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Vlašimsko – Celkem šestnáct chrámů na Benešovsku se přihlásilo k účasti letošní Noci kostelů. Akce se koná od roku 2009 a
jejím cílem je nejen navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím
prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání s lidmi dobré vůle. Jedním z kostelů,
který nabízí tuto možnost ke například kostel sv. Jiljí ve Vlašimi. "Mysleli jsme také na děti, pro které jsme na naší farnosti
připravili program plný her a drobného vyrábění s tématem kostel," řekl farář římskokatolické farnosti Jaroslav Konečný s tím, že
v osm večer začíná hlavní program
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Benešovsko – "Mysleli jsme také na děti, pro které jsme na naší farnosti připravili program plný her a drobného vyrábění s
tématem kostel," řekl farář římskokatolické farnosti Jaroslav Konečný s tím, že od osmi hodin večer začíná hlavní program
úvodní skladbou a po vysvětlení smyslu Noci kostelů přiblíží návštěvníkům osobnost Jana Očka z Vlašimi, druhého pražského
arcibiskupa přednáška Václava Klimeše. Následovat budou liturgie s tématem umění a hudba a v pořadí třetí Noc kostelů po
dvaadvacáté hodině zakončí meditace se svícemi za zpěvu Taizé.
"To je vlastně takové ztišení při svících za poslechu a případně zpěvu jednoduchých písní v mnoha jazycích," vysvětlil Jaroslav
Konečný a dodal, že během celého večera mají příchozí možnost v besídce na farní zahradě možnost pohovořit o čemkoliv s
přítomnými duchovními a dalšími věřícími.
Další Noci kostelů se konají ve stejný den a čas i v kostele sv. Bartoloměje v Kondraci, kde mimo jiné zazní duchovní, lidová i
vážná hudba v podání Podblanického sboru a smíšeného orchestru.
"Otevřeno bude i Farní muzeum Kondrac, kde bude probíhat doprovodný program, například výroba svíček, tisk liturgických
obrázků a malování na sádrové odlitky. Bude možnost si prohlédnout také výstavu fotografii ze života farnosti," dodal farář
Římskokatolické farnosti s tím, že k akci se v rámci vlašimské farnosti připojí i kostel v Domašíně.
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Osov – K dnešní noci kostelů se připojí i kostel v Osově, a to programem, který začíná v 18 hodin pobožností. Až do 22 hodin
bude návštěvníkům umožněná prohlídka kostela Narození sv. Jana Křtitele s odborným výkladem. Zpestřením bude výstava
starodávných mešních rouch, fotografií, svícnů a kronik. Nebudou chybět další zajímavosti. Připojí se 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.
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Páteční večer ovládne v regionu tradiční Noc kostelů. V Boskovicích začíná v sobotu festival Concentus Moraviae. Pokračuje v
Lysicích.
Blanensko – Nadcházející víkend je na Blanensku doslova nabitý akcemi. A bavit se budou lidé už dnes. Před polednem totiž
vyrazí od blanenského gymnázia majálesový průvod studentů. V kostýmech pravěkých lovců. Průvod středem města dorazí až
do zámeckého parku, kde v poledne začne hlavní program. "V parku vystoupí biketrialista, streetdanceři z ADs Crew a tři
kapely," popsala za pořadatele Tamara Korešová s tím, že koncerty odehrají kapely z řad studentů gymnázia. Limitovaná edice a
The Founders či Gymbeat složený z učitelů. Dnešní večer na Blanensku zcela ovládne Noc kostelů. Nabídne prohlídky s
výkladem, výstupy na věže, chrámové koncerty nebo hledání v matrikách. V Blansku se otevře dřevěný kostelík už ve tři
odpoledne. "Příchozí se mohou od pěti odpoledne těšit na divadelní představení, koncert, ve dvaadvacet hodin na netradiční
noční bohoslužbu s modlitbou za město a až do setmění mohou ti odvážnější lézt na věž, která je jinak nepřístupná," nalákal
farář Církve československé husitské Martin Kopecký.
Věž se otevře i v kostele svatého Stanislava v Kunštátě. Dnes večer bude otevřený také hřbitovní kostel v Kunštátě a kostely v
Sebranicích, Zbraslavci, Letovicích, Křtinách, Boskovicích, Sloupu a ve Křetíně.
Foto:
O autorovi: ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI
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Okres Bruntál – Už jste někdy byli v noci v kostele? Možná se tam někdo vypravil na půlnoční o Vánocích, ale dnešní akce Noc
kostelů přinese zážitky úplně jiného typu. Proběhne v patnácti městech a obcích okresu Bruntál.
Noc kostelů nabízí 1. června prohlídky běžně nepřístupných částí kostelů, jakými jsou krypty, věže nebo sakristie a také pestrý
doprovodný program, koncerty, prohlídky, výklad historie i akce pro děti.
"Smyslem této akce je zpřístupnit všem lidem jednu noc v roce co nejvíce kostelů a sakrálních objektů. Jsou to stavby, které
postavili naši předkové, pravidelně je navštěvovali a čerpali v nich sílu a povzbuzení pro svůj každodenní život. Proto se v nich
také dnešní návštěvníci mohou cítit příjemně. Jsou k dispozici všem lidem dobré vůle," představil akci Radovan Rosický z
krnovského sboru evangelické církve, podle kterého poselství, které se skrývá v architektuře kostelů a jejich bohaté výzdobě,
dodnes může být pohlazením a povzbuzením dnešnímu unavenému člověku. K noci kostelů se krnovští evangelíci letos připojili
poprvé a připravili opravdu zajímavý program: výstavu "David Zeisberger a jeho sen o moravských indiánech". Představí
cestovatele a misionáře ze skupiny takzvaných Moravských bratří, kteří museli opustit svou vlast po bitvě na Bílé hoře v roce
1620. David Zeisberger prožil téměř celý svůj život mezi indiány v Americké Pensylvánii. Později se stal inspirací dobrodružné
knihy Poslední mohykán. "Noc kostelů v evangelickém kostele u divadla začíná v 18 hodin. Chystáme dvě komentované noční
prohlídky celého kostela – včetně věže s hodinami, kruchty a varhany," dodal Rosický.
Skutečně mimořádný zážitek slibuje Noc kostelů v krnovském klášteře a kostele Minoritů. Dnes od 19 hodin v minoritském
kostele Narození Panny Marie zazní liturgické zpěvy v podání mužského pěveckého sboru Láska opravdivá z Brna a Krnovského
chrámového sboru. Pozvánkou na koncert liturgických zpěvů bude ukázka zpěvů v 18 hodin před Bauerovou kavárnou na
Hlavním náměstí v Krnově. Sbor Láska opravdivá z Masarykovy univerzity v Brně diriguje Jan Špaček. Toto původně mužské
studentské hudební těleso se pojmenovalo podle díla Leoše Janáčka, které má také ve svém repertoáru. Součástí koncertu je
rovněž vystoupení Krnovského chrámového sboru, pod vedením dirigenta Václava Mičky.

