
Kostely otevřou svoje dveře v noci 
 
Zdroj: Chrudimský deník 
Datum 
vydání: 20.5.2011 

Odkaz: http://chrudimsky.denik.cz/ 
Ročník: 20 
Číslo: 118 
Strana: 3 
Rubrika: CHRUDIMSKO 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

Chrudimsko - Přesně za týden se uskuteční Noc kostelů, která je skvělou příležitostí ke společnému setkání lidí a objevování 
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Na Chrudimsku večer a v noci otevře své dveře třináct kostelů. 
Během celého následujícího týdne bude Chrudimský deník přinášet informace o programech v jednotlivých církevních stavbách. 

Dnes se budeme věnovat Heřmanovu Městci, kde je program připraven ve spolupráci všech tří křesťanských společenství (ŘKC, 
ČCE, CČSH). Páteční Noc kostelů vyzvánění zvonů na kostele sv. Bartoloměje. Po ekumenickém zahájení začne ve 20.20 hodin 
varhanní koncert, při kterém vystoupí Radka Piskačová - absolventka AMU. Začátek komentované prohlídky kostela svatého 
Bartoloměje je naplánován na 20.45 hodin. Město z ptačí perspektivy si návštěvníci kostela mohou prohlédnout vzápětí, takže 
kolem jednadvacáté hodiny. Podle zájmu může být doba otevření věže prodloužena do 22.30 hodin. 

Večerní komentovaná procházka po městeckých kaplích, sborech a kostelech ve 21. 45 hodin poskytne příležitost navštívit 
místa, kde mnozí ještě nikdy nebyli. Otevřena bude nově rekonstruovaná kaple Svatého Kříže v Domově pro seniory, zhlédnout 
lze i interiéry kaple sv. Rudolfa v zámku, kostela Panny Marie, Husova sboru, evangelickou modlitebnu i obě kaple "střežící" 
vstup do města Kostel svatého Bartoloměje bude pro zájemce otevřena do 23 hodin, takže bude dostatečný prostor k zastavení, 
rozjímání či modlitbě za poslechu reprodukovaných gregoriánských chorálů. 

Více informací o Noci kostelů přineseme na:www.chrudimsky.denik.cz/nockostelu 

 Foto - DĚKANSKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE byl postaven v pozdně barokním slohu v letech 1756 - 1761 stavitelem 
Františkem Tomášem Jedličkou. Díky slohové čistotě patří k významným památkám východočeského baroka. Mezi 
pozoruhodnosti interiéru se řadí nástropní fresky s vyobrazením legend ze života sv. Bartoloměje od Františka Xavera Palka. 

Foto - www.nockostelu.cz 

  

 


