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Do jindy nepřístupných prostor chrámů mohou Pražané nahlédnout již příští pátek. Koná se 
Noc kostelů  

PRAHA Kostel. Místo setkávání, tichého rozjímání a kdysi i úkryt před válečnou vřavou. A 
také nedílná součást kulturního bohatství a historie českých zemí. Přiblížit veřejnosti 
křesťanství a ukázat víru jako jeden ze základních rysů lidské existence se každý rok pokouší 
projekt Noc kostelů. Dveře chrámů se letos otevřou v pátek 29. května. 

Ten den budou zdarma zpřístupněny části kostelů, do kterých se lidé běžně nepodívají, jako je 
například sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. "Zatím se přihlásilo 277 kostelů v 
pražské arcidiecézi, každý rok je jich víc," pochvaluje si mluvčí pražského arcibiskupství Aleš 
Pištora. "Důležité je, že Noc kostelů není organizována z jednoho centra, farnost se přihlásí a 
následně si vytváří svůj program sama," dodává. 

Projekt je totiž založen na spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších 
společenství. Pestrý program nabízí například výstavu liturgických předmětů, diskuze, 
koncerty nebo také možnost osobního rozhovoru s duchovním. Co je za oltářem... 

"Myslím, že hodně zajímavé jsou kostely, které fungují při klášteru, například kostel sv. 
Tomáše na Malé Straně. Lidé tak mají šanci dozvědět se mnohem více o životě řeholníků," 
říká mluvčí pražského arcibiskupství Pištora. "Obecně je program hodně zaměřen na rodiny s 
dětmi, důležitou součástí programu jsou workshopy, kde děti získají informace o křesťanství 
spolu s výkladem historie a místopisu. Mimo jiné pro ně bude připravené i divadelní 
představení, takže nudit se nebudou," dodává. 

Zajímavostí letošního ročníku je spojení s 600. výročím smrti Mistra Jana Husa. Nekatolické 
kostely budou připomínat jeho životní pouť, povedou se v nich debaty o jeho myšlenkách i 
díle a například v nuselském Husově sboru se budou číst jeho osobní dopisy z vězení. Církev 
československá husitská navíc ve svých kostelech a modlitebnách promítne první díl trilogie 
Jan Hus, kterou připravuje Česká televize. 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě zahájí v 19 hodin Noc kostelů kardinál Dominik 
Duka. Po setmění se lidé mohou pokusit přejít Karlův most se zapálenou svíčkou. "Pouť 
světla v sobě nese hodně symboliky. Kamkoliv se člověk podívá, najde ji. Ať už v barokních 
sochách lemujících Karlův most nebo v tmavé hladině pod ním, je to zážitek," vysvětluje Aleš 



Pištora. Ostatně, mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je 
právě slovo "noc". V letošním roce je to verš 139,12 z Knihy žalmů: "Žádná tma pro tebe není 
temná: Jako den svítí, temnota je jako světlo." 

 Poprvé do rotundy 

 Velkým lákadlem bývají každoročně pro návštěvníky netradiční či dosud nepřístupné 
interiéry kostelů. Letos poprvé budou mít možnost nahlédnout do rotundy sv. Longina v ulici 
Na Rybníčku, neméně zajímavá prohlídka na zájemce čeká v kostele sv. Jana Nepomuckého v 
Košířích. 

Noc kostelů se dotkne také sociální tematiky. V Žižkově sboru se dobrovolníci zúčastní hry, 
která jim umožní zjistit, jaké to je být sociálně vyloučený a záviset na pomoci jiných. 
Kompletní program letošního ročníku Noci kostelů najdete na stránkách www.nockostelu.cz. 
V každém kostele bude k dostání brožura s mapou, ve které naleznete program i adresy 
kostelů. 
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V obci poblíž Kutné Hory stojí unikátní románská památka. Chrám nechala vystavět 
šlechtična, která se snažila spasit duši svého manžela. 

CÍRKVICE / Během páteční Noci kostelů 29. května se otevře také církvický chrám sv. 
Jakuba. Kostel, jenž zdobí obec kousek od Kutné Hory osm století, je spjat s mnoha unikáty – 
architektonickými i historickými. 

Jeho svěcení v roce 1165 se ujal přímo český duchovní pastýř, pražský biskup Daniel. 
Slavnostního aktu se stal svědkem druhý český král z rodu Přemyslovců Vladislav a jeho choť 
Judita. O slavnostním dni se také zachoval jedinečný dokument v podobě autentiky, tedy 
listiny o svěcení. 

Když zedníci na podzim roku 1845 bourali zeď u tribuny kostela, netušili, že se zapíší do 
dějin. Tam, kde stál starý oltář, se skrývala velká olověná schránka, ozdobená majestátní 
pečetí biskupa Daniela. "Ve schránce byly uloženy ostatky svatých v hedvábných obalech a 
pergamenová listina," uvádějí historici. "Léta od vtělení Páně 1165 uložil jsem vlastní rukou 



do tohoto oltáře tyto ostatky těchto svatých: Ze dřeva Páně, z hrobu Páně, Panny Marie, sv. 
Jana Křtitele, apoštolů sv. Ondřeje, Jakuba, Bartoloměje, sv. Václava mučedníka," vypočítává 
Danielova listina svaté poklady, jež měly kostel sv. Jakuba chránit avšak do novějších časů se 
nezachovaly. 

