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V Českých Budějovicích se tento pátek uskuteční Noc kostelů. Otevře se dvanáct budov, organizátoři nabízí netradiční prohlídky 
či koncerty 

České Budějovice – Navštívit zajímavé stavby v netradiční denní dobu a navíc si poslechnout hudbu nebo vyzkoušet práci 
zvoníka mohou již tento pátek lidé v Českých Budějovicích. Jihočeská metropole se totiž připojí k Noci kostelů. Zdarma bude 
otevřeno dvanáct budov,všude je pro návštěvníky připraven i doprovodný program. 

Česká Noc kostelů navazuje na projekt, který již několik let úspěšně funguje v Rakousku a Německu. Tradice přitom vznikla 
vlastně omylem. "Kostelník ve Vídni jednou večer zapomněl zavřít dveře a do kostela začali přicházet lidé. Když si toho všiml, 
rozsvítil svíce, pustil duchovní hudbu a provedl je. Z toho se pak zrodila pravidelná akce, do níž se zapojuje stále více kostelů," 
připomněl Štěpán Hadač, hlavní koordinátor akce v českobudějovické diecézi. 

Pustí do věží i zvonic 

 Smyslem podle něj je nejen představit sakrální stavby, ale také ukázat, jak církev žije. Mnohé kostely navíc otevřou běžně 
nepřístupná místa, věže a zvonice nebo nabídnou netradiční prohlídku. Ta se uskuteční například v Katedrále svatého Mikuláše. 
"Nazvali jsme to Procházka po staveništi, protože katedrála právě prochází velkou rekonstrukcí. Přesto si lidé budou moci projít 
interiér i s odborným výkladem," řekl Hadač. 

Po dlouhých čtyřiceti letech se veřejnosti otevírá Kostel svaté Rodiny v ulici Karla IV. Ten byl totiž zkonfiskován státem a sloužil 
jako archiv. Až nyní jej opět přebírá děkanství, které jej chce proměnit v prostor pro mladé lidi, především studenty Biskupského 
gymnázia. "K projektu jsme dokonce přizvali uznávaného architekta Josefa Pleskota. Během Noci kostelů bychom tedy 
návštěvníkům rádi představili jeho vizi," popsal spirituál Biskupského gymnázia Josef Prokeš. 

Program také připomene nedávnou historii stavby. Pracovníci státního archivu popíší, jak to tu vypadalo v minulých čtyřiceti 
letech i jak je náročné nyní rozsáhlý archiv stěhovat. 

Do akcí pro veřejnost se pravidelně zapojuje Kostel Panny Marie Růžencové v Žižkově ulici. Jeho zástupci si od toho slibují 
zviditelnění. "Náš kostel se nachází na rušné třídě a málo lidí o něm ví. Přitom je postaven v beuronském slohu, což je rarita 
nejen v České republice, ale i v Evropě. Interiér je navíc velmi barevný, pozlacený, můj manžel říká, že je nejveselejší kostel, 
jaký zná," popsala Hana Doskočilová. 

Návštěvníci se tu během večera mohou těšit na komentovanou prohlídku varhan, tvořivou dílnu či koncert barokní hudby. O 
půlnoci se bude podávat slepičí polévka. Kromě tradičních kostelů se v pátek otevřou i méně nápadné, ale taktéž zajímavé 
stavby. Patří mezi ně například modlitebna církve bratrské v ulici J. Š. Baara. "Náš dům je docela utajený ve staré zástavbě. 
Zvenku si ho málokdo všimne, ale uvnitř stojí za pozornost," komentoval Jiří Pelikán. Zástupci církve si pro hosty připravili také 
písně prokládané čtením z Bible a duchovní hudbu. 

Pohnutou historii má dům Církve adventistů sedmého dne v ulici Fráni Šrámka. "Církev byla v roce 1952 zakázána a objekt 
spadl do správy státu. Až do roku 1989 tu bylo agitační středisko. Poté nám magistrát budovu vrátil a my jsme svépomocí 
postavili sál pro 200 lidí. Dnes ho mimo jiné využíváme na koncerty," vzpomněl Vítězslav Chán. 

Během Noci kostelů sbor nabídne pásmo her a pohybových aktivit pro děti, moderní křesťanskou hudbu i čtení biblických textů. 
Po celou dobu si tu lidé také budou moci prohlédnout výstavu Dobrovolnického centra ADRA. 

Po loňské zkušenosti se do akce znovu zapojuje sbor evangelického kostela v ulici 28. října. I tato budova je skrytá v městské 
zástavbě a tak farář David Nečil vítá každou možnost, jak ji zviditelnit. "Budeme tu mít prohlídku kostela s jednotlivými 
stanovišti – lidé se dozví něco o historii budovy, budou se moci podívat na varhany a fouknout na píšťalu. Jako bonbonek jsme 
připravili školu zvoníků. Každý si může zkusit rozhoupat zvon na věži a zjistit, jak je těžké udržet rytmus," vyjmenoval. 

Program doplní výstava evangelických zpěvníků a tisku z doby první republiky. Lidé se mohou těšit také na hudební vystoupení. 



Koncerty se uskuteční i v Klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí a dalších místech. Podrobnosti 
najdou zájemci na www.nockostelu.cz. Vstup do všech objektů je zdarma. 

 Kde otevřou 

Katedrála svatého Mikuláše 

(U Černé věže) 1921 h. 

Kostel Panny Marie Růžencové 

(Žižkova tř.) 1824 h. 

Klášterní kostel Obětování P. 

Marie (Piaristické nám.) 1824 h. 

Kostel církve evangelické 

(Třída 28. října) 1723.30 h. 

Kaple svatého Josefa (Na Sadech 

č. 19) 1921 h. 

Modlitebna Apoštolské církve 

(Riegrova ulice č. 17) 1624 h. 

Kostel svatého Vojtěcha (ulice 

Emy Destinnové) 1822 h. 

Kostel svaté Rodiny (ul. Karla 

IV. č. 22) 1822 h. 

Modlitebna Církve bratrské 

(J. Š. Baara č. 64) 1921 h. 

Kaple Smrtelných úzkostí Páně 

(za katedrálou) 20.1522.15 h. 

Husův sbor (Palackého náměstí) 

1820.30 h. 

