
1 
 

Obsah 
Noc kostelů nabídne lidem koncerty, prohlídky i ochutnávku mešního vína ........................................3 

Noc kostelů v ČR .................................................................................................................................3 

Noc kostelů .........................................................................................................................................4 

Z kostelů se stanou kina. Noc kostelů zpřístupní více než tisíc staveb ..................................................4 

Noc kostelů .........................................................................................................................................5 

Během Noci kostelů je přístupných téměř 1500 církevních památek v celém Česku ............................6 

Místo do postele v noci do kostela ......................................................................................................7 

Noc kostelů nabídla lidem hudbu i pohled do historie .........................................................................8 

Lidé v kostele poznali stezku svatého Martina .....................................................................................9 

Noc kostelů v Brně: sto tisíc vstupů ................................................................................................... 10 

NOC KOSTELŮ NA BRUNTÁLSKU ........................................................................................................ 11 

Noc kostelů ....................................................................................................................................... 11 

Noc kostelů ....................................................................................................................................... 12 

Sedmý ročník Noci kostelů ................................................................................................................ 13 

Brány sakrálních památek otevře na Vyškovsku 7 obcí. Lidé uvidí hrobku rytířů ................................ 13 

Noc kostelů nabízí řadu překvapení a unikátů ................................................................................... 15 

Valašsko prožívá Noc kostelů. PODÍVEJTE SE ..................................................................................... 18 

O prohlídku krypty v bazilice byl zájem.............................................................................................. 18 

Noc kostelů: prohlídky, hudba i soutěže pro děti ............................................................................... 19 

O prohlídku krypty byl zájem ............................................................................................................ 20 

ČÍSLO TÝDNE ..................................................................................................................................... 21 

Noc kostelů. Návštěva bez ostychu ................................................................................................... 22 

Noc kostelů rozvíjí duchovní a morální hodnoty společnosti.............................................................. 22 

VÝCHODOČESKÉ KOSTELY POD ROUŠKOU NOCI ODKRYLY SVÁ DÁVNÁ TAJEMSTVÍ ............................ 23 

Okružní jízdu zastoupilo vyprávění .................................................................................................... 24 

Obrys kostela na Bolfánku vytvořily svíčky a pochodně ..................................................................... 24 

Noc kostelů otevřela památky, v Bartoloměji hráli Archi ................................................................... 25 

Noc kostelů se opět povedla ............................................................................................................. 26 

Tisíce lidí v kostelech......................................................................................................................... 27 

Noc kostelů. Besedy o Janu Husovi, koncerty i streetball ................................................................... 27 

Někde lidé tiše rozjímali, u Jana Nepomuckého zněly žestě ............................................................... 28 

Noc kostelů rozzářila šest desítek chrámů ......................................................................................... 28 



2 
 

Kostely se otevřely ............................................................................................................................ 29 

Noc kostelů vábila svou magií ........................................................................................................... 29 

NOC kostelů byla pro návštěvníky časem stráveným poučením, hudbou a akčními zážitky ................ 32 

Novojičínský deník ............................................................................................................................ 33 

NOC KOSTELŮ ZVALA I NA SVATÝ KOPEČEK ....................................................................................... 33 

Noc kostelů plná zážitků, unikátů a setkání ....................................................................................... 34 

ROLE PRŮVODCE SE UJAL SÁM ŽELIVSKÝ OPAT ................................................................................. 35 

Noc kostelů: V Praze můžete navštívit desítky míst, uvidíte i běžně nepřístupná zákoutí ................... 36 

OSTELY MĚLY PLNO ........................................................................................................................... 36 

Noc kostelů neohrozila z pátku na sobotu silná noční bouřka ............................................................ 37 

Noční oblohu v pátek rozzářily otevřené kostely ............................................................................... 37 

Svitavská velká posvátná noc ............................................................................................................ 38 

Kostely ukázaly svá tajná zákoutí ve stínu noci .................................................................................. 39 

NOC KOSTELŮ SE VYDAŘILA. KARDINÁL VLK PŘIJEL DO DUBÍ ............................................................. 40 

Kostely zvaly nevěřící ........................................................................................................................ 40 

Noc kostelů opět sbližovala ............................................................................................................... 41 

Z kostela do kostela zájemce vozil v Pohořelicích vláček .................................................................... 42 

NOC KOSTELŮ NABÍDLA ŘADU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ ............................................................................. 43 

Noc kostelů ....................................................................................................................................... 43 

 

  



3 
 

 

Noc kostelů nabídne lidem koncerty, prohlídky i ochutnávku mešního 
vína 
Zdroj: ČRo - Pardubice 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Moderátor: Petra BERÁNKOVÁ 
Relace: Události regionu 13:00 
Čas vysílání: 13:01:33 
Rozsah: 00:00:41 
Hosté: Josef KOPECKÝ 
Pořadí: 3 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka: 

Noc kostelů nabídne lidem koncerty, prohlídky i ochutnávku mešního vína. V Pardubickém 
kraji chystají organizátoři speciální program skoro na 80 místech. Akce představuje církevní 
památky v civilnějším světle. Kromě klasických bohoslužeb pro návštěvníky čeká i několik  

Josef KOPECKÝ, redaktor: 

Mezi ně patří ochutnávka nekvašených chlebů a mešních vín v Heřmanově Městci nebo 
výroba bylinné koupele ze zázračné vody ve Vraclavi u Vysokého Mýta. V kostele Povýšení 
sv. Kříže v Litomyšli zase zazní náboženské vtipy a anekdoty. Podrobný program je na 
internetové adrese Nockostelu.cz. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas. 

 Noc kostelů v ČR 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 29. 5.2015 
Moderátor: Ivana ŠMELOVÁ 
Relace: Události v regionech - Brno 
Čas vysílání: 18:22:02 
Rozsah: 00:00:26 
Pořadí: 10 
Oblast: Televize 

 Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka: 

Dnes večer se znovu otevřou kostely, kaple a modlitebny po celém Česku. Při Noci kostelů 
jen brněnská diecéze zpřístupní 183 míst. Bohatý program s výstavou karikatury Boha, 
vzpomínka na pouti farníků nebo divadle O svaté Zdislavě nabídne třeba kostel Nejsvětější 
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trojice v brněnském Králově Poli. Na restaurování oltářů se zase lidé můžou podívat do 
kostela svatého Jakuba. 

Noc kostelů 
Zdroj: Hitrádio MAGIC BRNO 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Moderátor: Jana LIPOVSKÁ 
Relace: Zprávy 17:00 
Čas vysílání: 17:01:41 
Rozsah: 00:00:38 
Hosté: Vojtěch CIKRLE 
Pořadí: 2 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Jana LIPOVSKÁ, moderátorka: 

70. výročí konce druhé světové války a 600. výročí smrti Jana Husa se dnes odrazí v 
programu Noci kostelů na jihu Moravy. Až do pozdních hodin bude otevřeno 180 chrámů a 
na řadě z nich je připraven zajímavý program. Pokračuje brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

 Vojtěch CIKRLE, brněnský biskup: 

Smysl akce je, aby se lidé dostali do objektů, do kterých obvykle nechodí. Chodí kolem 
kostela a říká: já bych se tam podíval, ale zase moc se nechci tam ukazovat. 

 Jana LIPOVSKÁ, moderátorka: 

Zájemci mohou třeba vystoupat na věž katedrály na Petrově nebo nahlédnout do kaplí 
psychiatrické léčebně v Černovicích, nebo v zámku Vranov nad Dyjí. 

