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Poprvé se do Noci kostelů přihlásil také mikulčický památník Velké Moravy. Letošní nabídka regionu je bohatší o dvě místa.
Slovácko – Hned deset lokalit z hodonínského okresu se letos zapojí do Noci kostelů. Všechny se návštěvníkům otevřou večer prvního
června. "Dříve jsme se připojovali k Noci muzeí, letos ale zkusíme Noc kostelů. Návštěvníky se sem snažíme přilákat na rozšířený
program," řekl vedoucí mikulčického památníku František Synek. Noc začíná na Slovanském hradišti opravdu brzy. Již ve tři odpoledne,
kdy odstartuje Mikulčický oranžový pětiboj, který nabídne zejména sportovní vyžití dětem. Zpestřit výstavu ikon přijde o půl šesté Jana
Baudišová s přednáškou Ikona – brána do nebe. "Bude mluvit o jednotlivých typech ikon, co znamenají a co z jejich výkladem souvisí.
Na to naváží kantoři a děti ze Základní umělecké školy v Hodoníně, kteří předvedou dramatické pásmo. To se bude věnovat duchovní
části a kostelům," uvedl Synek s tím, že tento koncert bude přímo v pavilonu 1. Poté předvedou své umění Scholastici muzici Brno, což
jsou žáci Gymnázia P. Křižkovského s uměleckou profilací. Hlavní atrakcí budou ale loučemi osvětlené kostely čísla 8 a 10 přichystané na
noční prohlídky.
Stejně jako loni se do Noci kostelů zapojí také milotický chrám Všech svatých. Tamní program zahájí vyzvánění zvonů v 18.00.
Návštěvníci se mohou na vlastní nebezpečí podívat i do zvonice a s průvodcem si zajít na prohlídku barokních interiérů. V programu
nechybí zpěvy scholy a chrámového sboru, varhanní koncert, biblické příběhy, přepisování bible a modlitby. Noc kostelů v Miloticích
ukončí půlnoční zvony. "Po celou dobu Noci kostelů je možné také navštívení kaple milotického zámku," informovali pořadatelé.
Vlkošský kostel Nanebevzetí Panny Marie zahájí páteční noc už v 17.20 taktéž zvony. Mezi nejzajímavější vlkošská lákadla patří zejména
prohlídka hodinového stroje. Návštěvníci také mohou zjistit, co ukrývá sakristie, jak chutná klášterní pivo a co jde najít v kronikách.
Kromě toho zazpívá tamní scholička a schola a komorní pěvecké sdružení Kalíšek. Kostelní noc zakončí hodinu před půlnocí Noční
preludium.
Ve farním kostele v Moravském Písku začínají ve 20.00. "Vystoupí dětská schola, pěvecký sbor, dramatický kroužek. V programu jsou i
biblické tance," zvou organizátoři z moravskopísecké farnosti a obecního úřadu.
Do Noci kostelů se letos zapojí i sborový dům Apoštolské církve v Hodoníně v Komenského ulici. V šest večer začíná první prohlídka s
průvodcem, následuje seznámení s historii sboru a posezení u čaje a kávy.
Do akce, která má lidem přiblížit křesťanství, se zapojí i kostely v Dolních Bojanovicích, Prušánkách, Šardicích a Lovčicích. V
Násedlovicích se navíc představí výtvarné práce dětí, které nahrazují restaurované obrazy křížové cesty.
--Noc kostelů letos
Dolní Bojanovice, Hodonín (sborový dům Apoštolské církve), Lovčice, Milotice, Mikulčice (Slovanské hradiště), Moravský Písek,
Násedlovice, Prušánky, Šardice a Vlkoš.
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Hranice – Ojedinělá akce s názvem Noc kostelů, která probíhá v celé České republice, se v Hranicích letos chystá na pátek 1.