Modlitebna Církve adventistů 

sedmého dne (ulice Fráni 

Šrámka 34) 1824 h. 
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NA OKRAJ 

 Ve srovnání s našimi sousedy, a je celkem jedno, jestli je to Rakousko, Polsko či Slovensko, jsme národem plným ateistů, 
kterým náboženství mnoho neříká. I u nás je však den, v tomto případě tedy spíše noc, kdy se kostely v celé České republice 
plní stovkami lidí. Pro někoho možná velmi překvapivě se totiž i v naší kotlině ujala takzvaná Noc kostelů. Pokud mohu mluvit za 
sebe, vřele ji doporučuji, letos o to důrazněji, že třeba v Budějovicích nebude o zajímavosti nouze a tato akce bude velmi 
atraktivní i pro ty, kteří třeba věří jen v sebe sama. Poslechnout si slovo Boží sice nechodím a útroby kostelů ve mně občas 
navozovaly pocit úzkosti, možná jsem až příliš velký hříšník, přesto poté, co jsem před několika dny viděl vnitřek katedrály 
svatého Mikuláše, nemohu jinak, než napsat, běžte se podívat, stojí to za to. Atraktivní záležitost to bude pro všechny, které 
alespoň trochu zajímá historie města a architektura. Navíc katedrála teď bez všech obrazů a relikvií vypadá úplně jinak. 

Stejně tak po letech otevřený kostel u Biskupského gymnázia nabídne neméně zajímavý pohled, který bude navíc umocněný 
tím, že se rozzáří pod světlem svíček. Mám v tom jasno, půjdu se podívat, a co vy? 
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 Více než stovka kostelů a modliteben ostravskoopavské diecéze se lidem otevře v pátek 1. června. V 18 hodin se rozezní zvony 
a pozvou návštěvníky na Noc kostelů 

Může vás zajímat 

 Ostrava – Ukázat lidem kostely jinak, než jak je znají, pozvat je za zábavou, poznáním i ke klidnému zastavení – to je poslání 
Noci kostelů. Letos se v Moravskoslezském kraji do této akce zapojí 110 kostelů a modliteben. 

Jednotlivé farnosti a sbory připravují na Noc kostelů pestrý program – prohlídky kostelů, sakristií, varhanních kůrů, věží, výstavy 
bohoslužebných rouch, předmětů a knih. Také ochutnávky mešních vín, koncerty nebo videoprojekce. Vše bude přístupné 
zdarma. Vzhledem k načasování Noci kostelů na první červnový den myslí organizátoři v programu i na nejmenší návštěvníky. 
Specialitou letošní Noci kostelů v ostravskoopavské diecézi jsou poutnické pasy, které zahrnují všechny přihlášené kostely, kaple 
a modlitebny. Pro získání certifikátu poutníka nebude nutné sehnat razítka všech 110 kostelů, ale jen sedmi z nich. K razítkům 
však bude nutné hledat i odpovědi na dotazy. 

"V poutnických pasech je ke každému kostelu položena speciální otázka, kterou bude možné zodpovědět pouze při návštěvě a 
prohlídce daného místa. Dotazy jsou příležitostí objevit často nepoznaný detail či prostor nebo si všimnout nějaké 
pozoruhodnosti," uvedl koordinátor Noci kostelů pro ostravskoopavskou diecézi Miroslav Přikryl s tím, že po návštěvě alespoň 
sedmi přihlášených kostelů a za správné zodpovězení sedmi otázek bude možné na ostravskoopavském biskupství získat 
certifikát poutníka. 

Nejvíce kostelů bude otevřeno v Ostravě a okolí. Prohlédnout si interiér kostela a vybrat si z nabídky místních společenství bude 
na Ostravsku možné na téměř třiceti místech. Na Bruntálsku a Krnovsku se do Noci kostelů zapojilo patnáct subjektů. Silné 
zastoupení mají také kostely ve FrýdkuMístku a okolí, na Novojičínskua Opavsku. 

Ve stejném termínu se otevírají brány kostelů nejen v celé České republice, ale také na Slovensku a v Rakousku. Poprvé se Noc 
kostelů (Lange Nacht der Kirchen) konala před sedmi lety ve Vídni, postupně se rozšířila do dalších regionů a zemí. 

Podrobný program Noci kostelů najdou zájemci na adrese: www.nockostelu.cz. 
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 Královéhradecko – Stále větší oblibu si získává Noc kostelů, která letos připadá na pátek 1. června. Zájemci tak mohou 
nahlédnout do míst, kam se obvykle nedostanou. Na Královéhradecku se k akci zatím hlásí dvaadvacet kostelů, ale ještě mohou 
přibýt další. Například v králové hradecké katedrále sv. Ducha,kde se začíná osmnáctou hodinou, se můžete dozvědět o 
neznámé historii kaple sv. Klimenta, prohlédnout si interiér katedrály a zaposlouchat se do duchovní a varhanní hudby. 
Očekávat návštěvníky budou také v ostatních kostelech krajské metropole. Lze nabídnout prohlídky kostelíků v Kratonohách, 
Lovčicích či Staré Vodě. Například v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech se zájemci mohou vyšplhat na zvonici a v 
lovčickém kostele zazní koncert Kantorů a Sejftju. ...2 



 Noc kostelů: v kraji přes 70 památek 
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 Královéhradecký kraj – Do letošní Noci kostelů se v Královéhradeckém kraji zapojí 74 církevních staveb, což je o téměř dvě 
desítky více než před rokem. V pátek v noci bude možné v kraji navštívit i běžně nepřístupné církevní památky. V některých 
kostelech bude pro zájemce připraven i doprovodný program. V hradeckém kostele svatého Pavla budou mít lidé během Noci 
kostelů možnost absolvovat komentovanou prohlídku varhan s možností vyzkoušet si hru na tento nástroj. V některých 
kostelech jsou připravena vystoupení souborůči výstavy. Například ve vangelickém kostele v Potštejně na Rychnovsku vystoupí 
soubor Potštejňáček a k vidění budou fotografie Vlaďky Bednářové. Ve Dvoře Králové program Noci kostelů zakončí půlnoční 
troubení fanfár z věže kostela svatého Jana Křtitele. V Lázních Bělohrad zase v kostele Všech svatých ukážou mechaniku 
opravených varhan. 

  Přípravy na Noc kostelů vrcholí 
 
Zdroj: Chebský deník 
Datum vydání: 29.5.2012 
Odkaz: http://chebsky.denik.cz/ 
Ročník: 21 
Číslo: 125 
Strana: 1 
Autor: VÁCLAVA SIMEONOVÁ 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

 Chebsko – Už jen pár dní zbývá do oblíbené Noci kostelů. I na Chebsku budou v pátek 1. června 2012 až do půlnoci otevřené 
kostely a modlitebny. Tento rok se do akce ale zapojí i velké množství dobrovolníků. Jak potvrdil chebský farář Petr Hruška, na 
návštěvníky letos čeká hned několik novinek. Tou první je, že bude nově otevřený evangelický kostel a pravoslavný chrám ve 
Františkových Lázních, ale i hradní kaple Chebského hradu. "Protože se Noc kostelů kryje s Mezinárodním dnem dětí, je letos 
také více programů zvlášť uzpůsobeno právě dětem," vysvětlil farář. "Kromě tradiční výtvarné dílny v kostele sv. Mikuláše od 20 
hodin jsou děti zvány naproti na faru, kde je na půdě fary čeká 'Půdní doupě' s promítáním a četbou zajímavých příběhů, nebo 
do kostela sv. Kláry, kde se mohou zúčastnit soutěžení varhan v duchu Karafiátových Broučků." Takzvaná melounová párty pro 
děti od 6 do 11 let se už odpoledne uskuteční v malém sále modlitebny Bratrské jednoty baptistů v Libušině ulici. 