Z kostelů se stanou kina. Noc kostelů zpřístupní více než tisíc staveb 
Zdroj: metro.cz 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Odkaz: http://www.metro.cz/z-kostel...A150528_163328_co-se-deje_jsk 

Číslo: 149 
Autor: Metro.cz, Marek Hýř 
Rubrika: Metro / Události 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Křesťanské farnosti na území pražské arcidiecéze otevřou dnes své kostely zájemcům o 
křesťanství i architekturu. Letos na Noc kostelů naváže festival křesťanství Dny víry. 

 Kromě divadelních představení či varhanních koncertů se letos mohou návštěvníci těšit i na 
filmovou premiéru. "První díl historické trilogie Jan Hus bude v den své televizní premiéry 

http://www.metro.cz/z-kostelu-se-stanou-kina-noc-kostelu-zpristupni-vice-nez-tisic-staveb-1eb-/co-se-deje.aspx?c=A150528_163328_co-se-deje_jsk
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promítán také v desítkách kostelů a modliteben," zve na premiéru Aleš Pištora, organizátor 
Noci kostelů. 

  

V souvislosti s letošním 600. výročím upálení mistra Jana Husa je spojeno hned několik 
dalších akcí a na své si přijdou i ti nejmenší. "Za zmínku stojí projekt V kole po kostelech s 
mistrem Janem Husem. Pro děti je připraven zábavný program. V každém z kostelů, který je 
do projektu zapojen, děti plní zábavnou formou drobné úkoly a sbírají body," říká o dětské 
hře Pištora. 

 Novinkou letošní ročníku jsou Dny víry. Tento projekt se uskuteční v Praze od 30. května do 
6. června. Na mnoha místech v centru i okrajových částech Prahy se uskuteční přednášky, 
koncerty, výstavy, duchovní programy, ale i filmový festival či programy pro děti a rodiny. 

 Na projektu, který navazuje na již zavedenou Noc kostelů, se společně podílí zhruba 
sedmdesát farností, sborů a křesťanských církví, které si dosud připravily více než 250 bodů 
programu. 

 URL| kostelu-se-stanou-kina-noc-kostelu-zpristupni-vice-nez-tisic-staveb-1eb-/co-se-
deje.aspx?c=A150528_163328_co-se-deje_jsk" target="_blank">http://www.metro.cz/z-
{hl_on...A150528_163328_co-se-deje_jsk 

Noc kostelů 
Zdroj: Radiožurnál 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Moderátor: Veronika SEDLÁČKOVÁ 
Relace: Ozvěny dne 18:00 
Čas vysílání: 18:29:15 
Rozsah: 00:02:47 
Hosté: Michal NĚMEČEK 
Pořadí: 4 
Oblast: Rozhlas 
 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 
Dnes večer máte možnost vyrazit netradičně do některého ze svatostánků. Do akce Noc 
kostelů se jich zapojilo víc než čtrnáct set. Nabídnou kromě bohoslužeb i kulturní program. 
Plynule na něj navážou Dny víry, které se budou konat v Praze. V týdnu od soboty 30. června. 
Podobný projekt funguje už desítky let v Plzni, v metropoli se ale uskuteční poprvé. Na 
podrobnosti se zeptám biskupského vikáře pro pastoraci Michala Němečka. Dobrý den. 
 Michal NĚMEČEK, biskupský farář pro pastoraci: 
Dobrý večer. 
 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 
Minulý rok se vydalo v tu speciální noc do tuzemských kostelů skoro půl milionu lidí, co 
hlavně je zajímá, zmapovali jste si to? 
 Michal NĚMEČEK, biskupský farář pro pastoraci: 

http://www.metro.cz/z-%3Cspan class=
http://www.metro.cz/z-%3Cspan class=
http://www.metro.cz/z-%3Cspan class=
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Tak především je zajímá návštěva prostor, do kterých běžně nevstupují, často také nejsou tak 
běžně přístupné třeba jen na bohoslužby, někdy dokonce třeba jen jednou za půl roku. Takže 
lidé především chtějí vidět ten samotný prostor kostelů, chrámů a modliteben. 
 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 
Máte nějaký letošní tip, na který byste rád upozornil návštěvníky? 
 Michal NĚMEČEK, biskupský farář pro pastoraci: 
Tipů je mnoho a člověk z těch nepřeberných čísel ani neví, co doporučit, nicméně kdo by 
chtěl vyrazit třeba do Prahy, tak v bazilice svaté Markéty v Praze na Břevnově můžu 
doporučit, myslím, velice zajímavý program od 20:30, kde bude prezentovaná Popelka 
Nazaretská, je to vlastně básnické dílo zhudebněné, takže třeba to, můžou dorazit na Malou 
Stranu do kláštera Augustiniánů, kde bude možné účastnit se hry a tak dále, a tak dále. 
 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 
Máte přehled, jestli se lidé, kteří vydají se v Noci kostelů do některého ze svatostánků, se pak 
se vrací, že je to třeba zaujme natolik? 
 Michal NĚMEČEK, biskupský farář pro pastoraci: 
Takhle jednoduché to není, ale máme zkušenost s tím, že lidé, kteří přijdou, tak se potom 
třeba vrací a chtějí v tom místě mít svatbu nebo nějaký další okamžik významný svého života 
právě zde prožít. 
 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 
Od soboty začínají, jak už jsem taky zmínila, Dny víry. Jak je koncipovaný tento projekt a 
jaký by měl mít smysl? 
Michal NĚMEČEK, biskupský farář pro pastoraci: 
Projekt Dnů víry je trošku jiný, jde nám o to, abychom mohli prezentovat to, co vlastně dnes 
znamená křesťanství. My jsme se hodně inspirovali tím, že letos si připomínáme šesti sté 
výročí upálení mistra Jana Husa a řekli jsme si, že to nejpodstatnější je přeci ukázat, o čem 
dnes křesťanství a víra je, a to chceme tak ukázat mimo hranice kostelů nebo far. 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 
Třeba kde, jakým způsobem? 
 Michal NĚMEČEK, biskupský farář pro pastoraci: 
Bude to probíhat po celé Praze, bude to probíhat na mnoha místech, ale asi bych doporučil 
Jungmannovo náměstí, Karlovo náměstí a řadu dalších míst. 
 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 
Říká biskupský vikář pro pastoraci Michal Němeček. Já vám děkuji, na shledanou. 
 Michal NĚMEČEK, biskupský farář pro pastoraci: 
Taky díky, hezký večer. 
 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 
To byla publicistika hlavních zpráv. 
 

Během Noci kostelů je přístupných téměř 1500 církevních památek v 
celém Česku 
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprava/1495812 

Číslo: 149 
Autor: Michal Trnka 
Rubrika: / politika 

http://www.rozhlas.cz/_zprava/1495812
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Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Do sedmého ročníku Noci kostelů se zapojí bezmála 1500 kostelů, kaplí a modliteben. Své 
brány otevřou výjimečně i po setmění. Tradiční akce se snaží představit návštěvníkům 
církevní památky a na mnoha místech také nabídnout spojení neopakovatelné architektury s 
kulturním programem. 