Slavnostnímu vysvěcení chrámu byla přítomna i zakladatelka chrámu, urozená paní Marie se 
syny Slaviborem a Pavlem. Podle historiků pocházeli z velmožského rodu, jenž později 
vystupoval s erbem čtyř střel, coby páni Švábeničtí. Jejich doménou se ve vrcholném 
středověku staly severovýchodní Čechy a Morava. 

Velmož a zákeřník 

Proč se Marie odhodlala k tak velkorysému kroku, existuje několik verzí. Podle jedné z nich 
myslela vdova po velmožovi Slaviborovi nejen na spásu duše své, ale také jejího chotě. A ten 
to měl zapotřebí. V zimě 1145 Slavibor a další urození zákeřníci, například moravští 
Přemyslovci Konrád a Vratislav, v úsobrnském dvorci přepadli olomouckého biskupa 
Jindřicha Zdíka. To jim vyneslo mimo jiné církevní klatbu. 

Neznámí sochaři a kameníci, pravděpodobně z okruhu tvůrců, působících na pražském 
Vladislavově královském dvoře, odvedli mistrovskou práci. Vybudovali jednolodní chrám s 
hranolovou věží v ose západního průčelí. Románské lícové zdivo stavby je vyzděno převážně 
z větších pískovcových kvádrů. 

"Pozoruhodná je zejména výzdoba jižního průčelí, která je nejrozsáhlejším zachovaným 
souborem románské plastiky v Čechách a patrně nejstarším zobrazením českých zemských 
patronů," popisuje Petr Jakeš z organizační složky sedlecké farnosti, která nyní o románský 
skvost pečuje. 

Noc kostelů 

V Církvici v kostele sv. Jakuba vystoupí 29. května od 17:30 hod. smíšený komorní soubor 
Freetet. Na Kutnohorsku se o Noci kostelů otevře 25 chrámů, na Kolínsku 13. Více o akci v 
dalším čísle týdeníku 5plus2. 
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Praha – Posedět s knězem u piva nebo zajít na boží biják. I to nabídnou Dny víry, které se 
budou poprvé pořádat v české metropoli. Největší ekumenický projekt za posledních 25 let, 
který se v Praze uskuteční,nabídne mezi 30. květnem a6.červnem více než tři stovky akcí na 
téměř 80 místech. Kromě duchovních programů půjde o koncerty, sport i akce pro rodiny. 
Dny víry organizuje Arcibiskupství pražské a zapojí se do něj většina pražských farností, 
sborů a křesťanských církví v Praze. 

"Chceme vystoupit do ulic a prezentovat křesťanské hodnoty, které může přijmout každý, a na 
nichž je postavena naše kultura," řekl kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka. 

Ve Dnech víry lidé mohou zajít třeba na filmový festival nazvaný Boží biják, posedět s 
knězem u piva nebo se zapojit do běžeckého závodu s piknikem ve Stromovce. V programu 
jsou například koncerty hudebníka Jiřího Stivína, klavíristy Radoslava Kvapila, anglického 
poprockového zpěváka Martina Smitha. 

Smyslem akce je podle Duky poznat blíže město a lidi, s nimiž se křesťané setkávají na ulici 
nebo pracují, a vést vzájemný dialog. "To znamená přiblížit druhým naše pohledy na život 
vyrůstající z víry a zároveň vyslechnout ty, kteří náš pohled nesdílejí," řekl. 

Křesťanský festival se chystal tři roky. Skončí symbolicky 6. června, měsíc před 600. výročím 
upálení mistra Jana Husa. Na velkém koncertu na Staroměstském náměstí vystoupí ten den 
kapela Hradišťan. Na většinu akcí je vstup zdarma. Financovány jsou z darů sponzorů a 
drobných dárců, naproti tomu Noc kostelů má různé zdroje včetně podpory od státu. 

Noc kostelů bude Dnům víry předcházet, po celé zemi se uskuteční 29. května. Do sedmého 
ročníku se zapojí více než 1400 kostelů, loni ji navštívilo téměř půl milionu lidí. Jen v Praze a 
Středočeském kraji to bude téměř 300 kostelů, jde o všechny kostely církví, jež působí v 
ekumenické radě. 

Také Noc kostelů připomene husovské výročí, například jedna z pražských tras nabídne 
putování s mistrem Janem Husem. Zpřístupněny budou zdarma jindy nepřístupné části 
kostelů, klášterní zahrady či krypty. 

 

Noc kostelů láká na biblické tance i zvonkohru 
Zdroj: 5plus2 
Datum vydání: 22. 5. 2015 
Číslo: 20 
Strana: 2 
Autor: top 
Rubrika: Trutnovsko 
Oblast: Časopisy - společnost a životní styl 

  



DVŮR KRÁLOVÉ N. L. / Den otevřených dveří spojený se speciálním programem chystají 
na poslední květnový pátek kostely na Trutnovsku. Během Noci kostelů se veřejnosti 
zpřístupní devět památek, nejvíce ve Dvoře Králové nad Labem. 

