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KOSTEL BYL ODEDÁVNA MÍSTEM, KDE SE SETKÁVALI LIDÉ. A I KDYŽ MNOHÝM VÍRA NECHYBÍ A DO KOSTELA ZAJDOU 
ALESPOŇ NA PŮLNOČNÍ O VÁNOCÍCH, KOSTELY STÁLE ZŮSTÁVAJÍ TAK TROCHU TAJEMNÝM PROSTOREM, KTERÝ MÁ 
NENAPODOBITELNOU ATMOSFÉRU. 

 Možná i proto se zrodila Noc kostelů, která se u nás loni konala poprvé. "V Rakousku vznikla spontánně před pěti lety," vypráví 
Kristina Poláčková z pražského arcibiskupství. "Jeden farář ve Vídni nechal večer otevřený kostel, rozsvítil svíčky, pustil hudbu a 
po chvíli se začali trousit okolojdoucí. Ukázalo se, že osvětlený kostel má své kouzlo. Od toho byl už jen krůček k nápadu 
připravit něco podobného a většího." "Vlastně je to trochu zvláštní, že lidi noční prohlídka kostelů tolik láká," dodává mluvčí 
pražského arcibiskupství Aleš Pištora. "Ale protože představit nočním návštěvníkům krásu a umělecké bohatství chrámů je 
opravdu výborný nápad, jsme rádi, že se letos k Noci kostelů, která bude 28. 5., připojí celá republika. Jak říká arcibiskup Duka, 
otevřít kostel znamená otevřít knihu naší historie. Kostel je Božím stánkem, ale je to i galerie, koncertní síň, přednáškový sál a 
místo, kde vás obklopí krása." 

ZKUŠENOSTI Z BRNA 

 Vraťme se ještě na chvíli k loňskému ročníku, který odstartoval až nečekaný zájem návštěvníků. Brněnská diecéze spolu s 
plzeňskou nabídly k noční prohlídce více než dvacet kostelů a modliteben, kam zavítalo téměř sto tisíc návštěvníků. "Otevřeny 
byly i běžně nepřístupné části kostelů jako varhanní kůry, sakristie, krypty a věže," vzpomíná mluvčí brněnské diecéze Martina 
Jandlová. "Velký zájem však byl i o koncerty, netradiční doprovodné programy a setkání. Jen na brněnském náměstí Svobody, 
kde při částečné vizualizaci znovu ožil zbořený kostel sv. Mikuláše, se zastavilo téměř dvacet tisíc návštěvníků. I když bylo tehdy 
chladno a pršelo, neodradily je ani fronty, které všichni museli na řadě míst vystát, aby mohli nahlédnout do jindy uzavřených 
prostor. A pokud by mohly hovořit ohlasy loňských návštěvníků, se kterými jsem mluvila osobně nebo jejichž reakci jsme 
zaznamenali zprostředkovaně, všichni byli rádi, že prožili noc plnou nových zážitků, zkušeností a dojmů." Vůbec první Noc 
kostelů u nás se mohla loni rozvinout především díky podpoře brněnského biskupa, msgr. Vojtěcha Cirkleho, který od začátku 
dával organizátorům volnou ruku a podporoval je v jejich úsilí přenést tuto akci do České republiky. Letošní program čítá už přes 
tisíc položek a určitě stojí za to, najít si jej na internetu na www.nockostelu.cz, kde jsou podrobné informace o celé akci. 

 NECHYBÍ PŘEKVAPENÍ 

 Nutno zdůraznit, že Noc kostelů je ekumenická slavnost, na níž se podílí osm křesťanských církví, a není určena pouze věřícím, 
nýbrž je pozváním pro všechny, tedy i pro ty, kdo do kostela zamíří jen málokdy. A samozřejmě jsou vítány rodiny s dětmi, pro 
něž je připravena i řada speciálních programů. Jedná se o kulturní akci, nikdo se nemusí ostýchat vstoupit, naopak. Vše, co se 
bude během této noci nabízet, je zdarma a jednotlivé farnosti i kostely se mohou připojit k celé akci až do posledního dne. 
"Program závisí na lidech z jednotlivých farností, biskupství celou akci pouze zastřešuje. My poskytneme propagační materiály, 
ale jaký program si v jednotlivých kostelech připraví, záleží jen na farnících," vysvětluje Dagmar Pelcová, koordinátorka Noci 
kostelů v litoměřické diecézi. "Dodnes se u nás k akci přihlásilo na 40 kostelů, což je veliký úspěch. Podle informací z farností 
bude program skutečně pestrý - připravují se komentované prohlídky, přednášky o varhanách, pěvecké a varhanní koncerty a 
také přehlídka ornátů, při níž se zájemci dozvědí, proč se ta která součást liturgického oděvu nosí a k čemu slouží jednotlivé 
liturgické předměty. Kupříkladu v kostele v Chabařovicích si děti budou moci samy vymyslet a navrhnout ornát, jaký by se jim 
líbil. Na Liberecku jsou nadšení dobrovolníci, kteří také připravují zajímavé programy, na Ústecku jsou zase aktivní občanská 
sdružení, která se starají o místní kostelíky. Jejich členové připravují autobus, který vyjede z Ústí nad Labem, objede se zájemci 
všechny kostely, které budou v noci otevřené, v každém zůstanou na část programu a potom se s poutníky zase vrátí domů." 
Ostatně i samotné Litoměřice chystají překvapení, jak nám prozradila mluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková. 

"Už šest let je kvůli rekonstrukci zavřený kostel Všech svatých na Mírovém náměstí. Výjimečně bude pro veřejnost otevřen 
právě během Noci kostelů, a to na pouhých šest hodin - od 18 do půlnoci. Od začátku příprav nás plně podporuje náš biskup, 
msgr. Jan Baxant, který akci v litoměřické diecézi zaštítil," dodává Jana Michálková. 

