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Noc kostelů bude prezentovat významné 
rysy křesťanských církví. Umožní ná-
vštěvníkům prožít rozmanitost křesťan-
ských církví a náboženského vyjadřování. 
Bude prezentovat kostely jako důležitou 
součást společenského života obyvatel 
města a poukáže také na jejich kulturní 
hodnotu.
Noc kostelů je ekumenický projekt, 
sdružuje kostely a modlitebny šesti křes-
ťanských církví v Brně (Církev římsko-
katolická, Církev bratrská, Církev čes-
koslovenská husitská, Českobratrská 
církev evangelická, Církev pravoslavná, 
Bratrská jednota baptistů). Jednotlivé 
farnosti, sbory, církevní obce a řády při-
vítají v otevřených kostelech návštěv-
níky bohatým programem včetně ko-
mentovaných prohlídek nebo koncertů. 
Zájemci obdrží průvodce s podrobným 
programem jednotlivých kostelů, k dis-
pozici budou mít i další informační ma-
teriály včetně map nebo informačních 
letáků o kostelech.

Koordinátorem programu Noci kostelů je 
Biskupství brněnské. V součinnosti se zapo-
jenými křesťanskými společenstvími zajišťuje 
společnou propagaci akce a vzájemnou návaz-
nost jednotlivých programů. „Jsem rád, že se 
právě město Brno stává součástí tohoto vel-
kého evropského projektu v roce, který pod-
le přání papeže Benedikta XVI. slavíme jako 
Rok svatého Pavla, jednoho z hlavních patro-
nů katedrály i celé brněnské diecéze,“ uvádí 
na stránkách projektu www.nockostelu.cz
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve 
Vídni, během čtyř let se spontánně rozšíři-
la do celého Rakouska. V úzké spolupráci 
a s využitím zkušeností vídeňského týmu 
připravují nyní brněnští organizátoři ten-
to projekt pro jihomoravskou metropoli, 
resp. pro Českou republiku. Projekt je 
spolufi nancován Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a Jihomoravským krajem 
prostřednictvím ROP JV. n
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Zapojené kostely
Katedrála sv. Petra a Pavla
Kostel J. A. Komenského
Kostel Nalezení sv. Kříže
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Michala
Chrám sv. Václava
Kostel sv. Tomáše
Kostel sv. Janů
Kostel sv. Mikuláše 
Kostel sv. Jiljí  
Kostel sv. Maří Magdalény
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Husův sbor Církve Československé husitské
Modlitebna Bratrské jednoty baptistů
Modlitebna Sboru Církve bratrské
Kostel sv. Leopolda u Milosrdných bratří
Blahoslavův dům
Kostel Nanebevzetí P. Marie Zábrdovice

Brňané i návštěvníci města dostanou 29. května ojedinělou příležitost 
navštívit kostely a modlitebny v centru Brna a poznat nejen jejich 
kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím 
hudby, výtvarného umění, divadelního představení či setkání. Do akce je 
zapojeno osmnáct kostelů a sborů v Brně, které přivítají zájemce bohatým 
programem a nechají je nahlédnout i do těch prostor kostelů a klášterů, 
jako např. varhanní kůry, sakristie, věže nebo krypty, které jsou veřejnosti 
běžně nepřístupné.

BRNO POPRVÉ PROŽIJE 
NOC KOSTELŮ
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Katedrála sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Tomáše