  

Minulý rok se vydalo v Noc kostelů do tuzemských svatostánků skoro půl milionu lidí. Co je 
nejvíce zajímá, vysvětlil biskupský vikář pro pastoraci, Michal Němeček."Především je 
zajímá návštěva prostor, do kterých běžně nevstupují. Často také nejsou běžně přístupné, 
třeba jen na bohoslužby, někdy jen jednou za půl roku. Lidé především chtějí vidět samotný 
prostor chrámů a modliteben," řekl Michal Němeček."Například v bazilice svaté Markéty v 
Praze na Břevnově můžu doporučit myslím velice zajímavý program od půl deváté, kde bude 
prezentovaná Popelka Nazaretská. Je to vlastně zhudebněné básnické dílo. Nebo mohou 
dorazit na Malou Stranu do kláštera augustiniánů, kde bude možné účastnit se hry," doporučil 
Němeček.Podle něj se někteří lidé, kteří během Noci kostelů svatostánky navštíví, poté vrací, 
aby v kostelech měli třeba svatbu nebo tam prožili nějaký další významný okamžik života.Do 
kostelů po celé republice každoročně přicházejí nejen věřící. I pro ty ale může být setmělý 
prostor s výkladem o symbolice na kostelních zdech něčím novým."I mnozí lidé, kteří to 
berou, že to znají, najednou byli překvapeni hloubkou symboliky, která se k těm věcem 
vztahuje, kterou není možné vysvětlovat každou neděli. Noc kostelů je dobrou příležitostí k 
tomu, aby se posvítilo na tyto, řekl bych, jednotlivosti," vysvětlil brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle.Velký zájem o Noc kostelů mají lidé tradičně třeba v historické Kutné Hoře. Od 19 
hodin tam bude přístupný například světoznámý chrám svaté Barbory. Průvodci chystají 
netradiční prohlídku pod klenbami katedrály i varhanní koncert.Prohlédnout si návštěvníci 
mohou také kapli svatého Václava ve Vlašském dvoře, který býval slavnou královskou 
mincovnou.Kostel svatého Jakuba pak ve 20 hodin rozezní divadelní představení Oskar a 
růžová paní na motivy románu Eric-Emmanuela Schmitta.Noc kostelů otevře v Olomouckém 
kraji přes 120 objektůOd kapliček po katedrály. Návštěvníkům se otevřou při Noci kostelV 
Praze a středních Čechách mohou lidé v rámci Noci kostelů navštívit stovky míst 

 URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1495812 

Místo do postele v noci do kostela 
Zdroj: CT24.cz 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/...do-postele-v-noci-do-kostela/ 

Číslo: 149 
Autor: ČT24 
Rubrika: Kultura 
Oblast: Internet - Média, tv, rádia 

 Že se má v kostele udržovat ticho a klid? Ticho jako v hrobě v nich během celorepublikové 
akce Noc kostelů rozhodně nebude. Své brány návštěvníkům otevře téměř 1500 svatostánků. 
Připravily pro ně škálu nejrůznějších aktivit a zpřístupnily místa, která veřejnosti obvykle 

http://www.rozhlas.cz/_zprava/1495812
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/312942-misto-do-postele-v-noci-do-kostela/
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zůstávají skrytá. V desítkách kostelů Církve československé husitské bude navíc promítán 
první díl historické trilogie režiséra Jiřího Svobody Jan Hus. 

 Kostely nabídnou především duchovně-hudební zážitky, tradiční bohoslužby, ale také 
historické výklady. Zpřístupněny budou některé běžně nepřístupné části kostelů, jako 
například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty a klášterní zahrady. 

  

Dny víry navazující na Noc kostelů potom budou probíhat 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, ale v takovém měřítku 
a v české metropoli se budou konat vůbec poprvé. 

 Otevřeny budou dnes v noci nejen známé a velké historické církevní památky, ale i sbory či 
modlitebny skryté často ve dvorcích městských činžáků. Procházka nabízí kromě setkání s 
vírou, novým prostředím či ostatními lidmi také cestu dějinami architektury od románských 
dob po současné stavby. 

 Akce se nekoná jen v tuzemsku, páteční noc stráví podobně také v Rakousku, Estonsku, 
Německu, Nizozemí nebo na Slovensku. V Česku se akce poprvé konala v roce 2009 a o rok 
později už měla celostátní rozměr. 

URL| kostela/" target="_blank">http://www.ceskatelevize.cz/...oci-do-kostela/ 

Noc kostelů nabídla lidem hudbu i pohled do historie 
Zdroj: Berounský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.berounsky.denik.cz 

Číslo: 126 
Strana: 2 
Autor: RADKA KOČOVÁ 
Rubrika: Berounsko - region 
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj 

 Osov – Tradiční Noc kostelů otevřela brány chrámů a kostelů po celé republice. Svatostánky 
byly lidem přístupné i na Hořovicku a Berounsku. Návštěvníci se mohli seznámit nejen s 
jejich architekturou, ale i historií. Navíc si v mnohých případech prohlédli místa, která nejsou 
běžně přístupná. Například v osovském kostele sv. Jana Křtitele se malí i velcí návštěvníci 
podívali až do věže. 

 Úvaha o odpuštění 

 Než se lidé vypravili to této části kostela, zastavili se společně s Josefem Kozákem u sochy 
sv. Jana Nepomuckého a sv. Donáta. Na programu byla i pobožnost s Bavorskými litaniemi, 
kterou vedl Václav Frajer. Tématem jeho úvahy bylo odpuštění. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/312942-misto-do-postele-v-noci-do-%3Cspan class=
http://www.berounsky.denik.cz/
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Zpestřením Noci kostelů v osovském kostele sv. Jana Křtitele byl hudební program, v rámci 
kterého se představili malí hudebníci pod vedením Petra Kafky, Václav Bolina i sbor Fabián. 
Zazněly skladby starých mistrů i současných autorů. 

Kronikářka Marie Plecitá všem přiblížila historii obce Osov, tato část byla zaměřená na 
významné rody, zvláště na rod Kauniců. 

Přítomní také nahlédli do kronik obce Osov a mohli si prohlédnout výstavu rodu 
Schwarzenbergů nebo fotografie ze života farnosti. 

Noc kostelů se konala například i v Berouně, Králově Dvoře, Hořovicích a Žebráku. 
Nechyběla večerní mše svatá, varhanní meditace či duchovní čtení. Na některých místech 
byla možnost rozhovoru s farníky či s knězem. 

Lidé v kostele poznali stezku svatého Martina 
Zdroj: Blanenský deník 
Datum vydání: 30. 5. 2015 
Odkaz: http://blanensky.denik.cz/ 

Číslo: 125 
Strana: 3 
Autor: PETRA SRSTKOVÁ 
Rubrika: Blanensko 
Oblast: Regionální deníky - Jihomoravský kraj 

 Výtvarné dílničky nebo ochutnávky vín. Noc kostelů přilákala do kostela svatého Martina v 
Blansku dospělé i děti. Věřící i nevěřící 

 reportáž 

Blansko – Pro někoho je kostel místem spojení mezi pozemským světem a Bohem, jiný 
obdivuje spíše jeho monumentální architekturu. Noc kostelů každoročně láká věřící i 
neznabohy. V pátek se k tradiční celorepublikové akci připojil také kostel svatého Martina v 
Blansku. Na nepsané pravidlo být v kostele ticho mohou lidé tentokrát zapomenout. Do 
svatostánku míří desítky návštěvníků a na své si přichází lidé každého věku. Děti si užívají 
výtvarné dílničky, hry a soutěže, dospělí mohou navštívit literární koutek nebo ochutnat víno. 
A všichni společně sledují divadelní scénky a připojují se ke komentované prohlídce kostelní 
věže. 

Program mají na starosti studenti ze Střední školy gastronomické Blansko. "Motto letošního 
čtvrtého ročníku je Cestou svatého Martina aneb Via Sancti Martini. Blanenský kostel je totiž 
jedním z míst, kudy stezka svatého Martina vede. Málokdo to přitom ví. Chtěli jsme ji 
návštěvníkům přiblížit z pohledu gastronomie i cestovního ruchu," vysvětluje zástupce 
ředitelky školy Martin Jaglář, zatímco uším lahodí historická hudba z míst, kde svatý Martin 
žil. "Pouštíme různé písně ze Slovenska, Maďarska, Itálie nebo Francie. Nebude chybět ani 
promítání filmu o stezce svatého Martina. Připravili jsme také ochutnávku pokrmů a vín z 
národních kuchyní zemí, které stezka spojuje," přibližuje Jaglář. 

http://blanensky.denik.cz/
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Vzápětí mu jeden ze studentů přináší k ochutnání slovinské víno. "Je to jedinečný kus, pěstuje 
se jen na sto hektarech na celém světě. Doufám, že návštěvníkům bude chutnat," usmívá se 
zástupce ředitelky školy. 

