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 Noc kostelů se snaží každoročně přiblížit náboženství veřejnosti. V letošním ročníku je přihlášených 
25 kostelů z Hodonínska. 

 Hodonínsko – V pátek večer se lidem na Hodonínsku otevře pětadvacet duchovních chrámů při 
Noci kostelů. Dveře některých svatostánků budou dokořán až do půlnoci. Jejich návštěvníci se mohou 
těšit na koncerty, vyhlídky z věží a někde dokonce i na módní přehlídku. O posledním květnovém 
pátečním večeru se otevřetakéhodonínskýchrám svatého Vavřince. Jeho správci v letošním ročníku 
nabídnou příchozím koncert a prohlídku věže. "Myslím, že by si návštěvníci neměli nechat ujít 
vystoupení pěveckého sboru Crescendo a flétnového souboru dětí a ani Charlie & Torzo, což bude 
velká novinka," pozval duchovní správceřímskokatolické farnosti v Hodoníně a představený děkanátu 
Josef Zouhar. Zároveň doplnil, že největším každoročním lákadlem je prohlídka věže. "Minulý rok se do 
nípřišlopodívatkolemčtyřset lidí. Stáli dlouhé fronty," zavzpomínal hodonínský farář. Jedním z bodů 
pátečního programu bude i výklad o mariánském sloupu v Hodoníně. "Je zajímavý tím, že jej nechala 
postavit hraběnka v roce 1715 po ukončení epidemie moru v Hodoníně. Tenkrát na něj zemřelo kolem 
tří set lidí," uvedl Zouhar. 

Do Noci kostelů se zapojí jednou za dva roky i v Kyjově, kde zpřístupní hned čtyři místa pro duchovní 
rozjímání. "Zájem není tak velký jako na začátku. Proto se do akce zapojujeme jednou za dva roky," 
vysvětlil kyjovský děkan Vladimír Mrázek. V kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a 
Metoděje se zájemci mohou blíže seznámit s liturgickými předměty. "Návštěvníci si je mohou 
prohlédnout zblízka v sakristii. Potom následuje módní přehlídka liturgických oděvů, při níž ministranti 
předvedou jednotlivé oblečení, k němuž bude i výklad," seznámil s letošním programem děkan. 
Každoročně je přístupná i tamní kaple svatého Josefa. Tu postavili v roce 1833 na zbořenisku 
nejstaršího kyjovského farního kostela svatého Martina. "Z věže kaple je krásný výhled na Kyjov," 
doplnil Mrázek. 

Do akce se zapojují nejen ve městech, ale i na vesnicích. Poprvé se letos do noci otevře i svatostánek 
v Čejkovicích. Kostel svatéKunhuty prodělal větší rekonstrukci v roce 1892. Jeho historie však sahá až 
do třináctého století, kdy v obci působili templáři. "Hlavním důvodem, proč jsme se do 
Noci kostelů přihlásili, je, že se chceme otevřít lidem. Mají možnost k nám v pátek přijít a něco 
hezkého prožít," přiblížil děkan římskokatolické farnosti Čejkovice Miloslav Čamek. Dodal, že příchozí si 
mohou s komentářem prohlédnout prostory, kam běžné oko věřícího nedohlédne. "Lidé se mohou 
podívat do věže, na půdu či do sakristie," doplnil čejkovický děkan. 

Poprvé čekají na zájemce o prohlídku chrámu i ve Vacenovicích v kostele Božského Srdce Páně. 
"Zájemci si mohou prohlédnoutkostelní zvony i věž. Chystáme koncert a prohlídku liturgických 
předmětů," řekl farář Viliam Gavula. 

 noc kostelů 

 Blatnička, Bzenec, kostel sv. Jana Křtitele, Sbor Jana Amose Komenského, Čejkovice, Hodonín – 
Husův sbor Církve československé husitské, kostel sv. Vavřince, Hovorany, chrám Spasitele, Kyjov –
 kaple gymnazijní a sv. Josefa, dělníka, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 
modlitebna Českobratrské církve evangelické, Milotice, Moravský Písek, Násedlovice, Petrov, Prušánky, 



Strážnice – kaple sv. Rocha, kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Martina, Svatobořice Mistřín, 
Šardice, Vacenovice, Veselí nad Moravou – sv. Andělů strážných (foto), Vlkoš, Vracov 
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Tradiční akce Noc kostelů otevře brány 28 památek v kraji. To je o 16 méně než loni 

 VLASTNÍ ZPRÁVA Karlovarský kraj – Letošní noc kostelů nabídne program ve 
28 církevních památkách v kraji. Návštěvníkům se kromě běžně otevřených kostelů naskytne 
příležitost prozkoumat taje i jindy nepřístupných míst, a to v noci, kdy je genius loci ještě mocnější. 
Připraveny jsou, varhanní a multižánrové koncerty, noční komentované prohlídky, posezení a debaty u 
ohně nebo výstavy. Noc kostelů se koná 29. května. 