Vstupné na představení je dobrovolné.
Noc kostelů v okrese Bruntál

Město Albrechtice, kostel Navštívení Panny Marie
Rudná pod Pradědem, kostel sv. Jana Křtitele

Andělská Hora, kostel Narození Panny Marie

Rýmařov, kaple Navštívení Panny Marie – v Lipkách

BřidličnáAlbrechtice u Rýmařova, kostel Nejsvětější Trojice

Rýmařov, kostel sv. Archanděla Michaela

Dětřichovice, kostel sv. Michaela Archanděla

Světlá Hora, kostel sv. Barbory a Kateřiny

Dolní Moravice, kostel sv. Jakuba st.

Svobodné Heřmanice, kostel Nejsvětější Trojice

Krnov, evangelický kostel, farní kostel sv. Martina, klášter
minoritů a chrám

Třemešná u Krnova, kostel sv. Šebestiána
Václavov u Bruntálu, kostel Neposkvrněného početí Panny
Marie

Narození Panny Marie
Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice
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NOC KOSTELŮ se uskuteční právě dnes. V Českých Budějovicích se otevře dvanáct budov, organizátoři nabízejí i netradiční
prohlídky nebo koncerty. V Českých Budějovicích budou otevřeny následující kostely: Katedrála sv. Mikuláše (19 – 21 h), Kostel
Panny Marie Růžencové (18 – 24 h), Klášterní kostel Obětování P. Marie (18 – 24 h), Kostel církve evangelické (17 – 23.30 h),
Kaple sv. Josefa (19 – 21 h), Modlitebna Apoštolské církve (16 – 24 h), Kostel sv. Vojtěcha (18 – 22 h), Kostel sv. Rodiny (18 –
22 h), Modlitebna Církve bratrské (19 – 21 h), Kaple smrtelných úzkostí Páně (20.15 – 22.15 h), Husův sbor (18 – 20.30 h),
Modlitebna Církve adventistů sedmého dne (18 – 24 h). Podrobnosti najdou zájemci na www.nockostelu. cz. Vstup do všech
objektů je zdarma.
TAKÉ V HOSÍNĚ se bude dnes konat Noc kostelů. Program je připraven od 19 do 23h. Obsahovat bude kromě jiného vyprávění
o historii hosínských zvonů včetně dobových ukázek, v 19.45 h vystoupí legenda folku Dagmar AndrtováVoňková, až do 22 h
bude možné vystoupit na věž a v klubu na faře posedět u dobrého pití až do 23 h.

Kostely zvou na noční programy
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Noc kostelů otevře svatostánky na řadě míst našeho regionu, některé vůbec poprvé
VLASTNÍ ZPRÁVA
Domažlicko – Řada kostelů na Domažlicku se zapojí do dnešní celostátní Noci kostelů. Tato akce nabízí možnost nezávazného
přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

"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, nabízet, ale nevnucovat," popisují cíle akce organizátoři celorepublikové akce.
Vůbec poprvé bude do Noci kostelů zapojen svatostánek na Tanaberku.
"Od 19 hodin jsme připravili program pro děti, protože termín připadl na Den dětí. Stát za to bude i netradiční osvětlení kostela
pochodněmi a kanadskými špalky. Stát za to bude i hudební vystoupení asi deseti mladých lidí, kteří na kytary a klávesy zahrají
duchovní hudbu," řekla za organizátory Ludmila Brychová. Součástí programu v kostele sv. Vavřince na Veselé hoře
(Vavřinečku) bude pohled do historie tohoto poutního místa. "Chci představit toto místo ve světle jeho třísetleté historie. Povím,
jaký duch dobymu dal vzniknout, jaký z něj udělal stodolu a jaké myšlenkové pochody ho znovu uvedly do liturgického života,"
nastínil Stanislav Antoš základ svého vyprávění, které začne dnes v 18.15 hodin. V jeho přednášce nebudou chybět ani zmínky o
klíčových letech 20. století, která se významně dotkla i tohoto objektu. Vyprávění o vavřineckém kostele navíc zasadí i do
obecných informací o jednotlivých historických etapách. Nebudou tak chybět zmínky o vzniku poutních míst v době baroka, o
éře národního obrození a podobně.
Premiérovou Noc kostelů si letos prožijí v Klenčí pod Čerchovem. "Uspořádat Noc kostelů napadlo našeho faráře Libora Bučka.
Přihlásil do této akce kostel sv. Martina a já jsem navrhla, že bych mohla udělat společný koncert s panem Seckým, což je náš
místní varhaník. Hodilo by se to k této příležitosti a zároveň i proto, že bude možnost lidem, kteří do kostela běžně nechodí,
představit varhany, které prošly rekonstrukcí," uvedla Martina Morysková s tím, že jejich koncert začíná ve 22 hodin.
Předtím, v 18 hodin, uspořádá P. Libor Buček prohlídku kostela s výkladem pro děti, jimž zahrají další klenečtí varhaníci – Karel
Kokaisl a Barbora Šurinová.
Podrobný program Noci kostelů na Domažlicku najdete na straně 7.
Noc kostelůDomažlicko V regionu se letos do akce zapojí celkem čtrnáct objektů: Bělá n. R.: kostel P. M. Sedmibolestné
Brůdek: kostel sv. Václava Domažlice: klášterní kostel, evangelický kostel, kostel sv. Vavřince (Veselá hora) Horšov: kostel
Všech svatých Horšovský Týn: kostel sv. Apolináře, kostel sv. Petra a Pavla Hostouň: hřbitovní kaple, kostel sv. Jakuba Staršího
Klenčí pod Č.: kostel sv. Martina Staňkov: kostel sv. Jakuba Tanaberk u Kdyně: kostel sv. Anny Všekary: kostel sv. Barbory
Foto: NOC KOSTELŮ. Bělský kostel Panny Marie Sedmibolestné, z něhož je náš snímek, se přidal k Noci kostelů v roce 2009 a
byl jedním ze dvou mimoplzeňských církevních stánků, které akci ten rok v kraji poprvé pořádaly. V rámci druhého ročníku Noci
kostelů se v Bělé například uskutečnila výstava obrázků dětí a také si malí příchozí mohli odlít sami svíčky.
Foto: Deník/Milena Cibulková
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Ledeč nad Sázavou –Nevídaný zážitek se naskytne návštěvníkům kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou dnes večer.
Vrámci akce Noc kostelů budou moci vyslechnout verše ledečského rodáka, básníka Tomáše Zdechovského, který při svíčkách
představí své poetické verše věnované nejen Bohu, ale především rodnému kraji – Vysočině. "Mám připraveno i několik
básnických lahůdek o Ledči, které jsem ještě nikdy nikde neprezentoval," prozradil básník Tomáš Zdechovský, pro kterého je
přednes veršů v gotickém kostele v jeho rodném městě je obrovskou výzvou. "Bylo to vždy mým snem, zde uvést mou poezii,"
dodal autor. Český básník, kreativec, historik a publicista Tomáš Zdechovský se narodil 2. listopadu 1979 v Havlíčkově Brodě.
Své mládí postupně strávil ve Světlé nad Sázavou, v Ledči nad Sázavou a pak v Kožlí. Během studií na budějovické teologické
fakultě Zdechovský zpracovával církevní historii regionu a navrhl několik znaků a vlajek okolních měst a obcí. Spolupodílel se
také na vydání několika studií a knih o historických památkách na Vysočině. Zdechovského verše také vyšly v několika zemích
světa a byly přeloženy do osmi světových jazyků včetně japonštiny a hebrejštiny.

