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Beroun
Bezdědice – Letošní Noc kostelů připadá na zítřek. Připojí se k ní také hořovická farnost, a to programem v bezdědickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Shromáždění před kostelem za vyzvánění zvonu se uskuteční v 19 hodin. Po přivítání v
kostele následuje například výklad historie kostela, koncert duchovní hudby i mše svatá. Noc kostelů končí v Bezdědicích ve 23
hodin adorací a modlitbou.

Katedrála v Brně bude patřit i nejmenším
Zdroj:
Datum vydání:
Odkaz:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Mutace:
Oblast:

Blesk
31.5.2012
http://www.blesk.cz/
21
127
7
efr
Čechy, Morava
Blesk - jižní Morava
Celostátní deníky

Oblíbená akce Noc No c kostelů už zítra
Jihomoravský kraj
ČR - Letošní Noc kostelů připadá na zítřek, 1. června, tedy na den, který patří hlavně dětem. Organizátoři celorepublikové akce
na děti mysleli a připravili pro ně zábavný doprovodný program. Kromě komentovaných prohlídek jindy nepřístupných věží,
kaplí, křížových chodeb, zákristií nebo rajských zahrad vás čeká i hudební doprovod, povídání o historii nebo divadelní hry.
Vstup je zdarma.
Katedrála sv. Petra a Pavla (Brno) Komentovaná mše svatá, občerstvení, hry pro děti a dómský komorní sbor Tip: Když se na
jižní straně dobře díváte nahoru nad konec gotického oblouku, můžete uvidět jednu zvláštnost - postavu neslušného mužíčka.
Vypráví se, že se vrchnosti nahoře na Petrově a dole u Jakuba nikdy neměly moc rády. Ta na Petrově měla více peněz, u Jakuba
zase lepšího mistra stavitele, který postavil tento kostel. Svému řemeslu rozuměl a práce mu šla rychle od ruky. Byl prý také
velký šprýmař, kterého si oblíbili nejen jeho pomocníci, ale také brněnští měšťané.
Stavba na Petrově se opožďovala, zatímco jakubský kostel už byl skoro hotový. To Petrovské velmi nahněvalo. A protože měli
větší moc, postarali se o to, že kameník od Jakuba musel zanechat práce a město opustit. Mistr slíbil, že odejde, ale požádal o
splnění jednoho přání, chtěl dokončit okno, na kterém zrovna pracoval. Když okno dokončil a odkryl ho, všichni byli překvapeni.
Zjistili, že se mistr kameník těm na Petrově dokonale pomstil. Nad oknem, kde se sbíhají oblouky, dodnes můžete uvidět malého
mužíčka, jak svůj holý zadek vystrkuje na ty nahoře, kteří ho z města vyhnali.
-Zámek Bítov
Tajemství hradní kaple -otevřená nasvícená kaple Nanebevzetí Panny Marie
Zámek Milovice

Jinak nepřístupná zámecká kaple bude otevřená
Kostel J. A. Komenského (Brno) Koncert, výstava Morava tolerantní, ukázky z muzikálu Jesus Christ Superstar
Zlínský kraj
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje (Kroměříž)
Přednáška Kam kráčí křesťanství, večerní bohoslužba, chvalozpěvy, přednášky z historie křesťanství v Čechách a na Moravě
Moravskoslezský kraj
Kostel sv. Jiří (Dobrá) Mše, výstup na kostelní věž s výkladem, vystoupení chrámového sboru, doberské záhady, rozsvícení
svíčky za blízkého člověka
Kostel sv. Bartoloměje (Kravaře) Varhanní skladby, koncert pěveckého sboru Collegium Bonum v chrámu, požehnání městu
Olomoucký kraj
Kostel Panny Marie Sněžné (Olomouc) Koncert sboru z díla světových skladatelů, historie kostela s komentovanou prohlídkou,
prohlídka historických barokních varhan
Neusněte jako kaplan, který zbělal
Jihočeský kraj
Kostel sv. Vojtěcha (České Budějovice)
Mše svatá, varhanní koncert, četba úryvků z bible, koštování mešního vína, výstup na věž a prohlídka zvonů
Kostel sv. Víta (Český Krumlov)
Kostel bude přístupný pro návštěvníky, zazní improvizace na varhany, divadelní hra Mučedník svatý Jan Nepomucký.
Tip: K tomuto kostelu se váže mnoho pověstí i skutečných příběhů. Vypravuje se o kaplanovi, který usnul ve zpovědnici a byl
přítomen půlnoční mši svaté, jejímiž účastníky byli krumlovští nebožtíci. Ráno byl kněz nalezen v kostele s bílými vlasy a do roka
zemřel.
Druhé vyprávění se vztahuje k obrazu u varhan představujícímu korunovaci Panny Marie. Kdysi visel v presbytáři a obličej Matky
Boží tolik připomínal jednomu krumlovskému občanovi zemřelou manželku, že nemohl jinak než si Pannu Marii z obrazu
vyříznout. K tomu se doznal před smrtí veřejnou zpovědí.
Pardubický kraj
Zámek Slatiňany (Slatiňany)
Noční prohlídky zámecké oratoře a kostela sv. Martina pro malé i velké návštěvníky Kostel Bolestné Panny Marie (Pardubice)
Beseda na téma dějiny kostela a řeckokatolické církve a farnosti, prohlídka kostela, východní zpěvy
Královéhradecký kraj
Kostel Všech svatých (Lázně Bělohrad)
Hlas chrámových zvonů, pěvecké vystoupení mládeže-scholy, varhanní koncert, prohlídka nově opravených varhan s výkladem,
meditace při svíčkách, historie bělohradského kostela.
Kostel Českobratrské církve evangelické (Hradec Králové)
Komorní orchestr - koncert vážné hudby, slovo o kostele pro opravdu zvídavé návštěvníky, svižné latinskoamerické rytmy, ale
také protosr pro meditace.

Foto: Vnitřek katedrála sv. Petra a Pavla v Brně ožije dětským
Mutace - Blesk - jižní Morava
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Čechy, Morava
Blesk - západní Čechy
Celostátní deníky

Oblíbená akce Noc No c kostelů už zítra
ČR - Letošní Noc kostelů připadá na zítřek, 1. června, tedy na den, který patří hlavně dětem. Organizátoři celorepublikové akce
na děti mysleli a připravili pro ně zábavný doprovodný program. Kromě komentovaných prohlídek jindy nepřístupných věží,
kaplí, křížových chodeb, zákristií nebo rajských zahrad vás čeká i hudební doprovod, povídání o historii nebo divadelní hry.
Vstup je zdarma.
--Královéhradecký kraj
Kostel Všech svatých
(Lázně Bělohrad) Hlas chrámových zvonů, pěvecké vystoupení mládežescholy, varhanní koncert, prohlídka nově opravených
varhan s výkladem, meditace při svíčkách, historie bělohradského kostela.
Kostel Českobratrské církve
evangelické (Hradec Králové) Komorní orchestr - koncert vážné hudby, slovo o kostele pro zvídavé, latinskoamerické rytmy,
meditace.
Jihočeský kraj
Kostel sv. Vojtěcha (České Budějovice) Mše svatá, varhanní koncert, četba úryvků z bible, koštování mešního vína, výstup na
věž a prohlídka zvonů.
Kostel sv. Víta (Český Krumlov) Kostel bude přístupný pro návštěvníky, zazní improvizace na varhany, divadelní hra Mučedník
svatý Jan Nepomucký.
Plzeňský kraj
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny
Marie (Plasy) Hudební vystoupení dětí z umělecké školy Plasy, vernisáž výstavy dětských výtvarných prací, přivítání posledního
plaského opata, večerní výtvarné dílny a workshopy.
Katedrála sv. Bartoloměje (Plzeň) Mše svatá s biskupem plzeňským, objevování tajemství podkroví katedrály, seznámení s
varhany.
Foto: Kostel sv. Víta v Českém Krumlově
Mutace - Blesk - západní Čechy
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Praha
Blesk - střední Čechy
Celostátní deníky

Oblíbená akce Noc No c kostelů Už zítra
ČR - Letošní Noc kostelů připadá na zítřek, prvního června, tedy na den, který patří hlavně dětem. Organizátoři populární
celorepublikové akce na děti mysleli a připravili pro ně zábavný doprovodný program.
Kromě komentovaných prohlídek jindy nepřístupných věží, kaplí, křížových chodeb, zákristií nebo rajských zahrad vás čeká i
hudební doprovod, povídání o historii nebo dokonce i divadelní hry. Vstup je zdarma.
--Praha a Středočeský kraj
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Prohlídka Svatovítského chrámu, noční prohlídka hrobky českých králů, koncert, varhanní
koncert, duchovní zamyšlení s farářem v Chórové kapli Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (Praha 2) Prohlídka kostela pro děti,
možnost pohovořit s knězem, hudební skupina Hroši, troubení z věže kostela, hudební skupina Victoria, modlitba za město Hrad
Křivoklát (Křivoklát) Sopranistka Gabriela Jelínková, povídání o výzdobě kaple, o jednom z nejstarších křídlových pozdně
gotických oltářů, o patronech Země české, o zvonech zasvěcených sv. Zikmundovi a mnoho dalšího Zámek Březnice (Březnice)
Varhanní koncert pod vedením Pavla Červinka a Josefa Leciana, na programu převážně barokní hudba, prohlídky zámecké kaple
Tip: Jestli budete prvního června v hlavním městě, uslyšíte od 18 hodin zvonit druhý největší zvon v České republice, který
bude odbíjet z věže kostela Matky Boží na pražském Staroměstském náměstí. Metropolí se ale rozezní i celé zvonkohry,
například na Loretě nebo vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.
Foto: Hrobka českých králů bude zítra v noci k prohlédnutí
Foto archiv Blesku
Mutace - Blesk - střední Čechy
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Břeclavsko
Regionální deníky - Jihomoravský kraj

Kostely na Břeclavsku se zapojí do celostátní Noci kostelů. Z pátku na sobotu zůstanou otevřené i po setmění. Programy jsou
pestré.
Břeclavsko – Netradiční noční prohlídky, akce pro děti, nejrůznější koncerty, ale také například degustace vín. To vše nabídne
páteční akce nazvaná Noc kostelů. Do jejího dalšího ročníku se zapojilo i několik sakrálních staveb na Břeclavsku.

Slavnostním vyzváněním zvonů zahájí v šest hodin večer páteční program například v kostele svatého Václava a svaté Anežky
České v Hustopečích. "Projektu se náš kostel účastní již po několikáté," sdělil hustopečský děkan Pavel Kafka.
Jak dodal, tentokrát se mohou návštěvníci těšit i na ochutnávku mešních vín v suterénu kostela. "Od osmi hodin večer až do půl
dvanácté v noci bude připraveno asi třicet vzorků vín. A to nejen z České republiky, ale například i ze Španělska nebo z
Rakouska," lákal Kafka.
Podle něj budou zpestřením večera i komentované prohlídky stavby. "Kostel je zajímavý sám o sobě. Je totiž prvním kostelem
takového rozměru, který se postavil po roce 1989," řekl děkan. Zájemci si jej projdou s průvodcem nejdříve po devatenácté a
pak jednadvacáté hodině.
V Břeclavi zase mohou zájemci navštívit kostel Českobratrské církve evangelické, která se k Noci kostelů připojila letos vůbec
poprvé. "Zajímavá bude určitě výstava starých i nových biblí," mínil evangelický farář Jan Zámečník s tím, že lidé mezi nimi
najdou například i knihu z osmnáctého století.
Premiéra celostátní akce čeká i kostel Povýšení svatého kříže v Lanžhotě. Se svým programem Lanžhotští pamatují hlavně na
děti, které tento den slaví svátek.
"Od šestnácté do devatenácté hodiny bude připravené dětské odpoledne. Za hezkého počasí se bude konat na náměstí. V
případě, že bude pršet, tak v sále místního společenského domu," oznámila Hana Tučková z lanžhotské radnice.
Hlavní program odstartují v Lanžhotě ve tři čtvrtě na šest kostelní zvony. Noční prohlídka svíčkami osvětleného kostela,
vystoupení chrámového sboru, ukázka hry na varhany v podání šestnáctileté Růženy Ševčovičové a čtrnáctileté Veroniky
Prajkové nebo výstava biblí. To jen malý výčet toho, co si v lanžhotském kostele v pátek pro návštěvníky připravili.
Kouzlo tajemných nočních prohlídek poznají nově i zájemci z Vranovic. Tamní kostel Navštívení Panny Marie nabídne výstavy,
koncert duchovní hudby v provedení scholy Vranovice nebo multimediální pásmo z doby nedávných oprav kostela.
"Už během dne se mohou zájemci účastnit prohlídek kostela s průvodcem a jeho zasvěceným výkladem. Podívají se do sakristie,
na kůr i k varhanům,” zval jeden z organizátorů Pavel Kukleta. Večerní akce začíná od sedmi hodin a končí půlnoční modlitbou u
oltáře.
--další programy
Kostel Československé církve evangelické, Klobouky u Brna 17.00 – 24.00 akce pro děti, prezentace střediska Betlém aj. Kostel
sv. Jiří, Kobylí 17.00 – 00.15 ochutnávka vín, výstup na kostelní věž aj. Kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku, Mikulov 19.00
– 22.00 prohlídky Kostel sv. Barbory, Pavlov 19.00 – 22.00 varhanní hudba, výstava aj. Kostel sv. Jiří, Zaječí 18.00 – 22.00
koncert kapely Popojedem, prohlídka věže
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Českokrumlovsko
Český Krumlov, Kaplice – V rámci celostátní Noci kostelů se v pátek večer otevřou na Českokrumlovsku čtyři svatostánky. Do
kaplických kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Floriána budete moci zavítat mezi 18. a 22. hodinou. Naprogramu bude mše svatá,
prohlídky kostela a varhanní koncert při svíčkách. V Kaplici se v pátek otevře také evangelický sborový dům Archa.
Improvizace na varhany bude znít mezi 19. a 21. hodinou českokrumlovským kostelem sv. Víta. Úderem 21. hodiny tady začne
divadelní představení Mučedník svatý Jan Nepomucký.

Na plzeňském biskupství byl představen program čtvrté noci kostelů
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Jiří TERŠ, moderátor:
Na plzeňském biskupství byl dnes představen program čtvrté noci kostelů. Konat se bude od 18 hodin v pátek 1. června a
novinkou je letos poutnická schránka. A řada doprovodných akcí. Říká mluvčí plzeňského biskupství Alena Ouředníková.
Alena OUŘEDNÍKOVÁ, mluvčí plzeňského biskupství:
Letošní noci kostelů se zúčastní 122 kostelů, modliteben a kaplí a celkem jsou to stavby z 9 církví. Připraven je velice pestrý
program, já si myslím, že návštěvníci budou mít problém s tím vybrat si. Budou to jednak koncerty, workshopy, divadelní
představení. Samozřejmě komentované prohlídky, poutní okruhy, otevřené věže, sakristie zahrady, krypty a novinkou jsou letos
poutnické schránky. Tam budou muset návštěvníci vyluštit správně číselný kód, který potom zadají na zámek schránky, ze které
si vyzvednou samolepku a tu si nalepí na svůj certifikát. Noc kostelů zahájí 1. června biskup František Radkovský v 18 hodin v
katedrále mší svatou s požehnáním pro rodiny. A s modlitbou za rodiny, které své děti ztratily. Noc kostelů skončí o půlnoci.
Jiří TERŠ, moderátor:
Více informací najdou zájemci na internetové adrese www.nockostelu.cz.
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Karvinsko a Havířovsko
Regionální deníky - Moravskoslezský kraj

Karvinsko – Patnáct svatostánků z karvinského okresu se zítra večer otevře návštěvníkům v netradičních hodinách v rámci
třetího ročníku Noci kostelů.
"Kromě architektonických skvostů čeká na návštěvníky doprovodný kulturněnaučný program. Organizátoři slibují, že poodhalí i
místa, která obvykle zůstávají před veřejností skrytá," uvedla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková. A protože první červnový
den je také ve znamení svátku dětí, kostely a modlitebny připravují program také pro ně.
Bohatý hudební program nabízí například českotěšínský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kde zazní varhanní koncert Tomáše
Pindóra, český chrámový sbor Vocatio nebo Gregoriánský chorál v podání polského sboru Ad Dei Gloriam. Děti se mohou
zúčastnit hry "Detektivem v kostele".
Zajímavá je rovněž náplň pátečního večera v kostele sv. Anny v Havířově. Návštěvníky čeká odborná prohlídka kostela s
výkladem o jeho historii, varhanní preludium, vystoupení ženského pěveckého sboru Canticorum a mladých nadaných umělců ze
Scholy sv. Anny.
"V půl šesté bude zahájena výstava o papeži Benediktu XVI. s názvem ´Dělník na vinici Páně´, která potrvá až do 30. června,"
řekl mluvčí Biskupství ostravskoopavského Pavel Siuda.
Dodal, že děti se mohou těšit na výtvarnou soutěž, slaňování a pohádku "Jůlinka a kouzelné račí klepetko".

