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 V rámci Noci kostelů otevře své brány více než 1450 svatostánků. Zpřístupněny budou i 
varhanní kůry, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Ve svatovítské katedrále noc zahájí 
houslovým koncertem Jaroslav Svěcený v pátek 29. května od 19 hodin. Návštěvníky přivítá 
také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 

 "Věřím, že na Noci kostelů je nejsilnější víra lidí, kteří zdarma a navíc s nevídaným 
nadšením a radostí otevírají své kostely, kapličky a modlitebny, aby v nich představili sami 
sebe. Ježíš Kristus není přítomen pouze v modlitebním prostoru, ale především mezi těmi, 
kdo se schází v jeho jménu. Tak jako Bůh otvírá své srdce člověku, ať hledající naleznou 
otevřená srdce všech, kteří se nazývají křesťany," říká o Noci kostelů pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka. 

 Noc kostelů přiblíží návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys 
lidské existence. Prezentuje kostely jako důležitou součást společenského života. 

 V kostelech se budou konat prohlídky, budou zpřístupněny i některé běžně nepřístupné části 
zdarma jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Katedrála sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha 

 Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájí houslovým koncertem Jaroslav 
Svěcený v pátek 29. května od 19.15 hodin. Návštěvníky přivítá kardinál Duka v 19 hodin. 

 Po celou noc bude znít varhanní hudba v podání dómského varhaníka a regenschoriho Josefa 
Kšici (od 20.30; 21.00; 21.30 a 22.00). Při této příležitosti představí projekt "Svatovítské 
varhany" dómský farář P. Ondřej Pávek. 

 Stavba varhan pro svatovítskou katedrálu je jednou z nejvýznamnějších událostí v tisícileté 
historii tohoto nejdůležitějšího místa pro celé české dějiny. Dosavadní Mölzerovy romantické 
varhany na Wohlmutově kruchtě jsou zvukově dostačující jen pro původní část. Za účelem 
realizace nových varhan byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou 
a na západní kruchtě založen Nadační fond Svatovítské varhany. Nový majestátní nástroj 
bude definitivní tečkou za dostavbou katedrály. 

 Více na www.svatovitskevarhany.com 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/praha/684-31382-noc-kostelu-v-katedrale-sv-vita-vaclava-a-vojtecha-zahaji-houslista-jaroslav-sveceny-.html


Během celého večera budou probíhat prohlídky interiérů katedrály s možností nahlédnutí do 
Svatováclavské kaple, prohlídky hrobky českých králů a prohlídky zvonice a zvonů s 
výkladem, který poskytnou katedrální zvoníci. (od 19.25 hodin během celého večera do 22 
hodin). 

 Komentovaná prohlídka fotografií od fotografa Metropolitní kapituly Romana 
Albrechtapředstaví projekt "Člověk a víra" v 20.15 hodin a v 21.15 hodin. 

 Více na www.katedralasvatehovita.cz 

 V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo na 1400 kostelů, letos více než 1450 kostelů. O 
mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i 450 000 návštěvníků. 

 Více na www.nockostelu.cz. 

 URL| kostelu-v-katedrale-sv-vita-vaclava-a-vojtecha-zahaji-houslista-jaroslav-sveceny-
.html" target="_blank">http://www.novinky.cz/vase-z...slista-jaroslav-sveceny-.html 
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 Králův Dvůr – V pátek 29. května se koná tradiční Noc kostelů. V jejím rámci se veřejnosti 
otevře také kostel v Počaplech. 

Noc kostelů začíná v kostele Nanebevzetí Panny Marie už v půl páté, a to dětskou hodinkou. 
Děti si při ní budou v kostele hrát a prozkoumávat kostel i jeho okolí. Mimo jiné si v kostele 
také zazpívají. 

V půl šesté začne program pro dospělé. Na programu je totiž mše svatá. Po ní si návštěvníci 
počapelského kostela vysvětlí, co to je mše svatá, co se v ní odehrává a z čeho se skládá. 

V sedm hodin bude na programu přednáška o historii města v podání kronikářky Králova 
Dvora Jany Machálkové. Ve 20 hodin bude na řadě předčítání z Bible, modlitby a zpěv. V půl 
deváté uvidí návštěvníci kostela film o papeži Františkovi. Jedná se o dosud nezveřejněné 
záběry ze života kardinála Bergoglia, nyní papeže Františka . 

 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/praha/684-31382-noc-%3Cspan class=
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/praha/684-31382-noc-%3Cspan class=
http://www.berounsky.denik.cz/
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 Třináct kostelů z Blanenska se tento pátek připojí k celorepublikové akci Noc kostelů. 
Účastníky čekají výstavy, ochutnávky i hry. 

Blanensko – Koncerty, přednášky, výstavy, ale také mše svaté a programy pro děti. To 
všechno a mnoho dalšího si už tento pátek užijí lidé na Blanensku. Hned třináct svatostánků z 
regionu se totiž připojí k tradiční celorepublikové akci s názvem Noc kostelů. Už ve dvě 
hodiny odpoledne odstartuje program v blanenském kostele svatého Martina. "Motto 
letošního ročníku je Cestou svatého Martina aneb Via Sancti Martini," uvedl Martin Jaglář, 
zástupce ředitelky Střední školy gastronomické Blansko, která má program na starosti. 

Podle něj je Blansko jedním z míst, kudy vede stezka svatého Martina. "Málokdo to přitom ví. 
Proto by informace o stezce svatého Martina mohly blanenské obyvatele zaujmout," řekl 
Jaglář. 

Kdo přijde největší blanenský kostel v pátek navštívit, může se těšit například na 
komentované prohlídky, výtvarné dílničky a soutěže pro děti, ale také promítání filmu o 
stezce svatého Martina nebo historickou hudbu z míst, kde svatý Martin žil. 

Součástí programu bude i vystoupení souboru Martini band. "Chystáme také ochutnávku 
pokrmů a vín z národních kuchyní zemí, které spojuje stezka svatého Martina," prozradil 
Jaglář. 

Podle něj akce v Blansku každoročně osloví několik set návštěvníků. "Budeme rádi, když 
tomu tak bude i letos. Vstup, program i ochutnávky jsou zdarma," doplnil Jaglář. 

Na Noc kostelů nezapomněli ani v blanenském dřevěném kostelíku. Program tam začne v pět 
hodin odpoledne. "Připojíme se už poněkolikáté. Letos je takzvaný Husův rok. Kromě 
klasického programu, jako jsou hudební vystoupení či noční meditace, připravujeme také 
výstavku s tematikou mistra Jana Husa a historií i současností kostelíku," řekla kazatelka 
Helena Ladičová. 