Na Karlovarsku ožijí například modlitebna Církve adventistů sedmého dne v Karlových 
Varech, kostel sv. Václava v Radošově,kostel Navštívení Panny Marie ve Vysoké Peci u Nejdku 
nebo kostel sv. Linharta v Údrči. "Údrčský kostel se snažíme zachránit už více než deset let 
ajsemrád,žesenámtokrokpo kroku daří. Včera jsme na místo dovezli dřevěnou repliku sochy Jana 
Křtitele, takže bude v pátek na akci již k vidění," informoval restaurátor dřevěných prvků Zdeněk 
Koušek, který s postupnou renovací kostela sv. Linharta pomáhá s dalšími nadšenci dobrovolně. 
Údrčský programpak láká návštěvníkyod 19:00 na Malou zpívanou pro klid duše nebo na prohlídku 
památky a galerie. Toto místo je totiž veřejnosti normálně nepřístupné. 

Noc kostelů se uskuteční také na Chebsku, a to v Chebu, ve Františkových a Mariánských Lázních a v 
Teplé. Pestrý program je nachystaný například ve františkolázeňském Chrámu svaté kněžnyOlgy. Zde 
budemožnési během večera nejen prohlédnoutchrám, ale i se zúčastnit večerní bohoslužby a 
nachystaná je také komponovaná přednáška věnovaná historii chrámu nebo i komentovaná 
prohlídka chrámu. V klášterním kostele Zvěstování Páně v Teplé si zájemci prohlédnou varhany, ale i 
samotnýkostel, relikvie a relikviáře. V regionu se otevře také evangelický kostel sv. Petra a Pavla ve 
Františkových Lázních, pravoslavnýchrám sv. Vladimíra v Mariánských Lázních a chebský kostel sv. 
Václava, evangelický kostel Pokoje, modlitebna Bratrské jednoty baptistů a modlitebna CASD 
společenství Vinice. 

NaSokolovsku se zapojí například také Krajková. Organizátoři tu připravili bohatý program. Po celou 
dobu bude možno si prohlédnout celý kostel, vystoupat na kůr k varhanám, nahlédnout do zákristie 
nebo oratoře, kde sedávala baronka Kopalová z Hartenbergu. "Přijďte s námi strávit příjemné 
odpoledne i večer, setkat se nejen s krásou architektury kostela, kulturou, historií, hudbou 
a křesťanstvím, ale především najít si chvilku k vzájemnému setkání spolu navzájem," zve návštěvníky 
Saša Pokorná. Zahájení krajkovské Noci kostelů je v 17 hodin s možností výstupu na kostelní věž a 
prohlídkou hodinového stroje, následovat bude divadlo pro děti v podání habartovského Kahánku. 
Chybět nebude ani zvonění veřejnosti na kostelní zvony. Vystoupí takékapelaCrazyHouseBand – 
Krajková. Vpodvečer se mohou návštěvníci těšit na přednášku a večer už bude patřit promítání 
historických fotografií Krajkové a okolí s výkladem, hudebněpoetický večer se ponese ve vážném i 
lehce rockovém stylu. 



Kompletní seznam kostelů a jednotlivých památek lze nalézt na www.nockostelu. cz. 

 Foto: MEZIPAMÁTKYzařazené do projektu Noc kostelů patří i 
pseudorománský kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. 

Foto Deník/mel 
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 Tradiční ekumenická akce Noc kostelů už tento pátek 

 V pátek 29. května se uskuteční ekumenická akce Noc kostelů. Už pošesté se do ní zapojí také kostel 
Panny Marie, Královny posvátného růžence v Hrabůvce. Dveře kostela budou otevřeny ve večerní a 
noční atmosféře. Záštitu nad akcí převzali biskupostravskoopavský František Václav Lobkowicz, 
hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a primátor města Ostravy Tomáš Macura. Více 
informací o akci Noc kostelů je na www. nockostelu.cz. 
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 V píseckém Husově sboru čeká na návštěvníky předpremiéra nového filmu Jan Hus 

 Písecko – Je to šance vidět kostely večer, podívat se do běžně nepřístupných míst i se zúčastnit 
doprovodného programu. To je celorepubliková akce Noc kostelů, která se uskuteční tento pátek. 
Zapojili se do ní v Písku, Milevsku, Protivíně, Sepekově a Záhoří. 

V Milevsku čeká na návštěvníky nevšední možnost. Sraz je v 19.30 hodin před Latinskou školou v 
areálu kláštera a příchozí si poprvé budou moci prohlédnout novou expozici v budově barokní 
prelatury. Ta je věnována dennímu životu premonstrátů i historiiřádu. Prohlídka nové expozice je 
připravena na 20.30 hodin. 



Nejprve, po zahájení, se uskuteční přednáška strahovské knihovnice Hedviky Kuchařové a program 
zakončí ve 21.30 hodin koncert Vokalistek z Chyšek v bazilice a její noční prohlídka. 

Sepekovský kostel Panny Marie nabízí program od 19.30 hodin. 

Anna Kofroňová provede návštěvníky prostory kostela, poté bude následovat úvaha 
místního faráře Mikuláše Selveka o významupoutí na mariánská poutní místa a Noc kostelů v Sepekově 
zakončí zpěv a modlitba. 

K programu Noci kostelů se i tentokrát připojil Husův sbor v Budějovické ulici v Písku. Program začne v 
čajem o páté v 17 hodin ve farské zahradě. Zájemci si v době od 18 do 22 hodin mohou prohlédnout 
Pamětní knihu píseckého Husova sboru. "Dále jsou v programu přednáška Pavla Šnorka nazvaná 
Proudy v judaismu, hudební vystoupení mládeže a čtení z díla Mistra Jana Husa. Ve 20 hodin začne 
v kapli předpremiéra první části nového filmu Jan Hus s Matějem Hádkem v hlavní roli. Po filmu bude 
následovat beseda," informoval kazatel Vojtech Pekárik. 