Speciální program připravili pro zájemce i tři orlovské kostely.
V katolickém kostele Narození Panny Marie zazní hudební pásmo Letnice, varhanní recitál i kostelní zvony. Zazpívá místní Keep
Smiling Gospel. V Husově domě proběhne foto prezentace o Skotsku a zazpívá zde i těšínská hudební skupina Inkognito.
"V evangelickém kostele bude koncertovat sbor orlovského gymnázia a po něm bude na pavlači předčítat své básně Ewa
SabelaFurtek. Návštěvníci si mohou prohlídnout kostel a hřbitov s loučí v ruce," informoval orlovský farář Štěpán Janča s tím, že
pro návštěvníky je připravena i čajovna s občerstvením. To obyvatelé Karviné mají letos smůlu. Zdejší farní kostel Povýšení
svatého Kříže se opravuje, a tak se do Noci kostelů 2012 nezapojí.
Lidem tak nezbývá, než navštívit kostely v jiných městech, anebo den počkat a zajít na bezplatnou prohlídku šikmého kostela
svatého Petra z Alkantary v KarvinéDolech. První prohlídka se koná už tuto sobotu od 10 hodin.
--Kostely zapojené do Noci kostelů 2012
Evangelický kostel ČCE a. v. Český Těšín, program od 18 h. Kaple bratra Rogera z Taize Český Těšín, program od 18 h. Kostel
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Český Těšín, program od 18 h. Kostel Slezské církve evangelické a. v. Český Těšín, program od 18
h. Křesťanské centrum AC Český TěšínSvibice, program od 18 h. Modlitebna Církve bratrské Český Těšín, program od 18 h.
Křesťanský sbor Český Těšín, program od 18 h. Kostel sv. Anny Havířov, program od 17:30 h. Evangelický kostel a. v. Nový
Bohumín, program od 16:30 h. Kostel Narození Panny Marie Starý Bohumín, program od 16 h. Evangelický kostel OrlováMěsto,
program od 17:55 h. Kostel Narození Panny Marie OrlováMěsto, program od 17 h. Husův dům ČCE OrlováMěsto, program od 18
h. Kostel sv. Jindřicha Petřvald, program od 17:50 h. Kostel sv. Anny Rychvald, program od 20 h.
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Až v ulicích opadne ruch pátečního odpoledne a slunce se skloní k obzoru, začne Noc kostelů
Jindřichohradecko – Už zítra večer se široké veřejnosti otevře necelá dvacítka kostelů v jindřichohradeckém regionu. Netradiční
program, který se po celé republice i v sousedním Slovensku pořádá pouze jedenkrát do roka, nabídnou hned čtyři místa ve
městě u Vajgaru.
V 18 hodin mohou Hradečáci navštívit proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie, kde se odehraje Mše svatá. O hodinu
později začíná program pro děti, který ve 20 hodin vystřídá varhanní koncert Petra Motla. Následovat bude i zajímavá přednáška
(Patron města svatý Hippolyt) a prohlídka kůru, varhan a celého kostela. Ve 23 hodin se pak uskuteční duchovní slovo a o
půlnoci celý program končí.
Program od 19 hodin do půlnoci je připravený také v kostele sv. Kateřiny. Stejně jako v hlavním kostele je zde nabízena
například prohlídka kůru a varhan nebo program po děti. Ve 22 hodin s liturgickými písněmi vystoupí pěvecký sbor YMCA
Jakoubek.
Svou bránu otevře i evangelický kostel v hradeckém parku. Každou hodinu, vždycky o půl, se koná prohlídka kostela a varhan.
Začíná se v 18 hodin dětskou hudbou, kterou po hodině vystřídá povídání Davida Balcara nejen o mozaice, která zdobí čelní
stěnu kostela. Lahůdkou je promítání filmu Muž, který sázel stromy, které začíná úderem 22. hodiny.
Poslední místem, které v Hradci přiláká návštěvníky, je Husův sbor v Kostelní ulici. Zde bude přítomna farářka Jana Valsová,
která bude od 18 do 20 hodin poskytovat zájemcům informace o církvi i o sboru.
K Noci kostelů se již tradičně připojilo i mnoho svatostánků z měst a obcí na Jindřichohradecku. Jejich kompletní přehled je
součástí tohoto článku. Zajímavostmi na jejich programech jsou například prohlídka věžních hodin kostela sv. Michaela v Horní
Pěně pro odvážné (19 hodin) nebo Jazzový koncert v Husově sboru v Příbrazi. Celý program je na webové adrese:
www.nockostelu.cz.

Kostely v regionu

Deštná:

Stráž nad Nežárkou:

Jindřichův Hradec:

kostel sv. Ottona

kostel sv. Petra a Pavla

evangelický kostel, Husův sbor,

Horní Pěna:

Strmilov:

kostel Nanebevzetí Panny Marie,

kostel sv. Michaela

evangelická kaple

kostel sv. Kateřiny

Chlum u Třeboně:

Suchdol nad Lužnicí:

Lomnice nad Lužnicí:

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel sv. Mikuláše

kostel sv. Jana Křtitele,

Majdalena:

Třeboň:

kostel sv. Václava

kostel sv. Máří Magdaleny

kostel P. Marie Královny a sv. Jiljí

České Velenice:

Příbraz:

kostel sv. Anežky

Husův sbor

O údrčský kostel je dobře postaráno
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Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj

"Rozhodně nejsem správcem. Spíše organizátorem všeho, co se kostela týká," říká Vladimír Krátký z kostela sv. Linharta
Údrč – Ve všech kostelech po celé České republice vrcholí přípravy na Noc kostelů, která se stala již velmi uznávanou
mezinárodní akcí. Ani kostely z Karlovarska nejsou výjimkami. Této akce, která začne již zítra, se zúčastní například i kostel
svatého Linharta z Údrče. O přípravách na tento večer i o celkové práci na kostele si s námi povídal Vladimír Krátký, který je
hlavním iniciátorem a organizátorem všech akcích, týkajících se kostela.
- Jak jste se k tomu dostal?
"Všechno to začalo přibližně před třinácti lety, kdy jsem se kolem kostela a všech jeho připravovaných oprav a akcí motal.
Následně už nebyl problém začít zde všechno připravovat sám."
- Jak byste nazval svou funkci v kostele?
"Rozhodně ne správcem, jelikož žádný takový oficiální post neexistuje. Spíše organizátorem a koordinátorem všeho, co se
kostela svatého Linharta týká."
- Plánujete nějaké zvláštní přípravy pro letošní Noc kostelů?
"Všechno si zde připravuji sám a jedinou větší prací zde bude zejména úklid. Na programu pak bude výstava, mapující průběh
oprav kostela."
- Přihlásil jste údrčský kostel do této akce poprvé?

"Noc kostelů se v České republice koná teprve po třetí a kostel svatého Linharta jsem sem přihlásil už po druhé. Letos ještě
plánujeme domluvu s kostelem ve Skokách u Žlutic, že propojíme naše programy. Jelikož tam mají lepší zázemí, bude se tam
konat i více doprovodných akcí. Chceme se proto dohodnout na otevírací době kostela, aby návštěvníci měli možnost zavítat do
obou. Kostel v Údrči by takmělbýt otevřen zítra od pěti hodin odpoledne do sedmi a kostel ve Skokách pak od šesti do půlnoci."
--Noc kostelů v okrese Karlovy Vary Branišov u Toužimi, kaple sv. Blažeje; Karlovy Vary Rybáře, kostel Povýšení sv. Kříže;
Karlovy VaryStará Role, kostel Nanebevstoupení Páně; Karlovy Vary, Ondřejská kaple, chrám sv. Ondřeje; Nejdek, kostel ČCE;
Ostrov nad Ohří, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné; Skoky u Žlutic, kostel Navštívení Panny Marie; Údrč,
kostel sv. Linharta

Noc kostelů otevře v kraji přes 70 památek
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Lidé si ve večerních hodinách projdou věže, prohlédnou zvony, sakristie i výstavy
Zlínský kraj – Celkem 72 kostelů, kaplí a modliteben se zapojí v celém Zlínském kraji do letošní Noci kostelů, která připadá už
na zítřek.
Jejím cílem je otevřít kostel netradičním způsobem, a to pro všechny lidi. Tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli. Během
večera jsou připravena různá vystoupení, prohlídky, přednášky či výstavy. "Letos se do akce zapojilo šest církví. A oproti loňsku
o jednadvacet objektů více," informoval mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.
Programová nabídka je pestrá
Vokrese Zlín se otevře celkem jednadvacet kostelů, kaplí a modliteben v deseti městech a obcích. Vedle samotného krajského
města to bude v Otrokovicích, Slavičíně, Vizovicích, Fryštáku, Hvozdné, Jasenné, Lhotě u Malenovic, Tečovicích a Tlumačově.
"Nabídka večerních akcí je rozmanitá. Každý si z ní může vybrat to, co se mu hodí a líbí. Naší zvláštností je třeba výstava svící a
svícnů coby téma symboliky světa. Otevřená je od osmnácti hodin až do půlnoci," vyzdvihl jednu z akcí otrokovického kostela
svatého Vojtěcha jeho kněz Josef Zelinka.
V Kroměříži se přidá 14 kostelů
Na Kroměřížsku otevře své brány na pětadvacet objektů, konkrétně v Kroměříži, Holešově, Chropyni, Kvasicích, Prusinovicích,
Rajnochovicích, Zlobicích a Žeranovicích. V samotné Kroměříži se jedná o čtrnáct kostelů, kaplí a modliteben.
"Akce jsme se zúčastnili i loni a předloni a měla mezi návštěvníky ohromný úspěch," nechal se slyšet Marek Ryšánek z
Náboženské obce Církve československé husitské, v jejímž kostele na Milíčově náměstí Noc kostelů také pořádají. Do desítky
kostelů či kaplí mohou návštěvníci zavítat zase na Uherskohradišťsku. Otevřou se tam tři kostely v Uherském Brodě a další
sakrální stavby v Bílovicích, Bojkovicích, Březolupech, Kunovicích, Ostrožské Lhotě a Uherském Ostrohu.
"Program v uherskobrodském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie nabídne například od dvaadvaceti hodin houslový
koncert či hrané pašijové události v podání dětí, a to od půl jedenácté. V boční lodi zase bude projekce známého Rembrandtova
obrazu Marnotratný syn," vyzdvihl mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.
Připravili také osvětový program
Vokrese Vsetín se otevře šestnáct církevních objektů. Kromě čtyř budov v okresním městě to budou kostely v Karolince, Kelči,
Valašském Meziříčí, Huslenkách, Lešné, Pržně, Velké Lhotě, Velkých Karlovicích a Zašové. "Zpřístupníme kostel i přilehlé
prostory. Nachystaný máme osvětový program. Lidé se mohou podívat do sakristie, uvidí liturgické pomůcky, zodpovíme jim

otázky o kostele, bohoslužbě či náboženském životě. Vezmeme je do věže, ke zvonům nebo i do pastoračního domu," přislíbil za
vsetínskou farnost Jiří Rek.
Foto: U SVÍCNU. Noc kostelů není jen pro dospělé. Na své si přijdou i děti.
Foto: Deník/archiv

Nocí kostelů chceme lidem ukázat nenásilný pohled na křesťanství a jeho vliv na život
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Rozhovor s Miroslavem Papežem na téma křesťanství, víra a Noc kostelů:
Kutná Hora – V malém domu naproti vchodu do církevního gymnázia přivítá účastníky páteční Noci kostelů Miroslav Papež,
který je již mnoho let členem malého sboru Apoštolské církve a s chutí se vrhl do celostátní akce s touhou nenásilně ukázat
křesťanství lidem.
- Co si představit pod názvem Noc kostelů?
Noc kostelů nabízí možnost přiblížení křesťanství široké veřejnosti. Je to noc plná nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Je
to také příležitost poznat prostory, kde se křesťané schází. Návštěvníci se zde mohou seznámit s vírou prostřednictvím
rozhovoru, hudby, umění, zážitků atd.
- Jaký program tedy čeká návštěvníka?
V bohatém programu je zařazena historie sboru Apoštolské církve, biblická témata, modlitby, křesťanské písně, odpovědi na
otázky týkající se křesťanství.
- Proč se zapojila zrovna Apoštolská církev?
Je to jedinečná možnost ukázat na křesťanské prostředí i z jiného pohledu, než jak bylo doposud vnímáno z pohledu například
katolické církve.
- Co tímto dnem otevřených dveří chcete lidem sdělit?
To, že jsou v životě i jiné priority a pomoc, která běžně není k vidění. Chceme ukázat křesťanství, které není zavřeno pouze ve
zdech modliteben a kostelů, ale je připraveno pomáhat lidem.
- Noc kostelů začne v 18 hodin, proč zrovna tento nezvyklý čas?
Předpokládáme, že lidé v těchto hodinách mají více času, jsou otevřenější vnímat i duchovní oblast.
- Kdo převzal záštitu nad touto akcí?
Noc kostelů je pod záštitou ministerstva kultury. Jmenovitě zaštiťuje tuto akci například předseda Vlády ČR Petr Nečas,
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová a mnozí další v oblasti jak sekulární, tak duchovní.
- Sbor je velice útulný. Jaká je jeho kapacita?
Sbor není v současné době tak veliký, jako jsou sbory v Americe či jinde ve světě, ale doufáme, že skrze připravované akce
mezi nás přijdou další lidé.

- Mohou vás tedy lidé navštívit i v jiné dny, než prvního června, kdy se Noc kostelů bude konat?
Samozřejmě. Kdykoliv, přes týden je v budově otevřena prodejna křesťanské literatury, v neděli dopoledne běží shromáždění a
v neděli večer jsou modlitby otevřené všem. Pro kohokoliv, kdo chce přijít. Probíhají také skupinky, srazy mládeže, pracujeme v
Uhlířských Janovicích. Po dohodě se s lidmi scházíme i individuálně.
- Plánujete v nejbližší budoucnosti nějaké další akce?
Nejbližší akce, kterou pořádá Apoštolská církev, je duchovní soustředění, které se bude konat od poloviny července v
nádherném prostředí Zlatých hor. Také bychom chtěli navázat na loňskou akci, kterou byla návštěva významného pastora z
Texasu.
- Vyrážíte i do ulic?
Ano, to je další plán. Chceme začít pracovat na projektu "Děti ulice", tedy začít se věnovat dětem, které se po škole toulají po
ulicích. Dát jim smysl pro odpoledne, připravit jim zajímavý program, ukázat dětem, že existuje i něco jiného, než se jen
bezcílně toulat s cigaretou v ruce.
- Když lidé přijdou do sboru Apoštolské církve, proč zde nevidí zahaleného kněze a zpovědnici ukrytou v prostorném kostele?
Zajímavá otázka. Prvotní církev totiž vůbec nesídlila v kostelech. Lidé se scházeli po domovech a v podloubích. Víra by měla být
založena na vztahu s Bohem, ne na pozlátku, monumentálních prostorech a zpovědnicích.
- Prozradíte nám tedy rozdíl mezi věřícími?
Mezi upřímně věřícími není rozdíl, je jen rozdíl mezi církvemi a jejich přístupu k životu, ve víře. Jsou tři typy církví:
evangelikální, kam bychom zařadili naši církev, dále jsou církve evangelické a církev katolická. Zásadní rozdíl je ve výkladu
některých pasáží Bible a v křtu. Například katolická církev křtí narozené děti, které se samy nemohou rozhodnout. Víra je aktem
rozhodnutí. A pokud se nemohu sám rozhodnout a udělá to za mě někdo jiný, pak se to stává tradicí a s vírou to nemá mnoho
společného. Naše církev křtí až v okamžiku, kdy je člověk sám rozhodnut.
- Chtěl byste lidem jako pastor něco vzkázat?
Zaprvé, a to je ta nejdůležitější věc: Bůh je miluje. Všechny bez rozdílu, ať v životě provedli cokoliv. Zadruhé, Bůh tomuto
původně křesťanskému, nyní ale ateistickému národu zaslíbil záchranu. Co se týká Kutné Hory a okolí, máme nádherné
zaslíbení, že "z Kutné Hory vyjde světlo, které zasáhne český národ", a já věřím, že Bůh toto zaslíbení naplní.
Foto: Miroslav Papež.
Foto: Deník
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NOC KOSTELŮ
Ústí, Brozany – Amatérské divadlo Spojené farnosti zve na reprízy svého autorského muzikálu "Tarsan" (vypráví o svatém
Pavlovi z Tarsu). Už v pátek 1. června od 20.00 jej v Ústí v rámci akce Noc kostelů uvidí děkanský kostel Nanebevzetí Panny
Marie. V sobotu 2. června 2012 v Brozanech nad Ohří, v místní sokolovně, začne hra již v 19.00. Trvá asi dvě hodiny.