Tento rok se do akce zapojí i mnohem více dobrovolníků. "Například do tanečně divadelního představení o historii a životě 
františkánů v současném podání, nazvaného 'Fé', se mohlo zapojit na dvacet dobrovolníků, kteří budou tvořit nedílnou součást 
této jedinečné choreografie, tvořené dvojicí Tereza Havlíčková & André Amálio," popisoval s tím, že i do módní přehlídky z 
charitního šatníku, která začne ve 22 hodin na katolické faře, se zapojí jak pracovníci, tak klienti Diecézní charity Plzeň. 

A v jakém duchu se letošní akce ponese? 

"Zdá se mi, že letos – aspoň soudě podle připravovaných programů – bude důraz kladen spíše na vytvoření prostoru pro 
atmosféru pohody a pro setkávání místních lidí mezi sebou navzájem než na nějaké sice perfektní, ale přeci jen 'zahraniční' 
prezentace vzácných hostí. Prostě něco jako 'Chebané sobě'. A z toho mám radost, že se Noc kostelů stává víc a víc něčím, co 
místní přijímají za své," dodal Petr Hruška. A opravdu, akce je mezi Chebany velmi oblíbená. 

 Přípravy vrcholí 

Pokračování z titulní strany 

"Na loňské Noci kostelů jsme se byli podívat," potvrdila Martina Němečková z Chebu. "Nejsem věřící, ale kostely mě opravdu 
okouzlily. Asi ani nevíme, co zde máme." Kostel sv. Mikuláše v Aši se v pátek také otevře. "Program bude zahájen v 19 hodin, a 
protože letošní Noc kostelů připadá na Den dětí, patron kostela sv. Mikuláš se uvolil přijít se svojí nadílkou o pár měsíců dříve," 
uvedl za organizátory Jan Horáček. 



"Zatímco zahájení bude spíše pro děti, v průběhu Noci se ostatní návštěvníci dozvědí informace o historii i současnosti kostela, 
zhlédnou malou výstavku liturgického náčiní a oblečení a stejně jako loni mohou sportovněji založení vyjít do podkroví kostela. 
Program bude zakončen ve 23 hodin požehnáním města a jeho obyvatel," popisoval a podotkl, že se letos nově k Noci kostelů 
připojí i kostel Povýšení sv. Kříže v Hazlově, který se pochlubí nově rekonstruovaným oltářem. Program v Hazlově je nachystán 
od 20 do 22 hodin. 

V Karlovarském kraji se akce uskuteční i na dalších místech. Například v údrčském kostele sv. Linharta na návštěvníky čekají 
zajímavé snímky."Na programu akce je výstava fotografií, mapující opravy kostela," řekl Vladimír Krátký, hlavní iniciátor oprav a 
místní organizátor Noci kostelů. 

Ne všude se ale akce setkává s pozitivní odezvou. Například karlovarský kostel sv. Máří Magdalény se do Noci kostelů nezapojil. 
"Máme otevřeno celoročně, každý den, takže nemáme potřebu mít otevřeno ještě v noci," sdělil Miroslav Chlupa, karlovarský 
děkan a vikář. 

 Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty (Kostelní náměstí, Cheb, Římskokatolická farnost Cheb) 19:00 – 19:10 Slavnostní zvonění 
nejen z kostelních věží na zahájení akce 19:00 – 19:45 "Vy všichni jste děti světla": rukodělná a pěvecká dílna 20:00 – 20:45 
Příběhy psané Duchem: biblické skvosty v překladech 21:00 – 21:45 "Noc je mým světlem ve všech mých radostech": koncert 
22:00 – 22:45 Příběhy psané životem: jak to dopadne, když nás něco přepadne (Příběhy ze života několika farníků o ztrátách a 
nálezech ...) 23:00 – 23:45 "Noc jako den se rozjasní": koncert instrumentalistů 23:45 – 24:00 Slavnostní troubení z kostelních 
věží: půlnoční překvapení Po celý večer: 950 tváří a osudů z Chebu, možnost prohlídky půdy a věží kostela, prohlídka či chvíle 
osobního ztišení, výstava překladů Bible – všechny možné i nemožné české i cizojazyčné překlady Knihy knih. 

Kostel sv. Václava (Kamenná ulice, Cheb, Římskokatolická farnost Cheb) 18:00 – 18:45 Liturgie v praxi: slavení eucharistie 
19:00 – 19:45 Úvod do radosti: Modlitba a pět jazyků lásky 20:00 – 20:45 Roucha včera a dnes: módní přehlídka ze sakristie 
21:00 – 21:45 Úvod do lítosti: Zpověď a pět jazyků omluvy 22:00 – 22:45 Liturgické předměty v proměnách času: poklady 
církve 23:00 – 23:45 Úvod do spočinutí: Mystika a pět jazyků spirituality Po celý večer: Prohlídka či chvíle osobního ztišení, 
výstava liturgických předmětů a oděvů Farní dům a kaple sv. Jana (Kostelní náměstí 15, Cheb) 19:00 – 19:45 A léta běží: 
fotoprojekce ze života farnosti a charity 20:00 – 21:45 Pošli to dál: film pro celou rodinu ve farním sále 20:00 – 21:45 Půdní 
doupě: krátké filmy a četba pro děti na půdě fary 22:00 – 22:45 Poklady z šatníku svaté Alžběty: módní přehlídka z charitního 
šatníku 23:00 – 23:45 A léta běží: komentovaná fotoprojekce ze života farnosti a charity Po celý večer: Posezení a prohlídka 
fary s komentářem, návštěva nejvyšších i nejnižších poloh fary Františkánský kostel, křížová chodba (Františkánské náměstí, 
Cheb) 19:00 otevření 21:15 Taneční improvizace v podání Terezy Havlíčkové 22:30 Oživlá kniha aneb Horory na dobrou noc 
Kostel sv. Kláry (Františkánské nám., Cheb) 19:00 otevření 19:30 Představení varhan 20:00 "Broučci": Soutěžení pro malé i 
velké Výstava knižních vydání Karafiátových Broučků – pochlubte se svými "Broučky", vezměte je s sebou a přispějte tak k 
uspořádání krátkodobé výstavy Kostel sv. Bartoloměje (Křižovnická ul., Cheb) 19:00 otevření 19:00 – 24:00 výstava Evangelický 
kostel Pokoje (26. dubna, Cheb, Církev českobratrská evangelická) 19:30 – 20:30 Francouzská barokní hudba pro violu da 
gamba a loutnu 21:30 – 22:15 Dějiny kostela Pokoje: PhDr. Pavel Šebesta Modlitebna Bratrské jednoty baptistů (Libušina 4, 
Cheb, Bratrská jednota baptistů) 14:00 Melounová párty (program pro děti od 6 do 11 let) 19:00 Evoluce a Stvořitel – mýtus, 
báje, víra, věda (přednáška) 20:00 21:00 22:00 23:00 Cesta do Emauz Společenské centrum Vinice (Mánesova 7, Cheb, Církev 
adventistů sedmého dne) 19:00 – 20:30 Biblické písně od Ant. Dvořáka koncert nevidomého zpěváka Radka Žaluda Pravoslavný 
chrám sv. Olgy (Kollárova 8, Františkovy Lázně, Pravoslavná církev) chrám bude otevřen od 18:00 do 22:00 18:30 – 19:30 
večerní bohoslužba 19:30 – 20:00 a 21:00 – 21:30 komentovaná prohlídka s ochutnávkou liturgického chleba a vína Evangelický 
kostel (Anglická ul., Františkovy Lázně) 19:00 – 21:00 otevřen k osobní prohlídce Hradní kaple, Chebský hrad 19:00 otevření 
hradu k osobní prohlídce 22:00 Pěvecký sbor Špalíček Detailní program najdete na internetových stránkách Chebského deníku. 

