00 májová meditace s požehnáním, 
výstava prací romských dětí. 

 Foto - Ilustrační oto 

  
Farář kvůli pivnímu reji zrušil bohoslužby i Noc kostelů 
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- Jeden ze šesti třebíčských kostelů na poslední chvíli ruší svoje zapojení do Noci kostelů. A nejen to, konat se tam nebudou ani 
bohoslužby. 

Řeč je o kostele Proměnění Páně na Jejkově. Přímo za ním totiž budou od pátečních odpoledních hodin probíhat Třebíčské 
slavnosti piva. Hlasitá hudba, proudy alkoholu a davy lidí nejdou s programem Noci kostelů, natož s bohoslužbami dohromady. 
"Snažil jsem se s pořádající D.A.N. agenturou domluvit," řekl jejkovský farář Vlastimil Protivínský. "Bohužel pódium a zvuková 
aparatura budou situovány ke kostelu a vzhledem k velikosti prostoru se ztlumovat nebude. Proto jsem se rozhodl zrušit jak 
program Noci kostelů, tak i bohoslužby v pátek a v sobotu, což mě mrzí nejvíce," přiznal farář. 

"V oficiálním vyjádření města se mluvilo pouze o tom, že prostor Karlova náměstí nám letos radnice na slavnosti nepronajme. 
Prostor zimního stadionu a jeho okolí nám byl doporučen," informovala vedoucí produkce Zuzana Nassifová. Radikální 
rozhodnutí vedení města nepronajmout pro pořádání slavností piva náměstí se veřejnost a pořadatel dozvěděli na začátku 
letošního února, tedy v době, kdy už přípravy na letošní ročník finišovaly. Není proto divu, že D.A.N. production po nabízené 
možnosti sáhla, i když doufala, že by se mohla přece jen s vedením radnice domluvit. "Město vskutku nabídlo pořádající 
agentuře D.A.N.zimní stadion. V době jednání a příprav nebylo známo, že bude probíhat ve stejném datu Noc kostelů, navíc 
pořadatelé na termínu 27. a 28. května trvali. Na samotné agentuře je, jak se domluví a zda přizpůsobí program," reagoval 
mluvčí radnice Ivan Přibík. "S farářem jejkovského kostela jsme jednali. Máme zkušenosti a doporučili jsme mu zrušit 
bohoslužby. Že dojde i na program Noci kostelů, o tom jsme nemluvili," dodala Nassifová. 

Noc kostelů tedy na Jejkově neproběhne, i když si farníci spolu s farářem dali na programu záležet a připravovali jej několik 
týdnů, možná i měsíců předem. 

Zda se i v příštím roce uskuteční slavnosti piva v okolí zimního stadionu, ukáží ty letošní. Stejné stanovisko zaujímá i farář: 
"Uvidíme, jak to dopadne." Jedna otázka však zůstane nevyřešena, ať už letošní oslavy zlatavého moku dopadnou jakkoliv: Zda 
je takovýto prostor v blízkosti kostela v majetku města opravdu vhodný k pořádání všech akcí. Vždyť i věřící jsou, stejně jako 
milovníci piva, voliči. Záleží jen na tom, kdo z nich bude mít za tři roky lepší paměť. 



 (len) 

--- 

Noc kostelů 2001 na Vysočině: 

 Havlíčkobrodsko 

* Havlíčkův Brod: - Církev Československá husitská kostel Husova; - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

* Chotěboř: - kostel svatého Jakuba Staršího 

  

Pelhřimovsko 

* Horní Cerekev: - kostel Zvěstování Páně 

* Humpolec: - kostel svatého Mikuláše 

* Pacov: - kostel svatého Michaela 

* Pelhřimov: - kostel svaté Anny; - kostel svatého Kříže 

* Želiv: - opatský chrám Narození Panny Marie 

  

Třebíčsko 

* Jaroměřice nad Rokytnou: - chrám svaté Markéty 

* Třebíč: - Svatý Martin; - městská věž; - bazilika svatého Prokopa a Panny Marie; - chrám svatého Václava a Ludmily; - kostel 
Českobratrské 

církve evangelické; - Přední synagoga Církev Československá husitská 

* Myslibořice: - kaple v Domově na zámku 

* Jemnice: - kostel svatého Stanislava; - kostel svatého Víta; - kostel 

svatého Jakuba v Podolí 

* Rouchovany: - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

  

Žďársko 

* Křižanov: - kostel svatého Václava 

* Ořechov - Ronov: - kaple svatého Antonína 

* Velké Meziříčí: - kostel svatého Mikuláše 

* Daňkovice: - kostel Českobratrské církve evangelické 
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Klatovsko - Některé církevní objekty na Klatovsku se tento pátek 27. května otevřou veřejnosti, a to nejen k modlitbám a 
rozjímání. Řada církví na Klatovsku se totiž přihlásila do projektu Noc kostelů 2011,který má za úkol přilákat lidi dobré vůle ke 
společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. VKlatovechmůževeřejnost přijít 
do kostela Narození Panny Marie a do kostela Neposkvrněného početí Panny Marieasv.Ignáce. "Akci Noc kostelů odstartujeme 
ve 20 hodin ve farním kostele u Bílé věže, kde na návštěvníky čeká povídání o historii a poslání této stavby. Veřejnost se tam 
bude moci zaposlouchat také do varhanní hudby. Stejný program čeká i na návštěvníky kostela Neposkvrněného početí Panny 
Marie a sv. Ignáce," informuje Majka Lachmanová, koordinátorka Noci kostelů pro PlzeňaPlzeňskýkraj. Své brány otevře také 
kostel Sboru Dr. Farského Církve československé husitské a modlitebnaCírkvebratrské. " Letos jsme si proto pro návštěvníky 
naší modlitebny připravili průřez stoletou historií našeho působení v Klatovech, a tak se každý příchozí dozví v době od 16.30 do 
18 hodin vše o naší historii i současnosti a aktivitách, které v Klatovech máme," zve na akci Noc kostelů David Kašper z 
CírkvebratrskévKlatovech. Bohatý program, který začínáv19.30hodinpovídánímo církvi a její historii v Klatovech, připravil i sbor 
Církve československé husitské. Připravena je i bohoslužba slova s krátkým kázáním. V Horažďovicích bude veřejnosti přístupný 
kostel sv. 

Petra a Pavla na náměstí a Husův sbor Církve československé husitské. 