Noc kostelů odkryje tajemná místa, rozezní chrámy hudbou
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Na návštěvníky kostelů čeká bohatý program. Akce se koná už potřetí
Hranice – Průvodcovské prohlídky, přednášky, koncerty a především možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně
přístupných míst, to vše slibuje celorepubliková akce s názvem Noc kostelů, která na většině míst proběhne právě dnes. Na
návštěvníky jednotlivých kostelů čeká bohatý program. "Noc kostelů by ale neměla být jen prohlídkou staveb a interiérů našich
chrámů, Noc kostelů by měla být také nabídkou proniknout více do bohaté křesťanské spirituality a života," uvedla editorka Noci
kostelů Dagmar Svobodová.
Také na Hranicku bude v pátek 1. června otevřeno několik kostelů. V Hranicích to bude farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele a
evangelický kostel Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí, dále pak v Drahotuších kostel sv. Vavřince, kostel
sv. Bartoloměje na Potštátě. Také v Lipníku nad Bečvou budou otevřeny kostely sv. Františka a sv. Bartoloměje a kaple sv.
Josefa, sv. Petra a sv. Rocha a Sbor knížete Míru církve Československé husitské.
Program Noci kostelů 1. června v Hranicích
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 17:50 – 18:00 Zvony Zahájení Noci kostelů v Hranicích vyzváněním zvonů 18:00 – 18:10 Za
hlaholu trub Vystoupení trubačů SLŠ Hranice 18:00 – 21:00 Přepis bible 18:10 – 21:00 Prohlídka kostelní věže 18:30 – 19:00
Děti chválí Pána Vystoupení mladší dětské scholy 19:00 – 20:00 Jitřenka dětem Program pro děti ve spolupráci s CPR Jitřenka
19:00 – 19:30 Hudba barokních mistrů Žesťový kvintet žáků ZUŠ pod vedením T. Landsmana. 19:30 – 20:00 Zajímavosti z
výstavby a výzdoby kostela 20:00 – 21:00 Kontrabas nebručí, kontrabas zpívá Koncert kontrabasisty Michaela Máši 21:00 –
21:30 Komorní sbor gymnázia Vokální skladby v podání Komorního sboru gymnázia pod vedením PaedDr. T. Jonasové 21:30 –
22:00 Zajímavosti z výstavby a výzdoby kostela 22:00 – 22:30 Večerní varhanní tóny Blok varhanní hudby v podání místních
varhaníků 22:30 – 23:00 Noční adorace a slavnostní požehnání městu a přítomným Tužkou, štětcem, objektivem aneb Život
farnosti očima dětí – výstava dětských výtvarných a fotografických prací – celovečerní prohlídka Kostel Českobratrské církve
evangelické, Šromotovo nám. 18:00 Zahájení Noci kostelů evangelickou farářkou 18:15 Zahájení tisku Celovečerně bude
probíhat tisk na historickém bratrském lisu – Studio "Bez kliky" Průběžně bude také probíhat komentovaná prohlídka s
průvodcem 19:30 Koncert smíšeného komorního pěveckého sboru "HARMONIA" – pod vedením Barbory Šimečkové – tisk na
historickém bratrském lisu 21:00 Koncert drobných varhanních skladeb – Hana Kubíková 22:00 Rozloučení a ukončení Farní
kostel sv. Vavřince, Drahotuše 17:00 – 18:00 Mše svatá, adorace 18:00 – 18:05 Vyzvánění zvonů 18:05 – 18:15 Uvítání
návštěvníků – P. Radomír Šidleja, farář 18:15 – 18:30 Zpívání scholičky Drahotuše 18:30 – 19:00 Přednáška o historii a
prohlídka kostela – provází Vojtěch Hýbl 19:00 – 19:30 Varhanní koncert – skladby starých mistrů zahraje Mgr. Eva Lysková.
19:00 – 19:45 Příležitost k rozhovoru s knězem – v lurdské kapli s P. Radomírem Šidlejou 19:30 – 19:45 Komentovaná prohlídka
varhan s varhaníkem Tomášem Voldánem 19:50 – 20:30 Čtení úryvků Nového zákona – čte Barbora Voldánová a Jiří Haša,
zpívá Markéta Poláchová s varhanním doprovodem Alžběty Anny Šalplachtové 20:30 – 21:00 Komentovaná prohlídka
uměleckých děl v kostele provází Vojtěch Hýbl 21:00 – 22:00 Příležitost k rozhovoru s knězem v lurdské kapli P. Radomírem
Šidlejou 21:00 – 21:30 Koncert drahotušské nové scholy pod vedením Tomáše Voldána 21:30 – 21:45 Ztišení v přítmí nočního
kostela 21:45 – 22:15 Komentovaná prohlídka kostela a historii farnosti – provází Vojtěch Hýbl 22:15 – 22:45 Koncert trubačů
Soubor trubačů VLS ČR, s.p. divize Lipník n/B a ZUŠ Potštát 22:45 – 22:55 Chorál sv. Václava – varhanní doprovod Tomáš
Voldán 22:55 – 23:00 Závěrečné požehnání udělí P. Radomír Šidleja 18:45, 19:45, 20:45 Prohlídka věže – provází ing. Jindřich
Těšík a Petr Vrána
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Podobnou atmosféru budete mít možnost okusit opět nejdříve za rok
Chomutovsko OE Pátek a sobota na Chomutovsku nabídne všem zájemcům netradiční podívanou. V nočních hodinách se totiž
po roce opět otevřou některé kostely a muzea, které jsou jinak zavřené či dokonce veřejnosti nepřístupné. Jako první se již v
pátek otevřou brány kostelů. Pokudjste tedy ještě letos, nebo vůbec nikdy, v kostele nebyli, máte skvělou příležitost. Jen na
Chomutovsku se do mezinárodní akce Noc kostelů přihlásilo třináct církevních objektů. Které to jsou, zjistíte v modrém infoboxu.
Děti rozhodně nenechávejte doma
Na své ratolesti určitě nezapomeňte. Večerní prohlídka kostela, která ve většině případů začíná úderem osmnácté hodiny, může
být zajímavým zpestřením jejich dne. Těšit se můžete například na koncerty různých žánrů, zajímavé přednášky, komentované
prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti nebo návštěvy běžně nepřístupných míst. Budete také moci
oslovit přítomné kněze a zeptat se jich na vše, co vás zajímá. Chybět nebudou ani poutnické pasy a certifikáty na památku.
A na co se můžete těšit? V chomutovském kostele Nanebevzetí Panny Marie je připravena na osmnáctou hodinu mšesvatás
adorací,večtvrtna osm se můžete těšit na prohlídku kostela s výkladem. Nebudou chybět ani zpívané nešpory, recitace či
reprodukované zpěvy. Také v chomutovském chrámu sv. Ducha je připraven zajímavý programs s výkladem o historii chrámu a
krátkým popisem vnitřního vybavení chrámu. Dozvíte se také něco o liturgiích, porovnávat se bude text ve staroslověnském,
staročeském a v současném českém jazyce a chybět nebude ani ukázka liturgického zpěvu.
Za večer všechny kadaňské kostely
V Kadani se budete moct letos poprvé v rámci Kostelní noci podívat do kaple na radniční věži, a to jen půlhodinu pře šestou
odpolední. Poté, krátce po osmnácté hodině, by se všichni zájemci měli sejít před farním kostelem na náměstí. Odtud se pak
půjde prohlídkový okruh po všech kostelech. Více informací o programech naleznete na www.nockostelu.cz. Vstup je zdarma.