 Foto: VELKÝ ZÁJEM BYL při loňské Noci kostelů o prohlídku věží kostela sv. Mikuláše a sv. Alžběty. Mnozí si kvůli tomuto zážitku 
vystáli dlouhou frontu. 

Foto: Deník/ Václava Simonová 
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 JIHLAVA – Jihlavské svatostánky se 1. června opět připojí k akci Noc kostelů. V řadě z nich poběží také program. 

Kostel sv. Ignáce na náměstí bude otevřen od 17 do 19 hodin. Program tu bude nachystán zejména pro děti pod názvem 
Putování za světlem. 



Kostel sv. Jakuba se otevře od 18 do 24 hodin. V programu tu bude mše svatá, varhanní koncert i komentovaná prohlídka 
přistavěné kaple Bolestné Panny Marie se slavnou jihlavskou sochou Pieta. Zazní též Jakubská chvilka poezie, čtení z Bible a 
zpěvy z Taizé a zazpívá sbor Iuventus. 

Také nedávno rekonstruovaný kostel Povýšení sv. Kříže bude otevřen od 18 do 24 hodin. Tady ve 22 hodin zazpívá vokální 
soubor Many Men vedený Martinem Javorským. V interiéru kostela byla při rekonstrukci např. zavěšena přiznaná "falešná" 
klenba z moderního materiálu, která naznačuje původní podobu zastřešení nad presbytářem. Evangelický kostel apoštola Pavla 
ve Dvořákově ulici bude též otevřen od 18 do 24 hodin. Kostelík sv. Ducha ve Smetanových sadech bude přístupný od 19 do 21 
hodin. Zde se bude konat uctívání Boha písněmi. 

 Foto: KOSTELŮM A KULTUŘE bude patřit nadcházející pátek nejen v Jihlavě. Opravený gotický interiér kostela Povýšení sv. 
Kříže je jedním z největších turistických lákadel Jihlavy - šanci k jeho prohlídce v pátek dostanou i ti, kdož tu jinak během roku 
bohužel často narážejí na zavřené dveře. Ještě večer ve 22 hodin tu v pátek zazpívá vokální mužský soubor Many Men, který 
pod vedením Martina Javorského patří ve svém oboru v regionu ke špičce. Na snímku zpívají Many Men v křížovém kostele při 
letošním Novoročním koncertu, který nastartoval činnost benefičního fondu Young Gift s cílem podpořit rozvoj mladých talentů 
ze sociálně slabého prostředí. Fond agentury Jawy Art Production přijímá přihlášky uchazečů o podporu ještě do konce 
července. Letos se má mezi ně napoprvé rozdělovat 15 tisíc korun. 

Foto: Jiří Varhaník 
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Již tradičně proběhne 1. června v mnoha kostelích tzv. Noc kostelů. V souvislosti s tímto svátkem si dovoluji uvést vzpomínku. 

Ještě dnes se najdou lovosičtí občané, kteří s láskou vzpomínají na Mařenku Kupiecovou, bývalou kostelnici lovosického kostela 
sv. Václava. Byla to žena skromná, obětavá, pracovitá, vlídná, zbožná a pravdomluvná. 

Kromě pečlivé starosti o kostel po sobě zanechala zvláštní svědectví. Ve stáří sdělila jednomu z bývalých kněží informaci, že v 
lovosickém kostele byl za 2. světové války tajně pohřben neznámý člověk. 

Ten člověk se v kostele skrýval a nemohl ven (město bylo německé a plné německých obyvatel). V kostele zemřel a byl zde 
tajně pohřben. Farář Walter Loos spolu s kaplanem Langhansem odsunuli část lavic na pravé straně kostela, před prostředním z 
postranních oltářů. Odkryli dlaždice, mrtvého zakopali a vše pak uvedli do původního stavu. 

Svědectví paní Kupiecové není jediné, které hovoří o ukrývání neznámého člověka v lovosickém kostele. Též dva moji příbuzní, 
kteří v dětství v kostele ministrovali, Felix a Milan Patrákovi, hovořili o tom, že v kostele byl kdosi ukrýván. Jejich matka jim 
jednoho dne řekla: "Kluci, nesmíte chodit do zpovědnice, kaplan tam někoho ukrývá." Více se však chlapci nikdy nedozvěděli, co 
se s ukrývaným stalo. Dospělí celou akci před dětmi tajili, neboť šlo o život. 

Svědectví p. Kupiecové hovoří o tom, že ukrývaný člověk byl voják. Jelikož se během války v Lovosicích nebojovalo, je možné, 
že se jednalo o uprchlého zajatce, který byl internován v Terezíně v Malé pevnosti. Vězňové z Terezína chodili do Lovosic na 
práci. Hned vedle kostela, ve schwarzenberském pivovaru, pracovali Rusové – vojenští zajatci. 

Kromě toho se ale Lovosice doslova "hemžily" dalšími vězni. To sice nebyli vojáci, ale oblečeni do vojenských uniforem byli! Po 
rozpuštěné československé armádě totiž zůstala spousta uniforem. Němci je využili tak, že do nich oblékli vězně terezínského 
koncentračního tábora, jelikož tak velkému množství vězňů neměli co obléci. 