 VÁCLAV JE NEJVĚTŠÍ 

 V Olomouci bude Noc kostelů slavnostně zahájena v chrámu sv. Mořice, v programu pak zazní varhanní skladby, sborový zpěv 
a spirituály, vystoupí pěvecké skupiny mladých, pantomima, Rapsodické divadlo. V katedrále si návštěvníci budou moci 
prohlédnout největší moravský zvon sv. 



Václav a před katedrálou se odpoledne připravuje pro děti malování na dlažbu i na papír, společná kresba, soutěže a nejrůznější 
hry. Večer pak se větší děti vydají na dobrodružnou cestu Za pokladem katedrály. Ve Zlíně se uskuteční koncerty jak varhanní, 
tak moderní hudby, komentované prohlídky a pro děti jistě bude zajímavá noční prohlídka věže s baterkami. Na severu Moravy 
se zatím zapojilo na 40 kostelů a ani diecéze v Čechách nezůstávají pozadu. 

 VÝSTAVY I WORKSHOPY 

V katedrále v Plzni budou návštěvníci mít kupříkladu možnost prohlédnout si poklady klenotnice a vyšlápnout si na katedrální 
věž. Meditační zahrada v nočním osvětlení nepochybně nabídne nezvyklý zážitek stejně jako prohlídka osvětleného hřbitova u 
kostela Všech svatých. Bude možné nahlédnout do obvykle nepřístupných svatostánků, jako jsou nejstarší plzeňský kostel sv. 
Jiří či pravoslavný kostel sv. Anny. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se otevře nejen Křížová chodba a kaple sv. Barbory, ale 
jako loni se tu bude prezentovat kostelní "móda" a v sakristii otevřou čajovnu. Mohou se těšit i milovníci hudby - nebude chybět 
gospel, jazz ani blues session a představí se různé skupiny a soubory. Noc kostelů tu budou provázet i výstavy. Návštěvníci uvidí 
kopii Turínského plátna, sakrální umění, liturgické knihy a uskuteční se i řada workshopů a besídek. V Chebu se na slavnost 
připravuje sedm kostelů, bude možné též navštívit kapli na zámku Zbiroh nebo hezký, byť poničený kostel sv. Barbory ve 
Všekarech. 

 DETEKTIVKA V KOSTELE 

 A co připravuje královéhradecká diecéze? Tak alespoň ve stručnosti: v Trutnově se návštěvníci kostela Navštívení Panny Marie 
podívají na divadelní hru s detektivní zápletkou a mnohé kostely umožní netradiční noční pohled z věží. I pražská diecéze má co 
nabídnout. Na Zbraslavi v kostele sv. Jakuba se bude číst ze Zbraslavské kroniky ze 14. století a ve vršovickém Husově sboru 
Církve československé husitské proběhne scénické čtení Legendy o Veronice s herci Divadla Miriam. Chtěli byste si vyzkoušet, 
jaké to je být zvoníkem? V jinonickém kostele sv. Vavřince v Praze se uskuteční škola zvoníků, přijďte si zazvonit i s dětmi. A ti, 
co by si chtěli užít noční pouť, určitě ocení jeden z programů, který připravili v Příbrami - na zájemce totiž čeká výstup na 
Svatou Horu. Svíčky s sebou! Kromě prohlídky areálu a barokní jídelny kláštera, kde budou vystaveny nejvzácnější šaty Panny 
Marie Svatohorské, lze navštívit i Krápníkovou kapli sv. Maří Magdaleny. Letošní poslední májový pátek můžete strávit opravdu 
magicky. Kostely jsou přece místa, kde se setkávají nejen lidé s Bohem, ale hlavně lidé s lidmi. 
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 --- 

 Zvony s letícím srdcem 

 Loni se Noc kostelů zahajovala ekumenickou bohoslužbou v brněnském kostele sv. Jakuba, kde bude i letos znovu zpřístupněna 
věž vysoká 92 metrů. Než jsme vystoupali po původních 96 kamenných schodech, které se vinou bezmála do nebe, správce fary 
pan Foretník nám stačil povědět o zvonech spoustu zajímavostí. "Raritou je, že největší a nejtěžší zvon z roku 1658, který váží 
tři a půl tuny a nese jméno Panny Marie Vítězné, visí ve věži dole a dva menší, sv. Josef a patron kostela sv. Jakub, jsou 
zavěšeny nad ním. Obvykle to bývá obráceně. Když se mají rozeznít všechny tři, což se stane právě na zahájení Noci kostelů, je 
na to potřeba šest lidí. Zvoník se zavěsí na lano, a když je zvon rozhoupaný, musí ho v pravou chvíli zbrzdit, aby srdce doletělo 
a udeřilo. Proto se jim říká zvony s letícím srdcem." Loni byl zájem takový, že se na mnohé návštěvníky nedostalo. Zkuste to 
znovu. 

 Foto - Týnský chrám bude jedním z mnoha lákadel noční Prahy 

 Brno Bohatý program nabídne i katedrála Petra a Pavla 

 Kostel sv. Jakuba je druhý ńejstarší svatostánek v Brně 

 Otevře se též věž se starobylou zvonicí 

 Svatá Hora Foto - Na Svaté Hoře vás okouzlí Krápníková kaple 

Litoměřice Překvapením bude skvostně zrestaurovaný interiér kostela Všech svatých 

 Bude otevřena i katedrála sv. Štěpána a program v obou kostelech je sladěn tak, aby návštěvníci stačili přecházet a nepřišli o 
žádnou zajímavost 

 Foto - Foto ROMAN PAVLÍČEK 

  