V samotném svatostánku právě děti hrají scénky ze života svatého Martina. V očích jim září 
jiskry nadšení, chrámem se ozývá jejich spokojený smích. Šestiletou Lidušku Krápkovou z 
Písečné a její malé kamarády ale nejvíc zaujalo malé jezírko, které je u kostela paradoxně k 
vidění po celý rok. "Moc se mi líbí ten umělý čáp a krokodýl," směje se a svými malými 
prstíky nadšeně plácá po vodě. 

 Zážitek pro děti 

 Na zeleném prostranství před kostelem pochoduje i pětiletý Dominik Hudec z Bořitova. Jeho 
maminka Andrea rozhodně nelituje, že svého syna vzala na Noc kostelů. "Program je krásný a 
má to tady své kouzlo. Synovi se nejvíc líbilo divadlo a hry. Obzvláště ho zaujalo hledání 
pokladu," říká Hudcová. 

U dalších dětí má velký úspěch deska s namalovaným svatým Martinem na bílém koni. Místo 
hlavy má vyříznutý otvor, do kterého házejí bílé, zelené či červené míčky. "Tam, bum!" 
zahlásí dvouletý Tomáš Musil z Blanska a ostatní rozjaření mrňousové hned vědí, co mají 
dělat. 

Dáša Pištelková z Blanska oceňuje, že akce vylákala spoustu dětí od počítačů. "Podobných by 
v Blansku určitě mohlo být víc. Mě nejvíc zaujala prohlídka věže a také mi velmi chutnalo 
růžové víno. Je skvělé, že mladí lidé mohou zároveň předvést, co se ve škole naučili," hodnotí 
žena, která na Noc kostelů přišla se svými dvěma syny. 

Studenti návštěvníkům uvařili bílý punč s názvem Martinův bílý kůň. "Je z pěti bílých 
ingrediencí. Pro tuto akci jsme jej výjimečně dělali z bílého vína a přidali jsme například i 
jablkový džus. Obvykle se dělá z červeného vína," říká student prvního ročníku Daniel 
Staněk. 

Blanenský farář Jiří Kaňa vysvětluje, že Noc kostelů vznikla před sedmi lety v Rakousku. "V 
Česku se k ní jako jeden z prvních kostelů přidal ten v Adamově. A pro další se stal inspirací. 
Tento den se brány kostelů otevírají všem lidem k duchovnímu povznesení. A ať je člověk 
věřící nebo ne, cestu k Bohu si takto může najít každý," je rád Kaňa. 

Noc kostelů v Brně: sto tisíc vstupů 
Zdroj: Brněnský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://brnensky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: sy 
Rubrika: Brno 
Oblast: Regionální deníky - Jihomoravský kraj 

http://brnensky.denik.cz/


11 
 

Brno – Sto tisíc návštěvnických vstupů zaznamenaly v pátek večer brněnské chrámy a 
modlitebny. Zájem o Noc kostelů se oproti loňsku zvýšil o pět procent. Letos se v celé diecézi 
zapojilo asi 180 kostelů a dalších míst. Mnoho lidí chtělo vystoupat na chrámové věže, což 
jim umožnili například v katedrále na Petrově. "Zájem byl také o prohlídky dalších běžně 
nepřístupných míst, kůrů, rajských zahrad, krypt a sakristií," uvedla mluvčí brněnského 
biskupství Martina Jandlová. Pořadatelé mysleli také na děti, například před chrámem svatého 
Tomáše v centru Brna malovaly na lepenkové krabice a vytvářely z nich pomyslné město 
andělů. 

NOC KOSTELŮ NA BRUNTÁLSKU 
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.bruntalsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: ot 
Rubrika: Bruntálsko a Krnovsko 
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj 

 Foto: KOSTEL V BRUNTÁLE. Neopakovatelná atmosféra, zpěv, hra varhan, dveře otevřené 
do jindy uzavřených míst… To vše a mnoho dalšího přinesla Noc kostelů svým účastníkům. 
Lidé mohli nahlédnout do sakristií, podívat se na kněžská roucha a věci používané při 
bohoslužbách. Málokdo si nechal ujít možnost vystoupat na kostelní věž. V Razové se tak 
mohli lidé dotknout zvonu ze sedmnáctého století, jednoho z mála, který přežil rekvírování za 
války a přelití na děla. V Bruntále zase zaskočila některé návštěvníky bouře a déšť na věži, a 
než se stihli pokochat pohledem na večerní osvětlené město, zahnal je vítr a voda. Mohli opět 
oschnout ve vyhřívaných lavicích farního kostela Nanebevzetí Panny Marie při poslechu 
varhanních skladeb nebo při výkladu pastoračního asistenta Karla Peschkeho (na snímku) o 
historii kostela. V rámci Noci kostelů se v okrese Bruntál otevřelo lidem šestnáct kostelů ve 
dvanácti obcích a městech. 

Noc kostelů 
Zdroj: ČRo - Pardubice 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Moderátor: Petra BERÁNKOVÁ 
Relace: Události regionu 17:00 
Čas vysílání: 17:01:23 
Rozsah: 00:00:39 
Hosté: Petra JIRÁŇOVÁ 
Pořadí: 3 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka: 

http://www.bruntalsky.denik.cz/
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Nově zrekonstruovaný barokní piaristický chrám v Litomyšli se dnes zapojí do celostátní akce 
Noc kostelů. Na návštěvníky čekají komentované prohlídky, biblické a historické kvízy, nebo 
návštěvy vyhlídky na průčelí chrámu. Petra Jiráňová, jedna z pořadatelek dnešního programu 
nám řekla, že je odtud jedinečný pohled na noční Litomyšl. 

  

Petra JIRÁŇOVÁ, pořadatelka: 

Mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou bude probíhat prohlídka zaměřená na piaristy a 
historii jejich působení v Litomyšli. Mezi devatenáctou a dvacátou budou připraveny 
nejrůznější biblické a historické kvízy pro děti i dospělé. Poté oživí návštěvu chrámu výklad o 
historii, výzdobě kostela, nebo historii piaristického gymnázia. 

Noc kostelů 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Moderátor: Jana PEROUTKOVÁ 
Relace: Události v regionech - Praha 
Čas vysílání: 18:18:33 
Rozsah: 00:01:14 
Hosté: Martin TYBUREC 
Pořadí: 9 
Oblast: Televize 

 Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: 

Na 1500 církevních památek se napříč republikou zapojí do takzvané Noci kostelů. Své brány 
otevřou po setmění nejen kostely, ale i kaple nebo modlitebny, a to už po sedmé. Martin 
Tyburec navštívil jednu z takových památek, kostel Panny Marie, Královny míru v Praze. 
Martine, já tě zdravím. A ptám se, proč sis vybral právě tento kostel? 