"Zájemci se shromáždí na náměstí v kostele sv. Petra a Pavla, kde po mši svaté bude připraven koncert dětí a pěveckého sboru 
Prácheň. Poté se zájemci odeberou do Husova sboru Církve československé husitské, kde se dozvědí něco o jeho historii i o 
životě předních horažďovických osobností, které stály u zrodu této církve. Na výstavě budou fotografie z archivu. Také tam 
zazpívá pro potěšení pěvecký sbor Prácheň," zvou do Horažďovic P. Petr Koutský z Církve římskokatolické a Miroslava 
Jarolímová z Církve československé husitské. V Horažďovicích bude letošní noc kostelů doprovázet vyzvánění zvonů. 

V rámci akce Noci kostelů mohou zájemci přijít i do kostela Proměnění Páně v Žihobcích u Sušice. Na programu je od 18 hodin 
povídání o historii kostela a jeho obnově, od 19 hodin si budou moci zájemci vyzkoušet ruční zvonění a od 20 hodin je 
připravena prohlídka věže. Po celou dobu bude znít reprodukovaná hudba. Akci doprovodí výstava Fotografií z rekonstrukce 
kostela. Program bude ukončen ve 22 hodin. 

 (LUDVÍK POUZA) 

 Foto - Kostel Proměnění Páně v Žihobcích u Sušice. 

Foto - Deník/L. Pouza 
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BRNO Po několika letech bude opět možné vejít přímo do nitra kostela svatého Josefa v Brně - byť jen na pár hodin. Chrám je 
jediným tak velkým svatostánkem v Brně, který je dlouhodobě uzavřen. Velkou část jeho výzdoby chrání obaly a desky, zvenčí z 
Josefské ulice, které dal jméno, může opuštěný chrám připomínat jedno z dějišť slavných stínadelských příběhů Rychlých šípů. 
Dveře této raně barokní stavby se otevřou pouze pro páteční večer v rámci brněnské části Noci kostelů. Památka stále čeká na 
nutnou celkovou rekonstrukci - stavební práce při budování kolektorů v bezprostředním sousedství kostela zřejmě narušily jeho 
statiku, komplex tak musel být uzavřen a na náročnou opravu se dosud nenašly peníze. Alespoň menšími úpravami však 
postupně prochází. "Pracuje se na střeše a v sakristii," upřesnil Josef Blaščák z řeckokatolické církve. Právě jí řád voršilek zhruba 
před dvěma lety kostel daroval. Zítra se návštěvníci mohou v chrámu těšit na vystavená díla sochaře Vladimíra Matouška. Noc 
kostelů však nabídne v brněnské diecézi i další unikáty, program čítá desítky stran a je zveřejněn v kostelích i na 
www.nockostelu.cz. 

 jih 

 (jih) 

 Foto - FOTO LN - T. HÁJEK 
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Věřící i nevěřící mají jedinečnou možnost zažít neopakovatelnou atmosféru. Během tohoto pátku se do třetího ročníku akce Noc 
kostelů zapojí ve Zlínském kraji pět církví a celkem 46 kostelů, kaplí a modliteben. MF DNES přináší tipy, kam můžete zítra večer 
vyrazit. 

 Kostely po celém Zlínském kraji budou v pátek otevřené pro veřejnost až do pozdních nočních hodin. Práce na přípravách velké 
akce finišují. Některé farnosti připravily kulturní program, jiné chtějí přilákat lidí barevnými reflektory. 

Vůbec poprvé se k akci letos připojí Sbor Církve bratrské ve Vsetíně. "Předpokládám, že to bude mít svůj smysl, věříme, že lidé 
přijdou, a na návštěvníky se moc těšíme," uvedl Josef Fišer, kazatel Sboru Církve bratrské ve Vsetíně. 

Jak sám s úsměvem říká, s úklidem kostela si hlavu moc nelámou. "Vím, že bratři katolíci uklízeli věž a půdu, ale my zas 
nemáme tak starý historický objekt, takže toho úklidu tolik není," smál se Fišer. 

Jejich modlitebna bude otevřena v pátek od 18.30 hodin. Lidé se mohou zapojit do diskuze, podívat se na výstavu nebo si 
prohlédnout Legové městečko z tří set tisíc kostiček, které tu v minulých dnech postavili mladí školáci ze Vsetína a blízkého 
okolí. 

Od 21 hodin zhlédnou příchozí světelnou show. "Show uspořádáme dvakrát za večer. Nejde o žádný ohňostroj, bude to 
kombinace efektů z barevných reflektorů sladěná s hudbou," popsal novinku kazatel, který chce být na Noci kostelů hlavně k 
dispozici všem lidem, kteří se budou chtít na cokoli zeptat. 

"Ať jde o věřící, nebo nevěřící, rádi přivítáme všechny. Dokonce jsme i připraveni na turisty, kteří obchází s poutnickým pasem 
co největší množství chrámů. Ani oni u nás nepřijdou zkrátka, dáme jim rádi do pasu razítko," uvedl Fišer. 

Kostel Sboru Církve bratrské na Horní Jasence bude otevřený v pátek do 23 hodin. 

Ve Vsetíně budou večer odemčené celkem tři památky, také kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde program začne netypicky už 
ráno, kdy se budovy od osmi hodin otevřou školákům. 

Večerní program nabídne videozáznam ze života farnosti. Kostel Horního sboru Českobratrské církve evangelické v Palackého 
ulici začíná Noc kostelů v 16 hodin. Děti uvidí loutkové divadlo, pak si přijdou na své milovníci cizích kultur, na programu bude 
beseda o životě mezi indiány v Mexiku. 



Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba zahájí večer varhanní rozjímání, následovat bude moderovaná bohoslužba. 

Hostem večera bude od dvaceti hodin zpěvák Ladislav Křížek, připravena je i prohlídka kostela s průvodcem. V kostele 
Českobratrské církve evangelické ve Zlíně je připraven výklad o křesťanských symbolech či o hře na varhany. 

Kroměřížský kostel sv. Mořice láká na vystoupení dětí z mateřské školy nebo na prohlídku trasy, kterou chodíval na tamní zámek 
arcibiskup. 

Pravoslavný chrám sv. Cyrila aMetoděje v Kroměříži zase pozve návštěvníky na chvalozpěv či na zamyšlení na téma Mystika 
lidského setkání s Bohem. 

Program v uherskobrodském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie zahájí už v 16 hodin zážitková hra Ve stínu věží 
určená pro děti. 

Podle organizátorů by Noc kostelů v Česku letos mohla přilákat jeden až dva miliony lidí. Oficiální začátek všude po zemi oznámí 
zvony v 18 hodin. 