Od osmi hodin večer začne navíc Čtení z Husových spisů. "Spisy jsou napsané ve 
staročeštině, do čtení se může zapojit každý návštěvník akce. Může si tak vyzkoušet text v 
jazyce mistra Jana Husa," uvedla Ladičová. 

Bohatý program chystají i v adamovském kostele svaté Barbory. Ten začne ve tři čtvrtě na pět 
dobrodružnou hrou pro děti s názvem Tajemné artefakty. Následovat bude promítání 
dokumentárního filmu o tamním světelském oltáři, loutkové divadlo a také komentovaná 

http://blanensky.denik.cz/


prohlídka světelského oltáře. Dvacet minut před osmou hodinou večerní čeká účastníky 
hudební vystoupení. "Společně s dětským pěveckým sborem 6. A adamovské základní školy 
představí folkrocková formace Karla Miroslava Kučery zhudebněné básnické dílo 
zapomenutých básníků," pozvali na akci pořadatelé. Na závěr návštěvníky kostela čeká 
modlitba za město. 

Počtvrté se k Noci kostelů připojí i chrám Panny Marie Bolestné ve Sloupu. "Program začne v 
sedm hodin večer a bude hlavně hudební. Vystoupí například Sloupský chrámový sbor, 
Petrovická schola nebo trumpetový soubor," řekl sloupský farář Karel Chylík. 

Příchozí si však vyslechnou i povídání o kostele. "Chystáme i výstavku archivních fotografií z 
prvního svatého přijímání v našem kostele a uctíme památku zakladatelky chrámu, hraběnky 
Karoliny z Roggendorfu," dodal Chylík. 
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 Brno – Do mnohých z nich se lidé přes den nedostanou. Teď se do nich mohou podívat i v 
noci. Při letošním sedmém ročníku Noci kostelů nakouknou do více než padesátky kostelů a 
modliteben. Kromě prohlídek na ně v pátek od šesti večer do půlnoci čeká také kulturní 
program. 

Letošní ročník se zaměřuje hlavně na dvě velká témata. První z nich je připomínka sedmdesáti 
let od konce druhé světové války. Druhé sedmisté výročí upálení Jana Husa. 

Organizátoři očekávají velký zájem. "Přestože náš cíl není nějaké lámání rekordů, jsme rádi, 
že noční prohlídky kostelů lákají čím dál více lidí. Věříme, že tento trend se potvrdí i letos," 
řekl brněnský biskup Vojtěch Cirkle. Zároveň zdůraznil, že Noc kostelů není určená jen 
věřícím, ale hlavně lidem, kteří do kostelů běžně nechodí. 

V každé z modliteben pro návštěvníky organizátoři nachystali program. "Tradiční lákadla jsou 
prohlídky kostelních kůrů s varhanami nebo mimořádně zpřístupněné kostelní věže," 
poznamenala mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. 

Lidem se částečně otevře i právě opravovaný kostel svatého Jakuba. Dostanou se ale jen do 
předsálí,odkud uvidí již opravený oltář. 

 

http://brnensky.denik.cz/


51 brněnských kostelů a modliteben se v pátek zapojí do letošní Noci kostelů. Tedy o šest víc 
než loni. 
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 Břeclavsko – Přilákat do kostelů také ty, kteří je po většinu roku jen míjejí. I to je jedním z 
cílů páteční akce nazvané Noc kostelů. Do jejího dalšího ročníku se zapojilo sedmnáct 
svatostánků na Břeclavsku. Nabízí bohatý doprovodný program. 

Kostel svatého Václava a svaté Anežky České v Hustopečích zahájí páteční večer mší svatou 
doprovázenou Kunštátskou dechovou hudbou a Svatojánským sborem od osmnácti hodin. 
"Od devatenácti hodin budeme mít každých dvaceti minut komentované prohlídky. 
Návštěvníci si prohlédnou opravené sochy, mohou se podívat na videoprojekci ze života 
farnosti, navštívit naši knihovnu nebo ochutnat koláčky z farní kuchyně," pozval hustopečský 
kněz Pavel Kafka. 

Od osmi hodin večer budou mít zájemci také příležitost prohlédnout si kapli svatého Rocha. 
"Každých třicet minut je možné využít farní taxi od kostela ke kapli," uvedl muž. 

Do Hustopečí zavítá i divadelní soubor Spojené farnosti Zbraslav s muzikálem Jesus Christ 
Super mlád. 

V kostele svatého Jana Křtitele v Březí si připravili program pro děti. Chybět nebude ani 
pásmomoderní a klasické hudby a degustace mešního vína. 

Koncertem Břeclavského komorního orchestru ozvláštní večerní atmosféru kostela 
Českobratrské církve evangelické v Břeclavi. 

Evangelická církev metodistická v Mikulově zve pro změnu na boršč. "Můžete posedět u 
kávy, čaje, sušenek v improvizované kavárně," zmínil kazatel Ctirad Hrubý. 

Na výstavu fotografií, koncert, prohlídku věže i táborák zvou Kloubouky u Brna. Program v 
kostele svatého Vavřince začne krátce po osmnácté hodině. 

Kouzlo tajemných nočních prohlídek poznají i v Zaječí, kde v kostele svatého Jana Křtitele 
zazní balkánské melodie v podání skupiny Avlija. "Představí se i literárně dramatický obor z 
umělecké školy v Podivíně a country kapela Popojedem," informovala pořadatelka Kristýna 
Dobešová Zimmermanová. 

http://breclavsky.denik.cz/


  

kam se podívat Hustopeče, kostel svatého Václava a svaté Anežky České: komentované 
prohlídky (19), muzikál Jesus Christ Super mlád (20), Břeclav, kostel Českobratrské církve 
evangelické: koncert Břeclavského komorního orchestru (19), Březí, kostel svatého Jana 
Křtitele: degustace mešního vína (22), Klobouky u Brna, kostel svatého Vavřince: koncert 
skupiny Večerní hvězdy (21), Velké Pavlovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie: koncert (19-
21.30), Zaječí, kostel svatého Jana Křtitele, koncert Avlija, Popojedem 
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 Noc kostelů se koná již tento pátek 29. května 2015. Zapojí se stovky kostelů 

 Děčínsko – Několik desítek kostelů, kaplí a modliteben několika církví opět otevře své dveře 
v netradičním čase – večer a v noci. V pátek se totiž koná další ročník tradiční akce Noc 
kostelů, do které se zapojují sakrální objekty nejen v České republice, ale i v řadě jiných 
zemích. 