 Martin TYBUREC, redaktor: 

Dobrý den. Kostel tady ve Lhotce jsme si vybrali zvlášť díky jeho unikátnímu interiéru. Víc 
už ale místní farář páter Jiří Korda. Pane Kordo, co zajímavého tady u vás návštěvníci Noci 
kostelů uvidí? 

 osoba: 

Například výjimečnou křížovou cestu od mistra státníka, kde není vyobrazeno utrpení Krista 
přímo, ale utrpení jednotlivých lidí v různých dějinných obdobích, takže to srdečně zvu, to je 
takový hlavní tahák Noci kostelů. No a když už zvu, tak nejenom na Noc kostelů, ale v Praze 
tento rok dokonce výjimečně na Dny víry. To je celý týden v Praze různé programy, kde mi 
křesťané se snažíme ostatním lidem nějakým způsobem vysvětlit, proč je pro nás víra tak 
důležitá a proč je pro nás velikou radostí. A tak srdečně zvu na celý ten program celý týden, 
nejenom dnes v noci. 
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 Martin TYBUREC, redaktor: 

To byl pátek Korda. Já připomínám, že Noc kostelů začala dnes v 18 hodin. 

  

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: 

Martine, díky za podrobnosti. 

Sedmý ročník Noci kostelů 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Moderátor: Daniela PÍSAŘOVICOVÁ 
Relace: Události 
Čas vysílání: 19:20:09 
Rozsah: 00:01:08 
Hosté: Markéta RADOVÁ 
Pořadí: 9 
Oblast: Televize 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka: 

Na běžně pietních místech je dnes večer rušno. Koná se sedmý ročník Noci kostelů. Své brány 
otevírá skoro patnáct set chrámů napříč republikou. V jednom z nich, v Bazilice Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku-Místku je Markéta Radová. Markéto, co zajímavého toto místo 
příchozím nabídne? 

 Markéta RADOVÁ, redaktorka ČT, Frýdek-Místek: 

Tou hlavní zajímavostí je prostor, kde se právě nacházíme, podzemní krypta. Pro veřejnost se 
otvírá jen jednou ročně, právě během Noci kostelů. Stěny tady zdobí olejomalby zachycující 
pověsti spjaté s bazilikou. Ale především se tady nacházejí mumifikovaná těla. Patří 
poutníkům, kteří se na konci osmnáctého století účastnili Mariánské pouti z Hané sem do 
Frýdku-Místku. A desítka z nich se utopila, když se pod nimi při přechodu přes řeku Ostravici 
náhle prolomil most. Loni si kryptu během Noci kostelů prohlédlo na dva tisíce lidí. A jak 
můžete vidět, i letos je zájem veliký. Od osmnácti hodin, kdy se bazilika otevřela, už přišlo 
několik stovek návštěvníků. Většina kostelů v České republice dnes zůstane otevřená až do 
půlnoci. 

Brány sakrálních památek otevře na Vyškovsku 7 obcí. Lidé uvidí 
hrobku rytířů 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Odkaz: http://www.denik.cz/jihomora...bku-rytiru-20150528-40sy.html 

http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/brany-sakralnich-pamatek-otevre-7-obci-zajemci-uvidi-treba-hrobku-rytiru-20150528-40sy.html
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Číslo: 149 
Rubrika: Jihomoravský kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

  

Vyškovsko – Z jedné historické budovy do druhé a zároveň z jednoho historického období do 
jiného. Tak bude zjednodušeně vypadat páteční Noc kostelů v Bohdalicích-Pavlovicích, kde 
se do mezinárodního projektu zapojili znovu po několika letech. Sakrální památky se kromě 
toho otevřou ještě v dalších šesti obcích nebo městech Vyškovska. Každá farnost nabídne 
zajímavý program. 

"Princip celé akce spíš nahrává větším městům, kde má člověk možnost během jedné noci 
pěšky navštívit hned několik kostelů nebo jiných sakrálních budov. Naštěstí k Bohdalicím 
patří velmi pestrá a zajímavá minulost, která navíc zanechala víc míst k navštívení i na tak 
malé obci," vyzdvihl bohdalický farář Jan Hanák. 

 Bohdalická noc začne v kostele Nanebevzetí Panny Marie a bude pokračovat prohlídkou 
hrobky zakladatelů kostela, tedy rytířského rodu Mannerů. Dále se návštěvníci přesunou do 
staré fary a následně do zámku, kde nyní sídlí škola a kde kdysi přespal ruský car Alexandr I. 
"Každá část večera bude věnovaná určitému úseku našich dějin. Aby ale celý program nebyl 
příliš akademický, zakončíme ho v kostele malým koncertem a meditací. Pak se odebereme 
na novou, čerstvě zrekonstruovanou faru ke kávě a čaji," lákal Hanák. 

 Spálili jeho knihy, prohlásili ho zatvrzelým kacířem. Před šesti sty lety nechala církev upálit 
rektora Karlovy univerzity. Právě ve znamení Mistra Jana Husa se ponese program v 
rousínovském sboru husitů. "Hry po stopách Mistra Jana Husa program v šest hodin 
odpoledne odstartují. O hodinu později pak budeme číst přímo z jeho kázání," přiblížil náplň 
večera za Brněnskou diecézi Církve československé husitské Michal Horák. 

 Na zájemce bude v bývalé synagoze ve Skálově ulici čekat také výstava o reformátorově 
životě a výstava děl dětí z Rousínova. "Hodinu před půlnocí pak příchozí poutníky přivítá 
duchovní hudba. Program v rousínovském sboru skončí o půlnoci," zmínil Horák. 

 Pro širokou veřejnost se už pošesté otevřou brány i v největším kostele okresního města, 
který je stejně jako bohdalický zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. "V našem programu si 
něco najde každý. Zájemcům o historii určitě můžu doporučit promítání starých fotografií jak 
samotného kostela, tak i jiných sakrálních staveb ve Vyškově. Některé z nich jsou opravdu 
unikátní: minulý rok se nám sám kronikář města přiznal, že některé viděl vůbec poprvé," 
vzpomněl jáhen Jiří Štreit. 

 Na obdivovatele královského nástroje zase čeká varhanní koncert duchovní hudby. "Hrát 
budou dva mladí čerství absolventi brněnské konzervatoře," upřesnil jáhen Štreit. 

 Velmi významná bude dnešní noc také pro farnost v Šaraticích. "Letos má naše fara velké 
výročí, stojí už tři sta padesát let. Oslavíme ho právě v rámci Noci kostelů," oznámil šaratický 
kněz Marek Slatinský. 
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 Ve Slavkově u Brna se pak otevřou hned čtyři různá místa. Netradiční program nachystali v 
Husově sboru Církve československé husitské. Děti i dospělí si budou moci ve farní zahradě 
zahrát pétanque nebo zastřílet z luku. "Tenhle program jsme nachystali díky příteli Antonínu 
Kuchařovi, který je, ač v důchodovém věku, velký sportovec. Hraje kulečník nebo se zabývá 
právě lukostřelbou. Už jsme díky němu jednou podobnou akci ve sboru uspořádali," vysvětlil 
farář Milan Vostřel. 

  

Ve Slavkově budou promítat také kreslené filmy pojednávající o biblických příbězích nebo 
první díl z nové televizní trilogie Jan Hus. 

 Kam v pátek večer vyrazit na Noc kostelů? 
  