Do už třetího ročníku se zapojí v kraji celkem 46 kostelů, kaplí a modliteben, po celém Česku devět set. Cílem je otevřít kostel i 
pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli. Akce se do Česka rozšířila z Rakouska, kde ji věřící poprvé spontánně uspořádali v roce 
2005. 

 (Daniela Čunková) 

 --- 

 "Chrámy budou obcházet i turisté s poutnickým pasem." Josef Fišer kazatel Sboru Církve bratrské Vsetín 

 Noc kostelů v kraji 

 Zlínsko Hvozdná, kostel Všech svatých Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha Tlumačov, kostel sv. Martina Velký Ořechov, kostel sv. 
Václava Vizovice, kostel sv. Vavřince Zlín - Jižní Svahy, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín-Malenovice, kostel sv. 
Mikuláše Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba Uherskohradišťsko Bojkovice, kostel sv. 
Vavřince Ostrožská Lhota, kostel sv. Jakuba staršího Uherský Brod, kostel Neposkvrněného početí P. Marie Uh. Brod, chrám 
Mistra Jana Husa Uherský Ostroh, kostel sv. Ondřeje Vsetínsko Karolinka, kostel Panny Marie Karmelské Kelč, kostel sv. Kateřiny 
Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie Vsetín, kostel Horního sboru Českobratrské církve evangelické Vsetín, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie Kroměřížsko Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie Hulín, kostel sv. Václava Chropyně, kostel sv. 
Jiljí Kroměříž, kaple sv. Vincence Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie Kroměříž, kostel sv. Mořice Kroměříž, pravoslavný 
chrám sv. Cyrila a Metoděje Kvasice, kostel Nanebevzetí Panny Marie Pozn.: kompletní seznam najdete na Kostel svatého Filipa 
a Jakuba ve Zlíně. Foto - Dalibor Glück, MF DNES webové adrese www.nockostelu.cz Vlevo kostel ve Zlíně na Jižních Svazích, 
vpravo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě. Foto - MF DNES STAČÍ JEDEN POHLED A POCÍTÍTE VÍTR VE 
VLASECH. V novémBMW řady 6 Cabrio poznáte pocit naprosté svobody ještě dříve, než vyrazíte na cestu. Jeho dynamický 
design a výrazné linie ve Vás během okamžiku vyvolají pocit jízdy pod nekonečnou modrou oblohou. Jakmile jste na cestě, 
oceníte celou řadu technologií jako například volitelný celobarevný Head-Up Display, který pomáhá udržet Váš pohled na silnici 
za každé situace, nebo systém integrálního aktivního řízení, díky kterému si užijete ještě dynamičtější jízdu. Seznamte se s 
novým BMW řady 6 Cabrio. Více informací Vám podají naši prodejci. 

Foto - MF DNES 
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Náchodsko - Noc kostelů má umožnit široké veřejnosti setkat se s křesťanskými církvemi, které zpřístupní kostely a modlitebny. 
Církevní objekty budou v pátek 27. května otevřeny až do nočních hodin, pro prohlídky bude leckde k dispozici průvodce. Často 
je akce spojena s hudebním programem, přednáškami a bohoslužbou a v některých případech bude možné navštívit i místa 
jindy nepřístupná. 

 Celosvětová akce vznikla v roce 2001 v Německu a z Cách se rozšířila do dalších měst, např. Hannoveru, Hamburku, Frankfurtu 
nad Mohanem, Drážďan a Darmstadtu. Očtyři roky později se přidalo Rakousko a Nizozemsko, v roce 2009 se Noc kostelů 
poprvé konala v České republice a posledním "nováčkem" je Slovensko, kde se tato akce koná letos poprvé. 

 V loňském roce v Královéhradecké diecézi přivítalo čtyřicet kostelů na 7000 návštěvníků - nejvíce zájemců hlásilo krajské město 
- Katedrála Svatého Ducha (1000) a Kostel Nanebevzetí Panny Marie (800). 

 V okrese Náchod se tato akce v roce 2010 uskutečnila v šesti kostelích - v České Skalici, Jaroměři, Jasenné, Novém Městě nad 
Metují a Ruprechticích. Letos na zájemce čeká už šestnáct kostelů a modliteben v osmi místech - v Broumově, Černčicích, České 
Skalici, Hronově, Jaroměři, Jasenné, Náchodě a Novém Městě nad Metují. Vcelé diecézi se k zítřejší celosvětové akci přihlásilo 
přes 100 církevních objektů, na území Královéhradeckého kraje se pak Noc kostelů uskuteční na Hradecku ve 21 objektech, na 
Trutnovsku v devíti, na Jičínsku v sedmi a na Rychnovsku v šesti. 

 Z bohatého programu v kostelech a modlitebnách našeho okresu vybíráme: 

 Broumov 

 j Modlitebna Církve československé husitské: od 19 do 19.30 hodin májová pobožnost, od 22.30 do 23.00 hodin meditace. 

 j Modlitebna Českobratrské církve: od 21 hodin koncert Nadi Pagáčové (varhanní skladby na harmonium), 22 hodin folkový 
koncert Michala Kitty na kytaru a foukací harmoniku. Kromě toho zde bude k vidění výstava 10 informačních panelů na téma 
"Reformace". 

 Opatský kostel sv. Vojtěcha: otevřeno bude od 20 hodin, od 20:30 do 21:30 možnost debaty s knězem broumovské farnosti, 
od 22 hodin v klášterním kostele májová pobožnost 

Černčice 

 j Kostel sv. Jakuba staršího: od 18:30 hodin samostatná prohlídka kostela a zvonice, 19 hodin zahájení a začátek dětských her, 
19:15 hodin pásmo o historii spojené s hudbou a úryvky z Písma, 20 hodin vyhodnocení dětské soutěže a koncert 
Bohuslavického dětského sborečku, 20:30 hodin netradiční program v sakristii (ukázka liturgických oděvů, bohoslužebného 
nádobí, ochutnávka mešního vína), 21 hodin beseda se studentem vysoké školy restaurátorské. 

Česká Skalice 

 Husův sbor Církve československé husitské: 18 hodin varhanní hudba, prohlídka kostela s výkladem, ukázka navržených 
stavebních plánů sboru a výstup na věž, 20 hodin koncert písničkáře Slávka Klecandra - zhudebněné pašije a biblické žalmy. 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 18 hodin mše, 19 hodin rozjímání českoskalické malířky a básnířky Aleny Kordíkové, 19 hodin 
soutěžní chvilka s Anežkou Přemyslovnou (akce v budově Staré fary vedle kostela), 19:10 hodin literárně hudební koláž k 800. 
výročí narození Anežky Přemyslovny (hudební doprovod souboru staré hudby SVČ Bájo Česká Skalice), 20 hodin volná prohlídka 
kostela, 20:30 hodin flétnový soubor ZUŠ Nové Město nad Metují zahraje skladby z období barok a renesance, 20:50 hodin 
představení Mobilního Hospice Anežky České, 21:10 hodin volná prohlídka kostela, 21:30 hodin křesťanské rytmické písně, 
21:45 zamyšlení nad texty žalmu 77, 22 hodin zakončení. 