Film je dílem režiséra Jiřího Svobody a scenáristky Evy Kantůrkové. "Církev československá 
husitská uvítala nabídku České televize, která v souvislosti s letošním 600. výročím mistra Jana 
Husa umožní promítání prvního dílu nové televizní trilogie Jan Hus v rámci projektu Noc kostelů," říká 
Jiří Vaníček, přednosta Kulturního odboru Církve československé husitské. K noci kostelů se na území 
celé republiky připojí na 1400 kostelů. Stejná akce se koná i v Rakousku, Estonsku, Německu, 
Nizozemí a na Slovensku. Na Nockostelů naváží Dny víry, které se budou konat po celý týden od 30. 
května do 6. června v hlavním městě Praze a kromě duchovního programu zajistí i mnoho kulturních, 
vzdělávacích či zábavných událostí. Dny víry fungují již 30 let v Plzni a v české metropoli se budou 
konat vůbec poprvé. 

Písecké katolické kostely si veřejnost až do konce hlavní turistické sezony může prohlížet v rámci 
projektu Otevřené brány kostelů. Týká se to děkanského kostela Narození Panny Marie, 
klášterního kostela Povýšení sv. Kříže a filiálního kostela sv. Václava. O května do srpna je o víkendech 
otevřeno od 10.30 do 17 hodin. O prázdninách tato otevírací doba platí i ve všední dny s výjimkou 
pondělí. 

Ve všech třech kostelích návštěvníci uvidí vzácné historické památky. Například 
v kostele Narození Panny Marie, největší sakrální památce Písecka, jsou to díla v raně gotickém slohu.  
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 29. května 

 Poběžovice – Městské kulturní a informační středisko Poběžovice a Římskokatolická farnost 
Poběžovice si Vás dovolují pozvat dokostela Nanebevzetí Panny Marie v rámci celorepublikové 
Noci kostelů. Letošní Noc kostelů zahájíme krátkým setkáním u skleničky vína a fotografií bavorského 
novináře Karla Reitmeiera. Fotografie zachycují 10 českých a 10 německých kostelů z našeho blízkého 
okolí. Autor byl v březnu oceněn prestižní cenou Stavitel mostů – Bruckenbauer. 



Návštěvníci budou moci navštívit faru, prohlédnout si její útroby a také nahlédnout do života 
klenečskopoběžovického faráře p. Libora Bučka, který nahradil pana faráře Michaela Špána, na 
kterého (nejen) při Noci kostelů nejde nevzpomenout, neboť i on byl tím, kdo s námi v Poběžovicích 
otevřel nejen Noci kostelů, nýbrž i své srdce a to nejen věřícím. 

Programvkostele zahájísvým varhanickým vystoupením Barbora Šurinová. Až utichnou tóny 
poběžovických varhan, nastane čas pro duo Vojtěch Jindra – Jitka Malczyk. Setkáním dvou zkušených 
hudebníků se propojují a vzájemně rezonují dva hudební světy. V komorní sestavě (Jitka Malczyk: 
fiddlle, hardangerské housle, Vojtěch Jindra: akustická kytara), které nechybí nasazení a radost ze 
hry, vyniká zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů vzniká originální autorská hudba. Do 
prostor poběžovického kostelatímto pozveme tóny současné irské hudby. 

Vrcholem programu bude vystoupení Ireny Budweiserové, známé především z působení v kapele 
Spirituál Kvintet (do roku 2010). Hudebníky oceňovaná akustika našeho kostela v kombinaci s 
nezaměnitelným hlasem, okouzlujícím charismatem a nepřehlédnutelným projevem této zpěvačky 
bude zakončením této výjimečné "noci" v kostele. Věřím, že si každý najdete to své –k rozjímání, 
odpočinku, kulturnímu nadechnutí a duchovnímu osvěžení. 

 Program 

17:30 Zahájení v infocentru + výstava 

fotografií Karla Reitmeiera 

18:00 Setkání na faře – prohlídka 

fary, popovídání s panem farářem 

19:00 Barbora Šurinová (varhany) 

19:30 Vojtěch Jindra + Jitka Malczyk 

(současná irská hudba) 

21:00 Irena Budweiserová 
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 Letní kulturní kalendář bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích je akcemi přímo nabitý. Ideální 
místo pro ty, kteří rádi spojují kulturní zážitek s poznáváním. Přinášíme několik tipů. 

V pátek 29. května se kostel Nanebevzetí Panny Marie připojuje k celostátní Noci kostelů. Na 6. června 
je připravena akce Monastýrování... 



aneb Klášterní architektura. 

Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky konventu se konají ve spolupráci s klášterem Kladruby. 

Tradiční noční divadelní prohlídky Cisterciácké noci s Osadou přijdou na řadu 19. června. 

18. a 19. července a ještě 15. srpna, o pouti, pak přijdou na řadu speciální prohlídky vodního systému, 
tradičně oblíbené exkurze,jež je kvůli velkému zájmu třeba rezervovat předem.  

Noční kostely a jejich zákoutí můžete spatřit už v pátek 
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 Kvůli opravě střechy kostela na náměstí TGM v Příbrami zůstanou dveře do věže zavřené 

 Příbram – Tajemno a duchovní osvícení přinese páteční Noc kostelů. 