Vězňové z Terezína pracovali snad ve všech továrnách v Lovosicích a okolí: olejna, cukrovar, Glanzstoff Lobositz, Sputh Fabrik, 
na dráze, Schramm Lobositz, Fruta Lobositz, cementárna Čížkovice, plynárna, Fiedler Lobositz, Krause & Walter, 
vodohospodářský úřad, schwarzenberský pivovar (APT Sb. Malá pevnost k. 26 A 34/98 sešit Stunden). Tato skutečnost bohužel 
upadla téměř v zapomnění. V souvislosti s Terezínem jsme zvyklí uvažovat v jakémsi mezinárodním měřítku. Vzpomínáme, že 
zde byli internováni vězňové z celé Evropy, památeční tryzny se zúčastňují představitelé různých zemí. Bohužel nám uniká 
lokální rozměr. Neuvědomujeme si, že vězňové žili a pracovali především v místě a nejbližším okolí. 



Dále je nutno připomenout, že kolem lovosického kostela v závěru války prošlo několik pochodů smrti směrem na Terezín. 
Tenkrát byl kostel obklopen stromy a nebylo by divu, kdyby se někdo z vyčerpaných, hladových a od dozorců týraných vězňů 
skryl a vběhl do kostela, neboť v té době se ještě kostely přes den nechávaly otevřené. 

Těžko se dnes dozvíme, co se tenkrát v těch válečných letech stalo. Osobně ani nemohu potvrdit, že svědectví je skutečně 
pravdivé. Předpokládám ale, že místo tajného hrobu by prohlédnuto být mohlo a slova bývalé kostelnice by mohla být ověřena. 
Návštěvníci kostela by jistě rádi věnovali neznámému vzpomínku i modlitbu. Snad by se zamysleli i nad tím, že nebyli jen Němci, 
kteří ubližovali, ale že se našli i takoví, kteří jako kněží Walter Loos a kaplan Langhans pomohli člověku v nouzi, i když tím 
riskovali své vlastní životy. 

I oni by si zasloužili vzpomínku, modlitbu, nebo za ně obětovanou mši svatou. 
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 JIHLAVA Na Vysočině se během páteční Noci kostelů otevře 56 chrámů a kaplí. Návštěvníky čekají od 18.00 do půlnoci 
koncerty, výstavy i prohlídky jindy nepřístupných prostor - zvonic, věží, zákristií, kostelních půd a far. 

Popularita této mezinárodní akce na Vysočině stoupá, počet otevřených památek bude letos vyšší o 25. Vyplývá to z údajů 
zveřejněných na webu. Podrobný program v jednotlivých kostelech lze najít na www.nockostelu.cz. 

V Telči se například otevře pět církevních objektů. V Želivě si návštěvníci budou moci při svíčkách prohlédnout premonstrátský 
klášter, v Nížkově se večerní prohlídky kromě kostela týkají i kostnice z roku 1709. 

 Mutace - Mladá fronta DNES - Vysočina 

  Noc kostelů, to je poznávání, zábava i rozjímání 
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 Více než stovka kostelů a modliteben ostravskoopavské diecéze se lidem otevře v pátek 1. června. V 18 hodin se rozezní zvony 
a pozvou návštěvníky na Noc kostelů 

Může vás zajímat 

 Ostrava – Ukázat lidem kostely jinak, než jak je znají, pozvat je za zábavou, poznáním i ke klidnému zastavení – to je poslání 
Noci kostelů. Letos se v Moravskoslezském kraji do této akce zapojí 110 kostelů a modliteben. 

Jednotlivé farnosti a sbory připravují na Noc kostelů pestrý program – prohlídky kostelů, sakristií, varhanních kůrů, věží, výstavy 
bohoslužebných rouch, předmětů a knih. Také ochutnávky mešních vín, koncerty nebo videoprojekce. Vše bude přístupné 
zdarma. 

 Poutnické pasy 



 Vzhledem k načasování Noci kostelů na první červnový den myslí organizátoři v programu i na nejmenší návštěvníky. 
Specialitou letošní Noci kostelů v ostravskoopavské diecézi jsou poutnické pasy, které zahrnují všechny přihlášené kostely, kaple 
a modlitebny. Pro získání certifikátu poutníka nebude nutné sehnat razítka všech 110 kostelů, ale jen sedmi z nich. K razítkům 
však bude nutné hledat i odpovědi na dotazy. 

"V poutnických pasech je ke každému kostelu položena speciální otázka, kterou bude možné zodpovědět pouze při návštěvě a 
prohlídce daného místa. Dotazy jsou příležitostí objevit často nepoznaný detail či prostor nebo si všimnout nějaké 
pozoruhodnosti," uvedl koordinátor Noci kostelů pro ostravsko opavskou diecézi Miroslav Přikryl s tím, že po návštěvě alespoň 
sedmi přihlášených kostelů a za správné zodpovězení sedmi otázek bude možné na ostravskoopavském biskupství získat 
certifikát poutníka. 

Nejvíce kostelů bude otevřeno v Ostravě a okolí. Prohlédnout si interiér kostela a vybrat si z nabídky místních společenství bude 
na Ostravsku možné na téměř třiceti místech. Na Bruntálsku a Krnovsku se do Noci kostelů zapojilo patnáct subjektů. Silné 
zastoupení mají také kostely ve FrýdkuMístku a okolí, na Novojičínsku a Opavsku. 

Ve stejném termínu se otevírají brány kostelů nejen v celé České republice, ale také na Slovensku a v Rakousku. Poprvé se Noc 
kostelů (Lange Nacht der Kirchen) konala před sedmi lety ve Vídni, postupně se rozšířila do dalších regionů a zemí. 

Podrobný program Noci kostelů najdou zájemci na adrese: www.nockostelu.cz. 
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 Více než stovka kostelů a modliteben ostravskoopavské diecéze se lidem otevře v pátek 1. června. V 18 hodin se rozezní zvony 
a pozvou návštěvníky na Noc kostelů 

Může vás zajímat 

 Ostrava – Ukázat lidem kostely jinak, než jak je znají, pozvat je za zábavou, poznáním i ke klidnému zastavení – to je poslání 
Noci kostelů. Letos se v Moravskoslezském kraji do této akce zapojí 110 kostelů a modliteben. 

Jednotlivé farnosti a sbory připravují na Noc kostelů pestrý program – prohlídky kostelů, sakristií, varhanních kůrů, věží, výstavy 
bohoslužebných rouch, předmětů a knih. Také ochutnávky mešních vín, koncerty nebo videoprojekce. Vše bude přístupné 
zdarma. Vzhledem k načasování Noci kostelů na první červnový den myslí organizátoři v programu i na nejmenší návštěvníky. 
Specialitou letošní Noci kostelů v ostravskoopavské diecézi jsou poutnické pasy, které zahrnují všechny přihlášené kostely, kaple 
a modlitebny. Pro získání certifikátu poutníka nebude nutné sehnat razítka všech 110 kostelů, ale jen sedmi z nich. K razítkům 
však bude nutné hledat i odpovědi na dotazy. 