V žirečském kostele sv. Anny se kromě zvonů na věži rozezní také unikátní zvonkohra. 
Řezbář Leoš Pryšinger bude vyprávět o Braunově Betlému u Kuksu. Podívat se na Dvůr 
Králové z ptačí perspektivy budou moci zájemci z věže kostela sv. Jana Křtitele. 

Prohlídky s odborným výkladem spojené s výstupem na věž nabídne také kostel Narození 
Panny Marie v Trutnově. Organizátoři dále připravili představení tanců na biblické motivy 
nebo muzikál O Jonášovi a velrybě inspirovaný starozákonním příběhem. 

Poslední pátek v květnu se veřejnosti dále otevřou církevní památky v Dubenci, Borovnici, 
Hostinném či vrchlabský kostel sv. Vavřince. 
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V rámci Noci kostelů se lidé v regionu podívají i do běžně nepřístupných míst 

UHERSKOHRADIŠŤSKO / Možná kolem něj chodíte každý den do práce, možná už jste 
uvnitř dlouho nebyli nebo si myslíte, že ho z pravidelných bohoslužeb znáte dokonale. 
Tradiční Noc kostelů, která letos připadá na pátek 29. května, chce ale svatostánky přiblížit 
jinak a ještě víc. Zájemci na to budou mít čas od 18. hodiny do půlnoci. 

Na Velehradě by si například měly večera více užít děti. Právě pro ně pořadatelé připravili v 
bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje dětskou mši s kytarovým 
doprovodem, vystoupení dětské cimbálové muziky nebo netradiční prohlídku baziliky. 

"Při ní budou formou pomůcek vyhledávat různé barokní úpravy uvnitř kostela," přiblížila 
Eva Valentová z místní farnosti. 

Přístupná bude i sakristie, kde návštěvníci uvidí kněžská roucha a liturgické předměty, které 
se běžně používají při mších. Na stejném místě budou vystavené fotografie z roku 1985. Tedy 
z roku, který byl pro baziliku výjimečný díky vyznamenání Zlatá růže, kterou dostala od 
papeže Jana Pavla II. Na světě ji přitom vlastní pouhých sedm bazilik. "Zlatou růži si také děti 
budou moci při této akci vyrobit," upozornila Eva Valentová. 



Kostel v Jalubí bude pro návštěvníky otevřený od 18 až do 23 hodin. Připravená je 
bohoslužba pro děti i hudební vystoupení. Zájemci mohou v průběhu večera také vystoupat až 
do kostelní věže nebo se vydat na prohlídku s komentářem. Při ní by se měli dovědět, že 
kostel založili už ve 14. století cisterciáci z Velehradu. "Byl zasvěcený svatému Janu Křtiteli a 
cisterciáci jej nazývali velehradskou kaplí," připomínají farníci na svých internetových 
stránkách. 

Jalubští se mohou pochlubit také loni zrestaurovaným hlavním oltářem, který se podařilo 
vrátit do podoby před 250 lety. 

Obdivovatele památek v Uherském Brodě by zase mohl potěšit otevřený chrám Mistra Jana 
Husa. Patří totiž k nejstarším místům ve městě. 

"My jsme sice přístupní každý den a nemáme žádné zavírací hodiny, ale na tuto akci lidé 
chodí. Většinou ti, kteří třeba kolem kostela procházejí, ale nikdy je nenapadlo vstoupit," 
potvrdila farářka Církve československé husitské v Uherském Brodě Iva Pospíšilová.  

Za krátký čas lze navštívit několik různých míst 

"Navíc si tady s ostatními církvemi nekonkurujeme, takže jsme sladili časy, a kdo chce, může 
na Noci kostelů strávit třeba tři hodiny a navštívit tři různá místa," upozornila. 

Otevřený totiž bude také kostel Neposkvrněného početí P. Marie na Masarykově náměstí 
nebo klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie na nedalekém Mariánském náměstí. Právě v 
klášterním kostele bude k dispozici interaktivní výstava Po stopách svatých Cyrila a 
Metoděje, která vznikla k 1 150. výročí jejich příchodu na Moravu. Díky tomu si děti zkusí, 
jak se chodí v mnišském hábitu, jak se píše hlaholicí, jak se skládá mapa Velké Moravy nebo 
jak se vyrábí hliněný šperk. 

Bližší informace o programu na jednotlivých místech jsou na internetových stránkách 
www.nockostelu.cz. 

Noc kostelů 

Akce umožňuje setkání s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a zážitků na magických 
místech a návštěvy běžně nepřístupných částí kostelů, jako jsou sakristie, věže, krypty nebo 
klášterní zahrady. Letos se kostely zdarma otevřou v pátek 29. května. Cílem je představit 
české i moravské kostely. 
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 Zbiroh – Závěr týdne je ve znamení prohlídek církevních staveb. Noc kostelů v pátek 29. 
června osloví i Zbirožské v chrámu svatého Mikuláše. Pozve je vyzvánění zvonů v 19 hodin a 
scénář obsahuje hudební produkci i mluvené slovo. 
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 V pátek 22. května byl po výměně mostního závěru a dalších stavebních pracích otevřen pro 
městskou hromadnou dopravu i osobní vozy most u nemocnice v ulici J. E. Purkyně. 