Který kostel můžete navštívit
Chomutov *Kostel Nanebevzetí Panny Marie *Kostel sv. Ducha *Modlitebna Náboženské obce Církve československé husitské
*Kostel sv. Kateřiny Klášterec nad Ohří * Kostel Nejsvětější Trojice Jirkov *Kostel sv. Jiljí
Kadaň * kaple na radniční věži * Kostel Povýšení sv. Kříže * Kostel sv. Petra a Pavla * Pravoslavný kostel Narození přesvaté
Bohorodice * Kostel Svaté Rodiny * Kostel Stětí sv. Jana Křtitele * Kaple Růžencového bratrstva
Autobusem na muzejní noc Zastávky: * Červený hrádek OE u zámeckého rybníka * Chomutov OE náměstí 1. máje Časy
odjezdů: 18.45 Červený hrádek OE Chomutov 20.00 Chomutov OE Červený hrádek 20.45 Červený hrádek OE Chomutov 23.00
Chomutov OE Červený hrádek Jízdné je zdarma
Moje noc kostelů ....aneb jak jsme prožili Noc kostelů a co nás nejvíce zaujalo. Takové je téma výtvarné soutěže pro děti do 15
let spojené s Nocí kostelů. Výtvarná technika i zvolený formát jsou libovolné. Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami.
Výtvarné práce musí být zaslány do 15. července na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice, a to v
obálce označené heslem "Soutěž". Na zadní straně obrázku nesmí chybět podpis a kontakty. Bližší informace na www.
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Heřmanův Městec – Protože se letošní termín Noci kostelů termín kryje s Mezinárodním dnem dětí, pořadatelé všech tří
křesťanských společenství ve městě se rozhodli připravit speciální program pro děti od osmi let. "Věříme, že pozdější hodina je i
jejich rodiče nedoradí od účasti. Zvláště když si v sobotu mohou pospat," usmívá se jeden z organizátorů Marek Výborný. Krátce
po úvodu v 19.30 v kostele sv. Bartoloměje bude zahájena noční hra "Hledání odkazu rytíře Jana Jetřicha". Zatímco pro dospělé
bude připraven pestrý program u sv. Bartoloměje, o děti se postarají dospělí průvodci a čeká je putování po kostelech a sborech
našeho města, řada úkolů, trocha zkoušky odvahy a mnoho nových informací a překvapení. Závěr celé hry bude opět v kostele
sv. Bartoloměje přibližně po desáté hodině. Právě v tuto dobu čeká díky Městu Heřmanův Městec účastníky i jedno překvapení,

které je "ukryto" i v programu. Věříme, že si v programu vyberete kdykoli během večera se přijdete podívat. Odměnou Vám
budou i např. rozmanité druhy štrůdlů, které si budete moci odnést. Těšíme se na Vás," uzavírá Marek Výborný.
Do noci kostelů se na Chrudimsku zapojily desítky církevních a necírkevních organizací. Můžeme jmenovat například Bojanov,
kde farníci od svatého Václava a Víta připravili bohatý program pro děti a dospělé. Bude otevřena i nedávno objevená kostnice a
chystá se i divadelní představení.