června. Cílem Noci kostelů je přiblížit široké veřejnosti krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které se v
našich kostelech nacházejí. "Akce, při které se široké veřejnosti otevřou dveře několika desítek kostelů, našla svou inspiraci v
zahraničí, kde se jedná o pravidelnou událost. Letos je to v naší republice již třetí ročník," popsala editorka Noci kostelů Dagmar
Svobodová
Na návštěvníky jednotlivých kostelů čeká bohatý program. Těšit se mohou na průvodcovské prohlídky, přednášky a především
na možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně přístupných míst. "Noc kostelů by ale neměla být jen prohlídkou staveb a
interiérů našich chrámů. Měla by také pomoci proniknout hlouběji do bohaté křesťanské spirituality a života," doplnila Dagmar
Svobodová.
Také na Hranicku bude otevřeno několik kostelů. V Hranicích to bude farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele a evangelický kostel
Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí, dále pak v Drahotuších kostel sv. Vavřince, kostel sv. Bartoloměje na
Potštátě. Také v Lipníku nad Bečvou budou otevřeny kostely sv. Františka a sv. Bartoloměje a kaple sv. Josefa, sv. Petra a sv.
Rocha a Sbor knížete Míru církve Československé husitské.
Informace o programech v jednotlivých kostelech najdete na webových stránkách www.nockostelu.cz.
--Program Noci kostelů 1. června v Hranicích
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 17:50 – 18:00 Zvony Zahájení Noci kostelů v Hranicích vyzváněním zvonů 18:00 – 18:10 Za
hlaholu trub Vystoupení trubačů SLŠ Hranice 18:00 – 21:00 Přepis bible 18:10 – 21:00 Prohlídka kostelní věže 18:30 – 19:00
Děti chválí Pána Vystoupení mladší dětské scholy 19:00 – 20:00 Jitřenka dětem Program pro děti ve spolupráci s CPR Jitřenka
19:00 – 19:30 Hudba barokních mistrů Žesťový kvintet žáků ZUŠ pod vedením T. Landsmana. 19:30 – 20:00 Zajímavosti z
výstavby a výzdoby kostela 20:00 – 21:00 Kontrabas nebručí, kontrabas zpívá Koncert kontrabasisty Michaela Máši 21:00 –
21:30 Komorní sbor gymnázia Vokální skladby v podání Komorního sboru gymnázia pod vedením PaedDr. T. Jonasové 21:30 –
22:00 Zajímavosti z výstavby a výzdoby kostela 22:00 – 22:30 Večerní varhanní tóny Blok varhanní hudby v podání místních
varhaníků 22:30 – 23:00 Noční adorace a slavnostní požehnání městu a přítomným Tužkou, štětcem, objektivem aneb život
farnosti očima dětí – Výstava dětských výtvarných a fotografických prací – celovečerní prohlídka Kostel Českobratrské cíkve
evangelické, Šromotovo nám. 18:00 Zahájení Noci kostelů evangelickou farářkou 18:15 Zahájení tisku Celovečerně bude
probíhat tisk na historickém bratrském lisu – Studio "Bez kliky" Průběžně bude také probíhat komentovaná prohlídka s
průvodcem 19:30 Koncert smíšeného komorního pěveckého sboru "HARMONIA" – pod vedením Barbory Šimečkové – tisk na
historickém bratrském lisu 21:00 Koncert drobných varhanních skladeb – Hana Kubíková 22:00 Rozloučení a ukončení

Noc kostelů není jen možností k poznávání
Zdroj:
Datum vydání:
Odkaz:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Oblast:

Liberecký deník
25.5.2012
http://www.liberecky.denik.cz/
15
122
5
IVO CHRÁSTECKÝ
Z regionu
Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj

Do jedinečné mezinárodní akce, která se letos uskuteční 1. června, je v regionu zatím přihlášeno více než sto šedesát církevních
objektů
Severní Čechy – Byli jste letos už v kostele? Pokud ne, máte jedinečnou příležitost v pátek 1. června. A nezapomeňte vzít s sebou i své
děti. Můžete jim tak zpestřit jejich svátek.
Pro veřejnost se totiž v ten den opět otevřou mnohé dveře sakrálních památek po celé České republice. Probíhat bude ekumenický
projekt Noc kostelů. Jeho cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou a kostely jako důležitou součást společenského života
obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu.