Letošní ročník, co se týká Příbrami, bude trochu ochuzený, protože Svatá Hora se opravuje a 
rekonstrukcí prochází i střechakostela na náměstí TGM. Zoufat ale netřeba, i tak si část páteční noci 
mohou zájemci prožít v církevním duchu. 

Brány příbramských kostelů a modliteben přivítají veřejnost v rámci Noci kostelů již po šesté. V 
netradiční dobu a se zajímavým programem přijmou návštěvníky z blízka i daleka. V pátek od 16 hodin 
můžete navštívit modlitebnu Československé církve husitskéna Březových Horách a od 18 hodin kostel 
Svatého Jakuba Staršího na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami I. 

"Oba kostely nabízí bohatý program s komentovanými prohlídkami, akcemi pro děti, koncerty a 
možností setkání a rozhovorů v průběhu celého večera a části noci," informuje Monika Ciklerová z 
Farnosti u sv. Jakuba Staršího, Příbram. 

Podrobný program a všechna místa v okolí, která se do této celostátní akce zapojila, naleznete na 
www.nockostelu.cz 

Dveře kostela Svatého Jakuba se otevřou veřejnosti v 18 hodin. V 18:30 zahájí celou akci svojí 
promluvou místní farář Jindřich Krink. 

Ve 20 hodin začne přednáška architekta Aleše Brotánka, známého autora návrhů nízkoenergetických a 
pasivních domů, který nás seznámí s proměnami sakrálního prostoru dnešní doby – jeho přednáška 
bude doprovázena videoprojekcí. Ve 21:30 se můžete těšit na noční vystoupení sboru Codex 
Temporis. Na závěr celé akce proběhne společná modlitba. 

"Během večera se naši hosté budou moci seznámit s historií kostela, a to formou komentovaných 
prohlídek. Letos – vzhledem k probíhající rekonstrukci střechy kostela – zůstanou dveře do věže z 
bezpečnostních důvodů zavřené. K návštěvě zveme také malé návštěvníky, pro které máme 
připravenou poznávací soutěž s drobnými odměnami," dodává Monika Ciklerová. 

  



Noc kostelů 

v Příbrami 

 Březové Hory – Sbor Mistra 

Jakoubka ze Stříbra: 

16.00 – zahájení pro děti a rodiče 

s dětmi (Jana Skořepová, Iva 

Šípová a Martin a Iva Jindrovi) 

16.00 – 17.00 – ruce, poznej Jana 

Husa, hry, malování, doplňovačky 

v zahradě 

17.00 – divadélko dětí 

17.15 – vernisáž dětských obrázků 

17.30 – dějiny udatného národa 

českého. Kino nejen pro děti 

18.15 – komentovaná prohlídka 

sboru a rozhledny pro děti 

18.30 – zahájení pro dospělé 

18.45 – spirituály pod vedením 

Jany Hejkrlíkové 

19.30 – komentovaná prohlídka 

pro dospělé 

19.45 – flétnový koncert 

20.30 – vernisáž výstavy Osvobození 

Příbrami a církev v době 

okupace 

20.45 – Komorní sbor Mistra 

Jakoubka ze Stříbra pod vedení 

Hany Tonzarové 

21.20 – modlitební ztišení v zahradě 

21.30 – požehnání obyvatelům 

Příbrami a všech lidí na celém 

světě 

Kostel svatého Jakuba 

18.00 – 20.00 – otevření kostela, 

program pro děti, malé občerstvení 

18.30 – slavnostní zahájení, 

úvodní slovo 

19.00 – prohlídka kostela s komentářem 

20.00 – současné chápání liturgického 

prostoru, prezentace 

architekta Aleše Brotánka o významu 

uspořádání prostoru kostela 

21.30 – noční koncert sboru Codex 

Temporis 

22.45 – závěrečné ztišení, modlitba 

za město 

 ČÍSLO DNE  - 18. hodinou odstartuje Noc kostelů v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Březnici. Bude 
liturgický tanec, dětské divadlo, prohlídkakostela, varhanní preludium a koncert Třemšínských kvítek. 
Během celého programu je možno navštívit věž kostela, prohlédnout si staré fotografie i 
výstavu biblí a ochutnat mešní víno. Vstupné je zdarma. 

 Foto: NOC v kostele svatého Jakuba Staršího na náměstíTGMv Příbrami. 

Foto: Jiří Kubík  



 
Dobrá zpráva pro Příbramáky 
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 Tajemno a duchovní osvícení přinese páteční Noc kostelů. Letošní ročník bude trochu ochuzený, 
protože Svatá Hora se opravuje a rekonstrukcí prochází i střecha kostela na náměstí TGM. V pátek od 
16 hodin můžete navštívit modlitebnu Československé církve husitské na Březových Horách a od 18 
hodin kostel Svatého Jakuba Staršího na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami I.  

Jedinečná prohlídka 
 
Zdroj: Region Bruntálský 
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Okres – K jedinečné prohlídce kostelů za neopakovatelné večerní atmosféry zve akce nazvaná 
Noc kostelů, proběhne v pátek 29. května. V našem okrese se otevře šestnáct kostelů, kam mohou 
lidé zajít ke společnému setkání a k objevování krásykřesťanských, výtvarných a architektonických 
památek. 

