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Foto: NOC KOSTELŮ. Letošní Noc kostelů byla úspěšná nejen v Brně, ale i v řadě míst mimo moravskou metropoli. Velký zájem
byl například o prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blučině na Brněnsku.
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Horšovský Týn – V pátek 1. června se konala po celé České republice i v zahraničí Noc kostelů.
Návštěvníci tak mohli poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství. V Horšovském Týně byl veřejnosti
zpřístupněn kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Apolináře a v Horšově kostel Všech svatých. Každý z nich navštívilo více než 150
zájemců. V kostele sv. Apolináře mohli návštěvníci zhlédnout výzdobu kaple Panny Marie složenou z pozdně gotických
nástěnných maleb z doby kolem roku 1500 a výstavu bohoslužebných předmětů – parament, jejichž význam popisoval farář P.
Josef Prchal. Polygonální presbytář byl k vidění v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí Republiky.
V obou kostelích se o hudební doprovod postarali žáci a učitelé Základní umělecké školy Horšovský Týn a Pěvecké sdružení JL,
za což jim patří velký dík. Poděkování patří též členům kulturní komise města, panu Václavu Kunešovi, Tomáši Popelovi a
Antonínu Kondrysovi za odborný výklad o historii kostelů.
Kostelem Všech svatých v Horšově včetně unikátního gotického krovu provedl návštěvníky kastelán Státního hradu a zámku
Horšovský Týn pan Jan Rosendorfský. Nechyběla ani výstava s názvem Liturgické barvy v historii a dnes. I jemu patří velké
poděkování.
--Čtenář – reportér Městské kulturní zařízení Horšovský Týn
Foto:
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Páteční akce Noc kostelů nabídla večerním návštěvníkům pestrý program
Hranice – Pestrý program nabídla páteční Noc kostelů v Hranicích. Veřejnosti se při této příležitosti otevřel kostel Stětí sv. Jana
Křtitele na Masarykově náměstí, evangelický kostel na Šromotově náměstí a drahotušský kostel Sv. Vavřince.
Na všech třech místech čekal na návštěvníky zajímavý program, v němž nechyběly například komentované prohlídky, přednášky
nebo hudební vystoupení. Někde lidé dostali možnost se do programu sami zapojit.
V kostele Českobratrské církve evangelické si například zájemci mohli vyzkoušet práci na historickém tiskařském lisu z dob
Gutenbergových nebo si sami vytavit písmenko, jaké se tehdy při sazbě používalo. "Zároveň tím chceme přiblížit čtyřsté výročí
revidovaného vydání Bible kralické, které si budeme připomínat příští rok," uvedl Roman Prokeš ze Studia bez kliky, které
ukázky tisku v kostele připravilo.
Ten zároveň podotkl, že z Hranickem je úzce spjata osobnost, která se na vydání Bible kralické výrazně podílela. "Je to Jiří
Vetter Strejc, který působil přímo zde v evangelickém kostele v Hranicích," přiblížil Roman Prokeš. Strejcův syn Daniel pak byl
spolu s Jiřím Salomonem z Podhoří vyslán na Island, kde měl hledat bájnou zemi krále Jana. "Jsou autory jednoho z prvních
cestopisů o této zemi nazvaného Islandia," přidal další zajímavost Prokeš.
V kostele Stětí sv. Jana Křtitele se zase mohli lidé zapojit do putovního projektu ručního přepisu bible. "Napsal jsem si také pár
řádků a potěšilo mě, když jsem se dozvěděl, že tato bible pak bude vystavena někde v Jeruzalémě," pochvaloval si jeden z
návštěvníků akce Pavel Sýkora. Toho na akci přilákala především možnost podívat se na kostelní věž. "Z toho spirálovitého
schodiště se mi točila hlava, ale výhled shora stál za to," doplnil.
Fotogalerii najdete na: www.hranickydenik.cz
Foto: NOC KOSTELŮ. V rámci Noci kostelů si lidé mohli vyzkoušet, jak se tiskly knihy v dobách Gutenbergových. Ukázky v
evangelickém kostele připravilo pro návštěvníky Studio bez kliky.
Foto: Deník/ Martin Pjentak
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Lovosice – V celé České republice i za jejími hranicemi proběhla v pátek 1.června2012 Noc kostelů. V Lovosicích byly otevřeny
dva kostely – potřetí "Mírový" kostel Církve československé husitské a podruhé římskokatolický farní kostel sv. Václava. V
"Mírovém" kostele se konal koncert gymnaziálního sboru Inflagranti a paní farářka příchozí informovala o nauce a poslání církve.