V pátek 29.5. se Sokolov připojí k celorepublikové každoroční Noci kostelů. Sokolovské 
církve nabízejí pestrý výběr nejrůznějších akcí pro děti i dospělé v kostelích a modlitebnách, 
město se připojuje programem v klášterním kostele. Například římsko-katolický kostel na 
Starém náměstí nabídne pro děti od 16 hodin papulákové divadlo či o půlnoci výstup na věž 
kostela, v klášterním kostele promluví k lidem společně představitelé církví a města, hudbou 
přispějí žáci místní umělecké školy a bude tu možné si prohlédnout od 20 hodin hrobku 
Nosticů. 

V Husově sboru se budou zájemci od 23 hodin modlit za mír na Ukrajině, adventisté 
promítnou části zfilmovaného Evangelia podle Jana, krátké filmy ze života církve a nabídnou 
zdarma duchovní knihy, v evangelickém kostele vystoupí od 21.15 hodin hudební skupina 
Svítá a spoustu dalších akcí. V přiloženém souboru je celý Program Noci kostelů (463 kB, 
pdf). 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&;clanek=376385 
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Ďáblice/Praha 8 - Noc kostelů koná v pátek 29. května a v Praze na ni naváže festival 
křesťanství "Dny víry". V Praze se otevírají desítky kostelů. Zvali jsme už v minulém čísle, 
nyní připomínáme, že v Ďáblicích bude otevřena kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v 
ulici U Parkánu 4, kde nabízejí prohlídku i povídání s duchovním správcem P. PhDr. 

Markem Pučalíkem, O. Cr., o historii kaple, Rytířském řádu křižovníků s červenou hvězdou a 
o tématech ze života katolické církve a také koncert a výstavu. Kaple je otevřena od 18 do 23 
hodin. Sbor Církve čs. husitské, Ďáblická ulice 75, je otevřen od 19 hodin a nabízí obrazy a 
básně z tvorby Jany Wienerové, farářky, výtvarnice a básnířky, a Markéty Hlasivcové, 
básnířky a členky literárního klubu Dialog na cestě, zároveň i modlitební ztišení a četbu 
Písma a také výstava knih a publikací s tématikou M. J. Husa k 600. výročí jeho smrti. Dny 
víry pak navazují na Noc kostelů. Křesťané vycházejí do ulic. Je totiž na čase si připomenout, 
z jaké kultury jsme vyšli. Více www.dnyviry.cz. 
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Liberecký kraj – Prohlídky historických interiérů, výstavy vzácných obrazů, varhanní 
koncerty i promítání filmů. To vše i mnoho dalšího nabídne už příští pátek 29. května Noc 
kostelů. Od večera do půlnoci se v litoměřické diecézi na území Libereckého a Ústeckého 
kraje zdarma otevřou dvě stovky kostelů, kaplí a modliteben. 

Jen v Libereckém kraji se do projektu dosud přihlásilo 62 kostelů. V některých budou mít 
návštěvníci šanci prohlédnout si běžně nepřístupné varhanní kůry, krypty či kostelní věže. 

"Noc kostelů ale nabídne i prostor pro ztišení a modlitbu, čtení z Bible, duchovní slovo či 
besedy o víře. Zájemci se mohou pořadatelů i kněží zeptat na vše, co je v souvislosti s 
křesťanstvím zajímá," říká mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková. 

Doprovodné programy připravují jednotlivá křesťanská společenství podle svých možností. 
Na řadě míst si můžete užít komentované prohlídky, přednášky, rozhovory nebo hudební 
vystoupení. Nebude chybět ani zábava pro děti. 

http://www.liberecky.denik.cz/


Seznam otevřených objektů a jejich program si lidé mohou v předstihu prohlédnout na 
webových stránkách www.nockostelu.cz. Programy v brožurách pak návštěvníci dostanou i 
na místě během Noci kostelů. Pokud si do brožur nechají otisknout pamětní razítka, získají 
certifikát poutníka. 

"Děti se mohou těšit na pexeso s obrázky kostelů a kaplí, které se v litoměřické diecézi 
zapojily do Noci kostelů. Tematicky navazuje na pexesa vydaná v předchozích dvou letech. 
Brožury i pexeso návštěvníci obdrží zdarma," zdůrazňuje Kristýna Solničková, hlavní 
koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi. 

"Vydali jsme také pohlednice, které si lidé mohou odnést na památku. Na některých místech 
budou pro děti připraveny čokolády s logem Noci kostelů," dodává. 

Všechny objekty budou přístupné zdarma. Návštěvníci však musí respektovat posvátnost 
prostoru každého kostela a nenarušovat průběh akce nevhodným chováním. Měli by si také 
vypnout mobilní telefony. V kostelech je zakázáno fotografování i vstup se zvířaty. 

Ze dvou stovek kostelů přihlášených v severních Čechách je jich víc než 140 
římskokatolických. Na 60 ostatních objektů otevře dalších devět církví – Církev 
československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Bratrská jednota baptistů, 
Apoštolská církev, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, 
Pravoslavná církev a Církev adventistů sedmého dne. 

  

NAŠE TIPY: Z programu vybíráme... 

  

V Liberci se v kostele Nalezení svatého Kříže můžete podívat zblízka na varhany. 