"V poutnických pasech je ke každému kostelu položena speciální otázka, kterou bude možné zodpovědět pouze při návštěvě a 
prohlídce daného místa. Dotazy jsou příležitostí objevit často nepoznaný detail či prostor nebo si všimnout nějaké 
pozoruhodnosti," uvedl koordinátor Noci kostelů pro ostravskoopavskou diecézi Miroslav Přikryl s tím, že po návštěvě alespoň 
sedmi přihlášených kostelů a za správné zodpovězení sedmi otázek bude možné na ostravskoopavském biskupství získat 
certifikát poutníka. 

Nejvíce kostelů bude otevřeno v Ostravě a okolí. Prohlédnout si interiér kostela a vybrat si z nabídky místních společenství bude 
na Ostravsku možné na téměř třiceti místech. Na Bruntálsku a Krnovsku se do Noci kostelů zapojilo patnáct subjektů. Silné 
zastoupení mají také kostely ve FrýdkuMístku a okolí, na Novojičínsku a Opavsku. 

Ve stejném termínu se otevírají brány kostelů nejen v celé České republice, ale také na Slovensku a v Rakousku. Poprvé se Noc 
kostelů (Lange Nacht der Kirchen) konala před sedmi lety ve Vídni, postupně se rozšířila do dalších regionů a zemí. 

Podrobný program Noci kostelů najdou zájemci na adrese: www.nockostelu.cz. 
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Akci předcházel nedělní farní den ozdobený koncertem Prague Cello Quartet 

Ústí n. O. – Dveře pětice kostelů a kaplí spravovaných ústeckoorlickou římskokatolickou farností se otevřou zájemcům z řad 
široké veřejnosti již první červnový den. Společně s nedělním farním dnem se jedná o další akci, která si klade za cíl obohatit 
kulturní dění ve městě a, s trochou nadsázky, sblížit "tábory" věřících a nevěřících. 

 Pražští cellisté opravdu váleli 

 V pořadí už jedenáctý farní den začal slavnostní mší, kterou od osmé hodiny ranní sloužil zdejší děkan Vladislav Brokeš, jenž 
také vysvětlil smysl celé akce: "Mého předchůdce před lety motivovalo přání, aby spolu farníci mohli strávit celý den, přestože 
mají různé povinnosti a starosti. Proto jsme měli ráno jedinou slavnostní mši proti obvyklým dvěma a na odpoledne připravili 
kulturní program." 

Jeho hlavní částí byl tentokrát koncert violoncellového kvarteta Prague Cello Quartet, který z hlavního města přivezl do Ústí 
pestrou směs klasické i moderně aranžované jazzové a populární hudby. "Mladé umělce jsem slyšel na koncertu v Praze a chtěl 
je dostat do Ústí. Podařilo se nám získat z jejich strany výhodnou nabídku a jejich koncert tady měl dnes velký úspěch," 
bilancoval ústecký děkan. Jeho slova potvrdil také jeden z mnoha pravidelných návštěvníků, který Deníku řekl: "Letošní koncert 
byl opravdu povedený, až na malou májovou přeháňku nám naštěstí přálo také počasí." 

Závěr akce zpestřené promítáním fotografií ze života farnosti obstaralo již druhý rok po sobě lámání nevšedního rekordu. Na 
terase děkanství se opět sešli muži s kytarami a předvedli "unisono" vybranou písničku. Tentokrát jich bylo šestnáct. 

 Kostelní "den otevřených dveří" 

 Před třemi lety se ústecká katolická farnost připojila k celoevropskému projektu Noc kostelů, jehož kořeny sahají do rakouské 
Vídně. V pátek 1. června jsou pro zájemce opět připraveny komentované prohlídky či koncerty. Z nich pořadatelé zvlášť 
upozorňují na trombonový soubor Bone Tet, jenž se představí v kostele Nanebevzetí Panny Marie od páteční 22. hodiny. 
Pozvánky na tuto i další doprovodné akce jsou formou letáků distribuovány do všech zdejších domácností. "Nejen pro ústecký 
kostel, ale také sopotnický, oba libchavské a kapli sv. Antonína v Hejnicích, vytváříme spolu s farníky, hudebními spolky či 
základní uměleckou školou kulturní program. Přáli bychom si, aby měli lidé možnost neformálního poznání kostela," říká farář 
Vladislav Brokeš a zmiňuje ještě kladné reakce na Noc kostelů: "Zpětná vazba je vidět na účasti. Rádi jsou také organizátoři, že 
mohou kostel otevřít dalším lidem a také zpřístupnit třeba věže, sakristie a další místa, kam se normálně během roku málokdo 
dostane." 

 Foto: Lukáš Prokeš, Vojtěch Jakubec 
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 moderátorka: 

V pátek odpoledne se v Miroslavi na Znojemsku uskuteční Noc kostelů. Bude probíhat od 16 hodin na dvou místech. V 
katolickém kostele sv. Petra a Pavla a v evangelickém kostele na ulici Husově. Více už místostarosta Roman Volf. 



 místostarosta: 

V obouch rámech připravili pořadatelé pro návštěvníky bohatý program. V římskokatolickém kostele bude po letech a pouze v 
tento jediný den vystavená jedinečná socha panny Marie s dítětem, která pochází z první poloviny patnáctého století a jediným 
pozůstatkem z původního dřevěného kostela. 

 moderátorka: 

Na své si přijdou i děti, pro které bude na obou místech připraveno několik stanovišť s různými soutěžemi. 
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 REGION – Zájemci o poznání a silný zážitek mohou v pátek 1. června vyrazit na akci Noc kostelů. Tuto noc se otevřou kostely 
milovníkům historie, architektury, kultury i věřícím. V Malé Morávce nabídnou dokonce i slaňování z věže kostela. 

 Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla v roce 2005 ve Vídni, a odtud se před pár lety dostala i do České republiky. V tuto chvíli 
je do projektu přihlášeno na 15 kostelů z našeho okresu. Otevře se například kostel Navštívení Panny Marie ve Městě 
Albrechticích, kostel sv. Šebestiána v Třemešné, kostel Nejsvětější Trojice v BřidličnéAlbrechticích u Rýmařova, kostel sv. 
Archanděla Michaela v Rýmařově či kaple Navštívení Panny Marie v Lipkách. 

V Krnově lze letos poprvé navštívit nejen katolický kostel sv. Martina, ale také evangelický kostel na Husově náměstí. "Chceme 
více otevřít chrámové prostory veřejnosti. Během naší první Noci kostelů zpřístupníme výstavu David Zeisberger a jeho sen o 
moravských indiánech. Je o zajímavém cestovateli a misionáři, který se stal předlohou známé knihy Poslední mohykán," uvedl 
jáhen farního sboru Radovan Rosický. Kostely budou otevřeny zpravidla od 18 hodin do půlnoci. Někde na to upozorní veřejnost 
slavnostní vyzvánění zvonů. Někde se návštěvníci podívají i do věží kostelů, krypt a sakristií a na mnoha místech je připraven 
kulturní i duchovní program. Prohlídky se budou střídat s koncerty a přednáškami o historii. 

