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Téměř 120 kostelů a modliteben několika křesťanských církví se otevře veřejnosti v pátek 27. května v rámci mezinárodního 
projektu Noc kostelů na území olomoucké římskokatolické arcidiecéze, která zahrnuje zejména Olomoucký a Zlínský kraj. 

"Smyslem akce je otevřít kostely netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do nich jinak nepřišli," řekl 
Právu mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Loni, kdy měla Noc kostelů na střední Moravě premiéru, se do projektu 
zapojilo 65 kostelů, kaplí, sborů či modliteben. Jen v samotné Olomouci to bylo 14 prostor patřících pěti církvím. Během večera 
pak bylo zaznamenáno téměř 40 tisíc návštěvnických vstupů. 

"Více než polovinu z nich evidovaly kostely a modlitebny olomoucké, vysokou návštěvnost zaznamenaly i kostely v Prostějově a 
Kroměříži. Do tří kostelů ve Zlíně se přišlo podívat celkem 1469 lidí a více než tisícovka návštěvníků zavítala i do kostela ve 
Štípě," uvedl Gračka. 

Letos se podle něj do akce nově zapojí mj. tři kostely v Přerově - katolický kostel sv. Vavřince, pravoslavný chrám sv. Cyrila a 
Metoděje a kostel Českobratrské církve evangelické. 

"V Kroměříži se nově přidávají dvě kaple Arcibiskupského gymnázia, v Olomouci se zase otevře i kaple Božího milosrdenství v 
prostorách Arcidiecézní charity, dominikánský kostel a kostel v Hejčíně," poznamenal mluvčí. 

Farnosti a sbory zapojené do Noci kostelů budou podle něj 27. května od 18 do 24 hodin podle svých možností nabízet poutavé 
aktivity pro všechny věkové kategorie. Půjde například o hru na varhany, koncerty, přednášky, vystoupení dětí či mládeže. 

Smyslem akce je otevřít kostely netradičním způsobem Jiří Gračka, mluvčí arcibiskupství 

 Foto popis| Veřejnosti přístupný bude o Noci kostelů mj. i pravoslavný chrám sv. Gorazda v Olomouci. 
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