 Modlitebna Církve bratrské: program začíná už v 16:30 hodin: Řezbářská dílna, Ptačí zpěv, Od Rakouska-Uherska ke dnešku, 
Česká bible v průběhu staletí, Fotografie k zamyšlení. 

Hronov 

 j Kostel Všech svatých: kostel bude otevřen v 16 hodin, o třičtvrtě hodiny později začne májová pobožnost, 17 hodin mše, 
17:45 hodin zpívání pro děti a mládež a prohlídka zvonice, 18:15 hodin promítání Příroda a posvátná místa Řecka a Itálie, 19:45 
hodin prohlídka kostela. 

 Jaroměř-Josefov 

 j Kostel Nanebevzetí Páně: přesně v 18 hodin začne mše, 18:40 hodin májová pobožnost, 19 hodin prohlídka kostela s 
výkladem, 19:30 hodin varhanní skladby s odborným výkladem a prohlídkou varhan, 20:30 hodin promítání filmu o papeži Janu 
Pavlu II., 21:30 hodin závěrečná 



modlitba. 

 Jasenná 

 Kostel sv. Jiří: 18 hodin prohlídka věže kostela a zvonů, 19:15 hodin mše, 20:30 koncert (varhany a housle), 21:30 hodin 
mariánské písně, 22 hodin modlitba za obec 

 Náchod 

 Husův sbor Církve československé husitské: 18 hodin zpřístupnění veřejnosti, každou hodinu prohlídka s komentářem (včetně 
výstupu na věž a exkurze u varhan), varhanní hudba a zpěv, modlitební chvíle se zpěvy z Taizé. 

 Kostel sv. Jana Křtitele: 17 hodin komentovaná prohlídka kostela, 17:30 hodin informace o kněžských hrobech na místním 
hřbitově, 18 hodin komentovaná prohlídka kostela, 18:30 hodin informace o kněžských hrobech na místním hřbitově, 19 hodin 
komentovaná prohlídka kostela, 19:30 uzavření kostela. 

 Kostel sv. Michaela archanděla: v 18 hodin budou zahájeny mše a májová pobožnost, 19 hodin vystoupení sboru Cantoria, 
který je složený ze žáků ZŠTGM a vede ho Klára Bydžovská, 19:30 hodin komentovaná prohlídka kostela, 19:50 hodin 
křesťanské rytmické písně v podání mládeže, 20:30 hodin volná prohlídka kostela, 21 hodin komentovaná prohlídka kostela, 
21:15 hodin křesťanské rytmické písně v podání mládeže, 21:45 hodin čtení Písma svatého, závěrečná modlitba, píseň, 22:15 
hodin uzavření kostela. 

 Kostel sv. Vavřince: v 18 hodin začne prohlídka severní věže a zvonice (interiér kostela nebude otevřen z důvodů prováděných 
oprav). 

 Modlitebna sboru Církve bratrské: program začne v 18:15 hodin prohlídkou kostela, následují pěvecké vystoupení za doprovodu 
kytary v podání Benjamina Macka, vystoupení pěveckého smíšeného sboru pod vedením Bohumily Sáričkové, noční klasická 
hudby a prezentace Církve bratrské. Závěrečná prohlídka kostela od 22:455 do 23:00 hodin 

 Nové Město n. M. 

 Kostel Nejsvětější Trojice: v 19 hodin začne zpívat dětský sbor Paleček při ZUŠ Bedřicha Smetany, 19:15 hodin komentovaná 
prohlídka prostor, 19:40 fotografie ze života farnosti, 20 hodin zpěv s kytarou, 20:30 Polyfonní sdružení - vystoupení pěveckého 
sboru, 21 hodin komentovaná prohlídka prostor, 21:30 hodin varhanní hudba. 

 Foto - KOSTEL sv. Jiří v Jasenné 

 Foto - KOSTEL Všech svatých v Hronově 

 Foto - KOSTEL SV. Vavřince v Náchodě. 

Foto - Kateřina Ostradecká 

Dlouhá noc kostelů pro desítky tisíc lidí 
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Linec - Zítřejší Dlouhá noc kostelů je akcí, kterou připravuje na 3000 spolupracovníků linecké diecéze. Cílem je představit 
veřejnosti spirituální, kulturní, hudební, sociální, umělecké a architektonické poklady kostelů v zemi. Jen v hlavním městě 
Horních Rakous budou nabídnuty na 150 místech! 

Paleta sahá od ekumenických bohoslužeb po obřady "šité" na míru mladým věřícím (Friedenskirche - včetně nabídky slaňování, 
trampoliny atd. po rockový koncert), od staré mystiky po kabaretní pojetí obřadů, od tichých míst k zamyšlení k výstupům na 
kostelní věže. 



Připomeňme klášterní trh, v němž na náměstí u dómu (Domplatz) nabídne zítra od 14 do 23 hodin a v sobotu od 10 do 20 hodin 
patnáct klášterů z Horních Rakous, Německa a Polska kulinářské lahůdky včetně grilovaných ryb z Kremsmünsteru. 

Atrakcí jiného druhu bude projekce renomovaných umělců světla Friedricha Förstera a Sabine Weissingerové na stěny a klenby 
lineckého dómu s hudebním doprovodem (foto Deník/repro) zítra od 20 do 23 hodin a v sobotu od 21 do 24 hodin.Vpátek je 
vstup volný, v sobotu 7 eur. Loni navštívilo Dlouhou noc kostelů 70 000 lidí. Podrobnosti jsou na www.lange nachtderkirchen.at. 

 (nmk) 

 Vyšlo také v: Českobudějovický deník, Českokrumlovský deník, Jindřichohradecký deník, Písecký deník, Strakonický deník, 
Táborský deník  

Při zítřejší Noci kostelů se otevře přes 920 svatostánků 
 
Zdroj: Prachatický deník 
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Praha - Slanit věž, popít speciální kostelní pivo nebo se stát účastníkem byzantské bohoslužby podle ritu ze třetího století. 
Během páteční noci otevře svá tajemná zákoutí na 920 kostelů a chrámů po celé republice. Bude jich otevřeno dvakrát víc než 
loni, kdy měla akce premiéru. Tajemství kúrů, sakristií, krypt, modliteben a dalších prostor odhalí 12 církví sdružených nebo 
přidružených v Ekumenické radě církví. 

