
Pražské kostely se v noci otevřou poutníkům 
 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 25.5.2010 
Odkaz: http://www.idnes.cz/ 
Ročník: 20 
Číslo: 120 
Strana: 5 
Autor: Magda Hettnerová 
Rubrika: Praha 
Mutace: Praha 
Pořadí: 2 
Oblast: Celostátní deníky 

Celkem 51 kostelů v Praze otevře tento pátek své brány. Poutníci se v nich budou moci pomodlit a také si je v noci zdarma prohlédnout.  

VINOHRADY Strávit noc v kostele je zážitek, který se obyčejným lidem jen tak nepoštěstí. 

Pražané už jej však budou moci už za pár dní prožít. 

V pátek 28. května se v rámci akce nazvané Noc kostelů otevře veřejnosti v metropoli celkem 51 kostelů, katedrál a bazilik, v nichž budou moci 
lidé strávit jakkoli dlouhou dobu. 

"Smyslem celé této akce je otevřít kostely veřejnosti a nabídnout lidem noc, kterou mohou prožít v duchovním prostoru," vysvětluje katolický farář 
z Prahy 3Miloš Szabo. I jeho kostel sv. Prokopa na Žižkově se k akci připojí. 

 Před začátkem akce se Prahou rozezní kostelní zvony 

 "Někdo se může v kostele zdržet pět minut a nahlédnout do svatyně, jiný tam může klidně strávit celou hodinu a vyslechnout si přednášku, 
koncert nebo cokoli, co daná farnost pro návštěvníky připravila," popisuje Szabo. 

S ohledem na jízdní řády městské hromadné dopravy budou kostely otevřeny od 18 hodin až do půlnoci. 
Krátce před šestou hodinou večer zahájí celou akci společné zvonění kostelních zvonů, které se rozezní městem. 

V prvním kostele, který lidé navštíví, dostanou informační brožuru a jakýsi poutnický pas, v němž najdou nejen seznam všech otevřených kostelů, 
ale budou do něj moci dostat i razítko v každém místě, které navštíví. 

Programy, jež jednotlivé kostely nabídnou, budou rozmanité. 
"Většina společenství si je vědoma výjimečnosti chrámových prostor a nabízí především ticho k usebrání, společnou modlitbu nebo zpívané 
nešpory," vypočítává farář Szabo. Ve většině kostelů pak budou k vidění komentované prohlídky, někde koncerty či exkurze na kostelní věž či k 
varhanám. 

Například kostel sv. Tomáše na Malé Straně připravil soutěž pro děti a rodiče nazvanou Hledejte důležité symboly. Starokatolická kaple Máří 
Magdalény v blízkosti Čechova mostu zase nabídne autorské čtení a kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích divadelní 
představení. 

 Lidé nahlédnou pod roušku tajemství kostelů 
 "V našem kostele sv. Prokopa si kromě komentovaných prohlídek budou moci lidé prohlédnout i kůr a vyslechnout povídání o varhanách. 
Zajímavá bude určitě i komentovaná noční prohlídka kostela se svíčkami," popisuje Szabo. 

Kostel sv. Ludmily na náměstí Míru nabídne kromě komentovaných prohlídek i výstavu plakátů nebo nahlédnutí do sakristie. 

K akci se připojí i bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, v níž si lidé vyslechnou četbu z Vyšehradské kroniky Vojtěcha Rufflera a z Pamětí 
proboštů vyšehradských od Mikuláše Karlacha. 

Noc kostelů se však nebude konat jen v Praze, kde se k ní připojí i nový pražský arcibiskup Dominik Duka. Své brány otevřou desítky kostelů po 
celé zemi. 

"Veškeré informace o této akci stejně jako všechny novinky a změny programů naleznou lidé na internetových stránkách www.nockostelu. cz," 
doporučuje žižkovský farář Miloš Szabo. 

FAKTA Noc kostelů Kdy 28. května od 17.50 do 00.00 Počet otevřených kostelů 51 Program Při vstupu do prvního kostela obdrží poutníci brožuru 
a poutnický pas, do něhož budou moci sbírat razítka v každém navštíveném kostele. Kostely, které se otevřou (výběr): kostel Panny Marie Vítězné 
kostel Panny Marie Sněžné katedrála sv. Víta kostel Nejsvětějšího Salvátora kostel sv. Apolináře kostel Nejsvětějšího srdce Páně kostel sv. 
Ignáce z Loyoly kostel sv. Antonína kostel sv. Václava Zdroj - www.nockostelu.cz 

 Foto popis| Noc kostelů. K akci se v pátek připojí také bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
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