V Křižanech na Liberecku můžete vystoupat na ochoz kostelní věže nebo si prohlédnout 
původní, funkční a ručně natahovaný hodinový stroj kostelních hodin. 

V Bělé pod Bezdězem si prohlédnete jedinečnou výstavu vzácných monstrancí z okolních 
farností nebo se zaposloucháte do koncertu na dvoje varhany. 

V Českém Dubu je připravena prohlídka varhan s výkladem a hudební ukázkou. 

V Bozkově můžete vystoupat na věž nebo si prohlédnout část rozebraných varhan, které jsou 
restaurovány. V Jablonném v Podještědí bude program provázán s letošním 20. výročím 
svatořečení Zdislavy z Lemberka. 

V České Kamenici je na programu prohlídka Vartenberské hrobky, výstava kněžských rouch 
a mešního nádobí. 

V Jetřichovicích vystoupáte na věž a prohlédnete si zvony. 

V Lenešicích vás překvapí prohlídka zvonice. 



V Mikulášovicích budou vystavena vyšívaná oltářní plátna a staré modlitební knížky. 
Zpřístupněna bude i kostelní věž. 

V Semilech vystoupáte na věž a prohlédnete si zvony. 

  

Seznam otevřených kostelů 

LIBERECKO – 26 kostelů 

BíláLetařovice – kostel sv. Jakuba Většího 

Bílý Kostel nad Nisou – kostel sv. Mikuláše 

Český Dub – kostel Seslání Ducha svatého 

Dlouhý Most – kostel Sv. Vavřince 

Frýdlant v Čechách – kostel Krista Spasitele 

Hejnice – chrám Navštívení Panny Marie 

Horní Řasnice – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

Hrádek nad Nisou – Chrám Pokoje, kostel sv. Bartoloměje 

Chrastava – kostel sv. Vavřince 

Jablonné v Podještědí – bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Křížový 

kostel 

Křižany – kostel sv. Maxmiliána 

LiberecHanychov – kostel Sv. Bonifáce 

LiberecHorní Suchá – Ostašov, kostel sv. Vojtěcha 

LiberecPerštýn – Červený kostel 

LiberecRochlice – kostel sv. Jana Křtitele 

LiberecRuprechtice – kostel Sv. Antonína Paduánského 

LiberecVratislavice nad 

Nisou – kaple Vzkříšení, kostel 

Nejsv. Trojice 



Liberec – kostel Nalezení 

svatého Kříže 

– kostel sv. Antonína Velikého 

– modlitebna Českobratrské 

církve evangelické 

– modlitebna sboru Církve 

bratrské 

RynolticeJítrava – kostel 

sv. Pankráce 

ŠimonoviceRašovka – kostel 

sv. Antonína Paduánského 

JABLONECKO – 10 kostelů 

Jablonec nad Nisou – bývalý farní kostel sv. Anny 

– kostel Dr. Farského 

– kostel Povýšení sv. Kříže 

– modlitebna Ochranovského sboru při ČCE 

– sbor CASD 

Jenišovice – Sbor Krále Jiřího z 

Poděbrad 

Josefův Důl – kostel Proměnění 

Páně 

KořenovPolubný – kostel Narození 

sv. Jana Křtitele 

Smržovka – kostel sv. Archanděla 

Michaela 



Železný Brod – modlitebna 

Ochranovského sboru při ČCE 

SEMILSKO – 10 kostelů 

Bozkov – kostel Navštívení Panny Marie 

Jilemnice – kostel sv. Vavřince 

Levínská Olešnice – kostel Všech svatých 

Poniklá – kostel sv. Jakuba Staršího 

SemilyPodmoklice – Sbor Dr. Karla 

Farského 

Semily – děkanský kostel sv. Petra a 

Pavla, kostel sv. Jana Křtitele, modlitebna 

Sboru Jednoty bratrské 

Tatobity – kostel sv. Vavřince 

Všeň – kostel sv. Filipa a Jakuba 

  

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, sídelního biskupa litoměřického Už tradičně se v závěru měsíce 
května koná oblíbená Noc kostelů. Je tomu tak i letos, a to ve stejném ekumenickém půdorysu 
– křesťanské kostely, sbory, modlitebny a svatyně v různých křesťanských církvích se 
společně otevřou v jeden den, resp. v jeden večer či noc. I tímto způsobem chceme všem 
zájemcům o Noc kostelů a svým způsobem poutníkům z jednoho místa na druhé poskytnout 
vhled do tak rozmanitého křesťanského umění, které se v jednotlivých kostelech uchovává. 
Současně si přejeme dát lidem, našim současníkům, příležitost setkat se s křesťanskými 
hodnotami ži vota věřících lidí. Byli bychom velmi rádi, kdyby si návštěvníci posvátných 
prostor všimli, že křesťanské sakrální stavby nejsou jen vzácnými památkami po našich 
předcích, ale že i dnes stále slouží jako místa poučení, povzbuzení, zklidnění a modlitby. Ze 
srdce děkuji všem organizátorům a zdravím všechny pravidelné, letos možná i nové 
návštěvníky. 