Noc kostelů nabídne rozmanitou nabídku možností – komentované prohlídky, přednášky, 
rozhovory, hudební vystoupení, programy pro děti apod., na některých místech i návštěvy 
prostor, které nejsou pro veřejnost běžně přístupné – ať už jsou to varhanní kůry, krypty nebo 
kostelní věže. Noc kostelů ale také nabídne prostor pro ztišení a modlitbu, čtení z Bible, 
duchovní slovo, besedy o víře apod. Zájemci se mohou pořadatelů i kněží zeptat na vše, co je 
v souvislosti s křesťanstvím zajímá. 

"Velmi bychom byli rádi, kdyby si návštěvníci posvátných prostor všimli, že křesťanské 
sakrální stavby nejsou jen vzácnými památkami po našich předcích, ale že stále slouží jako 
místa poučení, povzbuzení, zklidnění a modlitby i dnes," láká na akci litoměřický biskup Jan 
Baxant. 

Zajímavý program si připravili husité v Děčíně. Letos si připomínáme šestisté výročí upálení 
Jana Husa, u této příležitosti uvádí Česká televize stejnojmennou trilogii. Její první díl bude 
možné zhlédnout během Noci kostelů právě v Husově sboru. 

V Děčíně se ale zapojilo mnohem více kostelů a modliteben. A nejen v Děčíně. Kostely je 
možné navštívit například v Jílovém, Markvarticích nebo Růžové. Návštěvníky přivítají také 
v Srbské Kamenici nebo v Rumburku. 

http://www.decinsky.denik.cz/


Ve velké části kostelů čeká na návštěvníky také doprovodný program. Ten mohou získat lidé 
buď předem na webu nockostelu.cz, nebo si vzít při první páteční návštěvě kostela brožuru, 
ve které jsou uvedeny všechny kostely, které se do akce letos zapojí. 

Brožura zároveň poslouží jako poutnický pas, do kterého si mohou nechat návštěvníci kostelů 
otisknout pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. 

Pořadatelé si připravili pro děti, které v pátek večer dorazí do některého z kostelů, pexeso. 

"Děti se mohou i letos těšit na pexeso s obrázky kostelů a kaplí nacházejících se na území 
litoměřické diecéze a zapojených do Noci kostelů. Tematicky tak navazuje na pexesa vydaná 
v předchozích dvou letech. Jak brožury – poutnické pasy, tak pexeso obdrží návštěvníci 
zdarma," uvedla Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické 
diecézi. "Vydali jsme také pohlednice, které si budou moci návštěvníci odnést na památku, na 
některých místech budou pro děti připraveny čokolády s logem Noci kostelů," dodala. V 
rámci Noci kostelů budou i letos vyhlášeny dvě soutěže – výtvarná a fotografická. Výtvarná 
soutěž na téma "Na křídlech andělů aneb andělé dětskýma očima" je určena dětem do 15 let. 

Soutěží se ve třech věkových kategoriích: I. kategorie – děti do 6 let; II. kategorie – děti od 7 
do 11 let; III. kategorie – děti od 12 do 15 let. Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky 
Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná "Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem 
fotoaparátu". Fotografovat se tedy mohou kostely pouze zvenčí a nejlepší snímky těchto 
staveb budou v příštím roce součástí pexesa Noci kostelů. 

Od roku 2010, kdy se litoměřická diecéze k Noci kostelů poprvé připojila, stoupl počet 
návštěvníků více než dvojnásobně. V prvním roce jich přišlo 11 tisíc, loni již 25 tisíc. Kolik 
lidí dorazí v letošním roce? 

Noc kostelů na Děčínsku: Kam se můžete vydat? 

Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího Prohlídka Vartenberské hrobky, výstava 
kněžských rouch a mešního nádobí, výstava prací žáků ZUŠ 19.00 – 19.30 Zahájení, litanie 
ke všem svatým 20.00 – 21.00 Přednáška (kněžská roucha, kamenické zvony, Vartenberská 
hrobka) 21.00 – 22.00 Koncert (Kamenický pěvecký sbor, Kytlický chrámový sbor) 22.00 – 
23.00 Adorace Děčín Evangelický kostel Husův sbor Církve československé husitské 
Komentovaná prohlídka sborového domu s novou zvoničkou, výstava fotografií K. Ďurany 
mapující kompletní rekonstrukci půdních prostor 17.00 – 18.00 Promítání 1. dílu nového 
filmu ČT Jan Hus 18.30 – 20.30 Promítání krátkých animovaných filmů Dějiny udatného 
českého národa se soutěžemi pro děti 21.00 – 22.00 Promítání 1. dílu nového filmu ČT Jan 
Hus kaple Andělů Strážných kaple Nejsvětější Trojice kostel Nejsvětější Trojice 20.00 
Jílovský komorní sbor kostel Panny Marie kostel Povýšení sv. Kříže Komentované prohlídky 
včetně vzácných varhan Rieger, výtvarná dílna pro malé návštěvníky kostel sv. Františka 
Xaverského kostel sv. Františka z Assisi Čtení z knížky o sv. Františkovi, "Kde je co v 
kostele" aneb komentované prohlídky kostela a další hry pro malé návštěvníky kostel sv. 
Václava Komentované prohlídky s promítáním a výstavou o právě probíhající opravě kostela 
kostel sv. Václava a Blažeje modlitebna sboru Církve bratrské Thunovská kaple sv. Jana 
Nepomuckého zámecká kaple sv. Jiří Komentované prohlídky, "Není kaple jako kaple" – 
soutěžní program s výtvarnou a pěveckou dílnou. Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého 
18.30 Koncert Českokamenického pěveckého sboru Jílové, kostel Nejsvětější Trojice 
Sněžník, kaple Panny Marie Jiříkov – Filipov, bazilika minor Panny Marie Pomocnice 



