Celkem 18 kostelů měst i obcí se v noci otevře na Litoměřicku
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Noc kostelů se týká celkem 162 objektů v litoměřické diecézi. Proběhne 1. června
Litoměřicko – "Chcemeli charakterizovat křesťanský evropský projekt "Noci kostelů", pak jej můžeme snad oprávněně označit
jako "odkrytí bohatství našich křesťansky smýšlejících předků"," vysvětlil biskup litoměřické diecéze Jan Baxant. V pátek 1.
června se veřejnosti zpřístupní celkem 162 sakrálních památek litoměřické diecéze. Na Litoměřicku se tak ve večerních hodinách
otevřou dveře kostela v Milešově, Libochovicích ale také v Dlažkovicích, Chotiněvsi i dalších obcích.
"Při "Noci kostelů" se chrámové brány otevřou i v noci proto, aby bylo všem zřejmé, že chrám jako posvátný prostor je i
pokladnicí umění a krásy, otevřenou biblickou knihou o dramatech historie záchrany člověka, místem zastavení, údivu a
zamyšlení, stejně tak modlitby a setkání s Bohem. Naši křesťanští předkové si do hrobů svá bohatství nevzali. Ponechali je nám.
Máme co odkrývat sobě i druhým," připomněl biskup. Noc kostelů proběhne v celé České republice i za jejími hranicemi. V rámci
litoměřické diecéze je počet církevních objektů, které se do akce zapojí, zatím 162. Není však konečný – další zájemci se stále
ještě hlásí.
Na Litoměřicku se zpřístupní kostely měst i obcí. V Lovosicích se otevřou prostory Mírového kostela Církve československé
husitské i kostela svatého Václava. V Litoměřicích se k akci přidalo zatím celkem devět církevních objektů. Zapojil se však také
kostel Farního sboru ČCE v Chotiněvsi, kostel Všech svatých v Libochovicích, kostel sv. Mikuláše v Lounkách i v Třebušíně,
kostel Antonína Peduánského v Milešově, kostel sv. Václava v Dlažkovicích i kostel Narození panny Marie v Doksanech. Vstup do
všech objektů je zdarma, některé prohlídky budou doplněné koncerty, přednáškami, ukázkami liturgických oděvů i předmětů či
programy pro děti. "Kromě katolické církve, která nabídne k prohlídce 124 objektů, se k akci připojila i Církev československá
husitská s dvanácti objekty, Českobratrská církev evangelická se stejným počtem, Sbor církve bratrské se čtyřmi, Pravoslavná
církevní obec se třemi objekty i jiné církve," uvedla tisková mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková a dodala, že v roce
2010 se v litoměřické diecézi otevřelo celkem 65 objektů, 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.
--Kam na Litoměřicku? P Doksany – kostel Narození panny Marie P Dlažkovice–kostel sv. Václava P Chotiněves – kostel Farního
sboru ČCE P Litoměřice – kaple sv. Štěpána, katedrála sv. Štěpána, kostel Všech svatých, sv. Jakuba, sv. Vojtěcha, sv. Ludmily,
sv. Jana Křtitele, kostel sv. Václava a Modlitebna Církve adventistů sedmého dne P Libochovice – kostel Všech svatých P
Lounky–kostel sv. Mikuláše P Lovosice – Mírový kostel Církve československé husitské, kostel sv. Václava P Milešov – kostel
Antonína Peduánského P Třebušín–kostel sv. Mikuláše
Foto: NOC KOSTELŮ proběhla na Litoměřicku i před rokem. V celé diecézi se návštěvníkům ve večerních hodinách zdarma
zpřístupnilo 132 církevních objektů. Letos jichmábýt 162.
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