 

Dobrá zpráva 
Zdroj: Karlovarský deník 
Datum vydání: 23. 5. 2015 



Odkaz: http://karlovarsky.denik.cz/ 

Číslo: 119 
Strana: 1 
Autor: red 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

 Noc kostelů bude znamením spolupráce 

 Karlovarsko – Akce je vždy znamením spolupráce mezi církvemi, která zaceluje rány vzniklé 
v minulých stoletích. Letos se k akci přidávají i sbory Českobratrské církve evangelické. 
Většina z nich připomene i Jana Husa, od jehož mučednické smrti letos uplyne 600 let. Noc 
kostelů se koná 29. května a na Karlovarsku se můžete těšit na návštěvu například v údrčském 
kostele sv. Linharta, radošovském kostele sv. Václava nebo branišovské kapli sv. Blažeje. 
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 POZVÁNKY 

 Noc kostelů se koná po celém Česku v pátek 29. května ve večerních a nočních hodinách. 
Některé kostely se "pouze" otevřou veřejnosti v netradiční denní dobu, jiné nabízí 
doprovodný program. 

Havlíčkův Brod: Církev bratrská otevře svou modlitebnu od 16 do 23 hodin a umožní 
prohlídku prostor a představí činnost sboru. Od 16 hodin navíc soutěže pro děti o ceny, 
workshopy a občerstvení. V 18 hodin dětské divadelní představení Jonáš, vyhlášení soutěží a 
pak hudba s dětským klubem Mravenci. Od sedmi večergrilováníaprohlídky,od půl osmé 
promítání filmu Nebe existuje. 

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen od 16 do23.30hodin. Od18hodinmše 
svatá, před sedmou zvonění zvonů a slavnostní zahájení. Od 19 hodin vystoupí smyčcový 
soubor ze ZŠ J. V. Stamice, od 19.30 hodin přednáška Aleše KnápkazMuzeaVysočiny o řádu 
Německý rytířů v Havlíčkově Brodě. Další program: chrámový sbor, varhaní doprovod Pavel 
Gallón a Jiří Kletečka, Marie Čelanská – zpěv, Jana Dománková na téma Mnoho vůní 
kadidla, hudební skupina Výbuch a varhanní koncert Petra Žáka. Ve 23 hodin tichá modlitba. 

http://karlovarsky.denik.cz/
http://havlickobrodsky.denik.cz/


Kostel Nejsvětější Trojice a kaple sv. Kříže, otevřen bude od 16 do 19 hodin. 

Kostel svaté Kateřiny a špitál, otevřeno od 16 do 18 hodin. V 16.30 hodin komentovaná 
prohlídka kostela s Jaroslavem Staňkem, v 18 hodin prezentace ankety o možnosti využití 
kostela sv. Kateřiny a Nejsvětější Trojice. 

Husův sbor a Kolumbárium, otevřeno 18 – 23 hodin. Na zahájení se rozezní zvon kostela, 
vystoupí děti ze ZŠ v Habrech, tanecodGalilejského jezera. V 19 hodin promítání filmu Jan 
Hus z produkce České televize (premiéra), pak host z vedení radnice, od 22 hodin možnost 
rozhovoru s duchovním, a to i v soukromí, ve 23 hodin zakončení večera modlitbou z Teze. 
Po celou dobu pro děti program. 

Nemocniční kaple, otevřeno 18 – 19.30 hodin. Během prohlídky budou znít písně chval a 
čtení z písma. Program zajišťuje sbor Křesťanské společenství. Věž kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, otevřeno 21 – 23 hodin. Komentovanéprohlídky s průvodcem. 

Chotěboř: Kostel sv. Jakuba, vystoupí žáci ZUŠ Chotěboř. Přibyslav: Farní kostel sv. Jana 
Křtitele, 20 hodin. 
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 Legendami opředený kostel v Sadské byl jedním z míst, kde se psaly dávné české dějiny. 
Působil zde i Arnošt z Pardubic. 

SADSKÁ / O Noci kostelů v pátek 29. května se otevře i pozoruhodný chrám sv. Apolináře v 
Sadské. Legendy praví, že první kostelík na návrší nad polabskou nížinou založil okolo roku 
864 jeden ze slovanských věrozvěstů, sv. Crha, jak se staroslověnsky přezdívalo sv. Cyrilovi. 

I když jde jen o pověst, první sakrální stavba v dnešní Sadské vznikla opravdu již v 9. století. 
Vrch s kostelíkem sv. Klimenta a dalšími budovami tehdy obehnala palisáda přemyslovského 
hradiště. Knížecí pevnost chránila klíčovou obchodní stezku, vinoucí se lesy z Kladska do 
Prahy. 

Skromný kostelík nahradila na počátku 12. století velkolepější svatyně. Mladší syn prvního 
českého krále Vratislava, kníže Bořivoj II., nechal v Sadské v letech 1118 až 1120 vybudovat 
románský kostel sv. Apolináře. Při chrámu vznikla i kapitula, která pečovala o duchovní a 



ekonomický provoz kostela. Kapitulou se v té době přitom mohlo pochlubit jen pár důležitých 
měst v českém státě. Stráně okolo kostela pokryly keře vinné révy.  