křesťanů 20.00 – 20.30 Komentovaná prohlídka 20.30 – 20.50 Ukázky varhanní hudby 20.50 
– 21.30 Komentovaná prohlídka 21.30 – 21.50 Ukázky varhanní hudby Ludvíkovice, Obecní 
kaple Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny 18.00 – 23.00 Komentovaná prohlídka kostela, 
výstava fotografií o historii kostela 17.30 – 23.00 Zapálení svíce (starý zvyk zapálit svíčku za 
někoho blízkého i dalekého, zesnulého i živého) 17.55 – 18.00 Zvonění zvonu z poloviny 15. 
stol. (zahájení Noci kostelů – srdce zvonu bije již 555 let) 18.00 – 18.30 Pěvecký koncert Bel 
Canto z Ústí n. L. 20.00 – 20.30 Varhanní koncert v podání A. Kavánové Markvartice, kostel 
sv. Martina 18.00 – 22.00 Komentovaná prohlídka kostela, promítání na plátno (historie 
kostela, původní stav, jednotlivé fáze opravy do současnosti) 20.00 Koncert 
Českokamenického pěveckého sboru Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše 18.00 Zahájení – 
zvonění – komentovaná prohlídka – výstava antependií (vyšívaných oltářních pláten) 19.00 
Výstava fotografií – Velikonoční jízda 20.00 Výstup na věž kostela, výstava starých 
modlitebních knížek 21.00 Koncert Mikulášovického pěveckého sboru za doprovodu varhan 
23.00 Výstup na věž kostela Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. 
Vavřince 17.00 – 20.00 Meditace a ztišení v loretánské kapli Panny Marie, výstava Život 
kostelů Broumovska v ambitu Lorety, komentované prohlídky Lorety s průvodcem, ukázky 
varhanní hudby Rumburk, Evangelický kostel 18.00 – 19.00 Jákob a žebřík mezi nebem a 
zemí (interaktivní program pro děti a rodiny) Rumburk, modlitebna Církve adventistů 
sedmého dne 19.05 – 19.25 Za obzorem I. (dokument s aktuální tématikou každodenního 
života) 19.25 – 19.35 Čtení z Bible, hudební přednes 19.35 – 19.45 Jak a kde pomáhá ADRA 
19.50 – 20.10 Za obzorem II 20.10 – 20.20 Čtení z Bible, hudební přednes 20.20 – 20.30 Jak 
a kde pomáhá ADRA 20.35 – 20.55 Za obzorem III 20.55 – 21.00 Ztišení, meditace 21.00 – 
21.30 Závěrečné neformální posezení (možnost diskuze, rozhovorů, občerstvení) Růžová, 
kostel sv. Petra a Pavla 19.00 Kytarový koncert: Guitar Arte Trio Srb. Kamenice, kostel sv. 
Václava 18.00 – 23.00 Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky kostela, 
výstava liturgických předmětů, ochutnávka mešního vína, na cestu domů domácí moravský 
koláč a foto kostela 20.00 Koncert – křesťanský folk (varhany J. Svoboda, zpěv O. Dvořák) a 
Dětský chrámový sbor ze Srbské Kamenice 18.00 – 22.00 Každou celou hodinu vyzvánění 
všech šesti zvonů 

Zdroj: Litoměřická diecéze 
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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. 

http://havlickobrodsky.denik.cz/


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. 

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. 

Noc kostelů už v pátek! 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum vydání: 27. 5. 2015 
Odkaz: http://www.litomericky.denik.cz/ 
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 Litoměřicko, Podřipsko – Další ročník oblíbené Noci kostelů je tady. Návštěvníkům nabídne 
komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, hudební vystoupení i programy pro děti, ale 
také prostor pro ztišení, modlitbu, duchovní slovo. Na řadě míst bude možné vystoupat do 
kostelních věží, někde budou přístupné varhanní kůry, sakristie, krypty. 

http://www.litomericky.denik.cz/


"Vydána byla nová pexesa s obrázky kostelů a kaplí, zapojených do Noci kostelů v naší 
diecézi, která tematicky navazují na pexesa vydaná ve dvou předchozích letech, brožury-
poutnické pasy, do kterých můžete sbírat razítka z navštívených míst a následně tak získat 
certifikát poutníka Noci kostelů, a pohlednice. Na některých místech budou k dispozici 
čokolády s logem Noci kostelů," uvedla Jana Michálková, mluvčí Biskupství litoměřického. 

Děti do 15 let se mohou zapojit do výtvarné soutěže na téma "Na křídlech andělů aneb andělé 
dětskýma očima", zájemci nad 16 let pak mohou fotit stavby kostelů. Fotografická soutěž je 
nazvaná "Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu". Nejlepší snímky budou 
v příštím roce použity pro vydání dalšího dílu pexesa Noci kostelů. 

Podrobný program akce na Litoměřicku a Podřipsku přinášíme na této straně. 

Noc kostelů 2015 se na Litoměřicku a Podřipsku uskuteční v pátek 29. května 

DěčanySolany, kostel sv. Martina Dlažkovice, kostel sv. Václava Chotiněves, kostel Farního 
sboru ČCE 18.0018.00 h Duchovní slovo a modlitba 18.0018.30 h Zpěv dětí – pěvecký sbor 
Smajlíci 18.3019.00 h Labyrint světa a ráj srdce 19.0020.30 h Koncert 20.3022.00 h 
Promítání filmu 22.0022.00 h Závěrečné duchovní slovo, modlitba, požehnání Keblice, kostel 
sv. Václava KřešiceZahořany, kostel Nejsvětější Trojice Libochovany, kostel Narození Panny 
Marie 18.00 h Zahájení a přivítání Koncert dětského sboru Vinohrádek 19.00 h Luděk 
HAVEL – všestranný muzikant, stříbrný finalista prestižní soutěže – Klavírista roku 2015 
Volná improvizace barokního stylu Prohlídka varhan s výkladem 20.00 h Prohlídka kostela 
Rozjímání Doba, oděvy, předměty, souvislosti 21.00 h Duchovní slovo, duchovní hudba, 
liturgie 22.00 h Prohlídka kostela 23.00 h Zapálení svíček, zakončení, rozloučení Soutěž v 
malování, určená dětem na téma "Andělé". Libochovice, Sbor Dr. Karla Farského 
Libochovice, kostel Všech svatých 17:00 – 17:45 hodin Prohlídka kostela Všech svatých, 
příležitost k meditaci, rozhovoru s knězem, slavení svátosti smíření... LITOMĚŘICE Kaple 
Božího Milosrdenství Kaple sv. Jana Křtitele 18.0022.00 h Volná prohlídka Kaple sv. Štěpána 
(Hospic) 15.3016.15 h Šavlozubý ponožky (hudební program pro malé i velké) 16.1519.00 h 
Žertovné soutěžení pro děti (Přijďte si s námi zkusit věci, které si jinde nezkusíte! Třeba jízdu 
na invalidním vozíku, střelbu ze stříkačky apod.) 16.1523.00 h Ochutnávka mešních vín 
(Věděli jste, že vinohrad, na kterém rostou hrozny pro výrobu mešních vín, nesmí být 
chemicky ošetřován? A že pro vína, která jsou užívána při liturgii, jsou stanovena i další 
přísná pravidla? 16.1519.00 h Staň se tvůrcem vitráže! (Děti se mohou dozvědět něco o tom, 
co je to vitráž, zkusit si její výrobu a alespoň na papíře si ji odnést domů) 16.1523.00 h Stopy 
světla, stopy lásky ("Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás 
zůstanou." Albert Schweitzer) 22.4523.00 h Slavnost odevzdání (Každého, jehož stopu jste v 
kapli zanechali, odevzdáme v modlitbě Stvořiteli) Katedrála sv. Štěpána 17.0022.00 h 
Otevřena věž katedrály 19.00 h Otevření katedrály 19.1519.50 h Liturgický rok ve varhanní 
hudbě (hraje pan A. Kubišta) 20.0020.45 h Koncert duchovní hudby v podání Mužského 
sboru Páni kluci – Concentus ludibundus 21.0021.50 h Uměleckohistorická přednáška 
probošta kapituly J. Hladíka 22.0022.55 h Volná prohlídka katedrály a katedrálních varhan s 
možností zahrát si na ně 23.00 h Uzavření katedrály Kostel sv. Jakuba s klášterem 18.0022.00 
h Volná prohlídka, možnost ztišení a meditace 20.0021.00 h Liturgická hudba, gregoriánský 
chorál 21.0022.00 h Ztišení a meditace Kostel sv. Ludmily 18.0021.00 h Možnost volné 
prohlídky nádvoří bývalého kapucínského kláštera 18.00 h Zahájení – úvodní slovo a 
historickonaučný exkurz 18.3019.00 h Komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka 
19.0020.00 h Kytlický chrámový sbor (pod vedením MUDr. M. Šťastné) 20.0021.00 h Hudba 
Litoměřické scholy – mladí křesťané naší farnosti 21.0021.20 h Biblické příběhy – Divadelní 