Protože letošní Noc kostelů vychází na 1. červen, což bývá také Den dětí, je v řadě kostelů i program přímo pro děti nebo 
vytvořený dětmi. Pro letošní návštěvníky Noci kostelů jsou připraveny poutnické pasy. V každém pasu je položena otázka, na 
kterou poutník najde odpověď při návštěvě daného kostela. Komu se podaří navštívit alespoň sedm kostelů a správně 
odpovědět na sedm otázek, získá certifikát poutníka. 
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REGION – Zájemci o poznání a silný zážitek mohou v pátek 1. června vyrazit na akci Noc kostelů. Tuto noc se otevřou kostely 
milovníkům historie, architektury, kultury i věřícím. V Malé Morávce nabídnou dokonce i slaňování z věže kostela. 

 Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla v roce 2005 ve Vídni, a odtud se před pár lety dostala i do České republiky. V tuto chvíli 
je do projektu přihlášeno na 15 kostelů z našeho okresu. Otevře se například kostel Navštívení Panny Marie ve Městě 
Albrechticích, kostel sv. Šebestiána v Třemešné, kostel Nejsvětější Trojice v BřidličnéAlbrechticích u Rýmařova, kostel sv. 
Archanděla Michaela v Rýmařově či kaple Navštívení Panny Mariev Lipkách. 



V Krnově lze letos poprvé navštívit nejen katolický kostel sv. Martina, ale také evangelický kostel na Husově náměstí. "Chceme 
více otevřít chrámové prostory veřejnosti. Během naší první Noci kostelů zpřístupníme výstavu David Zeisberger a jeho sen o 
moravských indiánech. Je o zajímavém cestovateli a misionáři, který se stal předlohou známé knihy Poslední mohykán," uvedl 
jáhen farního sboru Radovan Rosický. Kostely budou otevřeny zpravidla od 18 hodin do půlnoci. Někde na to upozorní veřejnost 
slavnostní vyzvánění zvonů. Někde se návštěvníci podívají i do věží kostelů, krypt a sakristií a na mnoha místech je připraven 
kulturní i duchovní program. Prohlídky se budou střídat s koncerty a přednáškami o historii. 

Protože letošní Noc kostelů vychází na 1. červen, což bývá také Den dětí, je v řadě kostelů i program přímo pro děti nebo 
vytvořený dětmi. Pro letošní návštěvníky Noci kostelů jsou připraveny poutnické pasy. V každém pasu je položena otázka, na 
kterou poutník najde odpověď při návštěvě daného kostela. Komu se podaří navštívit alespoň sedm kostelů a správně 
odpovědět na sedm otázek, získá certifikát poutníka. 
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 Andělská Hora (kostel Narození Panny Marie) Setkání s knězem Markem Žukowskim (18.45 hod.), Dětské divadelní představení 
(19 hod.), výtvarný koutek. 

Dětřichovice (kostel sv. Michaela Archanděla) Koncert Dětského pěveckého sboru Ko-Ko a Pěveckého sdružení ostravských 
učitelek (19.30 hod.) Prohlídky kostela, promítání snímků ze života farnosti, plány na rekonstrukci kostela. 

Dolní Moravice (kostel sv. Jakuba st.) Dětské divadelní představení Radostný růženec (20 hod.) Prohlídka a přednáška o historii 
varhan, varhanní improvizace, soutěž pro děti. 

Evangelický kostel na Husově náměstí v Krnově Vystoupení pěveckého sboru (18 hod.) Výstava o Davidu Zeisbergerovi, téma 
Indiánů a moravských bratří, noční prohlídky kostela, kruchty, varhan, věže a věžních hodin (v 19 a 21 hod.) Hudba studentů 
varhanářské školy. Malá Morávka (kostel Nejsvětější trojice) Koncert smíšeného pěveckého sboru z Bruntálu (20 hod.) Divadelní 
představení o Stvoření světa (21.30 hod.). Pro ty, co se nebojí výšek, je připraveno slaňování z věže kostela. Prohlídka kroniky a 
zvonů. 

Rudná pod Pradědem (kostel sv. Jana Křtitele) Divadelní představení o Josefu Egyptském (19 hod.). Schola z Vrbna pod 
Pradědem (20 hod.), hra pro děti, obrázky bruntálské dřevěné křížové cesty řezbáře pana Františka Nedomlela. 

Světlá Hora (kostel sv. Barbory a Kateřiny) Divadelní představení dětí (18 hod.), prohlídka kostela, věže a historických hodin, 
varhaní improvizace, výtvarná dílna. 

Svobodné Heřmanice (kostel Nejsvětější Trojice) Koncert absolventů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (18 hod.) Lenka 
Lebedová (kytara, housle a zpěv), Martin Hlaváč, Kateřina Špilháčková (kytara a zpěv), Denis Lampa (varhany). Keramika 
hasičského kroužku. 

Václavov u Bruntálu (kostel Neposkvrněného početí Panny Marie) Prohlídka kostela, hry pro děti, vizuální projekce o životě 
farnosti (20 hod.). Prohlídka kostela s ochutnávkou mešního vína, varhanní koncert Miriam Opletalové. Modlitby při svíčkách po 
22. hodině. 
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 NOVOJIČÍNSKO – Noc kostelů a s ní nezapomenutelné zážitky je konečně zpátky! Už 1. června se v celém kraji otevře více než 
stovka kostelů a modliteben, které nabídnou nejen komentované prohlídky, ale také zpřístupněné hrobky či jiná, jinak uzavřená 
zákoutí. 

 Zahájení Noci kostelů připadá na 18., někde také 19. hodinu. V tu dobu se rozezní zvony všech kostelů, které jsou do 
mezinárodního projektu zapojeny a oznámí tak návštěvníkům, že mohou vstoupit. Na úvod je třeba upozornit, že specialitou 
letošní akce jsou poutnické pasy, které budou k dostání ve všech přihlášených kostelích, kaplích a modlitebnách na území 
ostravsko-opavské diecéze. "V poutnických pasech je ke každému kostelu položena speciální otázka, kterou bude možné 
zodpovědět pouze při návštěvě a prohlídce daného místa. Dotazy jsou příležitostí objevit často nepoznaný detail či prostor nebo 
všimnout si nějaké pozoruhodnosti," zdůraznil koordinátor Noci kostelů pro ostravsko-opavskou diecézi Miroslav Přikryl. Pokud 
návštěvník zavítá alespoň do sedmi kostelů a správně zodpoví sedm otázek, může získat certifi kát poutníka. I poté, co Noc 
kostelů skončí, je možno pasy využít jako průvodce třeba při výletech nebo při cestě na bohoslužbu. 