Parléř i Dientzenhofer 

Sadská, oblíbené místo přemyslovských knížat, se už tehdy mohla pyšnit i tím, že k místnímu 
chrámu bývaly svolávány zemské sněmy. Poprvé se tak stalo za vlády Bořivojova bratra 
Vladislava v roce 1110. O osm desetiletí později zde český kníže Konrád II. přednesl svá 
proslulá statuta, jež se zapsala do českých dějin. 

"Ještě do poloviny 13. století zajížděli panovníci do Sadské za zábavou a lovem. V roce 1262 
bylo sídlo přeloženo do Poděbrad a z bývalé slávy zůstala jen kapitula," konstatují historici. 

Ve 14. století pak v chrámu a kapitule působil Arnošt z Pardubic, pozdější prvního pražský 
arcibiskup. Sadské odejmul kapitulu císař a král Karel IV., který ji nechal přestěhovat na 
Větrov, do rodícího se Nového Města pražského. Místo ní do Sadské přišli augustiniáni, kteří 
u kostela vybudovali klášter. 

Sv. Apolinář se dočkal velkorysé gotické přestavby hutí stavitele Petra Parléře, mimo jiné 
spolutvůrce svatovítské katedrály. Z jeho časů pochází architektonické prvky, které by dnešní 
návštěvník rozhodně neměl přehlédnout. "Po roce 1362 byl románský kostel goticky 
přestavěn, v presbytáři s parléřovskou sítí, která na klenbě plynule přechází do hvězdice. 
Jedná se o světový primát," uvádí historik Emanuel Poche. Návštěvníci by proto neměli 
zapomenout pohlédnout na strop. 

Po časech prosperity velkého Lucemburka Karla IV. přišly pro chrám sv. Apolináře těžké 
zkoušky za husitských válek. Jeden z houfců vypálil augustiniánský konvent, chrám však 
nájezd přečkal bez vážnějšího poškození. 

Další velkou proměnou prošel chrám sv. Apolináře v barokní éře. V roce 1722 kutnohorský 
řezbář František Katterbauer vytvořil nový oltář. Zásadnější stavební zásah kostel však ještě 
čekal. A i tentokrát v Sadské působil věhlasný architekt, Kilián Ignác Dientzenhofer, mimo 
jiné například autor proslulé zrcadlové kaple v pražském Klementinu. "Podle 
Dienzenhoferova projektu byla v letech 1737–1739 provedena barokní přestavba. Nová 
kostelní loď a věž byla napříč připojena ke gotickému presbytáři, a tím byl vytvořen půdorys 
kříže," uvádí Poche. 

Velkou rekonstrukcí pak kostel prošel v 90. letech 19. století. Sv. Apolinář však měl štěstí, na 
rozdíl od jiných kostelů tehdejší oprava nezasáhla do jeho architektonické koncepce. 

Noc kostelů 

Noc kostelů u sv. Apolináře se uskuteční 29. května od 18 do 22 hodin. Ten den bude 
otevřeno 19 kostelů na Mladoboleslavsku a 11 na Nymbursku. Více o Noci kostelů v dalším 
čísle 5plus2. 
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 Noc kostelů – letos připadá na pátek 29. května – vznikla náhodou před jedenácti lety ve 
Vídni, když kostelník zapomněl po bohoslužbě svatostánek zamknout. Akce se již stala 
tradicí, loni se jí u nás zúčastnilo na 450 tisíc lidí 

Celkem 148 sakrálních míst bude možné navštívit během letošní Noci kostelů na území 
ostravsko opavské diecéze. Do aktivity, která má mezinárodní přesah, se zapojí kromě 
římskokatolických farností také sbory protestantských církví. Vedle České republiky bude v 
pátek 29. května Noc kostelů také v Estonsku, na Slovensku a v Rakousku. Myšlenka otevřít 
kostely v noci vznikla před jedenácti lety ve Vídni. 

"S nápadem nechat kostely otevřené dlouho do noci přišel mimoděk jeden z vídeňských 
kostelníků, když opomněl po večerní mši svaté kostel zavřít. Lidé přicházeli i dlouho po 
setmění a kostelník jim dopřál čas vychutnat si krásu liturgického prostoru, sochařské a 
obrazové výzdoby. Následující rok – 2005 – se již kostely ve Vídni otevřely cíleně a nabídly 
lidem možnost nahlédnout do sakrálního prostoru i mimo bohoslužby. Zájem byl obrovský," 
popisuje mluvčí diecéze ostravskoopavské Pavel Siuda historii, jak tato akce, která se koná 
letos již podesáté, vznikla. 

  

Snaží se zaujmout 

Aktivita se spontánně rozšířila během následujících čtyř let na další spolkové země Rakouska 
a v roce 2009 přeskočila hranice do České republiky. Do noci kostelů se tehdy zapojila města 
Brno a Plzeň. V roce 2010 se otevřely kostely a modlitebny v celé České republice a v roce 
2011 Noc kostelů překročila další hranice, tentokrát sousedního Slovenska. V roce 2012 se 
Noc kostelů konala poprvé v Estonsku. Jak mluvčí Siuda vysvětlil, Noc kostelů je 
ekumenický projekt, sdružuje kostely a modlitebny devíti křesťanských církví – 
římskokatolické, řeckokatolické, bratrské, českobratrské evangelické, československé 
husitské, pravoslavné, Bratrské jednoty baptistů, Apoštolské církve, Evangelické církve 
metodistické. "Organizátoři se snaží zaujmout návštěvníky kostelů výstavami, možností 
prohlídky jindy těžko dostupných míst, programy pro děti nebo ochutnávkami. Program 
připravují lidé z farností dobrovolně. Je na nich, co nabídnou návštěvníkům – zda zahrají 
divadlo, koncert, připraví občerstvení, provedou kostelem, věží a podobně," dodává Pavel 
Siuda. 