Nápad Kostelních nocí se zrodil v Rakousku. "Ve Vídni je letos pořádáme posedmé, v celé zemi potřetí. Přístupných bude na 700 
kostelů s třemi tisícovkami akcí a představení," řekl Deníku mluvčí rakouské Dlouhé noci kostelů Georg Radlmair. Unikátní je 
třeba vůbec poprvé přístupná kaple (Virgilkapelle) pod Štěpánským náměstím ve Vídni. Objevili ji při stavbě metra. Poprvé se 
přidali i Slováci. Třešničkou na dortu je koncert tenoristy Miroslava Dvorského. 

Ale zpátky do Česka. Tady se v kostelech objeví třeba Jiří Stivín, Eva Pilarová, Petr Nikl či Radim Hladík z Blue Effect. 

Na prohlídku jen za svitu svíček se mohou návštěvníci těšit na pražských Vinohradech v kostele Nejsvětějšího srdce Páně nebo v 
klášteře premonstrátů v Želivu na Pelhřimovsku. 

V Telči v kostele Jména Ježíš chystají pořadatelé přehlídku kostelní módy s ukázkou nejenom kněžských rouch. Mimořádně 
budou bohoslužebná roucha vystavena na Hrubém Rohozci a vůbec poprvé zde bude k vidění i Rohozecký poklad, který tvoří 
křišťálový kříž, gotická monstrance a stříbrné svícny. Byzantské bohoslužby podle ritu ze třetího století se konají v Karlových 
Varech. 

Koštovat se budou i mešní vína, třeba v Ostravě. Lákadlem budou i klášterní a speciální piva, nealkoholické v Litoměřicích nebo 
speciální tmavé v kostele sv. Tomáše na pražské Malé Straně. 

Na Ústecku bude pro poutníky vypraven speciální kostelní autobus, který je proveze po sakrálních místech. Ve velkých sídlech 
jako v Plzni a Ostravě se budou vydávat poutnické pasy. V nich budou informace o všech otevřených místech, v jednotlivých 
kostelech do něj půjdou získat razítka a za ně získají návštěvníci certifikát poutníka. 

Odvážlivci mohou během pátečního večera slanit věž kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v OstravěPřívozu. V 
evangelickém kostele ve Frýdku-Místku bude zase připraveno hledání pokladu, které menší poutníky dobrodružnou formou 
provede setmělým dómem. Je noc kostelů cestou, jak zabránit odchodům věřících z církve? To a další zajímavosti ze zahraničí 
přineseme již zítra. 

 (tom, red) 

 Foto - KRYPTA. V bazilice sv. Prokopa v Třebíči bude stejně jako loni při Noci kostelů otevřena i krypta. 

Foto - Deník/Michaela Hasíková 

  



Vyšlo také v: Benešovský deník, Berounský deník, Blanenský deník, Boleslavský deník, Brněnský deník, Bruntálský a Krnovský 
deník, Břeclavský deník, Českobudějovický deník, Českokrumlovský deník, Českolipský deník, Děčínský deník, Domažlický deník, 
Frýdecko-Místecký a Třinecký deník, Havířovský deník, Havlíčskobrodský deník, Hodonínský deník, Hradecký deník, Chebský 
deník, Chomutovský deník, Chrudimský deník, Jablonecký deník, Jičínský deník, Jihlavský deník, Jindřichohradecký deník, 
Karlovarský deník, Karvinský deník, Kladenský deník, Klatovský deník, Kolínský deník, Krkonošský deník, Kroměřížský deník, 
Kutnohorský deník, Liberecký deník, Litoměřický deník, Mělnický deník, Moravskoslezský deník, Mostecký deník, Náchodský 
deník, Novojičínský deník, Nymburský deník, Olomoucký deník, Opavský a Hlučínský deník, Orlický deník, Pardubický deník, 
Pelhřimovský deník, Písecký deník, Plzeňský deník, Plzeňský deník jih, Pražský deník, Prostějovský deník, Přerovský deník, 
Příbramský deník, Rakovnický deník, Rokycanský deník, Rychnovský deník, Slovácký deník, Sokolovský deník, Strakonický deník, 
Svitavský deník, Šumperský a Jesenický deník, Táborský deník, Tachovský deník, Teplický deník, Třebíčský deník, Ústecký 
deník, Valašský deník, Vyškovský deník, Zlínský deník, Znojemský deník, Žatecký a lounský deník, Žďárský deník 
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Netradiční a tajemný zážitek slibují na tento pátek organizátoři druhého ročníku Noci kostelů. Během ní se široké veřejnosti 
otevřou křesťanské chrámy a modlitebny po celém Česku a zvát budou k návštěvě i běžně nepřístupných míst, na kulturní 
program nebo na mši. 

Organizátor noci v Praze Milos Szabo na základě loňského zájmu odhadl, že by událost mohla po Čechách a na Moravě do 
kostelů přilákat tentokrát jeden až dva milióny lidí. 

Tajemství kůrů, sakristií, krypt, modliteben a dalších prostor odhalí 12 církví sdružených nebo přidružených k Ekumenické radě 
církví ČR. 

"Akce se v takto velkém měřítku koná již podruhé. Cílem noci kostelů není konat nějaké noční bohoslužby, případě nějaké 
přesvědčovací akce, ale otevřít tyto prostory, které obvykle navštěvují věřící, i pro ty obyčejné lidi, kteří třeba mají určitý ostych 
nebo respekt před tímto prostorem a do kostela by normálně nevstoupili," řekl Szabo. 

Programy Noci kostelů, které zahrnují koncerty, zpěvy, komentované prohlídky, meditace, budou zdarma. Například v hlavním 
městě se Pražanům nabídne 90 chrámů, chrámových komplexů a klášterů, na území celé pražské arcidiecéze to pak bude 150 
svatostánků. První program v hlavním městě začne v 15 hodin, poslední akce se bude konat kolem jedné hodiny ranní. 

Informace o programu lze nalézt a svůj vlastní plán si vytvořit na www.nockostelu.cz. "Můžeme vstoupit do prostorů, které 
formovaly naše náboženské, kulturní i společenské dějiny. V mnohých se utvářely naše národní dějiny," uvedl pražský arcibiskup 
Dominik Duka. 

Celkem 98 kostelů a modliteben si budou moci zájemci prohlédnout v pátek také ve Středočeském kraji. 