soubor LiDi 21.2022.00 h Varhanní hudba a možnost meditace při svíčkách 22.0022.20 h 
Biblické příběhy – Divadelní soubor LiDi 22.2023.00 h Varhanní hudba a možnost meditace 
při svíčkách 23.00 h Závěr, uzavření kostela Litoměřice, kostel sv. Václava Litoměřice, kostel 
sv. Vojtěcha 18.0018.30 h Volná prohlídka s možností komentáře 19.0020.00 h Hudební blok 
– vystoupení žáků litoměřické ZUŠ 20.1520.45 h Varhanní hudba, ukázka varhan 21.0021.45 
h Duchovní hudba – sbor Bell canto 22.0022.20 h Biblické čtení 23.00 h Uzavření kostela 
Kostel Všech svatých 8.0012.30 h Den kostelů – program pro žáky ZŠ (prohlídka kostela v 
délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby; pro objednané skupiny) V průběhu celého 
večera Možnost prohlídky kostela (s ohledem na mši sv.), setkání a rozhovor s duchovním a 
přítomnými věřícími. 14.0018.00 h Otevřený kostel (kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli 
odpoledne – nahlédnout, spočinout, meditovat) 18.0019.00 h Zahájení (mše svatá za město 
Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů, které prošly naším krajem, za ukončení 
všech válečných konfliktů ve světě a za jejich oběti; s hudbou Litoměřického chrámového 
sboru) 19.0020.00 h Chvála liturgii – Laudate liturgiae – aneb vyznáte se v křesťanské 
liturgii? (naučný pořad spojený s výstavkou liturgických předmětů v sakristii kostela) 20.00-
20.45 h Varhany předmětem Vašeho zájmu (prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby – 
varhaník M. M. Kaiser) 21.0022.00 h Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing 
Friends 22.0022.45 h Křížová cesta – modlitba i příběh v podání mladých farnosti 23.0023.45 
h Vystoupení vokálního uskupení Appendix 23.4524.00 h Závěrečná modlitba s požehnáním 
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie 18.0022.00 h Kostel otevřen Výstava fotografií 
litoměřického fotografa J. Rottera s názvem "V zaujetí" (Jedná se o výběr fotografií 
jezuitského kostela z několika posledních let.) 20.00 h Autorská komentovaná prohlídka 
výstavy (autor J. Rotter) Modlitebna Církve adventistů sedmého dne 18.0022.30 h Můj vztah 
k Bohu a Bibli (příběhy lidí, kteří přibližují svou víru) 18.0022.30 h Videoprojekce a hudba 
Opisování Bible Zajímavosti hodnověrnosti Bible Modlitebna Církve československé husitské 
Litoměřice, modlitebna Evangelické církve metodistické 17.0021.00 h Prohlídka s 
komentářem Bratrská jednota baptistů (Červený kostel) LOVOSICE Mírový kostel CČSH 
18.0019.00 h Consortium musicum, z.s. 18.0018.05 h Zvonění na kostelní zvon 21.0022.00 h 
Pěvecký soubor lovosického gymnázia In flagranti LOVOSICE Kostel sv. Václava Po celý 
večer: Možnost napsat na lístky svá poděkování a prosby, které se budou číst během modlitby 
při svíčkách od 22.45 hod. Po Májové pobožnosti začne přepisování Bible. 15.3015.45 h 
Divadlo (vystoupení dětí z charitního zařízení Amicus) 15.5015.55 h Vyzvánění zvonů 16.00-
16.30 h Vystavení Nejsvětější Svátosti, Májová pobožnost se svatým přijímáním 16.3017.15 
h Koncert se speciálním komentářem (sbor Letušky ZŠ Antonína Baráka – Lovosice) 17.30-
18.30 h Koncert (Lovosický chrámový sbor a Lovosický žesťový kvintet) 19.0020.00 h 
Slavnostní mše svatá (s úvodním vysvětlením významu liturgických činností, promluvou pro 
všechny a komentářem) 20.0020.30 h Komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy 
20.3021.00 h Zajímavosti z Bible 21.0021.30 h Komentovaná prohlídka kostela, místo pro 
dotazy 21.3022.00 h Růženec – je to přívěšek anebo... 22.0022.45 h Koncert 22.45 23.15 h 
Modlitba při svíčkách za přítomné, město a svět, požehnání a poděkování Sulejovice, kostel 
Nejsvětější Trojice 18.0018.05 h Uvítání 18.0518.30 h Adorace Nejsvětější Svátosti s 
májovou pobožností 18.3020.00 h Prohlídka kostela, varhan, věže, dětských kreseb... 20.00-
20.45 h Zpěvy z Taizé (pěvecký sbor In Flagranti) 20.4521.30 h Koncert křesťanských písní 
(zpěv – Eva Fertálová kytara a zpěv – Martin Burian housle – Milan Gábor kytara, zpěv – 
Petr Štecha) 21.3022.30 h Koncert Lovosického žesťového kvintetu (trubky – Zdeněk Honců 
st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý tuba – František Beneš) 
22.3022.45 h Ticho jako v kostele (ztišení při svíčkách ukončení – poděkování v modlitbě) 
Světec, Třebenice, sál Českobratrské církve evangelické 17.0017.30 Kostelní hra pro děti 
18.0018.30 Koncert Consonare 19.0020.00 Bohoslužba Roudnice nad Labem, kostel 
Narození Panny Marie 18:0019:00 Mše 19:0020:00 Prohlídka varhan s varhanicí Lenkou 