V kostele čekala na návštěvníky i výstava kreseb žáků lovosické ZUŠ – mezi náměty nechyběla zvířátka nebo návrhy oblečení. V
závěru večera byla doba pro ztišení, meditaci nebo modlitbu. V kostele sv. Václava byla brzy po začátku Noci kostelů sloužena
Mše svatá. Poté následovalo recitační pásmo dětí z Amicusus paní Věrou Lendelovou. V 19 hodin zahájila místostarostka města
Vladimíra Nováková přepisování Bible – Skutky apoštolů a v přepisu pokračovali další zájemci, i rodiče se staršími dětmi. Během
večera se uskutečnilo několik vynikajících varhanních koncertů (J. Stýblo a M. Kaiser – varhany, Michaela Warneke – zpěv, Karel
Tesařík a Miloslav Bartoš – příčná flétna, Jiří Kudrman – sopránsaxofon, klarinet). Pásmo písní zazpívaly děti z 1. ZŠ vedené
učitelkami Mgr. Jitkou Kočišovou a Mgr. Danielou Vytiskovou za doprovodu skupiny Karavana. Vystoupil také sbor Bell Canto
prof. Jíši. O historii kostela podal zasvěcené informace Martin Brůža. Slavnostní večer byl zakončen modlitbou při svíčkách a
požehnáním.
Foto:
O autorovi: Eva Hozmanová Foto: Miroslav Hvorka
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Smyslem této akce bylo nalákat do svatostánků i návštěvníky, kteří sem běžně nechodí
Přerov – Až mystickou atmosféru měla večerní procházka po přerovských kostelích, které byly minulý pátek výjimečně
zpřístupněny až do pozdních nočních hodin. Zatímco z Pravoslavného chrámu se ozývaly zádumčivé melodie, jež doprovázely
výstavu k výročí atentátu na Heydricha, kaplí sv. Jiří se rozléhal hlas historičky Zdeňky Mollinové. Vyprávěla o minulosti tak
poutavým způsobem, že návštěvníci ani nedutali. V evangelickém kostele na opačném konci města se zase zpívaly gospely.
Smyslem Noci kostelů, která se v Česku koná už potřetí, je nalákat do svatostánků i návštěvníky, kteří sem běžně nechodí. To
se v Přerově beze zbytku podařilo. Lidem se totiž zcela výjimečně otevřela i místa, která nejsou přístupná. Například kaple sv.
Jiří, již podle Zdeňky Mollinové založili při své misijní cestě Moravou Cyril s Metodějem.
"O stáří kostelíka svědčí i jeho zasvěcení sv. Jiří, který byl v 11. a 12. století velmi populárním patronem rytířů," řekla. Stavebně
historický průzkum kaple v roce 1936 odhalil mohutné, až 1,5 metru silné románské základy, které sahaly do hloubky šesti
metrů. Pod podlahou pak byly nalezeny také vyzděné hrobky.
"Přišli jsme právě sem, protože kaple sv. Jiří není běžně přístupná. Líbí se mi, že tady potkávám skupinky mladých lidí nebo
rodiny s dětmi, které určitě do kostela běžně nechodí," pochvalovala si jedna z návštěvnic Marie Kusáková z Přerova, která i se
svým manželem prošla všechny svatostánky ve městě.
Přerov se k Noci kostelů přidal teprve v loňském roce. "Tato akce je určena hlavně nevěřícím, kteří se můžou setkat s církevním
prostředím na neformálnější úrovni, než při bohoslužbách. Naší snahou je ukázat, že jsou v církvi lidé, kteří jsou ochotni udělat
něco pro druhé a s tím, co umí, se také nezištně podělit," shrnul význam kaplan z Římskokatolického kostela sv. Vavřince v
Přerově Libor Churý.
Program si každá z církví připravila podle svých možností. "Vycházíme z toho, čeho jsme schopni. Tady u Vavřince máme velkou
a schopnou scholu dětí, takže dnes vystoupila. Program je hodně postavený na hudbě, takže si lidé u sv. Michala na Šířavě
mohli poslechnout pásmo varhanní hudby a poezie. Podstatou našeho programu je ale Zdeňka Mollinová, která o historii vypráví
úžasně poutavě. Ta prošla všechny čtyři katolické kostely," řekl.
Více než pět stovek návštěvníků zavítalo také do Pravoslavného chrámu, kde byla zpřístupněna část výstavy k výročí atentátu na
Heydricha. "Oficiálně ji zahájíme až v září, už teď se ale můžou lidé podívat na dobové dokumenty. Připomínají osudy některých
popravených, kteří byli spjati s Přerovem – třeba první duchovní správce Pravoslavné církevní obce v Přerově Alois V. Čikl nebo
manželé Šimkovi, o nichž se v této souvislosti moc nepíše," přiblížil ředitel Pravoslavné církve na Moravě Libor Raclavský. Právě
pestrost programů byla tím, co na Noci kostelů nejvíce zaujalo.
"Všechny je oběhnout asi nestihneme, protože jsme se zaposlouchali do přednášky v kapli sv. Jiří. Do Pravoslavného kostela
jsme přišli hlavně proto, abychom se mohli konfrontovat i s ostatními církvemi," uzavřela jedna z návštěvnic Petra Hermanová z
Přerova.