Bohdalice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – od 18:00 
  
Habrovany, kostel Nejsvětější Trojice – od 17:50 
  
Křižanovice u Bučovic, kostel Nanebevzetí Panny Marie – od 19:00 
  
Rousínov, kostel Cyrila a Metoděje (bývalá synagoga) – od 18:00 
  
Slavkov u Brna, farní pastorační centrum u kostela Vzkříšení Páně – od 18:45 
  
Slavkov u Brna, kostel Vzkříšení Páně s kaplí sv. Jakuba – od 17:50 
  
Slavkov u Brna, modlitebna Českobratrské církve evangelické – od 18:45 
  
Slavkov u Brna, modlitebna Husova sboru Církve československé husitské – od 18:00 
  
Šaratice, kostel sv. Mikuláše – od 17:30 
  
Vyškov, kostel Nanebevzetí Panny Marie – od 17:30 

 Zdroj: Průzkum Vyškovského deníku Rovnost" 

 URL| http://www.denik.cz/jihomora...bku-rytiru-20150528-40sy.html 

Noc kostelů nabízí řadu překvapení a unikátů 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Odkaz: http://www.denik.cz/libereck...-a-unikatu-20150528-5ijj.html 

Číslo: 149 
Rubrika: Liberecký kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Liberec - Barokní kázání, otevření běžně uzavřených míst, výstup na kostelní věž. Nabídka 
páteční noci je pestrá. 

http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/brany-sakralnich-pamatek-otevre-7-obci-zajemci-uvidi-treba-hrobku-rytiru-20150528-40sy.html
http://www.denik.cz/liberecky-kraj/noc-kostelu-nabizi-radu-prekvapeni-a-unikatu-20150528-5ijj.html


16 
 

 Každé místo vypadá v noci jinak než ve dne. Má zvláštní atmosféru a i běžné věci dostávají 
najednou jiný, duchovnější rozměr. Zvláště pak ty, které nemá člověk možnost vidět každý 
den, říká hejnický farář Pavel Andrš. "V Hejnicích máme chrám otevřený pořád, ale u většiny 
kostelů to tak není. Například v Mníšku nebo v Bílém Potoce se kostel otevírá jen jednou za 
14 dní, když je bohoslužba, jinak je zavřený. V tom je právě Noc kostelů jedinečná, že se lidé 
podívají do míst, kam běžně nemohou." Příkladem je i kostel v Rynolticích. Ten byl kvůli 
narušené statice dlouhé roky zavřený a i teď se otevírá jen párkrát do roka. 

Barokní skvosty 

 Podobné je to i se zahradou u kostela Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí v Liberci. 
"Zahrada je běžně zavřená,v rámci Noci kostelů ji ale zpřístupníme. Je tam unikátní 
mariánský morový sloup, který původně zdobil Sokolovské náměstí. Jde o nejstarší 
stavitelské dílo ve městě, připisováno je dílně Matyáše Brauna. Zajímavá je i křížová cesta a 
kaple Božího hrobu. Ta kdysi stávala rovněž na Sokolovském náměstí před nynější 
zdravotnickou školou," láká arciděkan Radek Jurnečka. Unikátní je i samotný kostel, neboť 
jde o jedinou ukázku barokního stavitelství v Liberci. Významnou památku v něm tvoří i 
knihovna děkana Kopsche, což byla první veřejná knihovna v Liberci. 

 "Na Noci kostelů je hezké, že přijdou i lidé, kteří běžně do kostela nechodí. Na mši jim je 
hloupé přijít, protože neznají liturgii nebo když na ni přijdou, tak si zase nemohou 
prohlédnout všechno zblízka, jako třeba oltář, varhany a podobně. To všechno nabízí právě 
Noc kostelů. Lidé si při ní mohou kostely de facto osahat, vidět zblízka vzácné věci, 
popovídat si s duchovními. Je to nevšední akce a to se mi na ní líbí," říká farář Andrš. 

Pestrá nabídka 

 V Hejnicích si tak lidé budou moci vyslechnout ukázky barokních kázání, dozvědět se 
zajímavosti o stavebním vývoji chrámu, jeho výzdobě i Clam-Gallasovské hrobce. Připraveno 
je i dvojí předpůlnoční překvapení. V Křižanech zase v kostele sv. Maxmiliána nabízejí 
výstup na kostelní věž a netradiční noční žehnání zrestaurované kapličky s novým obrazem 
Anděla strážného. Vystoupat na věž můžete i v kostele Nejsvětější trojice ve Vratislavicích. 
Otevřen bude i nejmladší kostel na Liberecku, kostel sv. Antonína Paduánského na Rašovce. I 
ten patří mezi místa, kde bohoslužby probíhají jen jednou za měsíc. 

 V Hanychově v kostele sv. Bonifáce si zase připomenou 100 let od položení základního 
kamene kostela, který vybudovali předváleční němečtí obyvatelé Hanychova. "Je dobře, že 
Noc kostelů připomíná i velký kus historie daného místa. Po válce kostely v severních 
Čechách hodně chátraly. Původní obyvatelé byli odsunuti, noví na víru příliš nebyli. Řada 
církevních památek se tady zbourala. Jen na Liberecku zaniklo 55 kaplí," říká autor knihy 
Ohrožené památky Michal Valenčík. 

Poutnický pas 

 Návštěvníci Noci kostelů mohou putovat od jednoho svatostánku k druhému. "Vydali jsme 
brožuru, která slouží jako poutnický pas. Lidé si tam mohou nechat otisknout na památku 
razítko z různých kostelů," říká mluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková. Pro děti je 
připraveno i speciální pexeso a výtvarná soutěž "Na křídlech andělů". Dospělí se pak mohou 
zúčastnit fotografické soutěže "Tvář kostela". 
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Na Liberecku se v noci otevře celkem 26 kostelů 

 

Bílá-Letařovice 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 
  
Rynoltice-Jítrava kostel sv. Pankráce 
  
Šimonovice-Rašovka kostel sv. Antonína Paduánského 
  
Liberec kostel Nalezení svatého Kříže 
  
kostel sv. Antonína Velikého 
  
modlitebna Českobratrské církve evangelické 
  
modlitebna sboru Církve bratrské 
  
Hanychov kostel Sv. Bonifáce 
  
Horní Suchá Ostašov kostel sv. Vojtěcha 
  
Perštýn Červený kostel 
  
Rochlice kostel sv. Jana Křtitele Ruprechtice kostel Sv. Antonína Paduánského 
  
Vratislavice nad Nisou kaple Vzkříšení, kostel Nejsv. Trojice 

Tajemný Červený kostel na PerštýněPoněkud stranou zájmu zůstává v Liberci Červený kostel 
na Perštýně. Svým nezvyklým vzhledem připomíná porýnské románské kostely. Postaven je z 
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neomítnutých červených cihel a pískovce. Vznikl v letech 18841887. Byl součástí tzv. 
Špitálského okrsku zvaného Vincentinum, ke kterému později přibyl i sirotčinec, nyní 
Praktická škola Gollova. Vše vzniklo z popudu baronky Marie Pauliny Liebigové. Po válce z 
něj chtěl Krajský národní výbor udělat hvězdárnu a Restaurace a jídelny Liberec uvažovaly o 
přeměně na restauraci, padly i návrhy na pěstírnu žampionů. Nyní kostel spravují Adventisté 
sedmého dne. V rámci Noci kostelů zde od 18.30 vystoupí sbor církve československé 
husitské Levamentum." 

  

URL| kostelu-nabizi-radu-prekvapeni-a-unikatu-20150528-5ijj.html" 
target="_blank">http://www.denik.cz/libereck...-a-unikatu-20150528-5ijj.html 

Valašsko prožívá Noc kostelů. PODÍVEJTE SE 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Odkaz: http://www.denik.cz/zlinsky-...divejte-se-20150529-l3os.html 

Číslo: 149 
Rubrika: Zlínský kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Vsetín /FOTOGALERIE/ – Noc kostelů ovládá páteční večer také na Valašsku. Lidé mají 
možnost navštívit na Vsetínsku celkem jednadvacet svatostánků. Pestrý program slibuje 
například unikátní dřevěný toleranční kostel ve Velké Lhotě. 