 Foto popis| Také kostel sv. Jakuba Staršího v Kunraticích bude od pátečního odpoledne až do jedné hodiny ráno v sobotu 
otevřen veřejnosti. V 17 hodin začíná mše. 

Foto autor| Foto Roman Mašín 

Regionální mutace| Právo - Praha 

  

  



Páteční noc otevře v hradecké diecézi 131 kostelů 
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Páteční Noc kostelů se setkává s rostoucím zájmem farností a sborů, v hradecké diecézi se zapojilo zhruba třikrát více kostelů 
než loni. Celkem se v diecézi, která leží na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale zasahuje i na Vysočinu či do 
Libereckého a Středočeského kraje, přihlásilo k účasti 131 kostelů. "Z toho je však 34 nekatolických. Věříme, že návštěvníky 
program osloví. Už teď nás těší, v jaké atmosféře probíhá příprava, zvláště dobrá ekumenická spolupráce je Litomyšli a Nové 
Pace," ocenil diecézní koordinátor Karel Moravec. 

Například v Hronově v kostele Všech svatých začne Noc kostelů duchovní částí, tedy modlitbou růžence, májovou pobožností a 
mší svatou, poté bude pokračovat zpíváním pro děti a mládež, prohlídkou zvonice, promítáním o posvátných místech Řecka a 
Itálie a besedou o víře. Podobnou strukturu bude mít akce i na dalších místech, aby návštěvníci měli příležitost vidět obvyklý 
život farnosti i zažít něco nevšedního. Ve Dvoře Králové nad Labem mohou účastníci vystoupat na věž kostela sv. Jana Křtitele, 
kde měl Václav Hanka 16. září 1817 nalézt rukopis básní údajně ze 13. století. "Kdo přijme pozvání, setká se na věži s Václavem 
Hankou, od kterého obdrží na památku certifikát o návštěvě," dodal Moravec. 

Téměř padesát kostelů a modliteben si budou moci zájemci prohlédnout během Noci kostelů v Pardubickém kraji. Církevní 
objekty budou otevřeny až do nočních hodin, pro prohlídky bude případně k dispozici průvodce. Často je akce spojena s 
hudebním programem, přednáškami a bohoslužbou. V některých případech bude možné navštívit i místa jindy nepřístupná. 

Například na srázu nad řekou Chrudimkou za kostelem svatého Víta v Bojanově na Chrudimsku bude výjimečně otevřena jedna 
ze dvou kostnic. 

V Heřmanově Městci pořadatelé přichystali noční procházku po místních kaplích, kostelech a sborech, na několika místech 
budou moci návštěvníci vystoupat na kostelní věž, prohlédnout si kůr s varhanami, stará bohoslužebná kněžská roucha nebo 
stavební plány kostela a dobové fotografie. 

Českobratrská církev evangelická v Hlinsku nabídne prohlídku tvrze přestavěné na modlitebnu, kromě jiného zde zazní zpěvy z 
Taizé a odehrají se dva diskusní bloky Katolický kněz zpovídá evangelického faráře. 

 Regionální mutace| Právo - Východní Čechy 

  
Svatou Horu můžete zítra vidět netradičně v 3D brýlích 
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Příbram - Tento pátek se kromě muzeí a galerií budou v nočních hodinách otevírat také kostely, baziliky a chrámy. Druhý ročník 
Noci kostelů se uskuteční také v Příbrami. Svatá Hora a další příbramské kostely se připravují na tuto jedinečnou událost a 
připojí se k více než 450 kostelům po celé České republice. "Každý jistě zná Svatou Horu jako památku a významné poutní 
místo, ale my chceme nabídnout nový pohled na Svatou Horu pomocí 3D brýlí, díky kterým bude možné netradičně objevit 
detaily v celém prostoru Svaté Hory," doplnil jeden z organizátorů Josef Hovorka. 
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Olomoucké kostely, kaple a modlitebny otevřou své brány nočním návštěvníkům. 

 Olomouc l Až do půlnoci bude mít v pátek 27. května otevřeno devatenáct olomouckých kostelů a kaplí. Ještě hodinu po 
odjezdu poslední tramvaje tak lidé můžou vychutnávat zvláštní atmosféru či hudbu nebo nahlédnout do běžně nepřístupných 
míst. Sedmička přináší sedm tipů, jak zajímavě Noc kostelů prožít. 

 1. Dóm pro děti i dospělé Prach jsi a v prach se navrátíš, hlásá jeden z nápisů v nedávno zrestaurovaném mauzoleu 
olomouckých biskupů v katedrále svatého Václava. Právě tam může začít kostelní výlet pro dospělé. Pro nejmenší děti je 
přichystaný program v kapitulních zahradách. Ty starší a odvážnější můžou prozkoumat tajemná zákoutí dómu. Zájemci všech 
věkových kategorií si můžou prohlédnout největší zvon Moravy. 

 2. Výlet do baroka Vyznat se v bočních kaplích chrámu Panny Marie Snětné není jednoduché, a tak bude v čase od tři čtvrtě na 
osm večer po dvě hodiny k dispozici zasvěcený výklad o historii kostela. Zážitek pro uši nabídne koncert chrámového sboru. 

 3. Trocha moderny Pouhé dvě minuty chůze od barokního chrámu láká letos poprvé k prohlídce také kaple Božího 
milosrdenství, která zůstává přes rok zrakům Olomoučanů většinou skryta. "Program se bude od sedmi hodin večer odehrávat 
nejen v moderní kapli, ale i v přilehlých prostorách bývalého kanovnického domu," pozval František Jemelka z Charity Olomouc. 
Bude možné si tam popovídat i s pracovníky charity, kteří pomáhali na Haiti. 

 4. Hudební delikatesy Večer v kostele svatého Mořice, jehož dveře se otevřou v šest hodin večer, bude ve znamení varhanní 
hudby. "Patnáctiminutové bloky začnou vždy v celou hodinu," řekl Jiří Gračka z olomouckého arcibiskupství. U svatého Michala 
bude od sedmi hodin vystupovat polský sbor Capricolium, od devíti tam začne varhanní koncert. 

 5. Pikanterie Až do půlnoci budou v sakristii kostela na Dolním náměstí k vidění ukázky mešních rouch a bohoslužebných 
předmětů. V pravoslavném kostele svatého Gorazda budou vystavovat tištěné ikony a v nedalekém husitském kostele zase 
fotografie a kresby evangelických kostelů. 