Páteční noc bude patřit otevřeným kostelům
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Litoměřicko –Vpátek 1. června 2012 bude v České republice probíhat ekumenický projekt Noc kostelů. V litoměřické diecézi
bude od večerních až do nočních hodin pro veřejnost zpřístupněných 166 církevních objektů. Návštěvníci je mohou navštívit
zdarma a zdarma využít také doprovodné programy, které budou v těchto kostelech, kaplích a modlitebnách probíhat.
Cílem akce je představit křesťanství srozumitelnou a zajímavou formou a kostely jako důležitou součást společenského života
obce či města. Litoměřická diecéze se k tomuto projektu připojuje potřetí. Jednotlivé programy, které sestavili dobrovolníci spolu
s kněžími, obsahují koncerty různých žánrů, zajímavé přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů,
programy pro děti nebo návštěvy běžně nepřístupných míst. Návštěvníci budou moci oslovit přítomné kněze a zeptat se jich na
vše, co je zajímá. Součástí programů budou rovněž modlitby, čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře, adorace apod.
Letošní novinkou je pexeso s vyobrazeními liturgických předmětů, připravené speciálně pro Noc kostelů v litoměřické diecézi, 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.
Novinkou je i výtvarná soutěž pro děti do 15 let na téma "MOJE NOC KOSTELŮ"aneb jak jsme prožili Noc kostelů,co nás nejvíce
zaujalo. Soutěží se ve třech kategoriích: I. kategorie – děti do 6 let; II. kategorie – děti od 7 do 11 let; III. kategorie – děti od
12 do 15 let. Výtvarná technika i zvolený formát jsou libovolné. Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami. Výtvarné práce
je třeba zaslat v termínu od 4. 6. do 15. 7. 2012 na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice a obálku
označit heslem "Soutěž".
Na zadní stranu obrázku je třeba připojit tyto informace: jméno, příjmení, věk, adresa, tel. číslo a email. Soutěž probíhá pouze
na území litoměřické diecéze (obrázky nebudou vraceny.) Bližší informace na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz.
Vroce 2010 to bylo celkem 65 objektů v litoměřické diecézi, ve kterých bylo během Noci kostelů napočítáno na 11 tisíc
návštěvnických vstupů, a v roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 tisíci návštěvnickými vstupy.
Motto letošního ročníku Noci kostelů zní: "Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc, ani temnota."
--Noc kostelů na Litoměřicku:

Třebušín – Kostel sv. Mikuláše

Litoměřice – Kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána)

Chotiněves – Kostel Farního sboru ČCE

Doksany – Kostel Narození Panny Marie

Litoměřice – Katedrála sv. Štěpána

Lovosice – Kostel sv. Václava

Litoměřice – Kostel Všech svatých

Milešov – Kostel sv. Antonína Paduánského

Litoměřice – Kostel sv. Jakuba

Lovosice – Mírový kostel Církve československé husitské

Litoměřice – Kostel sv. Vojtěcha

Litoměřice – Modlitebna Církve adventistů sedmého dne

Litoměřice – Kostel sv. Ludmily

Litoměřice – Kostel sv. Václava

Litoměřice – Kaple sv. Jana Křtitele

Lounky – Kostel sv. Mikuláše

Dlažkovice – Kostel sv. Václava

Libochovice – Kostel Všech svatých

Litoměřice – Červený kostel

Koncerty, divadla a hry pro děti. I to je Noc kostelů
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Již zítra odpoledne se začnou pro neobvyklé návštěvníky otevírat brány jihomoravských kostelů a modliteben. Čtvrtý ročník
Noci kostelů láká na webové "vychytávky", které usnadní putování. Očekávají se desetitisíce poutníků.
Zítřejší večer bude patřit chrámům a modlitebnám. Díky Noci kostelů do nich mohou lidé zamířit nejen za rozjímáním. Na
návštěvníky kostelů čekají také výstavy, přednášky, hry pro děti, divadelní představení, dílny a koncerty. Myšlenka noci volně
přístupných kostelů vznikla v roce 2005, tehdy se poprvé tato akce konala v rakouské Vídni.
"Během čtyř let se Lange Nacht der Kirchen spontánně rozšířila do celého Rakouska. A v roce 2009 překročila hranice a zapojily
se do ní kostely v Brně a Plzni," popsala historii projektu mluvčí katolického biskupství Martina Jandlová. Právě brněnští
křesťané před čtyřmi lety unikátní akci poprvé v Česku představili. A devatenáct brněnských kostelů navštívilo na 88 tisíc lidí.
Počet návštěvníků každý rok rostl, stejně jako počet zúčastněných farností. Vloni navštívilo kostely na celé jižní Moravě 118 tisíc
nočních poutníků. A projekt, který v Brně začal, teď přilákal v celé zemi už víc než dvanáct stovek farností.
"Chceme lidem nenuceně představit naši víru"
Cílem Noci kostelů není jen přilákat do otevřených chrámů tisíce lidí, kteří by běžně nepřišli.
"Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru. A každý si může sám zvolit, do
jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit a nabízet, ale nevnucovat," uvádějí organizátoři akce.
Podle husitského biskupa Petra Šandery je Noc kostelů pro první seznámení s církví ideální.
"Je to výborný způsob, jak nezávazně navštívit kostel. A my se s lidmi chceme podělit o věci, kterými žijeme. Spousta lidí vloni
přišla a začala se s námi zničehonic bavit o víře. Ukázalo se, že lidé nejsou víře uzavření," vzpomínal biskup. V jeho sboru Karla
Farského v Kuřimi u Brna letos například na návštěvníky budou čekat herci v dobových oblecích z Velké Moravy.
"Chceme připomenout, že se blíží velké výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Děti si tu budou moct osahat zbraně a oblečení
Franků, Slovanů a dalších," lákal biskup.
Seznam všech zapojených kostelů a modliteben v kraji i celé republice i s doprovodným programem je k vidění na webu
nockostelu.cz. V sekci Kostely si může návštěvník jednoduše podle krajů a okresů najít chrámy, které se zapojily.
Oficiální stránky nabízejí pro noční poutníky celou řadu "vychytávek". V odkazu Program si může každý navolit právě svoje
požadavky na program Noci kostelů.
Hudební fajnšmekr si třeba může zatrhnout, že chce vyhledat všechny koncerty vážné hudby mezi 17. a 19. hodinou. A program
ho nasměruje například na vystoupení žesťového kvinteta Bohemia Brass v Hrádku u Znojma. Stejným způsobem se dají najít
třeba výstavy, workshopy, divadelní představení, programy pro děti nebo bezbariérové kostely. Modlitebny také mohu lidé
vyhledávat podle jednotlivých okresů či měst.
Program Moje noc zase umožňuje sestavit a vytisknout si svůj noční plán předem. "Můžete si svůj program namyslet hezky v
klidu doma. S vytisknutým listem pak můžete putovat a nemusíte listovat v brožurkách," popsala Martina Jandlová.
Do Vídně za Votivkirche, obdobou Červeného kostela

Noc kostelů je unikátní také v tom, že její program na jednotlivých místech utvářejí a organizují sami věřící.
"Vymysleli třeba skvělý workshop, při kterém lidé psali na papíry citáty. Pak z nich poskládali vlaštovky a hodili je z kůru,"
vzpomínal adamovský farář Jiří Kaňa. Letos "jeho" kostel svaté Barbory rozezní pásmo s názvem Reynkarnace. "Pod tím vtipným
názvem se skrývá zhudebněná poezie básníka Bohuslava Reynka," lákal farář.
Jihomoravané však zdaleka nemusejí zůstávat o Noci kostelů jen v regionu. Mohou vyrazit třeba do sousedního Rakouska, kde
bude zítra otevřených 615 kostelů. Jen ve Vídni se do akce zapojí na 160 chrámů, modliteben, ale také církevní archivy či
kavárny. Lidé mohou nahlédnout třeba do katedrály svatého Štěpána, Brňané zase ocení prohlídku Votivkirche, který postavil
Heinrich Ferstl. Stejný architekt, který projektoval Červený kostel v Brně. Na otevřené kostely láká i Slovensko.
--FAKTA

Šebrov-Kateřina, kostel

Prušánky, kostel sv. Izidora

Kam taky v noci

sv. Kateřiny

Šardice, kostel sv. Michaela

do kostela

Břeclavsko

Archanděla

Brněnsko

Bořetice, kostel sv. Anny

Vyškovsko

Kuřim, kostel sv. Maří Magdalény

Břeclav, Bílý kostel CASD

Kobeřice u Brna, kostel sv. Jiljí

Pasohlávky, kostel sv. Anny

Hustopeče, modlitebna

Královopolské Vážany, kostel

Pozořice, kostel Nanebevzetí

sboru Apoštolské církve

sv. Filipa a Jakuba

Panny Marie

Klobouky u Brna, kostel

Křenovice u Slavkova, kostel

Tišnov, kostel sv. Václava

Českobratrské církve evangelické

sv. Vavřince

Veverská Bítýška, kaple

Kobylí, kostel sv. Jiří

Milonice, kostel sv. Petra a Pavla

Nanebevzetí P. Marie na Veveří

Mikulov, kaple sv. Šebestiána

Šaratice, kostel sv. Mikuláše

Blanensko

na Svatém kopečku

Znojemsko

Adamov, kostel sv. Barbory

Valtice, kostel Nanebevzetí

Hostěradice, kostel sv. Kunhuty

Blansko, dřevěný kostelík

Panny Marie

Jaroslavice, kostel sv. Jiljí

Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele

Miroslav, kostel Českobratrské

Husova sboru

Hodonínsko

církve evangelické

Boskovice, kostel

Dolní Bojanovice, kostel

Slup, kostel Jména Panny Marie

sv. Jakuba Staršího

sv. Václava

Vranov nad Dyjí, kostel

Křtiny, kostel Jména Panny Marie

Hodonín, sborový dům

Nanebevzetí Panny Marie

Kunštát na Moravě, hřbitovní

Apoštolské církve

Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

kostel svatého Ducha

Násedlovice, kostel sv. Martina,

Letovice, kostel sv. Prokopa

Cyrila a Metoděje

"Je to výborný způsob, jak nezávazně navštívit kostel. Spousta lidí vloni přišla a začala se s námi zničehonic bavit o víře." Petr
Šandera husitský biskup

Noc kostelů: Pro ty, kteří je nechtějí jen míjet
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PARDUBICE Během zítřejší akce Noc kostelů své dveře otevře v Pardubickém kraji téměř 80 církevních staveb. A to je téměř o
třetinu více než před rokem. Kostely katolické, evangelické, husitské i pěti dalších církví budou otevřeny i pro ty, kterým církevní
provoz neimponuje. Co je čeká?
Například komentované prohlídky o vybavení kostela spojené s výstupy do věže či sestupy do sklepení, prohlídky kůru a varhan.
Například v litomyšlském Novém kostele Sboru Církve bratrské připravili povídání s autory skleněného kříže. "Smyslem akce je,
aby lidé měli možnost poznat poslání i umělecké bohatství kostelů a také život církve a nemuseli přitom překonávat ostych z
návštěvy kostela během bohoslužby. Člověk, který do kostela nechodí a vstoupí do bohoslužby, se občas cítí značně nepatřičně.
Noc kostelů mu má umožnit, aby mohl kostel vidět a poznat, že to není jen prostor, který je potřeba celý život zvnejšku
obcházet," řekl biskupský sekretář královéhradecké diecéze Vojtěch Macek.
Prohlídky varhan spojí s varhanními ukázkami, ale řada farností připravila i koncerty. Například v modlitebně Církve bratrské v
Pardubicích vystoupí rapper Kalwich, před budovou pardubického evangelického kostela pozounéři z Německa, v Přelouči budou
koncertovat kolínský dechový orchestr Harmonie či pěvecký sbor Ad Libitum, v Letohradě sbor Familia Cantorum, v Ústí nad
Orlicí trombonový soubor BoneTeT, čtyři sbory rozeznějí kostel v Dolní Dobrouči, tři houslistky v Nových Hradech, své
posluchače si jistě najdou i ukázky z křesťanské pop-music v choceňském kostele.
Za divadlem i vzděláním
V nabídce akcí upoutá například divadlo jednoho herce v chrudimském kostele sv. Michaela. Několik dní před 70. výročím
lidické tragédie tak budou moci návštěvníci vstoupit skrze umění do dramatického zápasu mezi dobrem a zlem tak, jak se tehdy
rozhořel v postižené středočeské obci. V Bojanově připravili malé divadelní představení o životě svaté Anežky. V Holicích si
připomenou středověkou legendu o životě svatého Martina od Sulpicia Severa, v Luži se představí poutník po současné Indii, v
Pardubicích politický vězeň z doby totality.
Film o Marii z Nazaretu i o Radovanu Lukavském
Na programu bude i promítání filmů, například v Seči - Hoješíně francouzsko-belgický film Jeana Delannoye s biblickým
námětem Marie z Nazaretu, v Litomyšli dokumentární film o Afghánistánu "Manželka za padesát ovcí". V Českých Libchavách
pustí dokument z návštěvy Radovana Lukavského, u evangelíků v Chrudimi promítnou filmy s autorským slovem Tomáše
Pavlíčka.
Noční hry pro děti
Na Den dětí mají mnohé farnosti program upravený i pro ně. Například v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci se
zúčastní etapové noční hry "Hledání odkazu rytíře Jana Jetřicha".
V hlineckém kostele Narození Panny Marie dostanou šanci zahrát si v kostele aktivní poznávací hry. Programy pro děti chystají v
Přelouči, v Chocni a dalších místech, v chrudimském kostel Nanebevzetí Panny Marie nabízejí například divadelní představení
"Hrnečku pař!"
Řada kostelů nabízí také speciální mše, čtení z bible či prostor pro modlitby.
Mutace - Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Lidé mohou při Noci kostelů ochutnávat recepty z Bible
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Zítra budou pro veřejnost otevřené církevní stánky v netradiční čas – večer a v noci. Šestadevadesát kostelů v kraji nabídne
noční prohlídky či živou hudbu. Církev zpřístupní i stavby dosud uzavřené.
STŘEDNÍ ČECHY I když Bible není knihou kuchařských receptů, přesto se v ní se zmínkami o různých pokrmech čtenář setká.
Právě jídla "podle Bible" budou moci při zítřejší Noci kostelů moci ochutnat návštěvníci kostela České církve evangelické v
Kladně.
Kostel patří mezi šestadevadesát svatostánků, které se v kraji zapojí do každoroční Noci kostelů. Své brány otevřou zítra v
podvečer a nabídnou lidem pestrý program.
Prohlídka je hlavně pro ty, kteří by jinak do kostela nezavítali
Pokrmy z Bible připraví pro návštěvníky farníci z kladenského evangelického sboru. "Chystám jídlo z cizrny, která je typickou
středozemní plodinou," říká Pavla Zetková, která akci ke kostelní noci koordinuje. "Náš kostel je běžně otevřen pouze v neděli
při bohoslužbě. Mnozí lidé, kteří do kostela nechodí, v něm tak nikdy nebyli. Budou si ho moci prohlédnout za výkladu naší
farářky právě při zítřejší Noci kostelů," vysvětluje Zetková.
Římskokatolická farnost v Nymburce u příležitosti kostelní noci poprvé po desítkách let zpřístupní bývalý hřbitovní kostel svatého
Jiří. "Původní kostel byl od šedesátých let uzavřený," popisuje správce farnosti Peter Kováč. "Museli jsme jej tedy především
uklidit, protože sloužil i jako skladiště. Pro bohoslužby jej už využít nepůjde, už jen z důvodu, že máme v Nymburce velký kostel
svatého Jiljí. Otevření kostela chápeme spíše jako akci, při které upozorníme na tento prostor," dodává Kováč.
Na Křivoklátě za nočním tajemstvím
Vůbec poprvé se účastní Noci kostelů hrad Křivoklát. V Královské hradní kapli Korunování Panny Marie mohou lidé vyslechnout
výklad o výzdobě kaple a nejstarších křídlových pozdně gotických oltářích. Pro zvědavce jsou připraveny prohlídky za nočním
tajemstvím, které začínají ve 21 a 22 hodin. Je nutné se rezervovat dopředu.
Do kostelíku svatého Jiří v Libušíně zvou letos na kostelní noc libušínští skauti, kteří zde oslaví sté výročí od prvního skautského
tábora u nás. Prohlídka kostela tak bude spojená i s historií hnutí, kterým za dobu jeho trvání prošlo více než milion Čechů a
Slováků.
--FAKTA

- kostel sv. Havla, Soběšín-Otryby

Které kostely v kraji otevřou?