V evangelické památce postavené na konci 18. století se uskutečnila bohoslužba v duchu 
doby autora dětské knihy Broučci Jana Karafiáta. Ve Vsetíně se do Noci kostelů zapojil kostel 
Horního sboru Československé církve evangelické a kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Další informace o Noci kostelů na Vsetínsku přinese pondělní vydání Valašského deníku. 

Více informací o Noci kostelů ZDE" 

URL| kostelu-podivejte-se-20150529-l3os.html" 
target="_blank">http://www.denik.cz/zlinsky-...divejte-se-20150529-l3os.html 

O prohlídku krypty v bazilice byl zájem 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 30. 5. 2015 
Odkaz: http://www.denik.cz/moravsko...-byl-zajem-20150530-rwxr.html 

Číslo: 150 
Rubrika: Moravskoslezský kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

http://www.denik.cz/liberecky-kraj/noc-%3Cspan class=
http://www.denik.cz/liberecky-kraj/noc-%3Cspan class=
http://www.denik.cz/zlinsky-kraj/valassko-proziva-noc-kostelu-podivejte-se-20150529-l3os.html
http://www.denik.cz/zlinsky-kraj/valassko-proziva-noc-%3Cspan class=
http://www.denik.cz/zlinsky-kraj/valassko-proziva-noc-%3Cspan class=
http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/o-prohlidku-krypty-v-bazilice-byl-zajem-20150530-rwxr.html
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 Frýdek-Místek /FOTOGALERIE/ - Kryptu, která ukrývá mumifikované ostatky poutníků z 
18. století, otevřela v pátek v rámci celostátní Noci kostelů Bazilika Navštívení Panny Marie 
ve Frýdku-Místku. Mumifikované pozůstatky patří obyvatelům Hané, kteří tragicky utonuli v 
rozvodněné řece Ostravici během mariánské pouti na legendami opředené místo, a také 
mnichům zdejší farnosti. 

  

" 

 "Jejich klid je narušován jen velmi výjimečně, letošní Noc kostelů právě takovou výjimkou 
byla," řekla Monika Konvičná, ředitelka Beskydského informačního centra. 

 Ve městě a okolí se bazilika s kryptou otevřela spolu s dalšími více než dvěma desítkami 
kostelů a památek. 

 Krypta se nachází v hloubce okolo tří až čtyř metrů pod úrovní podlahy frýdecko-místecké 
baziliky. Je nejvýznamnějším podzemním prostorem města a má pohnutou historii. V rakvích 
a na rozložených kusech plátna spočívá více než desítka lidských těl. Kvůli poutníkům, pod 
nimiž řeka náhle strhla most, se podzemnímu prostoru přezdívá Poutnická krypta. 

 "Lidé se zde pohřbívali do roku 1780. Potom kryptu z obav před šířením nákazy nechali na 
dvě stě let zazdít," vysvětlil historik Petr Juřák z Muzea Beskyd. 

 Více přineseme v tištěném vydání Frýdecko-místeckého a třineckého deníku." 

 URL| bazilice-byl-zajem-20150530-rwxr.html" 
target="_blank">http://www.denik.cz/moravsko...-byl-zajem-20150530-rwxr.html 

Noc kostelů: prohlídky, hudba i soutěže pro děti 
Zdroj: Domažlický deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://domazlicky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: job 
Rubrika: Domažlicko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

 Foto: HOSTOUŇ. Děti z místní základní školy, které se učí hrát na hudební nástroje v 
horšovskotýnské umělecké škole, zahrály v rámci páteční Noci kostelů v tamním kostele sv. 
Jakuba Staršího lidové písně i klasické skladby. Poté byly pro ně i další přítomné připraveny 
např. soutěže v malování a vědomostní test o městě a okolí. 

Foto: Deník/ Josef Babor 

http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/o-prohlidku-krypty-v-%3Cspan class=
http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/o-prohlidku-krypty-v-%3Cspan class=
http://domazlicky.denik.cz/
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 Foto: KOUT NA ŠUMAVĚ. Požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě u pivovaru 
zahájilo Noc kostelů v Koutě. Zrestaurované soše, která se po letech vrátila na své původní 
místo, požehnal kdyňský vikář P. Miroslav Kratochvíl. 

Text a foto: Helena Klimentová 

 Foto: MĚLNICE. Mimořádnou událostí byla prohlídka kostela sv. Jiljí v Mělnici osvětleného 
pouze svíčkami. V kostele totiž není zavedena elektřina, neslouží se zde pravidelně 
bohoslužby. Prudká bouřka, která se během prohlídky nad kostelem přehnala, udělala z jeho 
návštěvy docela dobrodružný zážitek. 

Text a foto: Marcela Bartoníčková 

 Foto: BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zastavení v bělském kostele při hudbě loni 
zrekonstruovaných varhan bylo tečkou za putováním po třech kostelech spadajících do místní 
farnosti. Dalšími byly svatostánky v Újezdě Svatého Kříže a Mělnici. 

Text a foto: Marcela Bartoníčková 

 Foto: POBĚŽOVICE. Varhanice Barbora Šurinová zahájila hudební program v 
poběžovickém kostele, kam přišlo mnoho desítek návštěvníků. Ještě předtím byla v 
informačním středisku otevřena výstava fotografií deseti českých a deseti německých kostelů, 
které pořídil bavorský novinář a fotograf Karl Reitmeier. (job) 

Foto: (rei) 

 Foto: POBĚŽOVICE. Program Noci kostelů v poběžovickém kostele Nanebevzetí Panny 
Marie uzavřelo vystoupení Ireny Budweiserové, která do roku 2010 působila jako zpěvačka 
ve Spirituál Kvintetu. 

Foto: Karl Reitmeier 

O prohlídku krypty byl zájem 
Zdroj: Frýdecko-Místecký a Třinecký deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.frydeckomistecky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 1 
Autor: MAREK CHOLEWA 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj 

 Ve FrýdkuMístku na několik hodin otevřeli prostory s mumiemi dávných poutníků. 

 FrýdekMístek – Kryptu, která ukrývá mumifikované ostatky poutníků z 18. století, otevřela v 
pátek večer v rámci celostátní Noci kostelů bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-
Místku. 

http://www.frydeckomistecky.denik.cz/
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Mumifikované pozůstatky patří obyvatelům Hané, kteří tragicky utonuli v rozvodněné řece 
Ostravici během mariánské pouti na legendami opředené místo, a také mnichům zdejší 
farnosti. "Jejich klid je narušován jen velmi výjimečně, letošní Noc kostelů právě takovou 
výjimkou byla," řekla Monika Konvičná, ředitelka Beskydského informačního centra. 

Ve městě a okolí se bazilika s kryptou otevřela spolu s dalšími více než dvěma desítkami 
kostelů a památek. 

Krypta se nachází v hloubce okolo tří až čtyř metrů pod úrovní podlahy frýdecko místecké 
baziliky. Je nejvýznamnějším podzemním prostorem města a má pohnutou historii. V rakvích 
a na rozložených kusech plátna spočívá více než desítka lidských těl. Kvůli poutníkům, pod 
nimiž řeka náhle strhla most, se podzemnímu prostoru přezdívá Poutnická krypta. "Lidé se 
zde pohřbívali do roku 1780. Potom kryptu z obav před šířením nákazy nechali na dvě stě let 
zazdít," vysvětlil historik Petr Juřák z Muzea Beskyd. 