Vaškovou 20:0021:00 Neplačte pro mne příliš Milada Horáková: Dopisy z cely smrti * J. S. 
Bach: 6 suit pro violoncello hraje Judita Škodová čte Zuzana Horáková. Dopisy psané v 
posledních dnech a hodinách před popravou, které se ke svým adresátům dostaly o 40 let 
později nebo vůbec 20:0023:00 Varhany nebo violoncello nebo ticho v kostele Možnost 
ztišení v kostele osvětleném jen svíčkami. Do ticha vstupují hudební improvizace. 23:0023:15 
Závěrečná společná modlitba Mini jarmark na klášterní zahradě Svatý Pampalini a spol. 
Projekce krátkých filmů z Letní filmové školy TAU konané v prostorách kláštera Výstava 
Autismus v říši slov Stojí mimo normu, chovají se divně, jsou jiní, vybočují. Lidé s autismem. 
O jejich světě víme jen tolik, kolik nám řeknou oni sami. Nikdo jiný jej nezažije, nikdo se do 
jeiich krajiny nepodívá, nikdo jiný jí nerozumí. Pojďte s námi prostřednictvím li Výstava 
Moment 2014 komorní výstava fotografií ze života na faře Výtvarná dílna nejen pro děti 
Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše Po celou dobu konání akce výstavka liturgických 
předmětů a oděvů a kroniky obce 18.00 h Zahájení – zvon Koncert pěvců katedra UJEP Ústí 
nad Labem 18.30 h Slovo a modlitba za obec – duchovní správce kostela Setkání s dětmi – 
malování zvonů 19.00 h Vystoupení dětí – Vinohrádek ZŠ Žalhostice Výstavka obrázků dětí z 
Nocí kostelů minulých let 19.30 h Volná prohlídka kostela a doprovodu varhan V případě 
zájmu vstup ke zvonu za doprovodu organizátora Povídání o historii a také o současnosti 
kostela – varhany Rozhovor s duchovním 21.30 h Závěrečné slovo a modlitba při svíčkách za 
naši obec, farnost, za každého z nás a za naše blízké i ty, kteří jsou již v nebi 22.00 h 
Ukončení Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla 
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 Orlickoústecko – Příležitost zažít tajuplnou atmosféru, která večer naplňuje sakrální prostor, 
budou mít zájemci z řad široké veřejnosti v pátek, kdy jim jako každoročně touto dobou 
otevře své brány řada kostelů, kaplí a modliteben po celém okrese. Noc kostelů letos 
návštěvníky zve nejen na speciální prohlídky a bohoslužby, ale nabídne i koncerty, tanec nebo 
divadelní představení. Zajímavosti se dozvědí i děti, pro které je připraven zábavný program. 

K Noci kostelů se se svými svatyněmi připojí také církve ve Vysokém Mýtě. Římskokatolická 
církev situuje v chrámu svatého Vavřince taneční vystoupení Jdi za světlem, ukázky práce při 
restaurování vitráží v chrámových oknech či prohlídku spojenou s ochutnávkou bramboráků. 
Všechny kostely a modlitebny spojí hra "Po stopách Mistra Jana Husa" v souvislosti s 
blížícím se 600. výročím jeho smrti v Kostnici. 

Programem ožije také celý vraclavský barokní areál. Tématem pro letošní rok se stane slavná 
lázeňská minulost místa. "Zábava je připravena pro rodiny s dětmi, které si zahrají o sladké 
ceny ve hře s poustevníkem Františkem a společně s rodiči si mohou vyrobit bylinný čaj nebo 

http://orlicky.denik.cz/


bylinnou koupel v tvořivé dílně Síla bylinek," líčí průběh odpoledne pracovnice muzea Hana 
Lamatová. 

Po celý den bude otevřena výstava Lázeňství a léčitelství v proudu času i kostel sv. Mikuláše 
s unikátní památkou barokního sochařství – Křížovou cestou z Hedče. Nebude chybět ani 
lázeňské popíjení "zázračné vraclavské vody", která dopřeje i osvěžení ducha. 

Roucha s historií i "popíjení"... 

V 18 hodin obzory návštěvníků Vraclavi rozšíří přednáška památkářky Kateřiny Křížkovské s 
názvem Lázeňství jako kulturní fenomén českého baroka. Za nočního šera se mohou 
návštěvníci pokochat pohledem na hru světel a stínů při netradičním osvětlení kostela. 

Poprvé bude v rámci Noci kostelů v České Třebové zpřístupněna Rotunda sv. Kateřiny. Podle 
děkana Miloše Kolovratníka může návštěvníky zaujmout výstava liturgických rouch, která 
zapůjčil zámek v Zámrsku. "K vidění budou zajímavé předměty, které se používaly k 
bohoslužbě, především k oblékání třeba před dvě stě lety, kdy byly přešité z hraběnčiných 
šatů nebo z vojenského oděvu." 

V průběhu prohlídky kostela a kaplí farnosti Ústí nad Orlicí si budou hosté moci zaskočit do 
noční cukrárny, jejíž výtěžek darují dětem na misiích. Nejen mlsání, ale také příležitost ke 
ztišení chtějí farníci lidem dopřát, poslouží k němu prostory Hřbitovní kaple. V Útěchové 
kapli se zase budou smět zapojit do opisu Bible. "Novinkou bude letos floristický workshop. 
Oslovili jsme místní květinářky, které přímo před zraky návštěvníků vyzdobí čtyři oltáře," 
prozradil děkan farnosti Vladislav Brokeš. 

"Zábava je připravena pro rodiny s dětmi, které si zahrají o sladké ceny a společně si vyrobí 
bylinnou koupel." Hana Lamatová, kurátorka výstavy 
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 Páteční akce Noc kostelů láká nejen na možnost pokochat se architekturou a výtvarnými díly 
chrámů, kaplí a dalších svatostánků, ale i na množství kulturních a dalších aktivit. Letos se 
řada z nich dotýká 600. výročí smrti významného církevního reformátora Jana Husa. 