- kostel sv. Vojtěcha, Neratovice

- kostel sv. Mikuláše, Benešov

- kostel sv. Vavřince, Chleby

- kostel sv. Jiljí, Vlašim

- Husův sbor, Nymburk

- kostel sv. Václava, Votice

- kostel sv. Apolináře, Sadská

- kostel sv. Floriána, Kladno

- kaple sv. Václava, Stará Boleslav

- kostel sv. Prokopa, Libušín

- kostel sv. Klimenta, Odolena Voda

- kostel sv. Petra a Pavla, Budeč

- kostel sv. Petra a Pavla, Zlatníky

- kostel sv. Štěpána, Kouřim

- kostel sv. Václava, Všenory

- kostel sv. Václava, Pečky

- kostel Nejsvětější Trojice, Dobříš

- kostel sv. Josefa, Obořiště

Jde o výběr. Kompletní seznam včetně

- kostel sv. Prokopa, Příbram

programů najdete na www.nockostelu.cz.

Kam při kostelní noci MF DNES pro vás vybrala několik tipů, kam zítra večer vyrazit.

Foto: Kostel sv. Jiří, Nymburk
Foto: Kostel byl téměř padesát let zavřený, vnitřní prostor proto svatostánek příliš nepřipomíná. Přístupný bude v pátek od 15
hodin, komentovaná prohlídka začíná v 16.30. Ve 20 hodin zahraje Pražský komorní kytarový orchestr.
Foto: Evangelický kostel, Kladno
Foto: V 18 hodin začíná koncert Děti dětem pořádaný ve prospěch dětí z kolínského domova. Komentované prohlídky se konají
v 19 a 21 hodin. Od 19 hodin je možné ochutnávat jídla, o nichž se píše v Bibli.
Foto: Svatá Hora v Příbrami Nejznámější poutní místo středních Čech nabízí výstup se svícemi v rukou po svatohorských
schodech, prohlídku barokní jídelny nebo krápníkové kaple. Je nutné si v areálu zakoupit lístky. Jde pouze o výběr z akcí.
Foto: Potmě Křivoklát nabídne návštěvníkům noční prohlídky za tajemstvím ve 21 a 22 hodin. Nnutné přihlásit se předem.
Foto M. Šula, MF DNES

Mutace - Mladá fronta DNES - střední Čechy

Biskup: Kostely zůstanou otevřené, lidé mají šanci poznat jejich krásu
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SEVERNÍ ČECHY Zítra odpoledne a večer budou po celém Ústeckém kraji zpřístupněny mnohé sakrální památky. Již potřetí se
litoměřická diecéze připojí k projektu, který probíhá po celé republice i v zahraničí - Noc kostelů. Jeho cílem je představit
křesťanství srozumitelnou formou a upozornit na kulturní hodnotu kostelů a dalších památek.
"Kostely jsou postaveny na významných místech obcí a měst, přesto je v současné době lidé jen míjejí a vnímají je jen jako
kulisu bez hlubšího zájmu. Jedním z důvodů mohou být i zamčené chrámové dveře. Zítra se toto však změní a veřejnost bude
mít šanci obdivovat umění a krásu například i tam, kde je běžně přístup po celý rok zakázán," vyjádřil svoji podporu akce
litoměřický biskup Jan Baxant.
O projekt Noc kostelů je rok od roku stále větší zájem, a to jak ze strany veřejnosti, tak i farností. "K letošnímu ročníku se v
litoměřické diecézi připojí více než 160 objektů, kaplí, modliteben, z nichž 112 se nachází v Ústeckém kraji," říká mluvčí
Biskupství litoměřického Jana Michálková s tím, že diecéze se rozkládá ještě na území Libereckého a částečně také
Královéhradeckého, Středočeského a Karlovarského kraje. »
Biskup: Kostely zůstanou otevřené, poznejte jejich krásu

"Celý projekt je organizačně velmi náročný a výjimečný i tím, že jeho součástí je mnoho doprovodných programů. Ty musí být
co nejzajímavější a zároveň zvoleny tak, aby respektovaly sakrální prostory," poznamenala Michálková.
Například na duchcovském zámku se ponese Noc kostelů ve znamení benefičního vystoupení zpěvačky a kytaristky Lenky
Filipové Concertino pro Reinerovu fresku. Koncert začne v 19 hodin, vstupné činí 290 korun a zahrnuje také vstup na
doprovodnou výstavu.
Římskokatolické farnosti Mostu a okolí a Občanské sdružení Vtelno žije pořádají okružní jízdu po kostelích Mostecka. Odjezd je
naplánován v 17.45 a trasa začíná u kostela sv. Václava v Mostě. Za zmínku ale určitě stojí také program, který se uskuteční v
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Zde se představí dětský sbor Choera pueri ustensis s moderními
křesťanskými písněmi.
Více informací o zpřístupněných památkách a doprovodných programech naleznete na webové stránce www.nockostelu.cz.
Tento ročník přináší také novinky v podobě brožury s přehledem otevřených církevních objektů a speciálně připraveného pexesa
s vyobrazeními liturgických předmětů, obojí bude k dostání návštěvníkům zdarma. "Pro děti jsme připravili také výtvarnou
soutěž na téma Moje Noc kostelů. Soutěžící vytvoří dílo libovolné techniky a velikosti formátu a zašlou nám ho na adresu
litoměřického biskupství s uvedeným heslem ,Soutěž‘. Děti budou rozděleni do tří kategorií podle věku - do 6 let, od 7 do 11 let
a od 12 do 15 let a vítězové každé kategorie odměníme hodnotnými cenami," dodala Michálková. Své obrázky s připojeným
jménem, příjmením, věkem, adresou, telefonním číslem a e-mailem mohou děti, případně jejich rodiče, posílat až do 15.
července.
Foto: Lenka Filipová Populární zpěvačka podpoří letošní Noc kostelů v kraji, slyšet ji můžete v zámeckém chrámu v Duchcově.
Foto: Archiv MF DNES
Tento ročník přináší také novinky v podobě brožury s přehledem otevřených církevních objektů a speciálního pexesa.
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Akce nejen pro věřící
Zlínský kostel svatého Filipa a Jakuba (na snímku) a desítky dalších míst se už zítra otevřou věřícím i ateistům. Připravená je
totiž Noc kostelů. V jejím rámci budou déle než obvykle otevřené svatostánky římskokatolické, evangelické, řeckokatolické i
starokatolické církve. Na všech místech je pro návštěvníky navíc připravený program: koncerty, komentované prohlídky,
přednášky, čtení z Bible, projekce i výstavy. Lidé se také budou moci podívat se do míst, kam se běžně nedostanou. Ve Štípě se
po mnoha letech otevře bývalý poutní kostelík ze 14. století. Programy jednotlivých kostelů jsou na www.nockostelu. cz, do
akce se zapojí 72 kostelů ze Zlínského kraje.
Foto: Zlínský farář Ivan Fišar
Foto: Dalibor Glück, MF DNES
Mutace - Mladá fronta DNES
- Zlínský kraj
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BRNO Žádná brněnská čtvrť se nemůže pochlubit takovým souborem církevních památek jako právě Židenice. Na Noc kostelů
otevřou svá vrata návštěvníkům hned tři velké židenické kostely – katolický, husitský a evangelický. A všechny tři postavili za
první republiky. V novorománském katolickém kostele svatých Cyrila a Metoděje v Gajdošově ulici na noční výletníky čeká třeba
prohlídka varhan z let 1961–64. "Budeme mít také otevřenou věž. Přes rok se na ni lidé nedostanou," popsal tamní farář. O půl
jedenácté kostel postavený v roce 1932 rozezní středověké gregoriánské chorály v podání kostelní scholy. V husitském chrámu
Spasitele, který na Karáskově náměstí postavili v roce 1936 ve stylu funkcionalismu, návštěvníky zavedou mnohem hloub do
historie. "Před kostelem rozbijí členové historické skupiny římský tábor. Rozhoří se tam oheň, lidé budou moci nahlédnout
dovnitř. Počátky křesťanství se pojí právě s dobou starého Říma," láká farářka Anna Štěpánková. Starší farníci zase vymysleli
jeden z bodů programu pro děti. "Starší členi sboru si tu posteskli, že dnes už děti neumí hrát kuličky. Proto je to během Noci
kostelů chtějí naučit," dodává farářka. Děti se ale mohou těšit i na zábavu s netradičními razítky ve farní kanceláři ze třicátých
let 20. století.
A zajímavý program čeká i na návštěvníky evangelického kostela v Jílkově ulici. Funkcionalistický chrám pochází z roku 1935, po
válce byl znovu opraven v roce 1946. "Budeme tu mít po celý večer třeba Biblické menu, lidé mohou ochutnat jídla z Ježíšovy
doby," zmínil farář Pavel Kašpar. Ten taky v sedm hodin zahraje pro děti večerníček o králi Davidovi.
Mutace - Mladá fronta DNES - Brno
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V kostele v Chrudimi budou při páteční Noci kostelů počítat svaté, hledat kůrovce, pařit hrneček a vyrazí i na okružní jízdy po
okolních kostelích.
CHRUDIM Ten výrazný poutač na páteční Noc kostelů nad vstupem do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi se nedá
přehlédnout. Křiklavě fialová plachta působí na novogotickém portálu skoro jako provokace.
A jestliže organizátoři chtěli, aby lidé ve městě i kvůli tomu začali o kostele debatovat, tak se jim to povedlo. Třeba místní
internetové noviny se nad plakátem pohoršily.
Arciděkan Jiří Heblt o nezvyklém poutači mluvit nechce. "Nebudu to komentovat," říká.
Do třetího ročníku Noci kostelů se v Pardubickém kraji přihlásilo osm desítek farností osmi církví, ale právě chrudimský chrám
nabízí jeden z nejbohatších programů.
"Jsou tady kůrovci?" Takto lákají tvůrci programu i na následující prohlídku hudebního kůru a varhan. "Nepůjde o žádné brouky
kůrovce, kteří by varhany zničili, ale je to odvozené od slova kůr, což je od pradávna v kostele místo pro varhaníka a zpěváky,
někdy i další muzikanty. Návštěvníci se setkají s ukázkami varhanní hry a zpěvu, budou si moci sami zahrát na varhany," řekl
regenschori Tomáš Židek.

Z kůru je podle něj navíc krásný výhled do celé lodi kostela z ptačí perspektivy. "Budeme se snažit vtáhnout posluchače do hry,
ale ze zpěvu zkoušet nebudu," uvedl.
A další akce: "Kolik těch svatých tu vlastně je?" Pod tímto názvem najdou návštěvníci komentovanou prohlídku nádherné
barokní výzdoby kostela.
"Poté ve faře umožníme zhlédnutí unikátní barokní monstrance z roku 1630 od kutnohorského zlatníka Davida Klementa," řekl
Jiří Heblt. Pozdější výstup na zvonici pořadatelé propagují pod sloganem "Nevyzvánějí jen mobily".
Na Den dětí nemůže chybět program i pro ně. Už v 17 hodin představí farní mládež své nové divadelní představení "Hrnečku
pař!", po mši pro ně bude v kostele připraveno setkání "Kostel vzhůru nohama", při němž dostanou také příležitost k malému
tvoření.
Ti, kteří interiér chrudimského chrámu již dobře znají, se mohou vypravit od 19 hodin na tříhodinovou okružní autobusovou
jízdu po kostelích v okolí a dozvědět se o nich něco víc od zasvěceného průvodce Tomáše Pavlíka.
Návštěvníci chrudimského kostela a fary mohou využít i nabídky kávy, čaje či mešního vína a ptát se na cokoli, co je zajímá.
"Nečekáme, že by na každém programu bylo nabito, ale o to nám ani nejde. Předloni se u nás při Noci kostelů vystřídalo kolem
půltisícovky lidí, loni o něco méně a letos nebudeme zklamaní, když tady nebudou davy. Těm, kteří přijdou, jsme však
připraveni poskytnout pěkné zážitky," řekl Jiří Heblt, který obzvlášť zve do kostela svatého Michaela. V něm v pátek ve 21 hodin
sehraje Miroslav Gabriel Částek představení ""Každý své břímě aneb Podobenství o dobru a zlu", drama faráře, který odmítl v
noci 10. června 1942 v Lidicích milost a byl popravený s ostatními lidmi. "Je to strhující představení, upřímně ho doporučuji,"
dodal Jiří Heblt.
FAKTA Kde pořádají páteční Noc kostelů
Okres Chrudim Běstvina, Bojanov (2 kostely), Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hlinsko, Chrast u Chrudimě, Chrudim (3),
Krouna (2), Lozice, Luže (2), Proseč u Skutče, Seč-Hoješín, Slatiňany, Sobětuchy. Okres Pardubice Dašice, Holice, Horní Jelení,
Kunětice, Opatovice nad Labem, Pardubice (6), Přelouč (2), Sezemice, Veliny.
Okres Svitavy Koclířov, Korouhev, Litomyšl (5), Moravská Třebová, Polička, Rozhraní, Sádek, Svitavy.
Okres Ústí nad Orlicí Česká Třebová (5), České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Dolní Libchavy, Horní Čermná,
Choceň -Hemže, Choceň (2), Jablonné nad Orlicí, Králíky (2), Letohrad, Nekoř, Nové Hrady, Řetová, Semanín, Sopotnice, Ústí
nad Orlicí-Hylváty, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto-Knířov, Vysoké Mýto (4), Žamberk.
Foto: Plakát, který nepřehlédnete Poutač na chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie zve na zítřejší Noc kostelů.
Foto: Michal Klíma, MF DNES
Mutace - Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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PLZEŇ Na účastníky letošní Noci kostelů čeká novinka. Organizátoři se chtějí více zaměřit na děti, které právě v den akce, 1.
června, slaví svůj den. Čeká na ně hra, při níž budou hledat na určitých kostelech v Plzni poutnické schránky. Schránky budou u
14 kostelů. Všechny jsou uzavřené zámkem s číselným kódem. Ten rodiny získají po zodpovězení kvízových otázek, které si
budou moc vyzvednout jak u vchodu do jednotlivých kostelů a sborů během páteční noci, tak i v plzeňském infocentru a na
biskupství.

"Pokud se vám podaří najít a otevřít schránku, najdete v ní speciální obrázek, který následně můžete vlepit na mozaiku plzeňské
Noci kostelů," popsala za organizátory Majka Lachmanová z Biskupství plzeňského. Podle ní se jedná o hru, která není zdaleka
určená jen rodinám s dětmi, ale i zájemcům z řad dospělých.
V Plzni najdou lidé schránku například v katedrále svatého Bartoloměje, kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici,
kostele svatého Mikuláše nebo v kostele na Bolevecké návsi. Podle Lachmanové bude schránka umístěna zpravidla před
vchodem do kostela, v katedrále svatého Bartoloměje ji najdou lidé až uvnitř. Poutnické schránky budou u kostelů od pátku 1.
června 15 hodin až do neděle 3. června 15 hodin.
Noc kostelů se koná již počtvrté, každoročně se zvyšuje počet zapojených kostelů, ale i příchozích. "Letos máme přihlášených
122 kostelů, několik dalších také otevře, nejsou ale oficiálně přihlášené. Loni se zapojilo zhruba 100 kostelů," uvedla
Lachmanová.
Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
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LANŽHOT Nejúspěšnější veřejnou sbírkou, která v loňském roce pomohla obnovit kulturní památku, je sbírka na opravu střechy
kostela Povýšení svatého Kříže v Lanžhotě.
Sbírka shromáždila 2,4 milionu korun. Do soutěže veřejných sbírek s názvem Máme vybráno, kterou vyhlásil Institut pro
památky a kulturu, se zapojila více než stovka památek.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií – finančně nejúspěšnější sbírka, nejlépe prezentovaná sbírka a cena veřejnosti. "Jako
nejlépe prezentovanou vyhodnotila odborná porota sbírku na obnovu varhan v chrámu svatého Petra a Pavla v Mělníku," řekl při
vyhlašování výsledků v klášteře dominikánů v Praze ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák.
O třetím ocenění rozhodla veřejnost. Z více než dvou tisíc zaslaných hlasů jich nejvíce získala římskokatolická farnost Třebíč se
sbírkou na stavbu nových varhan v třebíčském kostele svatého Martina.
Tři nejlepší v kategorii Cena veřejnosti si také rozdělili finanční příspěvek ve výši 50 tisíc korun do svých sbírek, které stále
probíhají.
--Ve sbírce na opravu střechy kostela Povýšení svatého Kříže shromáždili Lanžhotští 2,4 milionu korun.
Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava
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Celostátní deníky

JIŽNÍ MORAVA Sto čtyřicet osm. Tolik chrámů, modliteben a křesťanských sborů se letos zapojí v brněnské diecézi do Noci
kostelů. Již čtvrtý ročník této akce v České republice startuje zítra, na Den dětí. A očekává se, že se ho zúčastní zase víc lidí než
vloni.
Letos se na jižní Moravě k akci připojilo dalších deset kostelů. Brány a vrata všech téměř sto padesáti se otevřou navečer –
někde již v 16 hodin, většinou ale až v šest večer. Akce má za cíl kostely otevřít, proto všechny vstupy i doprovodné programy
budou zdarma.
Po celý večer se budou moct návštěvníci v kostelích zapojit do aktivit, které si pro ně připravili sami farníci. A je z čeho vybírat.
Foto: Kostely na jižní Moravě se zítra otevřou ještě před západem slunce.
Foto: MF DNES
Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava
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Již zítra se otevřou některé kostely, modlitebny, kaple, zvonice a další církevní památky, které nebývají běžně přístupné. V
rámci Noci kostelů 2012 bude v některých svatostáncích pro zájemce připraven i doprovodný program. Nebudou chybět zpěvy a
společné modlitby, někde se chystá i promítání fotografií či komentované prohlídky jindy uzavřených míst.
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Bořetice – Do celostátního projektu Noc kostelů se letos poprvé zapojí i bořetický barokní kostel svaté Anny. Páteční rogram
akce bude mít lidem co nabídnout.
"Celý program začíná už v sedmnáct hodin v parku u kostela a bude zaměřený převážně na děti, které v tento den slaví svůj
svátek," informovala organizátorka Veronika Nováková.
Ale ani dospělí nepřijdou zkrátka. "Pro ně je připravená výstava starobylých ornátů a knih, ochutnávka mešních vín a klášterních
produktů či přírodní kosmetiky a bylinných čajů. Noční adorace při svíčkách se scholou Deo Gratias, beseda s prezidentem
České katolické charity, komentovaná prohlídka věže a střechy kostela a další," vyjmenovala. Začátek Noci kostelů oznámí v
šest hodin večer zvonění všech zvonů a trubač, který zatroubí přímo z věže kostela.

