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Prostějov - Do celorepublikového projektu Noc kostelů se letos poprvé zapojily i chrámy v Prostějově. "Akce plné hudby, umění, 
rozhovorů a zážitků proběhnou v pátek v osmi prostějovských kostelech," uvedla Zuzana Bartošová, která stojí za organizací 
doprovodných akcí v prostějovském kostele svatého Cyrila a Metoděje. 

Noc kostelů se ponese v duchu biblického verše "Po celý den a po celou noc, nikdo nebude mlčet". Jaký bude vrchol letošních 
akcí? "Určitě bych lidi pozvala na velký předpůlnoční koncert barokní hudby pro varhany, trubku a tympány v kostele sv. Jana 
Nepomuckého. Vystoupí na něm Ondřej Mucha a jeho hosté, ale věřím, že všechny akce si své publikum najdou," zmínila se 
hlavní koordinátorka akce pro Prostějov Jana Tobolová. 

Kromě lákavého programu dostanou návštěvníci jedinečnou příležitost podívat se do míst, kam by se jinak nedostali. V případě 
Prostějova bude jistě atraktivní kostýmovaná prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže, jímž provedou děvčata ze SOŠ podnikání a 
obchodu, nebo také komentovaná prohlídka kláštera Milosrdných bratří a klášterního kostela svatého Jana Nepomuckého. 

"Lidé se budou moci podívat do sakristie, klášterní jídelny i zahrady," navnadila Jana Tobolová. 

V rámci akce budou na mnoha místech v republice přístupné i kostelní věže. V Prostějově tomu tak alespoň pro letošek nebude. 
"Přemýšleli jsme, že bychom zpřístupnili věž hlavního prostějovského kostela. Bohužel schodiště je v havarijním stavu, takže by 
to bylo pro větší počet návštěvníků nebezpečné. Snad se to podaří příští rok," zmínila se Tobolová. Lidé, kteří během pátku 
navštíví všech osm prostějovských kostelů, získají poutnický certifikát. "Každý návštěvník dostane poutnický pas, do nějž v 
jednotlivých kostelech může sbírat razítka. Pokud získá všech osm a pas pošle na adresu olomoucké arcidiecéze, dostane 
obratem graficky pěkně vyvedený poutnický certifikát," popsala Tobolová. 

Akce se pro tento rok týká pouze kostelů v Prostějově. "Letos si to vyzkoušíme uvidíme. Ostatní farnosti na okrese snad 
oslovíme příští rok," naznačila další plány Jana Tobolová. 

První Noc kostelů proběhla ve Vídni v roce 2005 a během následujících let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V 
loňském roce se poprvé konala u nás, a to ve stejném termínu jako u našich jižních sousedů. I letos spojí obě akce jednotný 
termín i vizuální styl. 

 MARTIN ZAORAL 

 --- 

 Výběr z akcí aneb co vše se dá (skoro) stihnout 

 KAPLE SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

18:00 SETKÁNÍ S MARIÍ Májová mariánská pobožnost. 

 KAPLE SV. ANNY DROZDOVICE 

18:45 UDEŘME DO STRUN, ROZEZVUČ SE KYTARO... Starozákonní zpěvy s kytarou - neokatechumenátní společenství farnosti 
Povýšení sv. Kříže. 

 SBOR ČESKÝCH BRATŘÍ 

19:00 RÁMUSNÍCI Gospel známý i neznámý v podání dětské kapely. 

 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 



20:00 CO SE JEN TAK NEVIDÍ Komponované prohlídky kostela s průvodkyněmi v dobových kostýmech do míst, kam se běžný 
návštěvník kostela nedostane. Hned v úvodu vás čeká překvapení . Prohlídky se opakují každou celou hodinu ve 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00 hod. 

 HUSŮV SBOR 

21:00 DIVADLOPROVELKÉ Divadelní soubor "Tragaču, tragaču" - seskupení mladých dívek z Prostějova. 

 KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

21:00 AŤ NAŠE STRUNY ZNÍ Vystoupení scholy našich mladých. 

 KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE 

22:00 JIŽ DVAKRÁT ZRUŠENÝ KOSTEL OPĚT ŽIJE! S pohnutou historií kostela vás seznámí PhDr. Karel Kavička. 

 KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

23:00 KRÁSA BAROKA Velký předpůlnoční koncert barokní hudby pro varhany, trubku a tympány - vystoupí Ondřej Mucha a 
hosté. 

 