Poutníky z Moravy zavede Noc kostelů i do sousedního Rakouska
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Už v pátek odpoledne se začnou hromadně otevírat brány jihomoravských kostelů a modliteben. Čtvrtý ročník Noci kostelů láká
také na "vychytávky", které usnadní putování. Organizátoři očekávají, že se akce zúčastní desetitisíce poutníků.
Na návštěvníky kostelů čekají 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 . V
sekci Kostely si může návštěvník jednoduše podle krajů a okresů najít chrámy, které se zapojily.
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 mohou lidé vyhledávat podle jednotlivých okresů či měst. 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.
URL| kostelu-na-jizni-morave-df6-/brno-zpravy.aspx?c=A120531_1785887_brno-zpravy_dmk"
target="_blank">http://brno.idnes.cz/noc-{hl...20531_1785887_brno-zpravy_dmk
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Během zítřejší akce Noc kostelů otevře své dveře 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 život
neimponuje.
Připravené jsou například komentované prohlídky o vybavení kostela spojené s výstupy do věže či naopak sestupy do sklepení,
prohlídky kůru a varhan. Třeba 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," řekl biskupský sekretář královéhradecké diecéze Vojtěch Macek.
"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," doplnil Macek. 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.
Budou se promítat i filmy
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.
URL| kostelu-f0h-/pardubice-zpravy.aspx?c=A120531_1786054_pardubice-zpravy_kvi"
target="_blank">http://pardubice.idnes.cz/v-..._1786054_pardubice-zpravy_kvi
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Kladensko – V mnoha místech České republiky budou dnes večer mimořádné otevřeny dveře kostelů. A nejen pro ty, kteří do
chrámů chodí pravidelně, ale pro všechny, kteří třeba ještě nikdy práh kostela nepřekročili.
Jak uvedl kladenský farář Jiří Neliba, myšlenka otevřít kostely v pozdních večerních hodinách vznikla před sedmi lety ve Vídni,
kde se v roce 2005 uskutečnila první Noc kostelů. Brzy se rozšířila po celém Rakousku, postupně se začaly přidávat další země a
v roce 2009 se připojily také první kostely v Čechách a na Moravě.
"V roce 2010 se Noc kostelů konala už v bezmála dvou stech městech a obcích celé republiky. Loni se zapojilo 939 kostelů, ve
kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než pět tisíc programů," informoval Neliba.
Nyní se nabízí možnost podívat se do kostelů v době mimo konání bohoslužeb. Zpřístupněny budou i prostory, do nichž se
běžně nechodí, například sakristie, zvonice, bude umožněn přístup na kůr, k varhanám a podobně.
V kostelech také bude připraven doprovodný program – vystoupení dětí, komentované prohlídky interiérů, čtení z Písma svatého
nebo zazpívají chrámové sbory.
"Nepůjde jen o pouhé zpřístupnění bohoslužebných prostorů. Jedná se o událost, jejímž cílem je vtáhnout návštěvníka do děje,
kdy lidé vstanou večer od svých televizí a půjdou se projít do města, aby něco zažili, aby se setkali s přáteli a seznámili se s
místy, kolem nichž často procházejí, ale kde třeba ještě nebyli, aby objevili něco nového," poznamenal Jiří Neliba.
Při Noci kostelů si návštěvníci nebudou moci prohlédnout jen církevní památky. Například libušínští skauti, kteří v kostele sv. Jiří
příchozí přivítají, pořádají v rámci této akce výstavu 100 let českého skautingu.
"Oslavami výročí teď žijí skautské oddíly po celé zemi. Pořádají vlastní akce nebo se přidávají k projektům celostátním. Tyto
aktivity jsou dobrou možností ohlédnout se za dlouhou tradicí a smyslem českého skautingu. A spojení s Nocí kostelů je výborná
příležitost, jak se navíc zamyslet nad historií místa kde žijeme a podělit se o to s veřejností. Patronem skautů je svatý Jiří, a tak
naše aktivita ve stejnojmenném kostele s sebou navíc nese jasnou symboliku," uvedl vedoucí skautů v Libušíně František
Kotaska.

Motto Noci kostelů 2012: "Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota."
Smečno
Kostel Nejsvětější Trojice, 2024 hodin 20.00 Nejstarší varhany střední Evropy, minikoncert na úvod večera; 20.20 Úvodní slovo,
stručná historie kostela; 21.00 Nejstarší varhany střední Evropy; 21.30 Prohlídka výtvarných děl kostela; 22.00 Nejstarší
varhany střední Evropy, 22.15 Křeslo pro hosta, rozhovor s restaurátorkami smečenského kostela; 23.00 Koncert Chorus
Carolinus. Součástí programu je sbírka na obnovu a péči uměleckých památek kostela a individuální prohlídka kostnice kostela
při svíčkách.
Budeč
Kostel sv. Petra a Pavla, 20 22 hodin 20.00 Duchovní hudba gotiky a renesance; 20.30 Černošské spirituály a hra na varhany;
21.00 Výběr z biblických písní Antonína Dvořáka; 21.30 Promítání dokumentárního filmu Svatý Václav – světec, kníže, legenda.
Slaný
Kostel Nejsvětější Trojice, 17.3022 hodin 17.30 Mše svatá; 18.15 Eucharistická adorace; 19.30 Možnost rozhovorů s řeholníky;
20.00 Historie kostela a Řádu karmelitánů, prohlídka s výkladem; 21.00 Pásmo duchovní hudby a slova; 22.00 Otevřený kostel,
možnost rozhovorů s řeholníky.
Sbor Dr. Karla Farského, 1923 hodin 19.00 Uvítání a prohlídka sborového domu, seznámení s původními plány výstavby
církevního objektu; 20.00 Od historie k současnosti husitského města Slaného, zpěv husitských písní. Královské, nebo husitské
město? – možnost rozpravy; 21.00 Čemu věřili husité ve středověku a jak věří dnes, zpěv husitských písní, možnost rozpravy,
22.00 Rozhovory a přímluvné modlitby na žádost příchozích, rozloučení, přípitek.