Od dvacáté hodiny vystoupí ve svícemi osvětleném kostele Pavel Žalman Lohonka a spol. "Český folkový písničkář se svými
přáteli se rozhodli svým benefičním koncertem podpořit veřejnou sbírku na podporu bořetického kostela, která byla vyhlášena
již začátkem loňského roku," uvedla organizátorka.
Na konto sbírky na opravy barokního kostela svaté Anny poputuje i dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje výrobků a knih.
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Noc kostelů v Čelákovicích
Čelákovice – I čelákovické kostely se připojí v pátek 1. června kNoci kostelů. V Husově sboru otevřou v 18 hodin, následuje
komentovaná prohlídka, pěvecké vystoupení Lenky Švestkové a varhanní koncert Milana Janouška. Kostel Nanebevzetí Panny
Marie zahájí program mší svatou, následuje přednáška P. Richarda Scheucha o opravách kostela, hudební vystoupení
dětí,koncert písničkáře Karla Vepřeka a literárně hudební pásmo.
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PETRA OPLETALOVÁ
Olomoucko
Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj

Noc kostelů, ke které se v Olomouckém kraji připojí sedmadevadesát kostelů, kaplí i modliteben, připadá na zítřek
Olomoucký kraj – Koncerty, divadelní vystoupení i prohlídky jindy zavřených míst nabídne tradiční Noc kostelů. Letos připadá
na pátek 1. června, v Olomouckém kraji se zapojí osm církví, otevřeno bude celkem sedmadevadesát kostelů, kaplí a
modliteben.
Na Olomoucku najdou návštěvníci otevřené dveře u šestatřiceti kostelů v jedenácti městech a obcích. "V katedrále svatého
Václava program začíná už v 15 hodin. Nabídne akce pro menší děti v kapitulních zahradách a pro větší děti uvnitř katedrály,
koncerty žáků ZUŠ Žerotín na flétny či harfu nebo varhanní koncerty," uvedl Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého. Od
19 hodin se zájemci mohou setkat s dómským farářem Ladislavem Švirákem nebo si zalistovat v liturgických knihách. "Po celý
večer si lze prohlédnout největší zvon Moravy nebo navštívit mauzoleum olomouckých biskupů. Komentovaná prohlídka kostela
svatého Michala začíná v 18, 20 a 22 hodin. V mezičase je možné si prohlédnout bohoslužebné předměty nebo se zaposlouchat
do varhanního koncertu," dodal.
Pestrý program si připravili i v okolních obcích Olomoucka. Potřetí přivítají návštěvníky i ve Šternberku. "Letošní ročník je
výjimečný tím, že jsme se rozhodli program udělat ve spolupráci se základní uměleckou školou. Podtitul je Andělská noc, děti ze
základní umělecké školy i mladí na gymnáziu nám udělali výtvarné pojetí andělů," řekl koordinátor Noci kostelů ve Šternberku
Marián Marghold. Tamní kostel Zvěstování Panny Marie tak nabídne například putování za anděly, komentovanou prohlídku
varhan, možnost zalistovat si v různých vydáních Bible či vystoupení šternberského Komorního chrámového sboru. Na
Prostějovsku bude k hlavním lákadlům patřit projížďka v kočáře. "Bude z Muzea historických kočárů z Čech pod Kosířem. Kočár
bude jezdit za každého počasí. Kapacita je omezená, uveze jen pět lidí," uvedla prostějovská koordinátorka Jana Tobolová.
Z okresu Přerov se zapojí dvaadvacet kostelů a kaplí ve čtyřech městech a pěti obcích. "V Přerově to bude celkem sedm objektů
čtyř církví. V kostele svatého Vavřince se návštěvníci mohou těšit například na vystoupení místní scholy, přednášku o historii
kostela, čtení Markova evangelia nebo zamyšlení přerovského faráře na téma Křesťan a majetek," uvedl Jiří Gračka.

Celkem jednadvacet kostelů a kaplí bude k dispozici v patnácti městech a obcích na Šumpersku. Program v šumperském kostele
Jana Křtitele zahájí v 17.50 slavnostní zvonění a po něm mše svatá. "Návštěvníci si poté mohou prohlédnout kostel, vystoupit na
věž nebo zhlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných předmětů. Ve 21.45 začíná koncert židovských písní v podání místní
skupiny Avonotaj. Program zakončí duchovní slovo," sdělil Gračka.
Podrobný program včetně časů jednotlivých událostí najdete na www.nockostelu.cz.
Foto:

Noc kostelů nabídne pestrý kulturní program
Zdroj:
Datum vydání:
Odkaz:
Ročník:
Číslo:
Strana:
Autor:
Rubrika:
Oblast:

Pelhřimovský deník
31.5.2012
http://www.pelhrimovsky.denik.cz/
11
127
3
JAN MAZANEC
Zpravodajství
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Pelhřimovsko – Celostátní páteční akce Noc kostelů má kromě jiného za cíl do českých chrámů přilákat i lidi, kteří do nich běžně
nezavítají. Tomu odpovídá i program, který si řada farností na Pelhřimovsku přichystala.
V kostele svatého Bartoloměje v Pelhřimově akce začíná v 19 hodin chvílí modlitby, po které zahraje varhaník Jiří Váňa. V osm
hodin představí oltář a práce na něm restaurátor Jaroslav Benda, kterého o půl deváté vystřídá Josef Hejda s vysvětlením
křesťanské ikonografie.
Následuje vystoupení skupiny HUSA Band a promítnutí filmu. Po setmění mohou zájemci vystoupit na věž.
"Myslím, že každý si najde to, co ho může oslovit – ať už se chce dozvědět zajímavé věci přímo o kostele, anebo jen tak
posedět v tichu," vysvětluje pelhřimovský vikář Jaromír Stehlík, který bude od osmi hodin v kapli Panny Marie u nádraží k
dispozici těm, kteří se na něco chtějí zeptat kněze.
Na Kalvárii bude od osmi večer výstava Křížek v polích a prohlídka kostela při svíčkách, v kapli svaté Anny zahájí v 18.30 hodin
Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce výstavu o osudu a případné budoucnosti objektu.
VPacově propojili Noc kostelů se zítřejším Dnem dětí, kterým v kostele sv. Michaela Archanděla od 14.30 hodin nabízejí
Cestování po zeměkouli, doplněné venku hrami, zpíváním a opékáním špekáčků. Zmíněným kostelem po mši v 18 hodin zájemce
provede v 19.30 Vlastimil Simota, který zároveň v 16.30 má na starosti komentovanou prohlídku kostela sv. Václava. V
Michaelovi následuje ve 21.15 hodin vystoupení farní scholy Bona Fide a Malého Slavíka.
Vazbu na Den dětí mají i v Horní Cerekvi, kde program začíná v 17 hodin."Kromě prohlídky kostela očima dětí zahraje dětské
misijní klubko divadlo o milosrdném Samaritánovi a zazpívá místní schola," vysvětluje farář Václav Šika. Večer doplní čtení z
Bible o Josefu Egyptském.
Polévka i filmy
V klášteře v Želivě promítnou v 19 hodin dětem film Ježíš a po něm pro ně přichystali Dětskou chrámovou stezku. Od 19 hodin
si zde zájemci mohou prohlédnout zvonici a slavné Santiniho stropy z míst, kam se běžný návštěvník kláštera nedostane.
V Božejově je díky národnosti zdejšího faráře Gottschalka Karola Lovaše program výrazně slovenský. V 19 hodin budou besedu
s někdejším místopředsedou federální vlády Jozefem Mikloškem prokládat francouzské šansony slovenské skupiny Pas de Pitié.
V půl desáté se bude promítat film Legenda o lietajúcom Cypriánovi, který popisuje netradiční příběh z kláštera, a před ním
božejovský farář příchozí pohostí polévkou kapustnicí.
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KATEŘINA KVASNIČKOVÁ, PAVEL KORELUS
Plzeňsko
Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj

Tradiční Noc kostelů přichystala velmi pestrý program, letos zaměřený také na děti
Plzeňsko – Desítky kostelů, kaplí i modliteben z Plzeňska očekávají zítra noční návštěvníky. Svatostánky všeho druhu se
připojily k celorepublikové akci Noc kostelů. "V letošním roce se přihlásilo 122 kostelů z celé Plzeňské diecéze. Je to o čtyřicet
více než v loni," vypočítává organizátorka akce Majka Lachmanová.
V pořadí čtvrtý ročník akce chystá nejen tradiční komentované prohlídky kostelů, ale také workshopy, koncerty či divadelní
představení a několik novinek. "Protože Noc kostelů vychází právě na Den dětí, rozhodli jsme se akci koncipovat i s ohledem na
děti a celé rodiny," říká Lachmanová. Hlavním lákadlem by se tak měly stát poutnické schránky umístěné ve čtrnácti kostelech
po Plzni a nejbližším okolí. "Zájemci budou muset odpovědět na jednoduchý kvíz, na jehož základě najdou kód k otevření
schránky. V ní naleznou samolepku, kterou si nalepí na speciální arch a postupně si tak seskládají mozaiku," popisuje putování
za poklady páter Krzystof Dedek z plzeňského biskupství.
Od katedrály sv. Bartoloměje v Plzni bude opět jezdit kyvadlová autobusová doprava, aby zájemci zvládli zhlédnout i odlehlejší
kostely.
Tradičně velké množství kostelů se otevře na severním Plzeňsku i v Plzniměstě. Na Plznijihu se do akce stejně jako na
Tachovsku zapojí pouze pět míst.
K letošnímu ročníku se s kostelem sv. Ambrože na Vícově přidaly třeba jihoplzeňské Přeštice. "Naše pozvání dokonce přijal i sbor
nesoucí stejné jméno jako vícovský kostel, tedy komorní pěvecké sdružení Ambrosius, z východních Čech," zve Dana Hanušová,
vedoucí přeštického odboru školství, kultury a památkové péče.
Poprvé se k ostatním připojí i kostel sv. Jana Křtitele stojící v severoplzeňském Ostrovci. K návštěvě láká koncertem známé
zpěvačky. "Hlavním bodem naší Noci kostelů bude vystoupení Lenky Dusilové, která by k nám mohla přilákat hodně lidí. Její
hodinový koncert začne v 19:00 hodin," podotkl pořadatel Jan Moravec.
Podle Davida Růžičky z plzeňského Národního památkového ústavu nepřijdou ani památky zkrátka. V klášteře Plasy bude kromě
programu v kostele Nanebevzetí Panny Marie také nasvícena kapitulní síň a meditační kaple sv. Bernarda v konventu.
Manětínským kostelem sv. Jana Křtitele zase návštěvníky provede zástupkyně kastelána tamního zámku Eva Kovaříková.
Seznámí je rovněž se životem světců, jejichž ostatky jsou v Manětíně uloženy," dodal Růžička.
Plzeňjih Dobřany, kostel sv. Mikuláše; Dobřany, kostel sv. Víta; Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla; Chotěšov, klášterní kostel
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; Vícov, kostel sv. Ambrože Plzeňsever Březín, kostel sv. Bartoloměje; Dolní Bělá, kostel Povýšení
sv. Kříže; Druztová, kaple sv. Jana Nepomuckého; Druztová, kostel sv. Maří Magdalény; Chotíkov, kostel Povýšení sv. Kříže;
Kaznějov, kaple sv. Jana Křtitele; Kozojedy, kostel sv. Mikuláše; Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla; Křečov, kostel sv. Petra a
Pavla; Manětín, kostel sv. Jana Křtitele; Mladotice, kostel CČSH; Mladotice, kostel Jména Panny Marie; Nečtiny, kostel sv.
Jakuba Staršího; Plasy, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie; Potvorov u Kralovic, kostel sv. Mikuláše; Rabštejn nad Střelou,
kostel Panny Marie Sedmibolestné; Rochlov u Nýřan, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie; Strážiště, kostel sv. Martina;
ÚněšovČíhaná, kostel sv. Václava; Úněšov, kostel sv. Prokopa; Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha; VelečínOstrovec, kostel sv. Jana
Křtitele; Žebnice, kostel sv. Jakuba Většího
Plzeňměsto Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy; Chrást, modlitebna ČCE; PlzeňBory, kostel sv. Jana
Nepomuckého; PlzeňDoubravka – kostel sv. Jiří; PlzeňDoudlevce, kaple sv. Maxmiliána Kolbeho, Památník obětem zla; PlzeňLitice, kostel sv. Petra a Pavla; PlzeňLobzy, kostel sv. Martina a Prokopa; PlzeňLochotín, ECM Plzeň 1Lochotín; Plzeň Roudná,
kostel Všech svatých; PlzeňSkvrňany, kostel CASD; Plzeň Slovany, kaple Hospice sv. Lazara; PlzeňSlovany, kostel Panny Marie
Růžencové; PlzeňSlovany, kostel sv. Mikuláše; Plzeň, ECM Sbor Maranatha; Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje; Plzeň, kostel
Korandova sboru ČCE; Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie; Plzeň, kostel západního sboru ČCE; Plzeň, pravoslavný chrám sv.
Anny; Plzeň, sbor Kristova kříže; Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie
Foto: ZAJÍMAVÝ VEČERNÍ PROGRAM nabídne návštěvníkům celá řada kostelů v celé plzeňské diecézi.
Foto: Krzystof Dedek
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Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj

Foto: Eva Sladká, Plzeň Do katedrály zajdu, kdykoliv jdu přes náměstí. Na výletech je kostel první místo, které si prohlédnu.
Foto: Jakub Jirásek, Hlince Do kostela chodím, jen když musím, a to většinou pracovat a opravovat. Jsou to hezké stavby.
Foto: Irena Šilingová, Přešticko Naposledy dnes (včera – pozn. red.). Byla jsem u františkánů a v katedrále. Jsem věřící a na
mše chodím pravidelně.
Foto: MarekLukeš, Plzeň Nechodím do kostela, protože jsem bez vyznání. Akce jako je třeba Noc kostelů ale podporuji.
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Miloslav Hradil, Vlasta Hradilová
Střední a výchdní Morava
Právo - střední a východní Morava
Celostátní deníky

Celkem 184 kostelů, kaplí či modliteben osmi církví budou moci navštívit zájemci v pátek při letošní Noci kostelů na území
olomoucké římskokatolické arcidiecéze, které zahrnuje kromě Olomouckého a Zlínského kraje také části krajů Jihomoravského a
Pardubického.
"Smyslem akce je otevřít církevní objekty netradičním způsobem pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do nich jinak nepřišli,"
řekl Právu mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Některé z objektů jsou podle něj navíc veřejnosti přístupné jen
příležitostně.
"Nově se v nabídce objeví například kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži, kaple kroměřížského Arcibiskupského zámku či kostel
sv. Marie Magdalény v Přerově-Předmostí. Poprvé se také do akce zapojí i poutní místo Zašová u Valašského Meziříčí,"
poznamenal mluvčí.
Největší nabídka v Olomouckém kraji
Příchozí se na některých místech mohou těšit i na doprovodný program, koncerty, hry pro děti, výstavy, divadelní představení
či prohlídky v dobových kostýmech a komentované prohlídky. Největší nabídku budou mít lidé v Olomouckém kraji, kde bude
otevřeno 97 kostelů, kaplí a modliteben, o 14 více než loni. Jen na Olomoucku jich bude otevřeno v jedenácti městech a obcích
36. V olomoucké katedrále sv. Václava začne program již v 15 hodin.
"Nabídne například akce pro menší děti v kapitulních zahradách, pro větší děti uvnitř katedrály, koncerty žáků ZUŠ Žerotín nebo
večerní varhanní koncerty. Po celý večer si zájemci budou moci prohlédnout největší zvon Moravy nebo navštívit mauzoleum
olomouckých biskupů," uvedl Gračka.
Lidé budou moci zavítat mj. i do biskupské kaple v olomouckém arcibiskupském paláci, která je otevřena každoročně právě jen
na Noc kostelů. "Zároveň bude možné za snížené vstupné absolvovat noční prohlídku reprezentativních sálů paláce,"
poznamenal mluvčí.

