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Noc kostelů otevře dveře sakristie i zámek klenotnice 

 

Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, prohlídky či vstup do obvykle nepřístupných míst. Nově také 
budou sbírat razítka do poutnického pasu 
 
PLZEŇ Úderem sedmé hodiny večerní se příští pátek do Plzně a okolí po roce vrátí netradiční akce Noc 
kostelů. Letos otevře dveře zájemcům více kostelů a modliteben, které patří pod Plzeňskou diecézi. Ve 
večerní a noční atmosféře lidé navštíví jednotlivé kostely, poslechnou si koncerty a komentované 
prohlídky, vystoupají na věž nebo nakouknou do obvykle nepřístupných míst. 
„Každý kostel připravuje svůj výjimečný program. Katedrálu svatého Bartoloměje na náměstí 
Republiky rozezní duchovní hudba a prohlídka sakristie nebo poklady katedrální klenotnice,“ láká 
koordinátor projektu Noc kostelů Krzysztof Dedek s tím, že do druhého ročníku se přihlásilo několik 
nováčků. „Kostel svatého Jiří, kostel Všech svatých, kostel svatého Mikuláše nebo pravoslavný kostel 
svaté Anny,“ vyjmenoval koordinátor. 
Milovníky romantiky nadchne noční procházka osvětlenou Meditační zahradou. 
 
Lidé mohou sbírat razítka kostelů do poutnického pasu 
 
Organizátoři letos připravili novinku s odměnou. „Návštěvníci dostanou poutnický pas. Na něj mohou 
sbírat razítka jednotlivých kostelů. Razítka znázorňují nějakou architektonickou nebo uměleckou 
zajímavost, která charakterizuje konkrétní kostel. Ti, kteří nasbírají razítka všech kostelů, obdrží na 
plzeňském biskupství jako odměnu certifikát poutníka,“ upozornil Dedek. Myšlenka otevřít kostely v 
noci se zrodila před lety v Rakousku. Loni Noc kostelů poprvé zavítala do České republiky a do Plzně. 
Tehdy plzeňskými kostely prošlo 10 tisíc návštěvníků. Akce je pro všechny návštěvníky zdarma. 
Podrobnosti o programu jsou dostupné na internetových stránkách www. nockostelu.cz. 
 
Foto popis| Katedrála odhalí své poklady. 
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