Návštěvníci nahlédnou do míst, kam se během roku nedá běžně dostat, prohlédnou si nádoby, knihy a 
roucha užívaná při bohoslužbách a mohou se na cokoli zeptat nebo si popovídat s farníky či s knězem. 
V každém kostele bude připraveno také něco pro dětské návštěvníky, kteří přijdou s rodiči. 

Nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, přednášky. Každý, kdo bude chtít navštívit 
více kostelů, dostane Poutnický pas a může do něj sbírat záznamy z návštěv. Kostely je 
možnonavštívit i po Noci kostelů. Kdo hledá zklidnění, útěchu či cestu k Bohu, může si promluvit 
s knězem, pomodlit se, zapálit svíčku. 

Letos se poprvé k akci připojil i farní kostel v Bruntále a nabízí zajímavý program s hudebním 
vystoupením, komentovanou prohlídku, přednášku, předvedení varhan se stručným výkladem a 
atraktivní noční vyhlídku z věže kostela na město. Věž bude otevřena každou půlhodinu, ve skupině 
ale může vystoupat maximálně dvacet lidí. Poslední výstup na věž bude půl hodiny před půlnocí. 
Výstup na věž je možný i ve Starém Městě a v dalších kostelích. 

   

Otevřené kostely v okrese Bruntál Andělská Hora: kostel Narození Panny Marie Bruntál: kostel 
Nanebevzetí Panny Marie Dolní Moravice: kostel sv. Jakuba st. KrnovCvilín: poutní 



kostel Sedmibolestné Panny Marie KrnovKostelec: kostel sv. Benedikta Krnov:kostel CE 
Krnov: kostel sv. Martina Křižanovice: kostel Navštívení Panny Marie Malá Morávka: kostel Nejsvětější 
Trojice Razová:kostel sv. Michaela Archand la Rudná pod Pradědem: kostel sv. Jana Křtitele Staré 
Město: kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Světlá HoraDětřichovice: kostel sv. Michaela 
Archanděla Světlá Hora: kostel sv. Barbory a Kateřiny Václavov u Bruntálu:kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie Vrbno pod Pradědem: kostel sv. Michaela Archanděla 

  

Foto: KOSTEL v Rudné pod Pradědem. V pátek zde vystoupí sbor Puellae cantates pod vedením 
sbormistra Jaroslava Číhala. Snímek zachycuje vystoupení sboru na akci Noc kostelů v Rudné pod 
Pradědem v roce 2013. 

Foto: Region/Dalibor Otáhal 

  
Každý je vítán, a nejen v době Noci kostelů 
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Duchovní správce z farnosti Malá Morávka Marek Žukowski říká: 

 Okres – V okrese Bruntál se Noc kostelů uskutečnila poprvé v roce 2010. Lidé se mohli kromě 
Břidličné podívat do kostelů v Andělské Hoře, Dětřichovicích, Dolní Moravici, Malé Morávce, Rudné pod 
Pradědem, Světlé Hoře a Václavově. Ty jsou spravovány, až na Břidličnou, z farnosti z Malé Morávky, 
kde je duchovním správcem Marek Žukowski. Tyto kostely se připojují k akci každoročně. Marku 
Žukowskemu jsme položili tři otázky. 

 - Podle vašich zkušeností navštěvují akci Noc kostelů spíše lidé hledající duchovní oporu, anebo jdou 
za zajímavostí a jistou turistickou atrakcí? 

 Myslím, že přicházejí lidé za obojím. Někteří chtějí vystoupat do kostelních věží nebo nahlédnout do 
sakristie, kde se kněz s ministranty připravuje ke slavení bohoslužeb, či se zúčastnit jiného 
připraveného programu. Jiní pak přicházejí v čase,kdy jsem v daném kostele k dispozici, a chtějí si 
pohovořit o své víře, o tom, jak v mládí třeba chodili do kostela, a nebo že by chtěli být pokřtění a 
jestli je to vůbec v dospělosti možné. Někteří si kostel jen projdou, jiní se také posadí do lavice a 
nechávají na sebe působit atmosféru místa. Obojí je možné. 

 - Přivedla akce Noc kostelů někoho nového do řad pravidelných účastníků mší? 

 Myslím, že je to v rámci celé Noci kostelů docela možné a pravděpodobné. Možná, že někdo, kdo 
myslel, že když vstoupí dokostela, tak ten musí spadnout, zjistil, že tam bylo docela fajn, 
že kostel nespadnul, že na tom místě navíc načerpal nějakou zvláštní sílu, a tak přišel i jindy a třeba i 
pravidelně. Tady bych rád řekl, že v kostele není každý vítán jen jednou za rok o Nocikostelů, ale 
kdykoli, když je otevřeno, je možné přijít. Kostely na nikoho nepadají a každý je vítán. 



 - Co zajímavého si připravili farníci ve vaší farnosti pro návštěvníky – tedy co nejzajímavějšího čeká 
návštěvníky? 