Do Noci kostelů se letos poprvé zapojí i hrad Šternberk, kde budou od 14 do 22 hodin probíhat speciální komentované prohlídky
hradní kaple. Ve 21 hodin v ní zazní i skladby 16. a 18. století v podání souboru Hanel Collegium.
V Prostějově budou moci lidé přijít mj. do kostela Povýšení sv. Kříže na Filipcově náměstí či do Husova sboru na Demelově ulici,
kde se pro ně otevřou i katakomby. V Přerově se do akce zapojí mj. katolický kostel sv. Vavřince, pravoslavný chrám sv. Cyrila a
Metoděje, kostel Českobratrské církve evangelické či kostel sv. Michala na Šířavě. V Šumperku otevřou například kostel sv. Jana
Křtitele. Ve Zlíně to bude například kostel sv. Filipa a Jakuba na Sadové ulici či kostel Českobratrské církve evangelické na
Slovenské ulici.
Na dalších místech budou moci zájemci zavítat mj. do kostela sv. Mořice a do pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v
Kroměříži, do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodu či do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně.
Podrobný program najdou zájemci na webových stránkách www.nockostelu.cz. Zatímco při předloňské premiérové Noci kostelů
zavítalo do objektů v celé arcidiecézi bezmála 40 tisíc lidí, loni jich už bylo zhruba 62 tisíc.
Mutace - Právo - střední a východní Morava
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VPO, ČTK
Jižní Morava - Vyšočina
Právo - jižní Morava - Vysočina
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Čtvrtý ročník celorepublikové akce Noc kostelů nabídne v rámci Brněnské diecéze vstup do 148 kostelů a modliteben včetně
kostela sv. Josefa, do kterého bylo dosud možné nahlédnout jen klíčovou dírkou.
Mimořádně otevřena bude také unikátní kaple Nanebevzetí Panny Marie v blízkosti hradu Veveří. 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.
Letošní ročník připadá na Den dětí, většina farností si proto připravila i speciální program pro nejmladší návštěvníky.
"V brněnské katedrále svatého Petra a Pavla se bude konat divadelní představení Malý princ, které nacvičily děti z farnosti,
později na něj naváže hra Namaluj mi beránka. Téma Malého prince si jistě užijí i dospělí," přiblížil program Jan Jonáš Zaplatil,
kostelník z katedrály.
Kromě návštěvy samotných chrámových prostor nebo prohlídky varhan bude možné vystoupat i do kostelních věží, které
mimořádně zpřístupní i kostel sv. Jakuba, jehož věž se tyčí do výšky šestadevadesáti metrů.
"Přestože je nutné se připravit na opravdu dlouhé fronty, na prohlídku věží se určitě vyplatí počkat," řekl Roman Kubín, ředitel
Pastoračního střediska brněnské diecéze.
Kromě sv. Jakuba své věže otevře i Petrov, z mimobrněnských kostelů pak Letovice, Pozořice nebo Pasohlávky. Popularita této
mezinárodní akce stoupá i na Vysočině.
V Telči se otevře pět církevních objektů. Loni, kdy se v tomto městě konala Noc kostelů poprvé, přišlo zhruba 500 návštěvníků.
"Letos jsme otevřeli další dva kostely – kapli ve Štěpnici a kapli svaté Anny na hřbitově," řekl pořadatel Martin Kohoutek. V
telčském kostele Jména Ježíš je součástí večerního programu přehlídka kostelní módy – kněžských rouch i liturgických
předmětů. V kostele svaté Anny lidé uvidí i historická kněžská roucha z tamní fary.
Poprvé bude Noc kostelů v Zahrádce na Havlíčkobrodsku, kde je kostel svatého Víta jedinou památkou na městečko zbourané
při stavbě vodárenské nádrže Švihov. Bude tam koncert, výstava ke 110. výročí narození kněze Josefa Toufara a představení
výsledků nedávného archeologického průzkumu.

Do prvního ročníku akce se v ČR zapojilo čtyřiatřicet kostelů, letos to je už 1229. Noc kostelů, která vznikla v sousedním
Rakousku, se postupně rozšířila i na Slovensko a letos se poprvé kostely otevřou veřejnosti i v Estonsku.
--Do prvního ročníku akce se v České republice zapojilo čtyřiatřicet kostelů, letos to je už 1229
Foto: Do čtvrtého ročníku Noci kostelů se zapojí i brněnská dominanta, katedrála svatého
Petra a Pavla. Foto Veronika Pořízková
Mutace - Právo - jižní Morava - Vysočina
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Noc kostelů, ke které se v Olomouckém kraji připojí sedmadevadesát kostelů, kaplí i modliteben, připadá na zítřek
Olomoucký kraj – Koncerty, divadelní vystoupení i prohlídky jindy zavřených míst nabídne tradiční Noc kostelů. Letos připadá
na pátek 1. června, v Olomouckém kraji se zapojí osm církví, otevřeno bude celkem sedmadevadesát kostelů, kaplí a
modliteben.
Na Olomoucku najdou návštěvníci otevřené dveře u šestatřiceti kostelů v jedenácti městech a obcích. "V katedrále sv. Václava
program začíná už v 15 hodin. Nabídne akce pro menší děti v kapitulních zahradách a pro větší děti uvnitř katedrály, koncerty
žáků ZUŠ Žerotín na flétny či harfu nebo varhanní koncerty," uvedl Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého.
Od 19 hodin se zájemci mohou setkat s dómským farářem Ladislavem Švirákem nebo si zalistovat v liturgických knihách. "Po
celý večer si lze prohlédnout největší zvon Moravy nebo navštívit mauzoleum olomouckých biskupů. Komentovaná prohlídka
kostela sv. Michala začíná v 18.00, 20.00 a 22.00. V mezičase je možné si prohlédnout bohoslužebné předměty nebo se
zaposlouchat do varhanního koncertu," pokračoval.
Pestrý program si připravili i v okolních obcích Olomoucka. Potřetí přivítají návštěvníky i ve Šternberku. "Letošní ročník je
výjimečný tím, že jsme se rozhodli program udělat ve spolupráci se základní uměleckou školou. Podtitul je Andělská noc, děti ze
základní umělecké školy i mladí na gymnáziu nám udělali výtvarné pojetí andělů," řekl koordinátor Noci kostelů ve Šternberku
Marián Marghold. Tamní kostel Zvěstování Panny Marie tak nabídne například putování za anděly, komentovanou prohlídku
varhan či možnost zalistovat si v různých vydáních Bible.
Na Prostějovsku bude k hlavním lákadlům patřit projížďka v kočáře. "Bude z Muzea historických kočárů z Čech pod Kosířem.
Kočár bude jezdit za každého počasí. Kapacita je omezená, uveze jen pět lidí," uvedla prostějovská koordinátorka Jana
Tobolová.
Z okresu Přerov se zapojí dvaadvacet kostelů a kaplí ve čtyřech městech a pěti obcích. "V Přerově to bude celkem sedm objektů
čtyř církví. V kostele svatého Vavřince se návštěvníci mohou těšit například na vystoupení místní scholy, přednášku o historii
kostela, čtení Markova evangelia nebo zamyšlení přerovského faráře na téma Křesťan a majetek," uvedl Jiří Gračka.
Celkem jednadvacet kostelů a kaplí bude k dispozici v patnácti městech a obcích na Šumpersku. Program v šumperském kostele
sv. Jana Křtitele zahájí v 17.50 slavnostní zvonění a po něm mše svatá. "Návštěvníci si poté mohou prohlédnout kostel,
vystoupit na věž nebo zhlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných předmětů," sdělil Gračka.
Podrobný program zájemci najdou na webu www.nockostelu. cz.

"V Přerově to bude celkem sedm objektů čtyř církví. V kostele svatého Vavřince se návštěvníci mohou těšit například na
vystoupení místní scholy, přednášku o historii kostela, čtení Markova evangelia nebo zamyšlení přerovského faráře na téma
Křesťan a majetek." Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého
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Slovácko – Mimořádnou možnost mají lidé, kteří by si chtěli prohlédnou kostely v nočních hodinách. Užzítra se totiž v České
republice, ale i v řadě evropských států, koná takzvaná Noc kostelů. Na Slovácku se do akce, během které budou lidé moct
navštívit ve svatostáncích i místa, jež nejsou běžně přístupná, zapojí desítka kostelů.
"Umožníme například prohlídku půdy, prostoru u zvonu i jiných míst. Už v těchto dnech kostel důsledně uklízíme. Potěšil nás
zájem školáků, ale i pomoc starostů obcí a složek, které v obcích působí," poznamenal páter bílovické a březolupské farnosti
Josef Říha.
Na Slovácku budou v rámci této mimořádné akce přístupné kostely v Bílovicích, Bojkovicích, Březolupech, Kunovicích, Ostrožské
Lhotě, Uherském Brodu a Uherském Ostrohu.
Některé farnosti, například ta Uherskohradišťská, se do Noci kostelů nezapojily. "My máme podobnou akci, která se koná při
příležitosti svěcení kostela 30. června. Proto jsme se do Noci kostelů nezapojili. Absolvovali bychom tak dvě stejné akce během
krátké doby," vysvětlil hradišťský farář Ján Turko.
Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory,
krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více
než pět tisíc programů. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde se také v roce 2005 konala
prvníNoc kostelů – "Lange Nacht der Kirchen". Touto zahraniční zkušeností se inspirovali pořadatelé v České republice a v roce
2009 poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do otevřených kostelů.
--Zúčastněné kostely na Slovácku Bílovice kostel Narození sv. Jana Křtitele Bojkovice kaple Povýšení sv. Kříže Bojkovice kostel sv.
Vavřince Březolupy kostel Nanebevzetí Panny Marie Kunovice kostel sv. Petra a Pavla Ostrožská Lhota kostel sv. Jakuba staršího
Uherský Brod chrám Mistra Jana Husa – CČSH Uherský Brod klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie Uherský Brod kostel
Neposkvrněného početí P. Marie Uherský Ostroh kostel sv. Ondřeje
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Noc kostelů, ke které se v Olomouckém kraji připojí sedmadevadesát kostelů, kaplí i modliteben, připadá na zítřek

Olomoucký kraj – Koncerty, divadelní vystoupení i prohlídky jindy zavřených míst nabídne tradiční Noc kostelů. Letos připadá na
pátek 1. června, v Olomouckém kraji se zapojí osm církví, otevřeno bude celkem sedmadevadesát kostelů, kaplí a modliteben.
Na Olomoucku najdou návštěvníci otevřené dveře u šestatřiceti kostelů v jedenácti městech a obcích. "V katedrále sv. Václava
program začíná už v 15 hodin. Nabídne akce pro menší děti v kapitulních zahradách a pro větší děti uvnitř katedrály, koncerty
žáků ZUŠ Žerotín na flétny či harfu nebo varhanní koncerty," uvedl Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého.
Od 19 hodin se zájemci mohou setkat s dómským farářem Ladislavem Švirákem nebo si zalistovat v liturgických knihách. "Po
celý večer si lze prohlédnout největší zvon Moravy nebo navštívit mauzoleum olomouckých biskupů. Komentovaná prohlídka
kostela sv. Michala začíná v 18.00, 20.00 a 22.00. V mezičase je možné si prohlédnout bohoslužebné předměty nebo se
zaposlouchat do varhanního koncertu," pokračoval.
Pestrý program si připravili i v okolních obcích Olomoucka. Potřetí přivítají návštěvníky i ve Šternberku. "Letošní ročník je
výjimečný tím, že jsme se rozhodli program udělat ve spolupráci se základní uměleckou školou. Podtitul je Andělská noc, děti ze
základní umělecké školy i mladí na gymnáziu nám udělali výtvarné pojetí andělů," řekl koordinátor Noci kostelů ve Šternberku
Marián Marghold. Tamní kostel Zvěstování Panny Marie tak nabídne například putování za anděly, komentovanou prohlídku
varhan, možnost zalistovat si v různých vydáních Bible či vystoupení šternberského Komorního chrámového sboru. Na
Prostějovsku bude k hlavním lákadlům patřit projížďka v kočáře. "Bude z Muzea historických kočárů z Čech pod Kosířem. Kočár
bude jezdit za každého počasí. Kapacita je omezená, uveze jen pět lidí," uvedla prostějovská koordinátorka Jana Tobolová.
Z okresu Přerov se zapojí dvaadvacet kostelů a kaplí ve čtyřech městech a pěti obcích. "V Přerově to bude celkem sedm objektů
čtyř církví. V kostele svatého Vavřince se návštěvníci mohou těšit například na vystoupení místní scholy, přednášku o historii
kostela, čtení Markova evangelia nebo zamyšlení přerovského faráře na téma Křesťan a majetek," uvedl Jiří Gračka.
Celkem jednadvacet kostelů a kaplí bude k dispozici v patnácti městech a obcích na Šumpersku. Program v šumperském kostele
sv. Jana Křtitele zahájí v 17.50 slavnostní zvonění a po něm mše svatá. "Návštěvníci si poté mohou prohlédnout kostel,
vystoupit na věž nebo zhlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných předmětů. Ve 21.45 začíná koncert židovských písní v podání
místní skupiny Avonotaj. Program zakončí duchovní slovo," sdělil Gračka.
Podrobný program včetně časů jednotlivých událostí zájemci najdou na webu www.nockostelu.cz.
NOC KOSTELŮ 2012 - KAM SE MŮŽETE VYDAT NA NOČNÍ PROHLÍDKU?
OLOMOUCKO Bukovany, kostel sv. Antonína Paduánského Hlubočky, kostel Božského Srdce Páně Hněvotín, kostel sv. Leonarda
Hnojice, kostel Panny Marie Nanebevzaté Jívová, kostel sv. Bartoloměje Litovel, kaple sv. Jiří Litovel, kostel sv. Marka OlomoucČernovír, Sbor Prokopa Holého Olomouc-Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc-Nová Ulice, kostel P. Marie Pomocné
Olomouc-Svatý Kopeček, bazilika Navštívení Panny Marie Olomouc, biskupská kaple P. Marie v arcibiskupském paláci Olomouc,
Husův sbor Olomouc, kaple Božího milosrdenství – ACHO Olomouc, kaple Nejsvětější Trojice Olomouc, kaple sv. Anny Olomouc,
kaple sv. Jana Sarkandra Olomouc, katedrála sv. Václava Olomouc, kostel Českobratrské církve evangelické Olomouc, kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné Olomouc, kostel sv. Kateřiny Olomouc, kostel sv.
Michala Olomouc, kostel sv. Mořice Olomouc, kostel Zvěstování Páně – kapucínský Olomouc, modlitebna Apoštolské církve
Olomouc, modlitebna Církve bratrské Olomouc, pravoslavný chrám sv. Gorazda Senice na Hané, kostel sv. Maří Magdalény
Šternberk, hradní kaple sv. Jiří Šternberk, klášterní kaple sester klarisek-kapucínek Šternberk, kostel Zvěstování Panny Marie
Šternberk, modlitebna farního sboru Evangelické církve Tršice, kostel Narození Panny Marie Uničov, chrám Sv. Vzkříšení Uničov,
kostel Nanebevzetí Panny Marie Velká Bystřice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
PŘEROVSKO Drahotuše, kostel sv. Vavřince Hranice, kostel Českobratrské církve evangelické Hranice, kostel Stětí sv. Jana
Křtitele Lipník nad Bečvou, kaple sv. Josefa Lipník nad Bečvou, kaple sv. Petra Lipník nad Bečvou, kaple sv. Rocha Lipník nad
Bečvou, klášterní kostel sv. Františka Lipník nad Bečvou, kostel sv. Jakuba Lipník nad Bečvou, sbor Knížete Míru Loukov, kostel
sv. Václava Potštát, farní kostel sv. Bartoloměje Potštát, hřbitovní kostel Panny Marie Nanebevzaté Přerov, kaple sv. Jiří Přerov,
kostel Českobratrské církve evangelické Přerov, kostel sv. Maří Magdalény Přerov, kostel sv. Michala Přerov, kostel sv. Vavřince
Přerov, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje Přerov, sbor Jana Blahoslava Skalička, lesní kaple sv. Teodora Střítež nad
Ludinou, kostel sv. Matouše Vlkoš, kostel sv. Prokopa
PROSTĚJOVSKO Dobromilice, kostel Všech svatých Ivanovice na Hané, modlitebna Apoštolské církve Konice, kostel Narození
Panny Marie Kostelec na Hané, kostel sv. Jakuba staršího Němčice na Hané, kostel sv. Maří Magdalény Ohrozim, kostel sv.
Václava Prostějov-Drozdovice, kaple sv. Anny Prostějov-Krasice, kostel sv. Josefa Prostějov-Vrahovice, kostel sv. Bartoloměje
Prostějov, Husův sbor Prostějov, kaple sv. Andělů Strážných Prostějov, kostel Povýšení sv. Kříže Prostějov, kostel sv. Cyrila a
Metoděje Prostějov, kostel sv. Petra a Pavla Prostějov, modlitebna Českobratrské církve evangelické Tištín, kostel sv. Petra a
Pavla Vícov, kostel sv. Floriána Vranovice u Prostějova, kostel sv. Kunhuty ŠUMPERSKO Brníčko, kostel Narození Panny Marie
Dubicko, kostel Povýšení sv. Kříže Hoštejn, kostel sv. Anny Hrabová, kostel Českobratrské církve evangelické Jedlí, kostel sv.
Jana Křtitele Klášterec, kostel Zvěstování Páně Libina, kostel sv. Jiří Nový Malín, kostel Narození Panny Marie Rapotín, kostel
Nanebevzetí Panny Marie Rohle, kostel sv. Martina Svébohov, kostel Nanebevzetí Panny Marie Šumperk, kaple sv. Barbory
Šumperk, klášterní kostel Zvěstování P. Marie Šumperk, kostel Českobratrské církve evangelické Šumperk, kostel sv. Jana