Litoměřická diecéze se k ekumenickému projektu Noc kostelů, jehož mediálním partnerem jsou i regionální Deníky, připojuje potřetí.
Zájem pořadatelů rok od roku stoupá
"I když je akce organizačně náročná, rok od roku stoupá zájem pořadatelů – ochotných dobrovolníků z farností a sborů, kteří ve
spolupráci s kněžími přihlásí svůj kostel, kapli či modlitebnu k akci a následně připraví doprovodný program tak, aby byl pro veřejnost co
nejzajímavější a přitom byl respektován sakrální prostor. Výsledek jejich několikaměsíční práce pak mohou posoudit sami návštěvníci,"
přibližuje mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková.
V současné době je v naší diecézi k Noci kostelů přihlášeno 162 církevních objektů. Jejich počet není konečný, další zájemci se stále
ještě hlásí. Kromě katolické církve se k akci připojily i Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická nebo Sbor církve
bratrské,.
Jen loni navštívilo během akce kostely přes 20 tisíc lidí.
Vstup a programy jsou zdarma
Noc kostelů bude probíhat v pátek 1. června od odpoledních či večerních hodin až do půlnoci, přičemž tento čas je orientační,
jednotlivé programy s přesnými časy jsou postupně zveřejňovány na www.nockostelu.cz.
Vstup do církevních objektů a doprovodné programy jsou zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty různých žánrů, zajímavé
přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti nebo návštěvy míst běžně nepřístupných.
Pokud si však budou chtít jen tak v klidu posedět, budou mít i k tomu příležitost. Organizátoři mysleli i na toto a v rámci svých programů
nabídnou prostor pro ztišení...
Jaké jsou letos novinky?
Letošní novinkou je výtvarná soutěž pro děti, pexeso s vyobrazeními liturgických předmětů, připravené speciálně pro Noc kostelů
(autoři: ilustrace Mgr. et Mgr. Vít Pelc, text Mgr. Eva Hovorková a Mgr. Miloslav Marek), a brožury s přehledem otevřených církevních
objektů na území litoměřické diecéze, které zároveň návštěvníkům poslouží jako poutnické pasy. Do těchto brožur si mohou nechat
otisknout jednotlivá pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. Bližší informace na webových
stránkách Noci kostelů (www.nockostelu. cz) a u pořadatelů.
Jak pexeso, tak brožury (poutnické pasy) dostanou návštěvníci zdarma.
Biskup navštíví Smržovku
Noc kostelů v litoměřické diecézi i letos svým jménem zaštítil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který navštíví u příležitosti letošní
akce Smržovku v Libereckém kraji. "Chcemeli charakterizovat křesťanský evropský projekt "Noci kostelů", pak to můžeme snad
oprávněně označit jako "odkrytí bohatství našich křesťansky smýšlejících předků". Kostely jsou většinou postaveny na významných
místech obcí a měst, ale i na návrších a kopcích. Jen těžko je může kdokoliv z lidí přehlédnout. Přesto však, v současné době obzvláště,
je lidé mohou míjet a procházet kolem nich jako kolem kulis, bez hlubšího zájmu, ale i proto, že chrámové dveře jsou zamčeny. Jistě,
otevírají se pro konání bohoslužeb, pokud tam ještě někdy jsou. Při "Noci kostelů" se však chrámové brány otevřou i v noci proto, aby
bylo všem zřejmé, že chrám jako posvátný prostor je i pokladnicí umění a krásy, otevřenou biblickou knihou o dramatech historie
záchrany člověka, místem zastavení, údivu a zamyšlení, stejně tak modlitby a setkání s Bohem. Naši křesťanští předkové si do hrobů
svá bohatství nevzali. Ponechali je nám. Máme co odkrývat sobě i druhým," říká v souvislosti s jedinečným projektem litoměřický biskup.
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Noc kostelů rozzáří v kostele svatého archanděla Michaela ve Smržovce tři nové tereziánské lustry. Za účasti biskupa.