 Co zajímavého připravujeme? V kostele v Rudné pod Pradědem vystoupí sbor Puellae cantates pod 
vedením sbormistra p. Jaroslava Číhala a s krátkou scénkou o obětování Izáka vystoupí děti z místní 
ZŠ. V kostele ve Světlé Hoře se nabízí prohlídka varhan s odborným výkladem jejich fungování. V 
Dětřichovicích si návštěvníci budou moci prohlédnout, jak pokračuje záchrana a oprava kostela, který 
už měl demoliční výměr. V Malé Morávce se návštěvníci mohou těšit na krátké filmy ze 
života řeholníků, které byly připraveny v rámci Roku zasvěceného života. Zájemci také budou moci 
nahlédnout do tajemství výroby svíček, které se na faře v Malé Morávce vyrábí na podporu aktivit s 
dětmi a mládeží. Přesný časový rozvrh programů lze najít na webu www.nockostelu.cz 

 Foto: MAREK ŽUKOWSKI. 

Foto: Region/Karel Janeček 

Noc kostelů spojuje národy 
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 Region – Noc kostelů je každoroční akce, která letos připadá na pátek 29. května. Má ukázat, 
že kostely jako místo spojené s historií, kulturou a rozjímáním mají význam nejen 
pro církve a křesťany. 

Při této akci je široká veřejnost zvána do kostelů, kde se může seznámit s historií, 
tradicemi křesťanství i životem církve, farnosti, kongregace nebo sboru. Proto jsou hlavně ve 
večerních a nočních hodinách zpřístupněny kostely různých církví, ve kterých návštěvníky čekají 
komentované prohlídky, workshopy, přednášky, koncerty a různá představení. 

Návštěvníci mohou při této mimořádné příležitosti nahlédnout do kostelních sakristií, osahat si 
varhany, vystoupat na věž nebo sestoupit do krypty. Mohou vnímat, co bylo inspirací pro 
stavitele křesťanských chrámů. 

Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu. Do České republiky se rozšířila z Rakouska v roce 2009. 
"Velmi mě těší, že Noc kostelůmá v České republice v letošním roce opět velký ohlas. V Rakousku se 
koná ve stejném termínu a spojuje nás bez ohledu na hranice. S tím je ale spojeno ještě něco navíc – 
do Noci kostelů se zapojují zástupci mnoha křesťanských vyznání a staví se tak mosty, které spojují 
národy," vzkázal českým organizátorům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn. 

  
Setkání s duchovní hudbou 
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 Krnov – Letošní otvírání kostelů v Krnově bude spojené nejen s prohlídkami čtyř chrámů, ale také s 
hudebními zážitky. V poutním kostele na Cvilíně zpříjemní návštěvníkům prohlídku studenti střední 
umělecké školy varhanářské Matěj Černý a Jakub Šustáček, kteří zde budou preludovat na varhany od 
19 hodin. 

Ve farním kostele svatého Martina v rámci Noci kostelů proběhne 29. května šestý ročník festivalu 
Setkání s duchovní hudbou. Přinese koncert Krnovského chrámového sboru, který diriguje Václav 
Mička. Koncert u svatého Martina začíná ve 20 hodin. Zazní zde výběr z děl francouzských a 
severských skladatelů. Zajímavá bude například ukázka díla Mortena Lauridsena, který sice v současné 
době patří ve světě mezi nejuznávanější umělce, ale v Českuje téměř neznámý. Dále zde zazní díla G. 
Faurého, M. Duruflého, E. Griega a jiné. 

Už v roce 1908 bylo u svatého Martina založeno Chrámové hudební sdružení (Kirchenmusikverein), 
kterým začala nepřetržitá tradice duchovní hudby v Krnově. Přispěl tomu i fakt, že firma bratří Riegrů 
v kostele postavila vynikající varhany. 

Poválečné obnovy chrámového sboru se v roce 1945 ujal učitel František Kupka. Oporu našel u svého 
bratra Aloise Kupky, krnovského faráře a děkana. ÚmrtímAloiseKupkyv roce 1970 a prudkou změnou 
politického klimatu se sbor dostal do krize. Sbor zas postavil na nohy absolvent Státní konzervatoře 
Adolf Harasim, kterého do Krnova přivedlo varhanářství. Na jaře 1987 se sboru ujal krnovský rodák 
Václav Mička, který stojí v jeho čele dodnes. 

  

Pokračování na straně 8. 

Foto: KOSTEL SV. BENEDIKTA v Kostelci nabídne pohled na mimořádně cenné středověké fresky. 

Foto: Anna Dohnalová  

Kostely mají opět svou noc 
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 REGION 

 Pátek 29. května bude tím dnem, který otevře návštěvníkům dokořán dveře kostelů, kaplí i 
modliteben po celé České republice. Pomyslným klíčem k vratům je Noc kostelů. 

Mottem letošní Noci je citát: Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako 
světlo. Na Opavsku budete mít možnost nahlédnout do některého z kostelů jak v samotné Opavě, tak 
v okolních obcích. Přímo Opava nabídne kostel sv. Ducha s přednáškou o hrobce Přemyslovců či s 
exkurzí a prezentací varhan, evangelickou modlitebnu, klášterní kapli Neposkvrněného početí Panny 
Marie, jaktařský kostel sv. Petra a Pavla, kde bude připraveno třeba výtvarné tvoření pro děti, stejně 