Evangelisty Šumperk, kostel sv. Jana Křtitele Vikýřovice, modlitebna Bratrské jednoty baptistů Zábřeh na Moravě, kostel sv.
Barbory Zábřeh na Moravě, kostel sv. Bartoloměje Zvole, kostel Neposkvrněného početí P. Marie
Zdroj: www.nockostelu.cz
Foto:
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Šumpersko, Jesenicko – Dlouho do noci bude v pátek 1. června živo ve dvou desítkách kostelů na Šumpersku a Jesenicku. I
zdejší farnosti se připojí k celorepublikové akci Noc kostelů.
Návštěvníci svatostánků se tak například dozvědí zajímavosti o historii chrámů,budousemocipodívatna jindy nepřístupná místa
nebo pro ně budou připraveny koncerty varhanní hudby.
V Šumperku se otevře kostel svatého Jana Křtitele, klášterní kostel či kaple svaté Barbory. Své svatostánky zpřístupní také
Československá církev evangelická nebo starokatolíci.
V největším kostele svatého Jana Křtitele budou od 19 hodin až téměř do půlnoci vystaveny bohoslužebné oděvy a předměty.
Do 21 hodin se budou moci zájemci podívat na věž; v 19.30 a 21.15 se uskuteční komentované prohlídky. S varhanami se
budou moci příchozí seznámit ve 22.30 hodin. V Zábřehu budou otevřené kostely svaté Barbory a farní kostel svatého
Bartoloměje. V druhém jmenovaném se ve 20 hodin uskuteční komentovaná prohlídka, od 21 hodin bude připravený pořad
věnovaný křesťanským svátostem. Ve 22 hodin začne koncert.
V Jeseníku budou moci lidé zavítat do kostela Nanebevzetí Panny Marie a kaple na Průchodní ulici.
Ve farním kostele bude od 18 do 19 hodin připraven krátký koncert jesenického chrámového sboru, pořadatelé veřejnosti krátce
představí historii svatostánku, jeho zvonů a varhan. Libor Kratochvíl zájemce seznámí s vystavenými ikonami a večer zakončí
hra na historické varhany.
V Olomouckém kraji budou moci lidé navštívit téměř sto kostelů celkem osmi církví. Řada z nich přitom není běžně přístupná.
"Smyslem akce je zpřístupnit netradičním způsobem církevní objekty i lidem, kteří by do nich jinak nepřišli," řekl mluvčí
Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.
Seznam otevřených kostelů i kompletní program, který se v každém z nich koná, je zveřejněný na webu www.nockostelu.cz.
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Kostely se otevřou tento pátek 1. června večer. Noc kostelů láká každý rok více zájemců

Teplicko – Neobyčejný zážitek čeká na všechny, kteří tento pátek navštíví večer některý z vybraných kostelů na Teplicku. I u
nás totiž vypukne stále oblíbenější Noc kostelů. V litoměřické diecézi bude od večerních až do nočních hodin pro veřejnost
zpřístupněných 166 církevních objektů. Návštěvníci je mohou navštívit zdarma a zdarma využít také doprovodné programy,
které budou v těchto kostelech, kaplích a modlitebnách probíhat. "Cílem akce je představit křesťanství srozumitelnou a
zajímavou formou a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města. Litoměřická diecéze se k tomuto
projektu připojuje potřetí," uvedla Jana Michálková, tisková mluvčí Biskupství litoměřického.
Letošní novinkou je pexeso připravené speciálně pro Noc kostelů 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. Novinkou je i výtvarná soutěž pro děti
do 15 let na téma "Moje noc kostelů" aneb jak jsme prožili Noc kostelů, co nás nejvíce zaujalo.
V klášterním kostele Nanebevzetí P. Marie v Oseku zahájí na "Noc kostelů" v 18.00 hodin zvoněním zvonů připravený program,
který obsahuje mimo jiné komentovanou prohlídku kláštera a koncert chrámové hudby. Zájemce čeká netradiční prohlídka
kláštera s průvodcem a výstava ornátů.
Kostel církve Československé husitské u rybníka Barbora v Duchcově zahájí Noc kostelů v 18:00 hlasem zvonu, vystoupí
mažoretky a pěvecké sbory. V prostorách kostela bude instalována výstava k 110. výročí kostela a výstava kreseb dětí z MŠ
Osecká.
V průběhu celé akce bude zdarma zpřístupněna vyhlídková věž kostela.
Noc kostelů
Dubí, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Duchcov, kostel CČSH Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla KrupkaBohosudov, Bazilika minor Bolestné Matky Boží Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla Modlany, kostel sv. Apolináře Nová Ves, kaple
sv. Antonína Osek, kostel Nanebevzetí Panny Marie – cisterciácký klášter Rtyně nad Bílinou, kostel sv.
Martina TepliceTrnovany, kostel Božského Srdce Páně Teplice, Beuronská kaple Teplice, evangelický kostel Teplice, kostel Sv.
Bartoloměje Teplice, kostel sv. Jana Křtitele Teplice, modlitebna sboru Církve bratrské Teplice, vězeňská kaple
Foto: Jak vznikla Noc kostelů? Jeden nadšený kostelník si večer před odchodem z kostela pustil meditativní hudbu, zapálil
svíčky a nechal otevřené dveře. Tento počin přilákal kolemjdoucí, pro které následně udělal komentovanou prohlídku.
Foto: Deník/ Archiv
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Duchcov – Noc kostelů na duchcovském zámku se bude konat dne 1. června ve znamení benefičního koncertu zpěvačky a
kytaristky Lenky Filipové Concertino pro Reinerovu fresku a otevření výstavy mapující transfer barokní fresky Václava Vavřince
Reinera ze zrušeného špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie do moderního pavilonu prof. Sokola v zámeckém parku.
U příležitosti vydání klasického kytarového alba Concertino III Lenka Filipová sestavila zcela nový program, který se hodí
zejména do komornějších sálů, divadel, koncertních síní i kostelů. Tento projekt je věnován klasické kytaře, dále nabízí úpravy
lidových písní pro klasickou kytaru a zpěv, keltské balady s irskou harfou a zpěvem, ukázky francouzských šansonů a
samozřejmě Lenčiny nejznámější balady. Kytarový recitál má dva hudební hosty. Lenku doprovodí klavírista Jindřich Koníř a
Sean Barry hrou na akordeon a irskou harfu. Koncert se uskuteční od 19:00 hodin ve Valdštejnském sále zámku jako
připomínka 30. výročí kolaudace Pavilonu pro Reinerovu fresku, ve kterém freska již léta degraduje z důvodu nevhodných
klimatických podmínek. Výtěžek z koncertu bude postoupen do Nadačního fondu pro obnovu Reinerovy fresky a zajištění
vhodných podmínek pro její uchování
Od 21:00 hodin se bude konat vernisáž výstavy Ve věci REINERFRESKA, jež zmapuje transfer fresky V. V. Reinera Nanebevzetí
Panny Marie z duchcovského špitálního kostela. Ten musel v roce 1958 ustoupit rozpínavosti zamýšlené povrchové těžby uhlí v
zámecké zahradě. Vernisáž výstavy bude spojena s autogramiádou Lenky Filipové přímo pod freskou V. V. Reinera v pavilonu v
zámeckém parku. "Koncert Lenky Filipové je po loňské výstavě obrazů Karla Gotta další akcí benefičního projektu Reinerovy

fresky, jehož ambicí je přispět k záchraně vzácné kulturní památky a její uchování příštím generacím", upozorňuje kastelán
zámku Marian Hochel. Správa zámku v Duchcově u této příležitosti připravila logo nadačního projektu Reinerovy fresky, jež se
bude objevovat na propagačních materiálech všech benefičních akcí souvisejících s podporou Reinerovy fresky.
Záštitu nad benefičním koncertem Lenky Filipové Concertino pro Reinerovu fresku ve Valdštejnském sále Státního zámku
Duchcov převzala ministryně kultury České republiky Mgr. Alena Hanáková. Vstupenky na koncert Lenky Filipové v ceně 290 Kč
lze zakoupit v pokladně zámku, na vstupenku je možné navštívit i výstavu Reinerovy fresky v pavilonu, jež bude otevřena po