Smržovka – Až 1. června vypukne noc kostelů i ve Smržovce, konkrétně v barokním kostele svatého archanděla Michaela,
návštěvníkům posvítí tři zbrusu nové tereziánské lustry. A nejen jim, na akci dorazí i litoměřický biskup Jan Baxant.
Centrální lustr získal kostel od Nadace Preciosa, všechny tři lustry pak navrhla a vyrobila společnost Preciosa Lustry. Vzhledem k
architektonickému stylu kostela a k charakteru prováděné postupné rekonstrukce zvolila společnost tereziánský styl s tradičním
ověšením.
"Těší nás, že i díky Nadaci Preciosa máme naději, že taková díla, jakými jsou třeba tyto lustry, přežijí celé generace a budou stálým
živoucím důkazem toho, jak jsme to se sklem uměli a pořád umíme," sdělila za společnost Martina Štefanová.
Dva menší lustry věnovalo kostelu město Smržovka, které rekonstrukce kostela výrazně podporuje a podílí se na nich i finančně. "Je
radost pozorovat, jak se kostel pomalu ale jistě dává dohromady. Pokaždé, když něco nového přibude, vidím, žemásmysl, že se na tom
město podílí. Památka takového významu si zaslouží péči bez ohledu na to, kolik tu máme praktikujících křesťanů. Prostě jen z pouhé
úcty k ní, k mimořádné práci jejích architektů a stavitelů," vysvětlil důvody podpory kostela starosta Smržovky Marek Hotovec.
O kostele
Kostel svatého archanděla Michaela je nejstarší stavební památkou Smržovky. Byl vybudován podle původního architektonického
návrhu Antonína K. Schmidta ovlivněného kostelem sv. Jana na Skalce v Praze od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Na vypracování plánů
pracoval A. K. Schmidt do roku 1766 a stavbu vedl řadu dalších let, než ji později převzal a roku 1781 dokončil jiný architekt.
Na Jablonecku je považován za významnou stavební památku, je součástí Ústředního seznamu kulturních památek ČR a v roce 2004 byl
zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky.
Mezitím ale prošel krušnými časy. Osudným se pro budovu stal 17. duben 1967. V kostele vypukl požár, který pronikl věží a zničil
všechny střechy, poškodil klenby, při čemž byly zničeny i původní lustry. Žár byl tak veliký, že se ve věži roztavil zvon ze 17. století. V
tom samém roce sice začala rekonstrukce střech a věže, kde byl zavěšen zvon darovaný litoměřickou konzistoří. "Obnova kostela se
poté rozběhla až v roce 1991 opravou fasády," připomněla Miroslava Ledecká, vedoucí správního odboru smržovské radnice.
Do oprav a pomoci se vrhli i místní lidé, v roce 1992 vznikla tradice pořádání adventních a dalších koncertů na záchranu kostela. V roce
2000 se tak mohlo začít i s rozsáhlou a náročnou obnovou interiéru.
Od roku 2005 je na rekonstrukce věnován i výtěžek veřejné sbírky pořádané občanským sdružením Michael.
Noc kostelů
Noc kostelů v kostele svatého archanděla Michaela ve Smržovce začne 1. června deset minut před osmou hodinou večerní zvoněním
zvonu. Úvodní slovo a přivítání padlo na zdejšího duchovního správce Pavla Ajchlera, aby poté vystoupilo Klarinetové kvarteto ZUŠ
Jablonec, následované zdravicí Ivana Peschka, administrátora farnosti církve.
Zahraje i soubor zobcových fléten Jablonecká píšťalka.
Připomenuta bude historie kostela a v deset hodin dojde na slavnostní rozsvícení tří nových lustrů. Kolem půl jedenácté pak přednese
kytarový recitál Petr Kopejska.
Samozřejmostí je prohlídka kostela s průvodcem. Zájemci mohou navštívit sakristii i věž se zvonem. K tomu musí být vyzbrojeni svými
baterkami. Více na straně 5

