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V brněnské diecézi se otevře 148 chrámů a modliteben
-------------------Ke zpravodajství: AUDIO
-------------------Brno 29. května (ČTK) - V brněnské diecézi se letos při Noci kostelů otevře 148 chrámů a
modliteben. Je to o deset více než loni, kdy do nich zavítalo 138.000 lidí. Stoupá především
počet otevřených mimobrněnských kostelů. Noc kostelů letos připadá na 1. června. V Česku
a na Slovensku se dohromady otevře více než 1400 kostelů. Na tiskové konferenci to dnes
řekli zástupci brněnské biskupství.
Protože pátek 1. června je Den dětí, budou pořadatelé Noci kostelů pamatovat také na
rodiny s dětmi. Připravují pro ně soutěže, výtvarné dílny nebo prohlídky kostelů zaměřené na
děti.
Lidé budou mít letos například unikátní příležitost navštívit vzácnou kapli Nanebevzetí
Panny Marie poblíž hradu Veveří nedaleko Brna, kde byl dočasně pohřbený švédský král
Gustav IV. Adolf.
Návštěvníci budou moci vystoupit také na věže kostelů, které nejsou běžně přístupné. V
Brně se to bude týkat opět katedrály svatých Petra a Pavla a také kostela svatého Jakuba,
jehož věž je vysoká 96 metrů. Schodištěm ve tvaru dvojité šroubovice je možné vystoupat až
do patra, kde jsou umístěny zvony a odkud je vidět celé centrum města.
Programy v jednotlivých kostelech začínají většinou už odpoledne nebo v podvečer.
Chrámy zůstanou otevřené až do půlnoci. Přesný rozpis najdou zájemci na webových
stránkách www.nockostelu.cz.
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni. Za čtyři roky se akce
spontánně rozšířila do celého Rakouska a v roce 2009 poprvé překročila hranice s Moravou.
Předloni se už Noc kostelů konala v celé České republice a loni také v několika desítkách
kostelů na Slovensku. Letos bude Noc kostelů nově i v Estonsku.
Mottem Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je slovo "noc". Letos je
to verš jednoho z listů Soluňským: "Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani
temnota."
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