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Vyškovsko - Prohlídka nepřístupných míst, koncerty, výstavy, soutěže a třeba workshopy. To vše nabízí návštěvníkům Noc 
kostelů. 

Tradice této akce začala v roce 2005 v Rakousku a v minulém roce se rozšířila i do České republiky. Zapojily se do ní třeba 
kostely a modlitebny v Plzeňském, Jihomoravském, Středočeském kraji a na Vysočině. Nechybělo ani Vyškovsko. "Poprvé se Noc 
kostelů na Moravě konala v Brně a Letonicích. V minulém roce se zúčastnilo devadesát tisíc návštěvníků," řekl organizátor Noci 
kostelů v Milonicích Pavel Nebojsa. Ten vysvětlil, proč se Noc kostelů vlastně pořádá. "Lidé často chodí jen tak kolem 
modliteben. Nyní dostanou možnost podívat se dovnitř a vidět krásu a bohatství jak staveb, tak i společenství. Podívají se i do 
jindy nepřístupných míst," informoval. 

Jednotlivé farnosti přivítají návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo 
divadelních představení. Některé kostely zpřístupní části, které jsou jindy veřejnosti uzavřené, jako třeba varhanní kůry, 
sakristie, věže nebo krypty. 

Zatímco loni organizátoři zpřístupnili jen asi čtyřicet kostelů, letos jich je desetkrát víc. "Minulý rok se zapojilo, tuším, čtyřicet 
kostelů a na letošní akci je jich u nás přihlášeno čtyři sta. Máme trošku nešťastný termín, protože jsou volby, ale myslím, že i 
přesto může dojít ještě větší počet lidí," dodal Nebojsa. Na Vyškovsku se do akce zapojil třeba kostel svatého Petra a Pavla v 
Milonicích. V osmnáct hodin organizátoři zahájí noc. Do dvaceti hodin se koná program především pro rodiče s dětmi, dále je 
připraven program pro širokou veřejnost a od dvaadvaceti hodin do půlnoci se koná Noční kinokavárna. "Z programu v 
Milonicích bych chtěl zvláště upozornit na výtvarnou soutěž pro děti Namaluj mi kostel, řízenou degustaci vín, filmové 
překvapení a samozřejmě netradiční prohlídky kostela," upozornil Nebojsa. 

Dalším místem, který otevře své brány veřejnosti, je vyškovský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten nabízí koncert dětského 
pěveckého sboru Scholička z Lidečka, koncert duchovní hudby v podání Vyškovského smíšeného pěveckého sboru, čtení z Bible 
nebo prohlídku kostela s výkladem. "Určitě bychom veřejnost rádi pozvali na tyto dva koncerty. Kromě kostela zpřístupníme i 
přilehlé kaple, jako například kapli svaté Otýlie. Ta slouží jako místnost pro převlékání ministrantů a lidé se do ní tedy běžně 
nedostanou. Z bezpečnostních důvodů návštěvníky ale nepustíme do věže kostela," informoval vyškovský jáhen Jiří Štreit. 

Navštívit mohou zájemci také kostely svaté Máří Magdalény v Rousínově, svatého Mikuláše v Šaraticích nebo svatého Jiljí v 
Kobeřicích u Brna. Informace o programu v těchto kostelích mohou zájemci sledovat na webových stránkách 
www.nockostelu.cz. Mnozí lidé se na Noc kostelů chystají. Je totiž z čeho vybírat. "Této akce se určitě zúčastním a 
pravděpodobně navštívím jeden z kostelů ve Vyškově anebo v Brně," vypověděla Vyškovanka Alžběta Kalábová. 
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 noc kostelů v Šaraticích 

18.00 farní bohoslužba 

18.30 adorace v kostele 

19.00 vypečený kostel: cukrářská soutěž 

20.00 prohlídka kostela 

21.00 košt mešního vína 

22.00 hvězdy na dvorku: pozorování noční oblohy 

Zdroj - www.nockostelu.cz 