Dolín, kostel sv. Šimona a Judy, 1624 16 Kdo si hraje, nezlobí – dětské výtvarné dílničky; 20.00 Přivítání a dětské pásmo; 20.30
Hra na harmoniku – vnuk a děda Ježkovi; 21.00 Komorní soubor, barokní tance, zpěv, housle,flétna; 21.30 Minikoncert – hra na
housle; 22.00 Valerián Pejša – kovář a povídkář pochovaný na přilehlém hřbitově, životopis a krátká ukázka z tvorby. Spojeno s
příchodem nočního pochodu pořádaného Infocentrem Slaný. Sraz ve 20.30 Pod Velvarskou branou; 22.30 Šansony; 23.00
Consortium Camerale Slanense – ženský pěvecký sbor; 23.30 Ztišení, meditace.
Libušín
Kostel sv. Jiří, 1824 hodin Výstava 100 let českého skautingu, výstava – Kostel sv. Jiří. Libušín, kostel sv. Prokopa, 2022 hodin
18.00 Koncert – Pěvecký sbor Sluníčko; 18.30 Hra na flétny; 19.00 Přednáška Od doby kamenné po dobu římskou; 20.00 Hra
na varhany; V průběhu pozdního večera zahrají Blanka Rejmanová a Šárka Fingerhutová, výstava Výrobků seniorů z Libušína,
předčítání povídek.
Kladno
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí Starosty Pavla, 1922 hodin 19.00 Uvítání; 19.15 Vystoupení dětí Cirkevní MŠ Radost;
19.15 Prohlídka věže a zvonice; 19.35 Prohlídka kostela s komentářem; 19.50 Zpěv chrámového sboru kladenské farnosti; 20.10
Prohlídka varhan s hudebními ukázkami; 20.40 Vystoupení dětí ZŠ Maltézských rytířů; 20.55 Komentovaná prohlídka kostela;
21.15 Básnické modlitby církevního roku; 21.35 Violový koncert. Kaple sv. Floriána, 1922 hodin 19.00 Gregoriánský chorál;
19.25 Uvítání přítomných; 19.40 O kostele obecně; 20.00 Slovo o Bibli, čtení ze Starého zákona; 20.25 Vokální duchovní hudba;
20.45 Historie kaple sv. Floriána; 21.15 Hudební program; 21.4521.55 Čtení ze Starého/Nového zákona; 21.55 Dotazy a
odpovědi. Kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích, 1920.20 hodin 18.30 Možnost prohlídky hřbitova; 19.00 Úvodní slovo; 19.10
Vrapické varhany; 19.40 Historie kostela sv. Mikuláše; 19.55 Vrapické zpívání – Sbor sv. Mikuláše; 20.15 Seřazení procesí ke
kostelu sv. Jana v Dubí, Procesí ke sv. Janu se zpěvem poutních písní. Kostel sv. Jana Křtitele v Dubí, 2122 hodin 21.05 Historie
kostela sv. Jana a zdejších poutí; 21.20 Barokní zpěvy – Sbor sv. Mikuláše; 21.25 Osobnost sv. Jana Křtitele; 21.35 Píseň o sv.
Janu; 21.40 Čtení z kázání na den sv. Jana Křtitele od Ondřeje Františka de Waldt (1736); 22.00. Kostel sv. Václava v
Rozdělově, 1523 hodin 15.00 Zahájení odpoledního bloku – vystoupení dětské scholičky; 15.30 Po stopách sv. Václava, hry a
aktivity pro rodiče s dětmi v kostele i na farní zahradě; 15.30 Odpolední setkání s rozdělovskými varhanami; 18.00 Zvonění
rozdělovských zvonů, mše svatá; 19.00 Zahájení večerního programu, 19.10 Vystoupení rozdělovského chrámového sboru,
19.20 Zapálení svíček a modlitba za zemřelé; 19.30 Zvony znějící – poslech rozdělovských zvonů; 19.45 Od beuronského slohu k
umění Art Deco I. – komentovaná prohlídka rozdělovského kostela; 20.15 Společenství mladých – divadelní etudy I.; 20.30
Rozdělovské varhany – koncert; 21.15 Společenství mladých – divadelní etudy II.; 21.30 Od beuronského slohu k umění Art
Deco II. – druhá komentovaná prohlídka; 22.00 Koncert farní kapely – Řeka radosti, 22.30 Zěvy z Taize – Vy všichni jste děti
světla – společné zpívání meditativních zpěvů s rozsvícenými svícemi. Kostel Československé církve evangelické, 1621.20 hodin
16.0017.45 Putování izraelského lidu z Egypta do země zaslíbené – sborová hra s úkoly pro děti. Začátek u klubu Spirála v 16
hodin; 17.30 Příchod do kostela; 18.00 Děti dětem – benefiční koncert ve prospěch Dětského domova Kladno – vystoupení dětí
ze ZUŠ Buštěhrad a ZUŠ Kladno s jejich učiteli a hosty; 19.00 a 21.00 Komentované prohlídky budovy kostela.
Foto: KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE by měl být podle očekávání dnes večer zaplněn minimálně tak, jako tomu bylo při
prosincové zádušní mši za zemřelého prezidenta Václava Havla.
Foto: Deník/Robert Božovský
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Severní Čechy OE Rádi byste si prohlédli interiéry kostelů či málo známých modliteben a není vám příjemné rušit
bohoslužbu?Av jiné hodiny jsou dveře zavřené? Pravě dnes máte ideální příležitost. Až do pozdních hodin totiž proběhne Noc
kostelů.
Projekt, do něhož se zapojí všechny církve, aby nechaly veřejnosti nahlédnout nejen do svých svatyní, ale i náboženských
obřadů a přiblížily lidem, kteří nežijí náboženským životem jejich význam.
Složitost a nesrozumitelnost obřadu, tzv. liturgie, je totiž právě jedním z důvodů, která řadu lidí od návštěvy kostela odrazuje.

Určitým vodítkem se může stát zajímavý doplněk Noci kostelů v podobě pexesa, na němž jsou jednotlivé liturgické předměty
vyobrazeny a které návštěvníci obdrží při vstupu do kostela zdarma.
Další letošní novinkou jsou 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," přibližuje mluvčí litoměřické diecéze Jana Michálková.
"Cílem akce je představit křesťanství srozumitelnou a zajímavou formou a kostely jako důležitou součást společenského života
obce či města," dodává mluvčí úřadu.
Litoměřická diecéze, pod níž zdejší farnosti organizačně spadají, ale nenabídne pouze prohlídky s průvodci.
Kostely mohou návštěvníci navštívit zdarma a zdarma využít také doprovodné programy, které budou v těchto kostelech, kaplích
a modlitebnách probíhat.
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 a podobně.
Brahmsův koncert a ochutnávka vína
Zajímavou nabídku si pro návštěvníky připravili duchovní z Českolipska. Například v kostele sv. Alžběty Uherské Durynské ve
Cvikově můžete zavítat na mimořádný koncert z díla Johannese Brahmse, ale také zblízka vidět komže či další součásti
liturgických oděvů.
V kostele Nejsvětější Trojice v Novině pod Ralskem vás kromě komentované prohlídky kostela a předvedení zdejších varhan
čeká i ochutnávka mešního vína.
Největší událost dnešní Noci kostelů je ale jistě osobní přítomnost nejvyššího katolického představitele zdejší oblasti OE biskupa
litoměřického Jana Baxanta, který zavítá do Smržovky na Jablonecku do kostela sv. Archanděla Michaela a přítomen bude i
slavnostnímu předání křišťálových lustrů z jablonecké Preciosy. Přímo v Jablonci můžete navštívit také modlitebnu
ochranovského sboru, která navázala na tradici J. A. Komenského. Najdete ji nedaleko Horního náměstí směrem k Preciose.
V Liberci si zase nenechte ujít výstavu biblických výjevů, jak je zpodobnili slepí umělci. Naleznete ji v barokním kostele sv. Kříže.
Aktuální přehled jednotlivých kostelů naleznete na: www.nockostelu.cz (vlevo nabídka: diecéze OE Litoměřice OE program).
Myšlenka Noci kostelů vznikla ve Vídni, kde v roce 2005 proběhla první "Lange Nacht der Kirchen". V roce 2009 se touto
zahraniční zkušeností inspirovala ČR.
"Návštěvníci mohou oslovit přítomné kněze a zeptat se jich na všechno, co je zajímá."
Soutěž pro děti 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 OE děti do 6 let; II. kategorie OE děti od 7 do 11
let; III. kategorie OE 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 e-mail. Soutěž probíhá pouze na území litoměřické diecéze (obrázky nebudou vraceny.) Bližší
informace na www.nockostelu.cz a www.dltm.cz.

