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Noc kostelů v Hostouni začala bohoslužbou slova, kterou vedl pan Beneš st. a na kytaru doprovázela paní Vokurková písněmi ze 
zpěvníku Hosana, neboť varhanice, slečna Drábková, byla hospitalizována v nemocnici. Takže jsme museli na poslední chvíli 
improvizovat. Přesně v 19.00 hod. se rozezněly zvony kostela svatého Jakuba. Poté následovalo první vystoupení žáků ze ZŠ v 
Hostouni, které s nimi nacvičila paní učitelka Zdeborová a zároveň je doprovodila na housle. Samotná děvčata byla nadšena. 

Zájemce lákala výstava. Na jejím prvním panelu byla zobrazena hierarchie církve, papežem Benediktem XVI počínaje, přes 
nuncia v ČR kardinála Diega Causeura, arcibiskupa pražského a primase českého Mons. Dominika Duku, biskupa plzeňské 
diecéze Mons. Františka Radkovského až po kněze, které v místní farnosti působili až do dnešní doby. Následný panel vypovídal 
o roční činnosti našeho malého společenství římskokatolické církve v Hostouni. 

Další panel byl zaměřen k bývalým německým rodákům, kteří v letošním roce opět přijedou na své pravidelné setkání, na které 
si dovolili pozvat pana arcibiskupa ze Salzburku a primase Německa Dr. 

Aloise Kothgassera. Poslední panel obsahoval dokumentaci včetně fotografií z posledních přátelských setkání Otce biskupa 
Mons. Františka Radkovského v Hostouni. Po vystoupení žáků ZŠ, které se setkalo s velkým ohlasem, přivítal pan Beneš st. 
starostu města Miroslava Raucha a německou delegaci z partnerského Waldthurnu vedenou místostarostou Romanem Bauerem, 
členem rady města Uli Völklem a členem farní rady Johannem Beerem. Starosta Rauch a Ulli Völkl pronesli pozdravné projevy k 
této akci, za což jim pan Beneš st. poděkoval. Vymalování obrázků z biblickými motivy dle barevné předlohy se zúčastnilo 15 
dětí. Až na konci večera byly obrázky vyhodnoceny a čtyři děti se druhý den dostaly za odměnu knihu od Karmelitánského 
nakladatelství v Praze, které nám publikaci darovalo pro tuto příležitost. Současně v budově VÚDDŠ Hostouň probíhala výstava 
prací žáků tohoto ústavu. Kdo chtěl, mohl si pod vedením paní Vondryskové vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. Také byla 
možnost vidět ukázku paličkování, kterou zde předváděla paní Paulová z Poběžovic. O komentované prohlídky byl větší zájem 
než v loňském roce z řad dospělých, ale i dětí, které s nadšením naslouchaly, ale také se dotazovaly. Důraz byl kladen na 
význam křtu, neboť tento rok 2011, byl svatým Otcem vyhlášen rokem křtu. Rovněž byl zájem o věžní strojek hodin, o němž 
informoval opět Jiří Beneš ml. Májovou pobožnost vedl pan Krutina, zúčastnili se jí i naši němečtí přátelé z Waldthurnu. Zdarma 
jsme rozdávali časopis Milujte se. Podávali jsme v chodbě před vstupem do kostela kávu, čaj, lízátka, bonbóny, ale i nějakou tu 
buchtu k zakousnutí, o to vše se starala paní Milová, která byla spoluorganizátorkou této akce a patří jí velký dík. Bohužel už od 
šesti hodin večer se spustil vydatný déšť a pršelo až do deseti hodin, což narušilo venkovní program akce, takže vystoupení 
šermířů s pohádkou a chrlením ohně jsme museli odvolat. Věřím tomu, pokud by se počasí vydařilo, tak by návštěvnost byla 
určitě větší. Původně jsem si myslel, že je účast menší než loni, ale když jsme to sečetli, vyšlo nám, že byla zhruba stejná, 
pouze účast dětí byla podstatně větší, kolem 45. 

Závěrečnou prosebnou modlitbu za Hostouň vedl p. Beneš st.. Noc kostelů byla zakončena děkovnou písní Te Deum. 

Závěrem bych chtěl poděkovat řediteli VÚDDŠ Hostouň Janu Vojtovi za jeho vstřícný postoj k této akci, Městu Hostouň, rodině 
Krátkých za úklid okolo kostela, panu Brabcovi za úklid věže, paní Pichové, Duškové a Tauchmanové za úklid kostela a všem, 
kdo se na této akci podíleli organizačně i finančně. 

  

(Čtenář - reportér, Jiří Beneš st., organizátor akce) 

 