Foto: ZAUJALA. Minulý pátek večer se otevřely návštěvníkům kostely v Přerově, i ty, které nejsou jindy běžně přístupné. V
Pravoslavném chrámu nejvíce zaujala výstava, věnovaná výročí atentátu na Heydricha.
Foto: Deník/ Vojtěch Podušel
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Regionální časopisy - Praha

1. 6.-7. 7. ZÁPIS NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S NABÍDKOU ANGLIČTINY Tábory, které pořádá 4-Volnočasová, o. p. s., s
podporou grantu MČ Praha 4, jsou určeny dětem od 7 do 15 let. Týdenní termíny od 16. 7. do 17. 8., bohatý program se
zkušenými lektory, možnost konverzace v angličtině. Cena: 1250 Kč/týden.

Info na www.ctyrka.info nebo na e-mailu: paroulek@ctyrka.info.
TIP!
1. 6. NOC KOSTELŮ Husův sbor Praha 4, Táborská 317/65: Dětský den v zahradě Husova sboru (14.00-17.00 hodin) - hry,
soutěže, malování i zpívání na sborové zahradě i v Husově sboru. Operní árie a dueta (od 18.00 hodin). Promítání dokumentu o
dětské práci v dolech Konga (od 20.30 hodin) "Krev v mobilech" a recitace balad K. J. Erbena a P. Bezruče. Českobratrská církev
evangelická, Žateckých 11: 18.00 hod.: Prohlídka kostela s výkladem; 19.00 hod.: recitál, D. Rejchtr; 20.00 hod.: divadelní
spolek Sumus - představení Helverova noc, I. Vilquist; 21.15 hod.: zakončení s modlitbou a čtením z Bible.
Kostel Panny Marie Královny míru na Lhotce: 15.00 hod. Mše a adorace.
16.00 hod. Leze, leze po kostele. Program pro děti: 19.15, 20.15 a 22.00 hod.
Představení lhotecké křížové cesty. 19.30 hod. Kdo zpívá, dvakrát se modlí. Vystoupení Lhoteckého chrámového sboru. 21.15
hod. Norbert kvartet - Kvarteto Českých filharmoniků. 23.30 hod. V půlnoční hodinu… Modlitba se zpěvy.
Info na www.nockostelu.cz 1.-30. 6. ZÁPIS NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY RODINNÉHO A MONTESSORI CENTRA 4MEDVĚDI
Procházky a výlety, tvoření a kutění, poznávání a odpočinek. Termíny: 9.-13. 7., 16.-20. 7. (s Bárou Mykiskovou pro děti 3-8
let). 6.-10. 8. (s Vojtou Pavelčíkem, 3-5 let), 13.-17. 8. (s Vojtou, 5-8 let). Od 20. do 24. 8. příměstský tábor pro předškoláky a
školáky s Montessori zaměřením.
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Dne 1. června bylo ve večerních hodinách po celé České republice otevřeno přes 1 100 kostelů. Akce Noc kostelů se uskutečnila
nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Rakousku, Německu a Nizozemí. Smyslem této akce bylo navázat a podpořit
spolupráci mezi křesťanskými církvemi.
Do této akce se zapojil i evangelický kostel v Pržně, který ve svém programu nabídl varhanní koncert skladeb J. S. Bacha v
podání Jany Píštěkové a vernisáž výtvarných děl uživatelů Domova se zvláštním režimem Pržno. Výstava byla dlouho dopředu
připravována pod vedením našich dobrovolníků, paní ak. mal. Karly Palátové, lektorky výtvarného umění a pana Mgr. Zdeňka
Píštěka, evangelického faráře v Pržně. Jejich záslužná dobrovolná činnost pomohla v našich uživatelích probudit zájem o
výtvarnou činnost. Trpělivá a koncepční práce přinesla netušené výsledky v podobě krásných uměleckých výtvorů uživatelů DZR
Pržno. Jak říká sama paní Palátová: "Uživatelé Domova v Pržně i přes své duševní postižení dokážou zhotovit díla, kterými
vyjadřují jací jsou a jak vidí svět kolem sebe. A pro nás ostatní může být jejich pohled velkým obohacením." Díla uživatelů byla
vytvořena v podobě obrazů malovanými pastely nebo barvami, dále skulptur vytvořených z přírodních materiálů. Díky možnosti
presentovat svá díla v evangelickém kostele mají místní občané a návštěvníci příležitost vidět tuto tvorbu uživatelů Domova se
zvláštním režimem v Pržně.
Při příležitosti akce Noc kostelů tuto vernisáž navštívilo několik desítek místních občanů a uživatelů Domova. Celá akce byla
úspěšná a všem zúčastněným se velmi líbila. Jsme rádi, že jsme prostřednictvím děl našich uživatelů mohli ukázat Domov Pržno
i v jiném světle.
Tímto prostřednictvím děkujeme našim dobrovolníkům za záslužnou a přínosnou činnost pro zařízení, které je jedním z pěti
zařízení Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace.
Foto:
O autorovi: Zaslal: Janásek Vladislav Pržno