Bude Noc kostelů: přiletí Cyprián, otevře se kostnice
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Na Vysočině se do projektu zapojí více než padesátka svatostánků. Také letos si organizátoři unikátní akce připravili bohatou
nabídku kulturních zážitků. Dlouhý program chystají v kostele svatého Jiří v Božejově na Pelhřimovsku.
VYSOČINA Noc kostelů je opět tady. Právě dnes otevře své brány v netradiční dobu více než padesátka svatostánků na
Vysočině. Nebude chybět doprovodný program v podobě hudební projekce, výstav, komentovaných prohlídek a další
zajímavosti.
1. V Nížkově můžete spojit návštěvu kostela a kostnice Kostel svatého Mikuláše bude otevřený v obci Nížkov na Žďársku.
Návštěvníci si zároveň budou moci prohlédnout i unikátní kostnici. Přednášky o historii obou míst začínají v 19, 21 a 22 hodin.
Na 20. hodinu je naplánováno hudební vystoupení místní mládeže. 2. V Želivě se otevře večer opatský chrám Program od 19.
do 23. hodiny připravují premonstráti v Želivě na Pelhřimovsku. První prohlídka kláštera a opatského kostela začne v 19 hodin.
Ve stejnou dobu se bude promítat i film pro děti "Ježíš". Pro školáky je určena i dětská chrámová stezka. Ve 21 hodin přijde čas
na speciální prohlídku při svíčkách. Premonstráti umožní návštěvníkům i prohlídku zvonice a Santiniho stropů.
3. V kostele v Zahrádce bude řeč o páteru Toufarovi Výstavku připomínající život pátera Josefa Toufara mohou vidět návštěvníci
kostela svatého Víta v Zahrádce na Havlíčkobrodsku. Otevřena bude už v 18 hodin. Na stejný čas je plánován i výklad o historii
místa a architektonické a malířské výzdobě kostela. Program bude pokračovat v dalších minimálně třech hodinách. Jeho součástí
je třeba tvůrčí dílna pro děti i dospělé nebo vystoupení loutnisty Jindřicha Macka a akordeonistky Jitky Baštové.
4. V Jihlavě bude přístupný kostel sv. Ignáce i "Jakub" V Jihlavě se bude Noc kostelů odehrávat na více místech. Zajímavý bude
program například v kostele svatého Ignáce na Masarykově náměstí. Ten odstartuje v 17 hodin vystoupením dětského sboru
základní umělecké školy, poté bude následovat třeba hra na barokní varhany spojená s jejich ukázkou a zpívání dětí ze scholy u
svatého Jakuba a od Matky Boží a další.
Farníci v kostele svatého Jakuba Většího zase připravují na 18. hodinu mši svatou určenou zvláště pro mládež. Nebude chybět
třeba ani přednáška o archeologických nálezech a výzkumech, varhanní improvizace v gotickém prostoru Božího domu a
prohlídka kaple Panny Marie Bolestné. Čas je vyhrazen také na Jakubskou chvilku poezie nebo vystoupení pěveckého sboru
Iuventus. Jako bonus navíc pořadatelé příchozím umožní mít během celého programu zapálenou svíčku pro dokreslení
atmosféry.
5. Své brány otevře hned pět chrámů v Telči Po loňském prvním úspěšném ročníku otevře své brány také pět telčských chrámů
- kostel svatého Jakuba, svatého Ducha, Jména Ježíš a nově rovněž i kostel svaté Anny nebo kaple Panny Marie ve Štěpnici. Pro
zájemce zde bude připravený bohatý kulturní program.
"Při pořádání akce se zde spojily telčské církve římskokatolická, Českobratrská evangelická a Církev adventistů sedmého dne.
Program jsme dokázali naplnit domácími účinkujícími," uvedl organizátor Noci kostelů v Telči Martin Kohoutek. K vidění bude
například i obsluha zvonů na věži kostela svatého Jakuba, kde bude možné nahlédnout i do nitra varhan a na vlastní oči vidět,
jak se na královský nástroj hraje. Nově si budou moci příchozí užít komentovanou prohlídku po hrobech známých i
zapomenutých Telčanů na hřbitově u svaté Anny.
6. Chvíle při svíčkách, ta bude v Pelhřimově Zapojí se i Pelhřimovští. V tamním kostele svatého Bartoloměje začne program v 19
hodin Tichou chvílí k modlitbě. Následovat bude například varhanní hudba, koncert křesťanské skupiny HuSa z Humpolce.
Celovečerní program zakončí v Pelhřimově ve 23 hodin Chvíle při svíčkách.
7. V Božejově zazní třeba francouzské šansony V kostele svatého Jiří v Božejově na Pelhřimovsku vystoupí od 19 hodin
slovenská hudební skupina Pas de Pitié a na besedu přijede bývalý slovenský politik Jozef Mikloško. Pak se návštěvníci mohou
těšit i na pozdní večeři ve farní zahradě, kde se má servírovat kapustnice. Nepřijdou ani o promítání filmu Legenda o lietajúcom
Cypriánovi. Božejovský kostel bude otevřený zřejmě ze všech nejdéle, ještě v sobotu v půl deváté ráno se můžou zájemci
zúčastnit slavnostního požehnání a společné snídaně v zahradě.
FAKTA

Humpolec, kostel sv. Mikuláše

Další program dnešní

18.00-19.15 mše svatá

Noci kostelů

19.30-20.00 HuSa band

Humpolec, sv. Jan Nepomucký

20.00-20.30 varhanní koncert

19.30-21.00 prohlídky kostela

20.45-21.00 prohlídka varhan

20.45-22.00 prohlídka kostela

M. Svíbové a prohlídka muzea

noční pohled na město z věže

20.40-21.00 klavírní koncert

Vilémov, kostel sv. Václava

21.00-21.10 překvapení

17.00 mše svatá

21.10-21.40 promítání

17.00-21.00 pohoštění na faře

animovaného filmu pro děti

17.30-18.45 program pro děti

i dospělé Muž, který sázel stromy

18.45-19.30 skupina Kůrovci

Ořechov-Ronov, kaple

19.30-20.40 koment. prohlídka

17.15-18.00 mše svatá

21.00-21.45 varhanní koncert

18.15-19.00 prohlídka kostela

21.45-22.00 požehnání

19.00-20.00 koncert pro housle

Třebíč, Přední synagoga

a klavír (Dvořák, Bach a další)