V Litomyšli, Vysokém Mýtě a dalších městech pořádají katolíci i evangelíci ekumenickou hru 
pro děti, která jim přiblíží život a dílo neortodoxního a na svou dobu moderního katolického 
kněze. V chrudimském evangelickém kostele připravují výstavku publikací souvisejících s 
Husovým životem a dílem. 

http://pardubice.idnes.cz/noc-kostelu-v-pardubickem-kraji-d3w-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150526_111545_pardubice-zpravy_jah


V Brandýse nad Orlicí chystají večerní promítání prvního dílu nového českého filmu Jan Hus 
s Matějem Hádkem v titulní roli, vlastně paralelně s televizní premiérou. Ale v evangelickém 
kostele mu bude předcházet beseda s historikem a teologem Dušanem Coufalem. Diskutovat 
se bude o tom, v čem je Hus dodnes aktuální, mluvit se bude i o úrovni českých historických 
filmů. 

"Přeji si, aby se během květnové noci, kdy se kostely otevřou, spolu s nimi otevřela i srdce 
všech, kteří do nich vstoupí," řekl královéhradecký biskup Jan Vokál. 

V Pardubickém kraji se oproti roku 2014 počet přihlášených kostelů mírně snížil, blíží se ke 
dvou stovkám. "Stejně jako loni i letos je nejvíce přihlášených kostelů v okrese Ústí nad 
Orlicí," řekl mluvčí diecéze Lukáš Peška. Z přihlášených kostelů, sborů, kaplí v diecézi jich 
jsou asi tři čtvrtiny katolických. 

Řada programů je zaměřena na děti. Pardubický kostel svatého Václava láká například na 
podvečerní streetball a kreslení křídou na chodník. Dětem je určeno i divadelní představení 
"Cestujeme světem" jako prezentace pardubické ZŠ a MŠ Noe, hra s poustevníkem 
Františkem ve Vraclavi na Vysokomýtsku i brandýské i choceňské autorské čtení nové knihy 
pro děti Kaštánkova dobrodružství. 

Pohádky z celého světa zazní v Litomyšli v podání žáků dramatického oddělení tamní ZUŠ. 
Pro děti bude určeno i lanškrounské divadelní představení dětí a mládeže "Otrokář, který 
našel milost", anebo výtvarná díla, soutěže i zpívání v Bukovce na Přeloučsku. 

Divadelní lahůdkou by měly být Pohyblivé obrázky neboli noční divadlo Hany Voříškové s 
hudbou manželů Vedralových v Litomyšli anebo taneční vystoupení "Jdeme za světlem" 
tamtéž. Štěpán Rak, Payne i náboženské anekdoty 

Hudba programům dominuje. Pardubice lákají do kostela svatého Bartoloměje na koncert 
duchovní hudby, Přelouč na koncert Scholy Cantoribus, Chrudim na pěvecké sbory ZUŠ, 
Vraclav zve během popíjení "zázračné vraclavské vody" a při tvořivé dílně Síla bylinek i na 
koncert pěveckého sboru Musica da Chiesa. 

Králíky a jejich kostel na Hoře Matky Boží se mohou těšit na kytarový koncert Štěpána Raka, 
Litomyšl na pěvce Vox humana, Brandýs na sopranistku Martu Filovou a varhaníka Josefa 
Coufala. 

Jedním z lákadel programu v Heřmanově Městci bude autorské čtení spisovatele Petra 
Pazdery Payna. Ačkoli se návštěvníci Noci kostelů připravují spíše na výtvarné umění z doby 
před staletími, v litomyšlském kostele Povýšení Svatého Kříže je bude čekat úplně něco 
jiného, výstava s názvem Církevní a náboženské vtipy a anekdoty. 

Do programu Noci kostelů stále více proniká filmový žánr. Například v pardubickém kostele 
svatého Bartoloměje bude možné zhlédnout dokument Odlívání zvonu Arnošt, v 
chrudimském kostele Českobratrské církve evangelické projekci autorského filmu režiséra 
Tomáše Pavlíčka "Parádně pokecal". Ve Dvakačovicích je na programu promítání filmu Free 
China a v husitském kostele v Heřmanově Městci projekce dokumentárního filmu Olgy 
Sommerové Sedm světel o židovských ženách, které nejenom že přežily holocaust, ale 
aktivně se podílely na odboji proti nacistickému režimu za druhé světové války. 



Zážitkem by měla být i výjimečná prohlídka dřevěné osmiboké zvonice v Sezemicích, která je 
svým tvarem, zakončením cibulovou věžičkou a velikostí jedinou v Čechách. 

URL| kostelu-v-pardubickem-kraji-d3w-/pardubice-
zpravy.aspx?c=A150526_111545_pardubice-zpravy_jah" 
target="_blank">http://pardubice.idnes.cz/no...6_111545_pardubice-zpravy_jah 
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 Zpřístupněné svatostánky budou letos obcházet poutníci i objíždět konvoj 

 Plzeňsko – Více než šedesát kostelů, kaplí a modliteben Plzně, severního a jižního Plzeňska 
otevře v pátek navečer své dveře a dá lidem možnost strávit v noční atmosféře několik 
netradičních hodin. 

Opět se uskuteční akce Noc kostelů. Nabídne koncerty, taneční vystoupení, komentované 
prohlídky, výstavy, program pro děti. "Nebude chybět otevření obvykle nepřístupných 
prostor. Protože je přihlášených kostelů v Plzni a okolí hodně, návštěvníci budou pro tento 
rok mít k dispozici dvě skládačky s programem, jednu pro kostely v Plzni, druhou pro okolí," 
uvedl mluvčí Biskupství plzeňského Ján Grajcár. 

Velkým lákadlem tradičně bývá katedrála sv. Bartoloměje. Plzeňská dominanta letos zve 
například na nahlédnutí mezi nové zvony, promítání dokumentárního filmu o nich či 
komentované prohlídky klenotnice. Věž kostela sv. Jana Nepomuckého se zase změní ve věž 
vyhlídkovou, v Křimicích se otevře kaple rodinné hrobky Lobkowiczů a v kostelíku U Ježíška 
se rozezní 140 let starý zvon. 

Kostely na severním Plzeňsku zase objede poutnický konvoj. V 16:00 vyrazí z Plas a 
postupně navštíví kapličku v Kaznějově, kostel v Oboře a další v Čivicích, Kozojedech, 
Dolanech u Hlinců a Kralovicích. Otevřeno bude mít také poničený kostel v Lukové u 
Manětína, v němž je stále k vidění působivá sochařská výstava přízraků. 