jako malý večerní koncert, nebo konkatedrálu Nanebevzetí Pannny Marie, kde se chystají 
komentované prohlídky, vystoupení žáků ZUŠ V. Kálika i závěrečné půlnoční troubení z věže 
konkatedrály. Kromě toho je zde přichystána výstava historických skvostů v podobě liturgických rouch 
a předmětů, které jsou mnohdy k vidění pouze na výstavách Slezského zemského muzea, do něhož 
jsou zapůjčovány. Návštěvníci tak budou mít ojedinělou příležitost spatřit např. relikviář sv. Kříže, který 
je jeden z největších v ČR. V Komárově si zase nenechejte ujít prohlídku místního kostela sv. Prokopa, 
ve Slavkově kostel sv. Anny, kde bude součástí programu mimojiné i koncert, v Pusté Polomi pak 
můžete dokonce i zkusit roli poslů - běžců, kteří v minulosti přinášeli lístky s prosbami a díky 
do kostela. Hlučín se bude chlubit kostelem sv. Jana Křtitele a kostelem sv. Markéty, Hradec nad 
Moravicí si zase přichystal komentované prohlídky i možnost prohlédnout si široké okolí Hradce přímo 
z věže kostela. Strávit klidné chvíle můžete také v Hati, Hrabyni, Kozmicích, Ludgeřovicích, Kravařích, 
Vítkově nebo Píšti. V loňském roce se do Noci kostelů, která se úplně poprvé konala v roce 2005 ve 
Vídni, zapojilo v České republice více než 1 400 kostelů. 

   
Noc kostelů láká na košt mešních vín i meditace 
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V tolerančním kostele si návštěvníci vyslechnou kázání autora Broučků 

 Valašsko – Noc kostelů v pátek veřejnosti otevře svatostánky na Valašsku. Zájemci dostanou možnost 
nahlédnout i do zákoutí, která běžně nenavštěvují ani pravidelní účastníci bohoslužeb. 

Pestrý program slibuje například unikátní dřevěný toleranční kostel ve Velké 
Lhotě. Evangelickou památkou postavenou na konci 18. století začnou průvodci provádět v 18.30 
hodin. Návštěvníci se zúčastní bohoslužby v duchu doby autora dětské knihy Broučci Jana Karafiáta. 
Ve Velké Lhotě působil v letech 1875 až 1895. "Pronesu jeho kázání," slibuje farář Jan Krupa. 
Především pro děti farníci ve Velké Lhotě připravují na páteční podvečer stezku odvahy. "Po setmění 
zůstane kostel otevřený pro osobní modlitby a meditace," dodal. 

 Zašová 

 Na mimořádný večer se připravují také v zašovském kostele Navštívení Panny Marie. Noc kostelů tady 
v 18 hodin zahájí mše svatáa po ní zvonění zvonů. "Připravena je přednáška o chystaném malování 
interiéru kostela a o historii jeho výmalby. Nabídneme i koncert komorní hudby," uvedl místní farář Jiří 
Polášek. 

 Lešná 

 Návštěvníkům se otevřou rovněž dveře kostela sv. Michaela archanděla v Lešné u Valašského Meziříčí. 
Původně dřevěný kostel z počátku patnáctého století byl v letech 1684–1686 přestavěn na kamenný. 
Patří mezi národní kulturní památky. Na programu jsou tady hudební interpretace a prohlídky 
historických ornátů. "Zájemci zažijí také nevšední atmosféru večerních komentovaných prohlídek 
zámku," poznamenala mluvčí Muzea regionu Valašsko Jana Bajanová. 



 Branky 

 Stranou letošní Noci kostelů nezůstanou ani Branky. Mezi 17. a 19. hodinou tu děti odhalí tajemství 
vzniku chleba. "Kromě komentované prohlídky kostela i jeho věže představíme vybavení ministrantů a 
dospělým nabídneme ochutnávku mešního vína," přiblížil duchovní správce Ján Rimbala. 

 Noc kostelů láká na košt mešních vín i meditace 

Zajímavý program Noci kostelů nabídnou také ve valašských městech. Například vsetínský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie na Horním Městě. Zájemcům jej zpřístupní od 17 do 22 hodin. 

Připravena je mše svatá a vystoupení malé scholy (kostelní sbor, pozn. redakce) farnosti. 
"Prostřednictvím infopanelů se návštěvníci kostela dozvědí zajímavosti o jednotlivých kněžích, kteří ve 
Vsetíně v minulých letech a staletích působili. Vystavíme roucha kněží a předměty určené pro 
bohoslužby. Prohlédnout si bude možné i varhany," seznámil s připraveným programem ve 
vsetínském kostele na Horním náměstí člen pastorační rady farnosti Jaroslav Fiľo. 

Organizátoři předpokládají velký zájem zejména o návštěvu kostelní věže a prohlídku jejích zvonů. 

Noc kostelů umožňuje prostřednictvím hudby, umění a dalších zážitků, například návštěvou jinak 
nepřístupných částí kostelů, setkat se s křesťanstvím. Letos se kostely zdarma otevřou veřejnosti 29. 
května. 

Myšlenka Noci kostelů vznikla před jedenácti lety ve Vídni. Během čtyř let se nápad dostal přes hranice 
Rakouska také do Německa a následně doputoval také do České republiky. 