20.00-24.00 otevřená synagoga

20.00-21.00 ochutnávka

21.00-21.30 prohlídka

mešního vína

s historickým výkladem

20.00-21.00 prohlídka tvrze

21.30-22.00 Žalmy Davidovy,

21.00-21.45 Svatomichalská

čtení z Bible kralické

gregoriánská schola (chorály)

Daňkovice, kostel

22.00-22.20 požehnání

19.35-20.00 muzicírování

Pozn.: více na www.nockostelu.cz

20.00-20.30 výstava keramiky
Foto: Ignác Jedním z kostelů, ve kterém mohou návštěvníci čekat bohatý program, je svatý Ignác na jihlavském náměstí.
Foto: Petr Lemberk, MF DNES
O autorovi: Zuzana Kudrnová, s přispěním Jaroslava Paclíka
Mutace - Mladá fronta DNES - Vysočina

Princ na Petrově, mešní vína v Hustopečích. Noc kostelů je tu
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Dnes odpoledne se začnou otevírat brány kostelů a modliteben po celém kraji. Bohatý doprovodný program láká na hudbu,
divadlo, hry i rozjímání. MF DNES přináší deset tipů, kam dnes v noci vyrazit.
1. Za Malým princem na Petrov Celý večer mohou rodiče s dětmi strávit v brněnské katedrále na Petrově. Setkají se tam totiž s
oblíbeným Malým princem ze stejnojmenné knížky spisovatele Exupéryho. "O čtvrt na osm začne hra Namaluj mi beránka. Děti
při ní budou třeba vytrhávat baobaby nebo počítat hvězdy. Malý princ jim pak řekne tajemství. A vše vyvrcholí divadlem o
Malém princi," láká kostelník Jan Jonáš Zaplatil.
2. Jakubská dvoušroubovice Večerní poutníci, co nemají závrať, by neměli vynechat věž svatojakubského chrámu v centru
Brna. Jedině během Noci kostelů se jim totiž naskytne možnost na nejvyšší brněnskou zvonici vylézt. A co víc, pozdně gotická
stavba je unikát, má totiž dvojité šroubované schodiště.
3. Varhanice u Blahoslava Hudební fajnšmekři si dnes přijdou na své v evangelickém Blahoslavově domě. "V 19.20 u nás
zahraje americká varhanice Joan DeVee Dixon vlastní úpravy světoznámých skladeb. Zahraje i pět světových premiér," popsala
farářka Saša Hauserová. Večer tu pak zazní netradiční mix africké a klasické hudby Koračelo.
4. Zapomenutý kostel Josefa Do nitra raně barokního kostela svatého Josefa v brněnské Josefské ulici mohou lidé po několik let
nahlížet jen klíčovou dírkou. Jedinečnou příležitost prohlédnout si prázdný chrám bez nábytku a oltářů mají zájemci jedině dnes
večer. Nebude tu chybět spousta hudby i umění.
5. Do nitra varhan u husitů Jak fungují varhany? A jak se na ně hraje? Právě to se dozvědí večerní návštěvníci od varhaníka
Lukáše Rýdla v Husově sboru v Botanické ulici v Brně. "Ten zájemcům nejen zahraje, ale také je zavede dovnitř rozsáhlého
třímanuálového pneumatického nástroje," lákají organizátoři. A to hned dvakrát, ve 22.00 a ve 23.15 hodin.
6. Veverská kaple opředená legendami Pod kaplí Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří se prý skrývá templářský poklad.
Jedině o Noci kostelů se ale do románské stavby mohou podívat i běžní smrtelníci. "Budou tu komentované prohlídky, zazní
renesanční i barokní hudba a v půl šesté lidé uvidí taky liturgii byzantského obřadu," vylíčil farář Marek Hlávka.
7. Do synagogy v Ivanovicích Noc kostelů je společná akce křesťanských církví. Proto je synagoga v Ivanovicích na Hané snad
jediným svatostánkem jiného vyznání, který mohou poutníci navštívit. Vysvětlení je jednoduché – po válce ji získali husité, dnes
ji spravuje Apoštolská církev. Návštěvníci se tu ale o historii spojené se Židy dozvědí hodně.
8. Louka pro děti i dospělé Program, který zabaví celou rodinu, čeká na návštěvníky znojemského kláštera Louka. "Naši
mlaďoši si tu přichystali putovací hru pro děti plnou hledání, luštění a tajemství skrytých v chrámu. Na konci čeká na každého
dárek," líčil farář Marian J. Husek. Rodiče se mezitím mohou zabavit třeba prohlídkou rozsáhlého klášterního areálu, kostel
mohou projít od krypty až po půdu. Večer taky ozvláštní spousta hudby od jazzu až po klasiku.
9. Mešní vína v Hustopečích Milovníci dobrého vína si zase přijdou na své v kostele svatého Václava a Anežky České v
Hustopečích. Ve farním sále se tu totiž budou od osmi do jedenácti hodin večer degustovat speciální, mešní vína. A mohou si k
tomu poslechnout varhanní preludia. Ta moderně pojatý oválný kostel z roku 1994 rozezní ve 22, 23 a 23.45 hodin.
10. Křtiny navštíví Jiří Strach Nadaný režisér Jiří Strach bude se svým povídáním středobodem Noci kostelů ve Křtinách na
Blanensku. Strach se do Křtin vrací po dvou letech. "V roce 2010 tu natáčel film Santiniho jazyk, který se vysílal v televizi vloni
na podzim. Nejen o tom promluví na besedě od půl osmé večer," shrnul farář Jan Peňáz.
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OLOMOUC V noci plné otevřených kostelů a muzeí si dnes v Olomouci přijdou na své i děti. Program je pro ně totiž oproti
minulým letům mnohem bohatší. V kostelech na ně čekají soutěže, v muzeu japonský film a výtvarná dílna.

"Na dětské návštěvníky myslíme v plánu Noci kostelů každý rok, letos jsme se na ně ale zaměřili. Vychází totiž na jejich
mezinárodní svátek. Možností, jak se mohou při prohlídkách památek zabavit, je tentokrát více," líčí mluvčí olomouckého
arcibiskupství Jiří Gračka. Program pro děti tak mají připravený například správci Husova sboru, evangelického kostela na
spojnici ulic Husova a Blahoslavova, baziliky na Svatém Kopečku či Dómu svatého Václava. Tam začíná už ve tři hodiny
odpoledne na parkánových zahradách.
Do pozdních hodin mají dnes v rámci Muzejní noci otevřeno i olomoucká muzea. Arcidiecézní promítne dětem od půl osmé
animovaný japonský film inspirovaný Andersenovou pohádkou Malá mořská víla, ve Vlastivědném si budou moci vyrobit
čarodějnické šperky či cejchovaná katovská trička.
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