 6. Na okraj Živo bude nejen v chrámech v centru Olomouce. Hejčínský kostel láká od šesti večer každou celou hodinu k 
výstupu na věž. V kostele v Nové ulici za vodojemem bude od sedmi přednáška o životě domorodců v Tanzanii. A kdo se vydá 
na Svatý Kopeček, zastihne v tamější bazilice májový koncert. 

 7. Noc kostelů ve dne Nedočkavci, kterým se nebude chtít čekat do večera, můžou už během dne zajít k pódiu na Horní 
náměstí, na němž od rána poběží maraton hudebních uskupení. 

 Celý program Noci kostelů na www.nockostelu.cz 

(Karel Páral) 

 Foto - Ilustrační foto 

Noc kostelů potěší oči i uši 
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Rubrika: KULTURA A VOLNÝ ČAS 
Mutace: Beroun;Kladno;Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Poděbra 
Pořadí: 1 
Oblast: Časopisy - společnost a životní styl 

V noci ze sedmadvacátého na osmadvacátý květen se otevřou dveře středočeských kostelů. Sedmička vybrala pět s 
nejpestřejším programem. 

 Myšlenka ukázat lidem kostely pod rouškou tmy vznikla v roce 2005 ve Vídni. V Česku se dveře chrámů otevřely poprvé o čtyři 
roky později. Ve středních Čechách se jí letos plánuje zúčastnit téměř stovka kostelů a modliteben. Noc kostelů nabízí možnost 
navštívit také prostory klášterů, krypty a věže. 

 Berounský kostel vystaví poklad 

 V berounském kostele svatého Jakuba připravili od jednadvaceti hodin komentovanou prohlídku s třicetiminutovým vyprávěním 
o jeho historii. Průvodkyně Lidmila Fričová povypráví i o zajímavostech z inventáře kostela. Prostřednictvím výstavy se 
návštěvníci mohou seznámit s vzácnými kousky z chrámového pokladu, který zahrnuje liturgické nádoby, oděvy, knihy a obrazy. 
"Po skončení prohlídky přednese varhaník chrámu Lukáš Petřvalský varhanní recitál. Zazní skladby varhanních virtuosů z 
devatenáctého století, kteří působili ve francouzských katedrálách," slibuje mluvčí Berouna Pavla Švédová. 

 V Kladně zazpívá Chrámový sbor 

 V kladenském kostele Nanebevzetí Panny Marie zahajují noc otevřených dveří už v sedm hodin večer, a to vystoupením dětí z 
Církevní mateřské školy Radost. Následovat bude procházka kostelem. V osm hodin večer se na čtvrt hodinu dokonce rozezní 
zdejší varhany. Poté vystoupí Chrámový sbor kladenské farnosti. Před jednadvacátou hodinou se zájemci mohou zúčastnit 
výstupu na kostelní věž a prohlídky zvonů. Večer uzavře violový koncert. 

 Svatou Barboru rozezní zvony 

 Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře patří mezi nejnavštěvovanější kostely v celém Česku. Chrám byl vždy symbolem města a 
dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Během Noci kostelů se představí zvony, hudbou i tichem. Zvony se rozezní 
na deset minut před osmnáctou hodinou. Od jednadvaceti hodin vystoupí smíšený komorní pěvecký sbor Cantica. Návštěvníci se 
mohou těšit zejména na kutnohorskou duchovní hudbu středověku, renesance i baroka. Na závěr večera je připravená 
nekomentovaná prohlídka Ticho kostela promlouvá, čtení liturgických textů a gregoriánský chorál. 

 V Čáslavi vystoupí trubači 

 Děkanský kostel svatého Petra a Pavla zůstane pro návštěvníky otevřený až do pozdních nočních hodin. V osm večer na 
kostelní věži vystoupí trubači, a pak se rozeběhne bohatý program. Po výstupu na věž a prohlídce kostela bude vždy následovat 
minikoncert. "V jednadvacet hodin vystoupí Čáslavská chrámová schola. O půlnoci budou mít zájemci poslední možnost 
prohlédnout si z věže noční město," říká členka pořadatelského týmu Anna Poživilová. 

 Mladoboleslavští se vydají na pouť 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, tentokrát v Mladé Boleslavi, zahajuje deset minut před osmnáctou hodinou slavnostním 
vyzváněním, ke kterému se připojí všechny zvony ve městě. V kostele se uskuteční bohoslužba a po ní se děti vydají na malou 
pouť po osmi kostelech a modlitebnách. Večer je na programu i koncert Gospel Limited, varhanní koncert nebo vyprávění o 
vzniku kostela. Na desátou hodinu je připravena komentovaná prohlídka, vše zakončí půlnoční modlitba. 

 (Dominika Záveská, Střední Čechy) 

  
Páteční noc nabídne skryté poklady kostelů 
 
Zdroj: Třebíčský deník 
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Rubrika: ZPRAVODAJSTVÍ 
Oblast: Regionální deníky - Kraj Vysočina 

Třebíčsko - Barokní ornáty, románské schodiště, kůr či trpasličí galerie, tohle všechno a ještě mnohem víc bude tento pátek k 
vidění v rámci Noci kostelů ve svatostáncích na Třebíčsku. 

K letošní Noci kostelů se na Třebíčsku připojilo hned několik farností. Zatímco některé už mají své zkušenosti, pro hodně z nich 
to bude letos premiéra. Nově se tak zájemci mohou přijít podívat do třebíčského evangelického kostela. 

"Kromě kostela na Bráfově třídě jsme Noc kostelů připravili i v Domově na zámku v Myslibořicích, kde proběhne od 15.30 hodin 
ekumenická bohoslužba," řekla farářka evangelické církve Jana Potočková. Poprvé se do noci zapojí i husitská církev, která 
zpřístupní Přední synagogu. Premiérově se v pátek otevře pro veřejnost chrám svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

"Mám tady šikovné pomocníky, kterým se podařilo dát dohromady zajímavý program," pochválil farníky jaroměřický pastor Jan 
Kovář. 

Připravena je rukodělná dílna na výrobu andílků a součástí programu je i módní přehlídka. K vidění budou ornáty z různých 
liturgických období od baroka po současnost. Dojde i na prohlídku kostela a věže. Nově se do Noci kostelů zapojí svatostánek v 
Rouchovanech, kde program pro místní i vzdálenější návštěvníky připravil klub maminek. Na své si přijdou především děti, na 
které čeká Noemova archa a táborák na farské zahradě. Dospělým se naskytne jedinečná možnost prohlédnout si jinak 
nepřístupné románské schody, které tu zůstaly (spolu se dvěma zdmi) po původním románském kostelu. Zpřístupněna bude i 
novorománská obecní věž. 

