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K Noci kostel ů na jihu Moravy se p řidá o 50 kostel ů víc než loni  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: AUDIO  
    Ve 4. a 5. odstavci jsme doplnili výrok trnavsk ého arcibiskupa 
Bezáka, do druhé p ůlky zprávy jsme doplnili další podrobnosti k akci. V 
posledních odstavcích jsme rozší řili background.  
    --------------------  
    Brno 19. kv ětna ( ČTK) - Do Noci kostel ů na jihu Moravy se p říští 
pátek zapojí 134 kostel ů z brn ěnské diecéze, což je o 51 víc než loni. 
Jen v Brn ě se b ěhem akce, která nabízí netradi ční ve černí a no ční 
prohlídky zejména historických k řesťanských chrám ů, ve řejnosti otev ře 37 
objekt ů. Noviná řům to dnes sd ělil brn ěnský biskup Vojt ěch Cikrle. Letos 
budou návšt ěvníci poprvé moci i do brn ěnského kostela svatého Josefa v 
centru jihomoravské metropole, který je b ěžně ve řejnosti uzav řen.  
    Letošní noc kostel ů se poprvé koná i na Slovensku; stejn ě jako loni 
bude i v sousedním Rakousku. V celém Česku se do akce zapojí 920 chrám ů, 
což je víc než v Rakousku, kde projekt p řed šesti lety vznikl.  
    "Jde o akci setkání s k řesťanstvím. Lidé žijí v zemi s k řesťanskými 
kořeny, mnohdy o tom ale nev ědí v ůbec nic. Noc kostel ů umož ňuje, aby 
lidé p řišli t řeba na místo, kde m ěli svatbu, nebo na místo, které je 
nějak spojeno s rodinnou historií," uvedl Cikrle. Zár ove ň podotkl, že 
církev nechce nikoho nutit do seznamování s k řesťanským prost ředím, 
pouze se chce více pootev řít a vytvo řit platformu pro setkávání 
veřejnosti.  
    Trnavský arcibiskup Róbert Bezák, který se také  zú častnil dnešní 
tiskové konfere nce, dodal, že Noc kostel ů je jakýmsi otev řením prostoru, 
v n ěmž v ěřící b ěžně žijí. "Je to takové otev ření našich obývák ů," dodal. 
Bezák i Cikrle doufají, že p ůjde o jednu z t ěch akcí, která m ůže pomoci 
bořit p ředsudky, jež podle nich n ěkte ří lidé k církvi chovají.  
    Podle Bezáka kostely podn ěcují k návšt ěvě i lidi, které primárn ě 
neláká víra, ale t řeba zv ědavost. Kostely prý i z hlediska urbanistiky 
tvo ří jakýsi naviga ční systém, díky n ěmuž se lidé ve m ěstech lépe 
orientují.  
    Cikrle zd ůraznil, že církev je p řekvapená rapidn ě vzr ůstajícím 
zájmem jak farností, které se do Noci kostel ů zapojují, tak návšt ěvník ů. 
V roce 2009 se Noci kostel ů v brn ěnské diecézi zú častnilo 93.500 lidí, 
loni to bylo už tém ěř o 10.000 lidí víc.  
    I letos čekají ú častníky akce novinky. Nap říklad ve Vranov ě u Brna 
bude mimo řádně zp řístupn ěna krypta tamního kostela, kde jsou poh řbeny 
desítky člen ů rodu Liechtenstein ů.  
    Lákadlem pro návšt ěvníky m ůže být i model bývalého kostela svatého 
Mikuláše, který stál až do roku 1870 na nyn ějším nám ěstí Svobody, pak 
byl zbo řen. Na nám ěstí b ěhem akce vyroste t ří- až čty řmetrová maketa z 
dřevěných latí.  
    P říští pátek budou mimo řádně zp řístupn ěné i v ěže kostel ů, nap říklad 
u kostela svatého Jakuba v Brn ě, kostela svatého Vav řince v Hodonín ě 
nebo kostela svatého Václava ve Znojm ě.  
    T řetí ro čník akce Noc kostela v brn ěnské diecézi doprovodí mnoho 
dalších kulturních program ů v četn ě výstav a workshop ů. Zajiš ťují je 
členové jednotlivých farností a dobrovolníci. Církev  však akci v Brn ě 
nekoordinovala s dopravním podnikem, lidé se budou přesouvat z místa na 
místo vlastními prost ředky.  
    Noc kostel ů je ekumenický projekt, ú častní se ho kostely a 
modlitebny osmi k řesťanských církví. Letos bude díky brn ěnské islámské 
nadaci otev řena i brn ěnská mešita, jež je nejstarší islámskou 
modlitebnou v zemi.  
    Akce Noc kostel ů vznikla v roce 2005 ve Vídni, pak se rozší řila do 
celého Rakouska a okolních zemí. V lo ňském ro čníku se v Česku do Noci 
kostel ů zapojilo 418 kostel ů, akce se zú častnilo čtvrt milion ů lidí. 



Letos se o čekává nejmén ě stejná návšt ěvnost.  
    lab hj  
 