  

Noc kostelů na Vsetínsku Branky, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Dolní Bečva, kostel sv. 
Antonína Paduánského Huslenky, evangelický kostel Karolinka, kostel Panny Marie Karmelské 
Kelč, kostel sv. Kateřiny Kelč, kostel sv. Petra a Pavla Kladeruby, kostel sv. Cyrila a Metoděje 
Lešná, kostel sv. Michaela archanděla Liptál, kostel Českobratrské církve evangelickéProstřední 
Bečva, kostel sv. Zdislavy Rožnov pod Radhoštěm, evangelický kostel Rožnov pod 
Radhoštěm, kostel Všech svatýchRůžďka, kostel Českobratrské církve evangelické Valašská 
Polanka, kostel sv. Jana Křtitele Valašské Meziříčí – Jasenice, kaple sv. Cyrila a Metoděje Valašské 
Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie Valašské Meziříčí, modlitebna Apoštolské církve Velká Lhota u 
Valašského Meziříčí, evangelický toleranční dřevěný kostel Vsetín, kostel Horního sboru Českobratrské 
církve evangelické 

 Vsetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie Zašová, poutní kostel Navštívení Panny Marie Další informace 
na www.nockostelu.cz  

Kostely v pátek zůstanou otevřené do noci 
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 Do již tradiční Noci kostelů se zapojí většina kostelů a modliteben ve Znojmě. Program chystají 
například i na Vranovsku a Miroslavsku 

 Znojemsko – Tradiční noc kostelů otevře v pátek vpodvečer dveře chrámů například ve Znojmě, 
Vémyslicích, Hostěradicích či Miroslavi. Organizátoři nabídnou prohlídky, přednášky, koncerty i 
bohoslužby. 

Na Vranovsku se do programu zapojí farní kostel ve Vranově, zámecká kaple a kostel v Olbramkostele. 
"Jednotlivá místa střídáme podle toho, jak je příležitost a jak se dají dohromady organizátoři. Letos 
například poprvé zapojujeme právě Olbramkostel, kde návštěvníkům nabídneme výstavku 
starých náboženských knih a růženců, vystoupení scholy a přednášku o varhanách," uvedlfarář Marek 
Dunda z vranovského FATYMu, který spravuje i olbram kosteleckou farnost. 

Přímo ve Vranově bude otevřený farní kostel Panny Marie i zámecká kaple Nejsvětější Trojice. "V osm 
hodin večer nabídneme například varhanní koncert, v půl desáté začne mše svatá. Na zámku bude 
příležitost zúčastnit se komentované prohlídky kaple," dodal Dunda. 

Ve Znojmě tradičně otevřou téměř všechny kostely v centru města. "U sv. Mikuláše bude možné 
prohlédnout si varhany nebo se potěšit výhledy z půdy kostela na město. Pro děti opět připravujeme 
putování po jednotlivých kostelech, letos se seznámí s různými řády, které jsou s nimi spojeny, tedy 
s dominikány, františkány a podobně," uvedl znojemský děkan Jindřich Bartoš. 

Bohatý program chystají i v Louce. "V šest hodin začne bohoslužba, v sedm naváže úvodní koncert 
Znojemských žesťů. Během večera například v kryptě zahrají Jazzy talking a střídat se budou vahranní 
preludia, prohlídky kostela a vyprávění o historii Louky apremonstrátském řádu," sdělili pořadatelé. 

Otevřená bude také modlitebna církve adventistů sedmého dne ve Veselé ulici. 

V Miroslavi mohou návštěvníci zamířit do tamního katolického i evangelického kostela. "V katolickém 
kostele začneme mší svatou v pět hodin, od čtvrt na sedm bude páter Jindřich Zdík Charouz hovořit 
o premonstrátech. V sedm zazpívá chrámový sbor. Vevangelickém kostele začne ve čtyři hodiny 
odpoledne dětský program. V osm přijde na řadu hudební pásmo o Janu Husovi," sdělili organizátoři. 

V nedalekých Hostěradicích začne program vystoupením farního a poté školního pěveckého sboru. V 
šest začne turnaj v pexesu, od sedmi zahraje Švédova trojka. V půl osmé a po desáté večer 
pořadatelé nabídnou komentovanou prohlídku kostela a mezitím varhanní koncert a komentovanou 
prohlídku betlémů. Ve vémyslickém kostele chystají před sedmou večer vyprávění Edity Troppové o 
misijní cestě do Afriky a poté koncert pěveckého sboru z Jimramova. 

 z programu noci kostelů 

 Znojmo, sv. Michal: Od 18 hodin komentované prohlídky kostela, prohlídka zvonice s největším 
znojemským zvonem, 20 hodin koncert vokální skupiny Minima. Znojmo, Panny Marie a sv. Václava v 
Louce: 18 hodin mše, 19 hodin Znojemské žestě, 20 hodin Osm století kláštera v kostce, 20:20 Jazzy 
talking v kryptě, 20:50 prohlídka varhan, půlnoc zpívaná modlitba kompletáře Hostěradice sv. 
Kunhuta: 17:10 vystoupení farního a školního sboru, 18:30 hraje Švédova trojka,20:15 Tradice a 
symbolika vánoc Zdroj: weby obcí 

 Foto: PROHLÍDKYAKONCERTY. Při noci kostelů si mohou návštěvníci řadu 
otevřených chrámů prohlédnout docela důkladně. Ve Znojmě bude otevřený například kostel sv. 
Mikuláše (snímek vpravo dole) nebo kapucínský (snímek ze sakristie vlevo). Otevřený bude například 
i kostel sv. Kunhuty v Hostěradicích (snímek vpravo nahoře) . 

Foto: Archiv Deníku 



  

 


