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PLZEŇ (ned) Na sto kostelů v západních Čechách nabídne lidem 27. května nevšední zážitek při dalším ročníku akce s názvem 
Noc kostelů. Jedná se o akci, které se účastní tisíce lidí včetně těch, kteří jindy do kostela nechodí. 

"Myšlenka otevřít kostely v noci se zrodila před několika lety ve Vídni a rychle se rozšířila po celém Rakousku a brzy i v dalších 
evropských městech. V České republice se Noc kostelů poprvé konala v roce 2009, a to v Plzni a v Brně. Setkala se s velkým 
ohlasem, a tak se v minulém roce připojila další města. Letos se akce uskuteční poprvé také na Slovensku," uvedla Majka 
Lachmanová z plzeňského biskupství. V Plzeňské diecézi, která zahrnuje Plzeňský, Karlovarský a část Středočeského kraje, již 
přislíbilo otevřít své brány 89 kostelů a modliteben a dá se předpokládat, že konečný počet bude ještě větší. 

Na mnoha místech bude pro účastníky Noci kostelů připraven pozoruhodný program jako například koncerty, komentované 
prohlídky, výstupy na věž nebo návštěvy míst jindy nepřístupných. Organizátoři budou v některých místech nabízet také 
odpolední programy zaměřené na děti. Také při katedrále svatého Bartoloměje je pro rodiny s dětmi připraveno Odpolední 
putování po kostelech, kde kromě kvizu čeká na účastníky také vyrábění mapy s pečetidlem a tvořivá dílna. Podrobnosti o 
programu jsou dostupné na www.nockostelu.cz. Akce je pro návštěvníky zdarma. 

V Plzni své brány otevřou: 

Katedrála sv. Bartoloměje 
Kostel sv. Martina a Prokopa 
Kostel sv. Jiří 
ECM Sbor Maranatha 
Kaple sv. Maximiliána Kolbe 
Kostel Všech Svatých 
Sbor Karla Farského CČSH 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Kostel Panny Marie Růžencové 
Kostel sv. Petra a Pavla Litice 
ECM farnost Plzeň 1- Lochotín 
Západní sbor ČCE 
Chrám sv. Anny 
Sbor Kristova kříže 
Kostel sv. Mikuláše 
Kostel sv. Jana Nepomuckého 
Korandův sbor CČE 
Kostel CASD Plzeň 
Kostel Nejsvětější Trojice Dýšina 
 
 
 