Tipy na zajímavé akce v kraji najdete v infografice 

http://www.moravskoslezsky.denik.cz/


k tématu  

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1400 kostelů, ve 
kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na osm tisíc programů. O mimořádném zájmu 
veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i 450 tisíc návštěvnických vstupů, zaznamenaných 
během večera a noci. Zajímavé akce o Noci kostelů v jednotlivých okresech najdete na 
www.nockostelu.cz.  

NOC KOSTELŮ 2015 

Bruntál kostel Nanebevzetí Panny Marie Od 20 do 24 hodin - hudební vystoupení, 
komentovaná prohlídka a výstava liturgických rouch a předmětů, předvedení varhan a noční 
vyhlídka z věže kostela. 

Orlová Husův dům 21 hodin – vystoupení nositele ceny Anděl, písničkáře Jiřího Smrže 

Štramberk kostel svatého Jana Nepomuckého Program začne v 18 hodin, zájemci si budou 
moci prohlédnout kostelní věž, dozvědí se rovněž něco o historii kostela, vyslechnou si 
vystoupení dětské scholy a program zpestří divadelní představení v podání divadla Pod věží, 
které uvede Pilátovu ženu. 

Moravsk á OstravA kostel svatého Václava Bude možné zhlédnout originály dokumentů, 
které byly nalezeny při probíhající rekonstrukci v makovicích věží katedrály Božského 
Spasitele. Dokumenty jsou psány česky a nebyly za celou dobu od jejich vložení do makovic 
věží v roce 1888 nikdy vyjmuty. Program v kostele od 17 hodin do půlnoci. 

Polanka nad Odrou Husův sbor Promítání v kostele – první díl nově natočené trilogie o Janu 
Husovi – od 19.10 hodin. Program od 18 do 22 hodin zahrnuje kromě prohlídek i dva 
koncerty. 

  

Hradec nad Moravicí – Bohučo vice kaple svaté Marie Magdalény Od 19 hodin – skupina 
mladých Hradecký Kmínek se pokusí v divadelním představení přiblížit, kdo byl král 
Šalomoun a v čem spočívala jeho moudrost. 

Frýdek bazilika Navštívení Panny Marie Kreativní program pro děti s tematikou českých 
světců nazvaný České nebe. 

Dob rá kostel svatého Jiří K vidění bude nový zvon Panna Maria o váze sto kilogramů. 

Krnov poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie na Cvilíně Od 19 do 21 hodin – varhanní 
preludia v podání studentů Střední umělecké školy varhanářské v Krnově a prezentace dějin 
poutního kostela. 

Doubrava kostel svaté Hedviky Výstava Bible v různých světových jazycích, ochutnávka 
českých klášterních piv, ukázka přepisování bible středověkým mnichem, obřad převlékání 
sošky Pražského Jezulátka. 



Velké Albrechtice kostel svatého Jana Křtitele Komentované prohlídky kostela, výstava 
fotografií Jindřicha Štreita, Lucie Petrujové a Oldřicha Kučery na téma rodina. Program 
začíná v 19 hodin. 

Moravsk á Ostrava katedrála Božského Spasitele Mimořádně bude možnost projít staveništěm 
probíhající rekonstrukce. Vzhledem k bezpečnosti průchodu probíhající stavbou je nutné mít 
pro návštěvu rekonstruovaného interiéru katedrály pevnou obuv. 

Opava-Jaktař kostel svatého Petra a Pavla Od 18.30 hodin bude jaktařský kněz Petr Kříbek na 
setkání s názvem Zeptejte se, na co chcete odpovídat na vážné i méně formální dotazy z 
pléna. 

Vítko v kostel Nanebevzetí Panny Marie Od 18 do 21 hodin si mohou všichni zájemci v 
kavárničce/cukrárničce užít sladké mlsání s vůní kávy z vítkovské pražírny. 

Frýdek evangelický kostel Zážitková prohlídka kostela s názvem Kostel poslepu. 

Staré Město kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Organizovaná prohlídka věže s 
možností si zazvonit (kromě času od 20 do 20.30 hodin). 

Dětmarovice kostel svaté Máří Magdalény Sbírka Biblí v nejrůznějších světových jazycích, 
ochutnávka českých klášterních piv, pantomimické představení mladých křesťanů nazvané 
Set Me Free. 

Slatina kostel Nanebevzetí Panny Marie Od 18 hodin výstava bohoslužebných předmětů a 
oděvů, ochutnávku mešního vína, koncert pro trubku a varhany a rovněž prohlídka varhan. 

Moravská Ostrava evangelický Kristův kostel Koncert ručních zvonků – 20.15 až 20.45 
hodin. Další program a prohlídky běží od 18 hodin až do půlnoci. 

 