Každý kostel či modlitebna na Novojičínsku si připravila vlastní program. Zámek a kostel Povýšení svatého Kříže v Kuníně, kostel 
svatého Martina v Šenově u Nového Jičína a suchdolský kostel Nejsvětější Trojice se však spojily a vytvořily pro hosty společné 
menu, které ovládne jedna jediná osobnost, a to Marie Eleonora Walburga z TruchsessWaldburg-Zeilu. "Kostel v Kuníně letos 
slaví dvě stě let. S kastelánem zámku se na kůru kostela seznámíme s historií kostela a jeho uměleckými díly. Vše s bohatou 
obrazovou projekcí a komentáři. Za svitu svíček si pak bude možno projít části zámku, kde bydlela naše dobrá hraběnka 
Walburga," lákají organizátoři z Kunína. Kromě toho bude pro návštěvníky otevřen také hřbitov s hrobkami rodiny Schindlerů z 
Kunewaldu, hrobem hraběnky a také kaple s hrobkou rodiny Fürstenbergů, jimiž bude provázet správce hřbitova. 

V dalších kostelech se mohou návštěvníci setkat s koncerty, zpěvy, ochutnávkou mešního vína, prohlídkou varhan, tvůrčí dílnou, 
filmy, vypouštěním balonků štěstí, divadlem, prohlídkou liturgických rouch a dalšími příležitostmi poznat historii své obce či 
města a nahlédnout pod roušku starobylých obřadů. 

Více informací a programy jednotlivých kostelů lze získat na internetových stránkách www.nockostelu. cz. 

 Přihlášené kostely na Novojičínsku 

 Bílovec, kostel sv. Mikuláše 

Bravantice, kostel sv. Valentina 

Fulnek-Jerlochovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Fulnek, kostel Nejsvětější Trojice 

Hodslavice, kostel Českobratrské církve evangelické 

 Hodslavice, kostel sv. Ondřeje 

Kamenka, kostel Nejsvětější Trojice 

Kopřivnice, kostel sv. Bartoloměje 

Kunín, kostel Povýšení sv. Kříže 

Luboměř, kostel sv. Vavřince 

Nový Jičín, sborový dům ČCE 

Odry, kostel sv. Bartoloměje 

Rybí, kostel Povýšení sv. Kříže 

Suchdol nad Odrou, evangelický kostel CČE 

Suchdol nad Odrou, kostel Nejsvětější Trojice 

Šenov u Nového Jičína, kostel sv. Martina Tourského 

Štramberk, modlitebna ČCE 

 Foto: Kostel svatého Bartoloměje v Odrách pustil návštěvníky až k varhanům, které si mohli prohlédnout, případě vyzvědět, jak 
vlastně fungují. 

foto: VĚRA RŮČKOVÁ 

 Foto: Programy některých kostelů myslí také na to, že 1. červen je také Den dětí, a tak uspořádaly různé tvůrčí dílny, kde si 
mohou něco hezkého vyrobit. Tak tomu bylo například vloni v kostele ve Veselí u Oder. 

foto: IVAN PAVELEK 
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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 možna také návštěva 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 historií 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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 Kostely z tachovského okresu jsou pravidelně zařazovány do programu od roku 2010 

  



Tachovsko – K mezinárodní akci Noc kostelů, která se koná současně v několika evropských zemích, se letos poprvé připojí také 
kostel sv. Václava v Rozvadově. Ten prochází dlouhodobou rekonstrukcí a návštěvníci si kromě účasti při tiché modlitbě budou 
moci interiér objektu prohlédnout. 

Součástí Noci kostelů, která se koná 1. června, jsou doprovodné programy skládající se z různých koncertů, výstav, 
komentovaných prohlídek. V Rozvadově nabídnou českoněmeckou tichou modlitbu se zpěvy. "V kostele už se nějakou dobu 
pravidelně scházejí ke společným modlitbám věřící z Rozvadova a Waidhausu. Také jsem se několikrát zúčastnil a padl přitom 
nápad, že bychom se mohli zařadit do Noci kostelů," vysvětlil evangelický kazatel Karel Šimr. 

"Kromě tiché modlitby bude možné si interiér kostela, který prochází dlouhodobou rekonstrukcí prohlédnout. Určitě k tomu 
budou mít příležitost i ti, kteří se nebudou chtít zúčastnit modlitby," uvedl Deníku Šimr. 

Noc kostelů se v České republice koná od roku 2009, tradice vznikla před jedenácti lety v Německu. Postupně se připojilo 
Rakousko, Nizozemsko, Česká republika a Slovensko. Prvním kostelem z tachovského okresu, který se k Noci kostelů připojil, byl 
sv. Jakuba v Kladrubech na náměstí (v roce 2010). O rok později už byly součástí programu oba kladrubské kostely, borský 
chrám sv. Mikuláše a tachovský farní kostel. Letos se tedy připojuje ještě rozvadovský svatostánek. 

Tachovský kostel Nanebevzetí Panny Marie bude přístupný už od 17 hodin, kdy začne tichá adorace před vystavenou Nejsvětější 
svátostí oltářní. K programu patří večerní mše svatá spojená se zpívanými litaniemi, od půl osmé zvonění, kdy se rozezní čtyři 
tachovské zvony. "Následovat bude koncert Chrámového sboru Tachov a od osmi hodin setkání na kůru s varhanicí s 
vyprávěním o tomto nástroji a varhanní hudbě," popsal tachovský farář Václav Vojtíšek. 

K programu v tachovském kostele bude patřit komentovaná prohlídka, čtení z Markova evangelia a na závěr ve 22.15 hodin 
zpívané latinské chorální nešpory. 

 Noc kostelů na Tachovsku: 

Bor, chrám sv. Mikuláše – 20 hra na varhany, zpěv, 21 prohlídka 

s výkladem, 22 varhany, 23 zakončení 

Kladruby, kostel sv. Jakuba – 20.30 zahájení, 20.35 výklad o historii 

21 hudební vstup, 21.15 představení ornátů 

21.30 hudební rozloučení (barokní hudba) 

Kladruby, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie – 18.30 zahájení 

(hudební vystoupení), 19 komentovaná 

prohlídka, 19.30 volná prohlídka, 22.30 

komentovaná prohlídka 

Rozvadov, kostel sv. Václava – 20 českoněmecká tichá modlitba 

Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie – 17 tichá adorace, 18 mše 

svatá, 19.30 koncert chrámového sboru, 

20 setkání u varhan, 21 noční prohlídka, 

22 čtení Markova evangelia, 22.30 zpívané 

nešpory 


