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Praha - Někdo nenavštíví kostel za celý rok ani jednou. Pokud ho to ale přece jen láká a chtěl by vidět, jak vypadají útroby 
těchto staveb, a jak mohou silně zapůsobit, blíží se ideální příležitost. Už v pátek 27. května se totiž koná další ročník akce Noc 
kostelů. V pražské arcidiecézi se jich otevře téměř 150. Opět bude připraven bohatý program, který má přiblížit křesťanskou 
víru a tradici. Lidé budou moci kostely projít při komentovaných prohlídkách a mnohdy se dostanou do prostor, které nejsou 
běžně přístupné a také je čekají další pro kostely neobvyklé zážitky, prohlídky zvonů, akce pro děti, výtvarné soutěže, sestup do 
krypty, čtení z Bible, varhanní a jiné koncerty, vizuální performance či loutkové představení. "Novinkou, kterou na letošní rok 
organizátoři připravili, jsou tematické okruhy, které se snaží propojit několik kostelů, jimž je společný nějaký fenomén," 
upozornil mluvčí Arcibiskupství pražského Aleš Pištora. 

  

Bude tak možné se vydat za svatým Jakubem a navštívit kostely, které jsou mu zasvěceny. Koho zajímá románský sloh, může 
se zaměřit na románské kostely. Stavby, které se u nás dochovaly z období 1000 - 1250, jsou většinou velice skromné. 

  

"Při akci se otevře například kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi, rotunda sv. Kříže na Starém Městě či kostel sv. Jana Křtitele v 
Dolních Chabrech," pokračoval Pištora. Noc kostelů se letos uskuteční nejen v celé České republice, ale také v Rakousku a na 
Slovensku. Pro všechny tři země jsou společné nejen principy, ale také vizuální styl. 

  

Jeho autorkou je rakouská grafička Vera Rieder a jeho součástí biblický verš 77,7 z knihy Žalmů: "Připomínám si noc co noc, jak 
jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá." Zájem návštěvníků loňského ročníku Noci kostelů, kdy bylo 
zaznamenáno více než čtvrt milionu návštěvnických vstupů, předčil očekávání. Celkem ve 199 městech a obcích České republiky 
se otevřelo 418 kostelů. První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni. Více na www.nockostelu.cz. 
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