"Přijďte se opět potěšit z krásy, kterou vytvořily a uchovaly generace těch, kteří tu žili před 
námi, a nechte se povzbudit myšlenkami a hodnotami, ze kterých tato díla vyrostla," vzkazuje 
návštěvníkům plzeňský biskup František Radkovský s tím, že akci rád uděluje záštitu. 

Letošní ročník Noci kostelů provází věta "Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, 
temnota je jako světlo," z Knihy žalmů.  

http://pardubice.idnes.cz/noc-%3Cspan class=
http://pardubice.idnes.cz/noc-%3Cspan class=
http://pardubice.idnes.cz/noc-%3Cspan class=
http://plzensky.denik.cz/


tipy pro poutníky odměny pro návštěvníky v Plzni Pexeso III – pexeso pro děti s 32 kostely 
Poutnické schránky – 13 schránek s pokladem ve 13 kostelích Certifikát poutníka – pro 
vytrvalce, kteří navštíví min. 10 míst Památeční pohlednice – pro všechny návštěvníky  

Otevřené kostely Plzeňjih - Čížkov, kostel Narození - sv. Jana Křtitele - Dobřany, kostel sv. 
Mikuláše Dobřany, kostel sv. Víta - - Letiny, kostel sv. Prokopa - Merklín, Husova kaple - - 
Mladý Smolivec – Dožice, kaple sv. Michaela archanděla - Stod, kostel sv. Maří Magdalény - 
Plzeňměsto - Bory, kostel sv. Jana - Nepomuckého - Doubravka, kaple v Domově - pro 
seniory sv. Jiří - Doubravka, kostel sv. Jiří - - Doudlevce, kaple sv. Maxmiliána - Kolbeho, 
Památník obětem zla - - KřimiceHornička, kostel - Narození Panny Marie - Křimice, kaple 
Povýšení sv. Kříže - Litice, kostel sv. Petra a Pavla - - Lobzy, kostel sv. Martina - a Prokopa - 
- Plzeň 3, ECM Sbor Maranatha - - Roudná, kostel Všech svatých - Skvrňany, kostel CASD - 
Slovany, kaple, Hospic sv. Lazara - Slovany, kostel Panny Marie - Růžencové - Slovany, 
kostel sv. Mikuláše - - Slovany, sbor Kristova kříže - - ECM Plzeň 1Lochotín - katedrála sv. 
Bartoloměje - - kostel Korandova sboru ČCE - - kostel Nanebevzetí Panny Marie - - kostel 
západního sboru ČCE - kostelík U Ježíška - modlitebna CASD - - modlitebna Církve bratrské 
- - pravoslavný chrám sv. Anny - - Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie - - Šťáhlavy, 
kostel sv. Vojtěcha - - Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice 

a sv. Šimona a Judy Chrást, modlitebna ČCE Plzeňsever DobříčČivice, kostel Nejsvětější 
Trojice Druztová, kaple sv. Jana Nepomuckého Druztová, kostel sv. Maří Magdalény Hlince-
Dolany, kostel sv. Petra a Pavla HromnicePlaná, kostel Nanebevzetí Panny Marie Chotíkov, 
kostel Povýšení sv. Kříže Chrášťovice, kaple Panny Marie Kaznějov, kaple sv. Jana Křtitele 
Kožlany, kostel sv. Vavřince Kralovice, Evangelický kostel Kralovice, kostel sv. Petra a 
Pavla Krašovice, kostel sv. Jiljí Krsy, kostel sv. Vavřince a Blažeje Ledce, kostel sv. Jakuba 
ManětínLuková, kostel sv. Jiří ManětínStvolny, kostel Narození Panny Marie Manětín, kostel 
sv. Barbory Město Touškov, kostel Narození sv. Jana Křtitele Mladotice, kostel CČSH 
NečtinyBřezín, kostel sv. Bartoloměje NýřanyÚherce, kostel sv. Josefa Obora u Kaznějova, 
kostel sv. Michaela archanděla Plasy, kaple na faře Plasy, klášterní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie Strážiště, kostel sv. Martina Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha VelečínOstrovec, kostel sv. 
Jana Křtitele Všeruby, kostel sv. Martina Žihle, kostel sv. Václava www.nockostelu.cz 
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 Sedlčany, Dolní Hbity – K Noci kostelů se připojují v pátek také Sedlčany. V kostele sv. 
Martina začíná program v 18 hodin a konec je avizován na 21.15 hodin. Od18 do 20 hodin 
budou mít zájemci mimořádnou příležitost pohlédnout na město z kostelní věže. Po zvonění 
zvonů, které ohlásí v 19 hodin oficiální zahájení akce a po úvodním projevu Stanislava Glace, 

http://www.pribramsky.denik.cz/


bude následovat do 19.40 koncert. Na něj naváže komentovaná prohlídka této významné 
kulturní a církevní památky. Při ní se dozvědí posluchači například to, že gotickou stavbu 
vybudovali v roce 1374 Rožmberkové přestavbou starého románského kostela. Nový kostel 
vypadal zcela jinak než dnes – byl obehnán hradbou a příkopem. Bránou, kterou lze dodnes 
rozeznat na zdivu staré zvonice, se vjíždělo po padacím mostu do opevněného areálu kolem 
kostela, který byl jediným útočištěm v době nebezpečí. Od 20 hodin bude program pokračovat 
besedou, zamyšlením a informacemi o víkendových akcích vhodných pro děti. Evangelická 
církev metodistická zve na společně prožité chvíle od 18 hodin do svého sídla v Havlíčkově 
ulici. Hlavní organizátor Jiří Oubrecht nabízí prohlídku modlitebny, bude mít v čajovně 
připraveno pro návštěvníky občerstvení, nabídne projekci fotografií a na kytarový koncert 
Adama Říhy. Ten začíná ve 21.30 hodin. Páteční Noc kostelů nemine ani ten dolnohbitský. V 
kostele Svatého Jana Křtitele začnev19.30 hodin koncert Laudate Dominum, při němž 
účinkují Michaela Káčerková (varhany) a Lada Soukupová (soprán). Úvodní slovo o historii 
kostela přednese farář Zbigniew Grzyb. "Varhany jsou nově naladěné, což spolu s kvalitním 
obsazením slibuje překrásný hudební zážitek," těší se starosta Dolních Hbit Jan Michálek. 

  

 

 

 