Noc kostelů začíná ve většině objektů v 18 hodin, do všech je pro veřejnost vstup volný. 

(LENKA NOVOTNÁ) 

--- 

 Třebíčsko 

Jaroměřice nad Rokytnou 

Chrám svaté Markéty 

- modní přehlídka 

- výroba andílků 

- pěvecký recitál 

Třebíč - město 

Svatý Martin 

- svatomartinské varhany 

- Zapomenutý čert 

- za tajemstvím kostela 

Třebíč 

Městská věž 

- vstup volný 

Třebíč - zámek 

Bazilika svatého Prokopa a Panny 

Marie 

- bazilikou krok za krokem 

- dotkni se varhan a zvonů 

- staň se na 5 minut mnichem 

Třebíč 

Chrám svatého Václava a Ludmily 

- krása ikon 

Třebíč 

Kostel Českobratrské církve 

evangelické 

- promítání filmu o lidských právech 

Myslibořice 

Kaple v Domově na zámku 

- společná bohoslužba 

Třebíč 

Přední synagoga Církev 
Československá 

husitská 

- dějiny třebíčské židovské obce 

Jemnice 

- kostel svatého Stanislava 

- kostel svatého Víta 

- kostel svatého Jakuba v Podolí 

Rouchovany 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

- slavnostní zahájení 

- Noemova archa pro děti 

- komentovaná prohlídka 

- koncert sboru Paprsky z 
Rouchovan 

- přátelské setkání ve farské 
zahradě 



- promítání fotografií 

  

--- 

  

Noc kostelů na Vysočině 

  

Havlíčkobrodsko 

Havlíčkův Brod 

- Církev Československá husitská 

kostel Husova 

- kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Chotěboř 

- kostel svatého Jakuba Staršího 

Jihlavsko 

Jihlava 

- kostel Českobratrské církve 

evangelické 

- kostel svatého Ignáce 

- kostel svatého Jakuba Většího 

- kostel svatého Kříže 

Telč 

- kostel Jména Ježíš 

- kostel svatého Ducha 

- kostel svatého Jakuba Staršího 

Třešť 

- kostel svaté Kateřiny Sienské 

- kostel svatého Martina 

- Synagoga - modlitebna Církev 
Československá husitská 

Pelhřimovsko 

Horní Cerekev 

- kostel Zvěstování Páně 

Humpolec 

- kostel Mikuláše 

Pacov 

- kostel svatého Michaela 

Pelhřimov 

- kostel svaté Anny 

- kostel svatého Kříže 

Želiv 

- opatský chrám Narození Panny 
Marie 

Žďársko 

Křižanov 

- kostel svatého Václava 

Ořechov - Ronov 

- kaple svatého Antonína 

Velké Meziříčí 

- kostel svatého Mikuláše 

Daňkovice 

- kostel Českobratrské církve 
evangelické 

Foto - PÁTEČNÍ NOC. S velkým zájmem se v loňském roce setkala Noc kostelů v bazilice svatého Prokopa v Třebíči. Připravena 
byla komentovaná prohlídka spojená s návštěvou krypty. Letos je v kryptě připraveno pro děti, které už umí psát a číst malé 
překvapení. 

Foto - Deník/ Michaela Hasíková 
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Žďársko - Do pěti svatostánků ve žďárském okrese se mohou lidé v pátek večer vypravit v rámci Noci kostelů. 

Ta se uskuteční nejenom v České republice, ale i na Slovensku a v Rakousku.Oco při Noci kostelů jde? "Noc kostelů umožní 
návštěvníkům prožít rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní 
křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví České republiky," vyjádřila se mluvčí brněnského biskupství Martina 
Jandlová. 



 Církve jako celek 

 V rámci akce, která nebude pouze o prohlídkách zúčastněných kostelů či mších, návštěvníky čekají i kulturní programy, jako 
jsou například koncerty, promítání filmů nebo programy určené mládeži. Dalším důležitým aspektem je spolupráce křesťanských 
církví s tím, že je nesmysl stát na opačných frontách, jak tomu bylo v minulých staletích. 

Na Žďársku se letos Noci kostelů zúčastní i kostel českobratrské církve evangelické v Daňkovicích na Novoměstsku. "S nápadem 
připojit se k této akci přišli sami farníci. Líbila se jim myšlenka představit náš kostel, který je zvláštní tím, že je toleranční, 
ostatním lidem. Ne jenom farníkům z našeho sboru," vyjádřila se daňkovická farářka Debora Rumlová. 

V daňkovickém kostele se lidé v pátek večer setkají nejenom s povídáním o jeho historii i současnosti, ale i s koncertem, 
prohlídkou fary a muzea či s promítáním filmů. Zajímavý program připravili také v Ronově, místní části Ořechova na 
Velkomeziříčsku, v kapli svatého Antonína Paduánského. V pátek po 16.hodině lidé mohou vyrazit na pěší pouť z Osové Bítýšky 
do Ronova. A tam absolvovat mši, prohlídku ronovské tvrze a vychutnat si koncert písničkáře Petra Linharta, ale i mešní víno. 

"K Noci kostelů jsme se rozhodli připojit po dohodě s panem farářem Kubínem z Osové Bítýšky, pod kterou podle farnosti 
spadáme. Tam se tato akce uskutečnila již loni. A myslíme si, že u nás máme co ukázat," uvedla starostka Ořechova Petra 
Slámová. Příchozím se otevřou i kostel svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí, kostel svatého Václava v Křižanově a kostel svatého 
Jana Křtitele ve Velké Bíteši. 

Na Vysočině se během Noci kostelů otevřou celkem tři desítky chrámů, před rokem to byla asi polovina. Loni se do prvního 
ročníku akce v České republice zapojilo 418 kostelů, letos 920. 

 (LENKA MAŠOVÁ) 

 --- 

 Kam se vypravit? 

 Noc kostelů, pátek 27. května 

Daňkovice 

- kostel Českobratrské církve 

evangelické 

Křižanov 

- kostel svatého Václava 

Ořechov - Ronov 

- kaple svatého Antonína Paduánského 

Velká Bíteš 

- kostel svatého Jana Křtitele 

Velké Meziříčí 

- kostel svatého Mikuláše 

Zdroj - www.nockostelu.cz 

Foto - POHLED NA MĚSTO. Kromě mše, výstavy, prohlídky kostela či třeba varhanního koncertu se zítra večer mohou 
návštěvníci velkomeziříčského kostela svatého Mikuláše rozhlédnout z jeho věže. 

Foto - Deník/archiv 

  