V Noci kostelů ožijí dávné příběhy i tajemství
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V Třebíči se pro návštěvníky otevřou všechny kostely. Včetně pravoslavného, evangelického i Přední synagogy patřící církvi
husitské
Třebíčsko – V pořadí čtvrtá Noc kostelů bude na Třebíčsku zase o něco bohatší. Do letošního ročníku se celkem zapojilo na
patnáct kostelů. K tradičním účastníkům se přidali noví. Letos poprvé přivítá návštěvníky kostel svatého Petra a Pavla v Trnavě,
svatého Jiljí v Moravských Budějovicích a Všech svatých v Mohelně. Mimořádně bude pro zájemce otevřena zámecká kaple
svatého Václava v Náměšti nad Oslavou.
Noci kostelů se letos nezúčastní chrám svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou a zavřený zůstane i kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Rouchovanech. "Domluvili jsme se s kolegy z Moravských Budějovic, že se v pořádání Noci kostelů budeme
střídat," nastínil jaroměřický farář Jan Kovář. Podobné to bude v Rouchovanech. Noc kostelů se ve farnosti konat bude, jen o
kousek dál, ve Višňovém.
"Letos je těch akcí v Rouchovanech naplánována celá řada. Od oslav dobrovolných hasičů až po biřmování, proto jsem se
rozhodl Noc kostelů přesunout v rámci farnosti do Višňového," vysvětlil rouchovanský farář František Nechvátal.
Úplně poprvé se budou moci návštěvníci podívat na Trnavu z věže kostela svatého Petra a Pavla. A nejen to. Připravena je
soutěž pro děti, chybět nebude povídání o historii kostela a zpívání s farní scholou.
"O historii kostela bude ve dvou vstupech povídat obyvatel Trnavy pan Široký. Připravenu máme zajímavou výstavu fotografií a
dokumentů mapující historii i rekonstrukci kostela, které nám zapůjčili lidé ze vsi. Jsou mezi nimi unikáty ze začátku minulého
století," přiblížil rudíkovský farář Václav Knotek.
Nejbohatší program z třebíčských chrámů nabízí kostel svatého Martina v Třebíči. Přístupné budou také kostely pravoslavné,
evangelické a husitské. Noc kostelů se uskuteční v pátek 1. června, vstup je všude volný.
Výběr zajímavých pořadů v rámci Noci kostelů 2012 na Třebíčsku
MOHELNO kostel Všech svatých 16.50 zvonění 18.00 tvůrčí dílna pro děti 18.00 výstava mešních rouch 18.30 komentovaná
prohlídka kostela a věže 21.00 koncert varhaníků MORAVSKÉ BUDĚJOVICE kostel svatého Jiljí 18.00 uvítání 19.00 divadelní
představení 20.00 kamínky z historie 20.30 ukázka starých ornátů 21. 00 varhanní koncert Po celý večer – výstava liturgických
předmětů, výstava soch z presbytář a prohlídka věže. NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – Zámek kaple svatého Václava od 18 do 22
hodin každou celou hodinu se budou konat komentovaná prohlídka kaple svaté Anny od 18 do 22 hodin možnost
komentovaných prohlídek kostel svatého Jana Křtitele 18.00 komentovaná prohlídka kostela i věže 19.30 vystoupení varhaníků
JEMNICE kostel svatého Jakubu Staršího od 19.30 do 21 hodin program pro děti, historie farnosti kostel svatého Stanislava od
21 do 22 hodin vystoupení chrámového sboru kostel svatého Víta od 22.30 do 23.30 hodin mládež čte z Bible TRNAVA kostel
svatého Petra a Pavla 18.00 zvonění, prohlídka kostela, přístavby a mimořádně i věže 18.45 historie kostela a farnosti TŘEBÍČ
Chrám svatého Václava a Ludmily bazilika svatého Prokopa kostel svatého Martina kostel Nejsvětější trojice kostel Proměnění
páně kostel Českobratrské církve evangelické Přední synagoga – církev Československá husitská
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Třebíč – S krásným úspěchem se v úterý vrátil farář Jiří Dobeš z kláštera dominikánů v Praze. Institut pro obnovu památek tam
vyhlašoval vítěze prvního ročníku soutěže veřejných sbírek na opravy památek.
"Jde o sbírku na stavbu nových varhan v kostele svatého Martina v Třebíči. Na slavnostní vyhlášení jsme vyrazili ve čtyřech v
autě a domů si přivezli druhé místo mezi nejlépe prezentovanými sbírkami a první v hlasování veřejnosti," informoval Dobeš.
Soutěže se celkem účastnilo přes sto různých sbírek z celé republiky. "Hlasů do Ceny veřejnosti přišlo více než dva tisíce a
nejvíce jich získala právě římskokatolická farnost Třebíč se sbírkou na stavbu nových varhan," prohlásil ředitel Institutu pro
památky a kulturu Aleš Kozák.
Zástupci tří nejlepších v kategorii Cena veřejnosti si kromě potlesku při slavnostním vyhlášení výsledků odnesli také finanční
příspěvky ve výši třicet, patnáct a pět tisíc korun do svých sbírek, které stále probíhají. "Hlavním smyslem soutěže je propagovat
veřejné sbírky jako vhodný nástroj financování obnovy památek a inspirovat další organizace a instituce, aby sbírky vyhlašovaly.
Příspěvek do vítězných sbírek pak představuje pro vyhlašovatele motivaci, proč se do soutěže zapojit a udělat něco pro
propagaci své sbírky,” vysvětluje Aleš Kozák.
Farář Jiří Dobeš přiznal, že zpočátku nevěděl, co od soutěže čekat: "Šlo přeci jen o první ročník. Výsledek nás samozřejmě
potěšil. Doufám, že nám to pomůže zase trochu na naši sbírku upozornit."
O dobré práci při prezentaci sbírky hovoří nejen umístění v soutěži, ale také výborně zpracované webové stránky
(www.varhanytrebicmartin.cz), kde lze najít veškeré informace o sbírce i o historii varhan v kostele. "Přispět veřejnost může
pomocí konta 235310302/0300, v kostele nebo koupí svatomartinských oplatek u nás na faře. Potřebujeme vybrat 9,2 milionu
korun. Zatím máme něco přes dva," dodal Dobeš.
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Petra SLANCOVÁ, moderátorka Zpráv:
Už tento pátek si bude moci veřejnost prohlédnout krásu desítek českých kostelů a dalších církevních staveb, a to v rámci
dalšího ročníku akce s názvem Noc kostelů.
Miloš SZABO, organizátor:
Noc kostelů se letos koná 1. června, to už je tento pátek. Začíná už odpoledne, ačkoliv se říká o Noci kostelů, protože letos je
právě Den dětí 1. června, takže jsme to spojili s tím, že jsme připravili nějaké akce pro děti. Akce připravují jednotlivé kostely,
sbory, modlitebny a ta akce otevřených kostelů, otevřených chrámů trvá až do půlnoci. Program je připraven v každém kostele
trochu jiný, vy jste ukazoval už brožuru, která je k dostání v každém kostele, který bude zapojen do této akce. No a už jenom
pozvat lidi, aby neváhali a v pátek vyšli z domova a podívali se po těch krásách, které nejenom Praha, ale celé Česko vlastně
nabízí právě v té sakrální architektuře.
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Šestnáct svatostánků na Znojemsku otevře zítra své brány návštěvníkům. Nejen věřící lidé se tak mohou seznámit s interiéry
kostelů a místy jinak nepřístupnými.
Znojemsko – Proniknutí do tajů řádu Německých rytířů, vybíhání schodů na kostelní věž, jedinečné vystavení sochy Madony z
patnáctého století, prohlídky jinak nepřístupných míst kostelů a varhanní či jazzová hudba. To je jen malá ochutnávka lahůdek,
které nabídne letošní Noc kostelů na Znojemsku.
Kostely otevřou své brány již zítra večer. Návštěvníky čeká ze všeho nejdříve v šest hodin slavnostní vyzvánění zvonů na všech
kostelních věžích, které se Noci kostelů účastní. Znojemský kostel sv. Václava v Louce představí lidem historii Louckého kláštera.
"S historií kostela jako hlavní budovou premonstrátského kláštera seznámí zájemce architekt Lucie Weissová, která je zároveň i
místní varhanicí," zve farář Marian Husek.
Lidem umožní kompletní prohlídku kostela od krypty až po půdu. "Po prohlídce čeká na unavené návštěvníky ochutnávka nejen
mešního vína a pro kostel poněkud netradiční hudba," dodal Husek. Zazní zde třeba latina a jazz.
Seznámení se s řádem Německých rytířů naplánovali pak pracovníci znojemského muzea v Hostěradicích. "Připravila jsem
krátkou přednášku pro děti. Seznámím je s historií rytířského řádu. Opevněné sídlo rytířů bylo kdysi v místech dnešního kostela
a fary. Děti si budou moci osahat a potěžkat zbroj i zbraně," přiblížila archeoložka Alena Nejedlá.
Již loni umožnili v Jaroslavicích vystoupat či vyběhnout na kostelní věž. "Běhali spíše děti, z dospělých návštěvníků jsem byl
jediný, kdo schody zdolal opravdu rychle," vzpomíná farář Jindřich Čoupek.
Kromě oblíbené prohlídky jaroslavické kostelní věže umožní letos návštěvníkům poslechnout si koncert pěveckého sdružení
Vítězslav Novák.
Jedinečnou a mimořádnou šanci prohlédnout si nepřístupnou zámeckou kapli v areálu výchovného ústavu umožní letos lidem ve
Višňové. "Lidé se do ní běžně nedostanou, předpokládám, že o prohlídku bude velký zájem. V místním kostele jsme pak
připravili varhanní koncert a prohlídku kostela," nastínil páter František Nechvátal.
Letos poprvé se zapojily do Noci kostelů i oba svatostánky v Miroslavi. Tedy i katolický kostel. "Programy obou kostelů se
prolínají a začínáme ve čtyři odpoledne. Předpokládám, že velký zájem bude o vystavenou sochu Madony z první poloviny
patnáctého století v katolickém kostele," řekl místostarosta Miroslavi Roman Volf.
Chybět nebude ani varhanní koncert a koncert chrámových sborů. V pátek výjimečně nezazní písně těchto sborů v jejich
domovských kostelích. "Pro Noc kostelů si zpěváci vymění své působiště. Pro nejmenší návštěvníky jsme připravili řadu her a
soutěží," zakončil Volf.
výběr z programu Hostěradice, kostel sv. Kunhuty 18.20 – 19.20 Povídání o rytířích Hrádek u Znojma, kostel sv. Petra a Pavla
18.00 – 19.00 Žesťové kvinteto Bohemia brass Jaroslavice, kostel sv. Jiljí 19.00 – 20.30 Soutěž ve vybíhání schodů na věž
Těšetice, kostel Nejsv. Trojice 20.30 – 21.30 Mosty, koncert spirituální skupiny Vranov nad Dyjí, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.30 – 18.50 Prohlídka varhan Znojmo – kostel sv. Václava v Louce 20.00 – 20.20 Osm století Louckého kláštera v kostce
Zdroj: www.nockostelu.cz
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Připraveny jsou komentované prohlídky, koncerty sborů, mladých umělců i přednášky. Čas bude také na tiché zamyšlení a
modlitbu.
Okres Louny, ČR – Dveře sakrálních památek po celé zemi se opět otevřou v pátek 1. června při příležitosti Noci kostelů.
Výjimkou nebude ani okres Louny, kde se k této akci přidalo čtrnáct svatostánků. Zájem o večerní prohlídky, doprovodný
program nebo pouze o možnost vidět kostely trochu netradičně rok od roku stoupá.
Pořadatelé i letos připravují pro návštěvníky rozmanité kulturní a naučené programy, jež nabídnou zcela jiný pohled na sakrální
architekturu, hudbu, umění i liturgii a v neposlední řadě přiblíží lidem křesťanství. V regionu bude na výběr celá řada
atraktivních cílů.
Bohatý program nabídnou například svatostánky v Lounech. Ten největší, chrám sv. Mikuláše, připravuje například koncert ZUŠ
Louny a chrámového sboru, poskytne prostor k meditaci a večer završí dokonce průvod se svíčkami. Kostel Církve
československé husitské v Lounech připraví kromě jiného výstavu nebo přednášky. Brány dokořán budou mít také kostely
Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků. I tam se příchozí dočkají velmi zajímavého programu.
Jaroslav Bárta bude v kostele sv. Jabuba v Cítolibech hovořit o krásné barokní hudbě, která tam kdysi zněla, a nevyhne se
samozřejmě ani troše historie samotného místa. Minulost a žhavá současnost se naopak setkají v Kryrech. otevřený po dlouhých
sedmi letech. Setkají se členové občanského sdružení za záchranu kostela a přístupná bude dokonce i věž.
Na Podbořansku, konkrétně ve Vroutku, je v plánu loutkové divadlo. Uskutečnit by se mělo pod taktovkou Divadla Bubec v
kostele sv. Jakuba Většího. Kromě toho se můžete těšit i na komentovanou prohlídku či pěvecká vystoupení. K návštěvě bude
lákat i vroutecký
kostel sv. Jana Křtitele. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o Noc kostelů ze Žatecka. Tradičně velmi aktivní budou v Liběšicích.
Tamní kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie nabídne zpěvy, hudbu i mluvené slovo. V prostorách fary bude navíc
připravena tvořivá dílna pro děti a rodiče.
Prakticky všechny sakrální stavby nabídnou i to hlavní, co v dnešní době řada lidí může postrádat – prostor pro tiché zamyšlení
a meditaci.
K Noci kostelů se v okrese Louny připojí také kostel Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech, evangelický kostel v Žatci, kostel
sv. Václava ve Velké Černoci, Husova zvonice v Lenešicích, kostel sv. Vavřince v Černčicích a kostel sv. Antonína Paduánského v
Košticích.
Program Noci kostelů 1. června 2012
Cítoliby, kostel sv. Jakuba 19:00– 19:30 Historie a hudba.
Trochu historie kostela a krásné barokní hudby, která tam svého času zněla – hovoří Jaroslav Bárta.
19:30– 20:30 Ztišení. Čas pro prohlídku kostela a modlitbu.
Kryry, kostel Narození Panny Marie Otevřený kostel po sedmi letech!
20:00 – 24:00 Otevření kostela, setkání se členy občanského sdružení na záchranu kostela 20:00 – 22:00 Zpřístupnění kostelní
věže Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie 16:00– 17:00 Tvořivá dílna pro děti i rodiče ve farním areálu
Výroba dekorací z přírodních materiálů pomocí tavné pistole, zdobení květináčů a různých předmětů ubrouskovou technikou,
vystřihování, lepení, malování barvami, práce s keramickou samotvrdnoucí hmotou 17:00 18:15 Mše svatá za obyvatele obce
Liběšice Hudbou a zpěvem bude doprovázet Poutníčkův sbor 18:30– 19:30 Koncert Poutníčkova sboru 18:30 – 22:00 Tvořivá
dílna pro děti i rodiče ve farním areálu 19:30 – 20:30 Večer světla Komponovaný pořad mluveného slova a hudby 20:30 – 22:00
Tichý kostel prostor pro ztišení, modlitbu, duchovní rozhovor 22:00 – 23:45 Zpívaná adorace s přímluvami 23:45 – 24:00
Modlitba kompletáře Po celý večer bude otevřeno Centrum Svaté Rodiny – prodejna s literaturou, kalendáři, pohlednicemi, CD a
DVD (hudba, filmy, mluvené slovo), svícemi, růženci, soškami a různými náboženskými předměty a výstava fotografií ze života
farnosti Louny, kostel Církve československé husitské 18:00 – 18:05 Zvonění na zvon Jeroným Pražský 18:05 – 18:30 Vernisáž
výstavy Vystavují žáci ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové.
Hudebním vystoupením doprovodí pěvecký sbor.

18:30 – 19:00 Dětský program Soutěž pro děti a rodiče 19:00 – 20:00 Přednáška 20:00 – 21:00 Koncert chrámového sboru
Vystoupí chrámový sbor při kostele CČSH v Lounech pod vedením Mgr. Ivany Derflerové.
21:00 – 22:00 Přednáška 22:00 – 22:30 Tichá modlitba, prohlídky kostela Možnost ztišení, osobní nebo komentované prohlídky
kostela.
22:30 – 23:30 Průvod městem se svíčkami a s prosbami za město Louny Průvod všech účastníků Noci kostelů vyjde od chrámu
sv. Mikuláše a půjde vnitřním městem až ke kostelu CČSH. Na jednotlivých zastaveních se budeme modlit za potřeby města a
jeho obyvatel. Na závěr budeme prosit o požehnání účastníkům Noci kostelů.
Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků 18:00 – 22:00 Výstava Drobné sakrální památky na Lounsku
fotografie výklenkových kapliček z Loun a okolí 18:30 – 19:30 Přednáška o počátcích Loun, o kostelu a k výstavě ThLic. Jaroslav
Havrlant 19:30 – 22:00 Prostor ke ztišení a soukromé prohlídce za tichého zvuku chrámové reprodukované hudby.
Louny, kostel sv. Mikuláše 18:30 – 18:40 Přivítání návštěvníků a představení programu 18:40 – 19:30 Koncert ZUŠ Louny
Vystoupí dětský pěvecký sbor Skřivánci pod vedením Kateřiny Štolové a další žáci ZUŠ Louny 19:30 – 21:00 Soutěž (nejen) pro
děti Poznej svůj kostel 21:00 – 22:00 Koncert chrámového sboru pod vedením Mgr. Petra Bernarda 22:00 – 22:30 Ticho v
kostele Přijďte si vychutnat noční atmosféru chrámového interiéru. Čas je určen k tiché meditaci a soukromé prohlídce kostela.
22:30 – 23:00 Průvod městem se svíčkami Společný průvod se svíčkami s prosbami za město Louny. Sraz u kostela sv.
Mikuláše, průvod centrem města ke kostelu CČSH.
Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího 16:00 – 16:50 Divadlo Bubec Divadelní studio Bubec uvede loutkové představení O Jonášovi
(podle biblického příběhu). Hrají Renáta Kubišová a Arjana Shameti 17:00 – 17:15 Komentovaná prohlídka 17:15 – 17:40
Pěvecké vystoupení dětí MŠ a ZŠ Vroutek 18:00 – 18:10 Zvuk zvonů meditace za rozeznění zvonů 18:15 – 18:40 Vystoupení
žáků Základní umělecké školy Podbořany 19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka 19:40 – 20:20 Kristina Reinischová – flétna /
Štěpán Koza – kytara Zahrají skladby starých mistrů 20:30 – 21:20 Štěpán Drtina – Violončelo (Bach ) Vroutek, kostel sv. Jana
Křtitele 16:00 – 20:00 Místo a chvilka k meditaci a k prohlídce Žatec, evangelický kostel 18:00 – 20:00 Komentovaná prohlídka
celého svatostánku. Koncert sborové kapely Církve bez hranic – Sieger band a dalších hudebních uskupení. Průběžně bude
probíhat výtvarná soutěž pro děti.
Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie Velká Černoc, kostel sv. Václava Lenešice, Husova zvonice Černčice, kostel sv.
Vavřince Koštice, kostel sv. Antonína Paduánského (program na oficiálních stránkách nebyl zveřejněn)
Evangelický kostel v Žatci zve také
Mimořádnou akci k příležitosti Noci kostelů připravuje také evangelický kostel v Žatci (pod muzeem). V pátek od 18 do 20
hodin, možná i déle, budete mít možnost prohlédnout si všechna zákoutí kostela a dozvědět se něco o jeho historii. Můžete
vyslechnout koncert sborové kapely Církve bez hranic – Sieger band a dalších hudebních uskupení. Průběžně bude probíhat
výtvarná soutěž pro děti. Všichni jste srdečně zváni... a nezapomeňte pozvat i své přátele.
Jan Veselý, farář evangelické církve Žatec
Foto: Tamní svatostánek Narození Panny Marie bude totiž
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Žďársko – Prohlídky s výkladem, promítání filmů nebo koncerty čekají na návštěvníky kostelů, modliteben a kaple na Žďársku.
V rámci páteční Noci kostelů zůstanou sakrální objekty veřejnosti přístupné do pozdních nočních hodin.
V kostele svatého Havla v Rožné dojde na čtení úryvků ze Starého a Nového zákona. "Tematicky k tomu si děti postaví z kostek
Babylonskou věž, kterou poté zboří. V kreativní dílničce si vyrobí lucerničky," uvedl farář Pavel Römer. Lidé se seznámí s

architekturou kostela a v závěru prohlídky přijde řeč na to,co se nosilo, či nosí u oltáře. Zapěje svatováclavský chorál a
připravena je ochutnávka mešních vín a klášterních cukrářských produktů.
V Nížkově se zase večerní prohlídky kromě kostela svatého Mikuláše týkají i kostnice, v níž jsou uloženy kosterní pozůstatky
téměř 8000 lidí, zejména vojáků.
Své brány otevře kostel Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Daňkovicích. Dětští návštěvníci si mohou vyslechnout malé
kostelní muzicírování v podání 10 až 14letých místních hudebníků a zatímco si dospělí zajdou například na výstavu keramiky či
do muzea, jejich potomky čeká překvapení. Kolem deváté hodiny večerní se pak uskuteční promítání animovaného filmu o muži,
který sázel stromy. "Vloni do kostela zavítalo 60 až 70 lidí, což nás moc potěšilo. Cílem akce je posedět, popovídat si a
prohlédnout objekt kostela," řekl kurátor farního sboru ČCE v Daňkovicích Miroslav Zelený.
V obyčtovském svatostánku vystoupí místní schola, v OřechověRonově připravili také koncert pro housle a klavír. V
křižanovském kostele svatého Václava je v plánu mimo jiné promítání filmu Most o velikonočním poselství, ve Vojnově Městci, v
kostele svatého Ondřeje, mohou zájemci absolvovat prohlídku lodě, kněžiště, kůru i varhan s výkladem a ukázkou hry na tento
hudební nástroj.
Noc kostelů 2012 Zapojené objekty na Žďársku: Daňkovice, kostel Českobratrské církve evangelické Křižanov, kostel svatého
Václava Nížkov, kostel svatého Mikuláše Obyčtov, kostel Navštívení Panny Marie OřechovRonov, kaple svatého Antonína Rožná,
kostel svatého Havla Vojnův Městec, kostel svatého Ondřeje www.nockostelu.cz
Foto: PAMÁTKA. V rámci Noci kostelů se v pátek 1. června konají večerní prohlídky i v kostele a kostnici (na snímku) v Nížkově.
Foto: Deník/archiv