Kryptu si v pátek prohlédla například Eva Kaňoková ze Sedlišť. "Jsem místní rodačka, těšila 
jsem se. Na Noc kostelů chodím každý rok," řekla redakci šedesátnice s tím, že prohlídka 
podzemních prostor v bazilice je i pro ni nevšední zážitek. "Z toho, že se to takhle zachovalo, 
mě úplně mrazí. Jsou tam i malebné obrazy," konstatovala. Na prohlídku kostelů s sebou 
vzala i vnučku. Eva Berská to viděla podobně. "Chtěla jsem vnoučatům, kterým je osm a 
jedenáct let, ukázat hlavně tu kryptu. Je to něco zvláštního," uvedla žena před bazilikou. 
Václav Peter z FrýdkuMístku obešel v pátek řadu kostelů. "Oběhnu všechny. Jsem 
pravidelným účastníkem Noci kostelů, sbírám i razítka na pohlednice," prohlásil při odchodu 
z baziliky. Mezi návštěvníky byl také 35letý Pavel ze Šenova, jenž přijel s celou rodinou. 
"Jsme věřící, takže tady jezdíme každý rok. Je to určitě pěkná akce," poznamenal. Někdejší 
kostel byl v roce 1999 zařazen papežem Janem Pavlem II. mezi takzvané baziliky minor čili 
významné křesťanské chrámy. 

ČÍSLO TÝDNE 
Zdroj: Havířovský deník 
Datum vydání: 30. 5. 2015 
Odkaz: http://www.havirovsky.denik.cz/ 

Číslo: 125 
Strana: 3 
Autor: toj 
Rubrika: Karvinsko a Havířovsko 
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj 

 24 

 Celkem na 24 místech okresu se včera konala Noc kostelů. Chrámy otevřely veřejnosti nejen 
obvykle přístupná místa, ale někde zavedli zájemce i do zákulisí svatostánku. Kromě toho 
připravili řádu zajímavých akcí, které představují historii kostela, něco z dějin náboženství, 
ale i další doprovodné programy, jako třeba výstavu fotografií, přednášky či společné zpěvy. 
V Petřvaldě například spojili tuto akci s charitou a upekli chleba pro hladovějící. 

http://www.havirovsky.denik.cz/
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Noc kostelů. Návštěva bez ostychu 
Zdroj: Chebský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://chebsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 1 
Autor: VÁCLAVA SIMEONOVÁ 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

 Kostely, chrámy a modlitebny se otevřely také v Karlovarském kraji. Nachystané byly nejen 
prohlídky objektů 

 Karlovarský kraj – Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Tak 
pořadatelé charakterizují Noc kostelů. A právě kostely, chrámy a modlitebny se v pátek večer 
otevřely také v Karlovarském kraji. 

Zájemci mohli zavítat například do nejstaršího pravoslavného chrámu v Čechách. Ten se 
překvapivě nenachází ani v Praze, ani Karlových Varech, ale ve Františkových Lázních. Jde o 
chrám svaté kněžny Olgy, který byl původně postaven pro lázeňské hosty z tradičně 
pravoslavných zemí. 

"Noc kostelů je podle mého názoru velmi smysluplná akce. Lidé při ní mají příležitost podívat 
se do chrámů bez toho, že budou nějak označováni, a nejsou stresováni, že by se chovali 
nevhodným způsobem nebo se zeptali na něco nevhodného," uvedl otec Metoděj. Jak podotkl, 
akce je podle něj bezbariérová. "Počítá se totiž s tím, že budou hosté překračovat bariéry." 

Návštěva chrámu v lidech zanechá stopu. "Je pravdou, že je po Noci kostelů zvýšený zájem o 
setkání s knězem," potvrdil otec Metoděj. "Přichází víc dotazů mailem i telefonicky. Řada lidí 
se do chrámu vrací každoročně." Podle jeho slov by se ale nemělo zapomínat na to, že akce 
nemá jen kulturní rozměr. "Snažíme se, aby v sobě Noc kostelů nesla i prvek modlitby," 
doplnil. 

Program Noci kostelů byl pestrý. Například v chebském kostele svatého Václava bylo 
nachystáno sedmero tváří modlitby, v chebském františkánu se zase četly hororové příběhy, v 
karlovarském kostele Nanebevstoupení Páně byla připravená prohlídka hodin na věži kostela 
a například v chodovském kostele svatého Vavřince si příchozí užili noční komentovanou 
prohlídku. 

Akce Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu, ze kterého se dostala přes Rakousko také 
do České republiky, kde se koná od roku 2009. 

U nás je Noc kostelů velmi oblíbená, například v roce 2011 se akce zúčastnilo 939 kostelů, 
letos se v České republice otevřelo přibližně 1500 míst. 

Noc kostelů rozvíjí duchovní a morální hodnoty společnosti 
Zdroj: chrudimskenoviny.cz 

http://chebsky.denik.cz/
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Datum vydání: 29. 5. 2015 
Odkaz: http://chrudimskenoviny.cz/k...i-moralni-hodnoty-spolecnosti 

Číslo: 149 
Autor: Věra Nevečeřalová 
Rubrika: Kultura 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

  

Chrudim - Vpátek 29. května večer se otevřou sakrální a duchovní prostory, i taková místa, 
která nejsou běžně přístupná. Návštěvníci budou mít možnost blíže se seznámit s kulturním a 
duchovním bohatstvím města a jeho okolí. 

 Noc kostelů bude zahájena vyzváněním na zvony Svatý Dominik a Svatý Vavřinec. Po 
zahájení bude od 18. hodiny následovat mše svatá. Večerní prohlídka kostela bude 
zpřístupněna již v19 hodin a možnost samostatné procházky kostelem, nebo na požádání 
prohlídky svýkladem, potrvá do 22. hodiny. 

 Chrudim - Vpátek 29. května večer se otevřou sakrální a duchovní prostory, i taková místa, 
která nejsou běžně přístupná. Návštěvníci budou mít možnost blíže se seznámit s kulturním a 
duchovním bohatstvím města a jeho okolí. 

 Noc kostelů bude zahájena vyzváněním na zvony Svatý Dominik a Svatý Vavřinec. Po 
zahájení bude od 18. hodiny následovat mše svatá. Večerní prohlídka kostela bude 
zpřístupněna již v19 hodin a možnost samostatné procházky kostelem, nebo na požádání 
prohlídky svýkladem, potrvá do 22. hodiny. 

Každoročně stoupá počet zájemců o tuto akci nejen vnašem městě, ale vcelé naší zemi. 
Letošní Noc kostelů otevře téměř 1 500 míst vČeské republice, pořadatelé připomenou 70. 
výročí konce druhé světové války a 600. výročí smrti Jana Husa. 

 Pro návštěvníky našeho města je také letos připravena prohlídka méně známých kostelů v 
okolí Chrudimě. V19 hodin bude před kostelem Nanebevzetí Panny Marie připraven autobus 
pro dvouhodinovou okružní jízdu po kostelech vokolí. Navštívíte kostel Nanebevzetí Panny 
Marie ve Vejvanovicích, kostel Svatého Martina, biskupa v Hrochově Týnci, kostel Svatého 
Michala, archanděla v Trojovicích a kostel Svatého Kříže v Honbicích. V jednotlivých 
místech čeká návštěvníky krátká komentovaná prohlídka a povídání o křesťanských rituálech. 

 URL| kostelu-rozviji-duchovni-moralni-hodnoty-spolecnosti" 
target="_blank">http://chrudimskenoviny.cz/k...i-moralni-hodnoty-spolecnosti 

VÝCHODOČESKÉ KOSTELY POD ROUŠKOU NOCI ODKRYLY SVÁ DÁVNÁ 
TAJEMSTVÍ 
Zdroj: Chrudimský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://chrudimsky.denik.cz/ 

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/noc-kostelu-rozviji-duchovni-moralni-hodnoty-spolecnosti
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/noc-%3Cspan class=
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/noc-%3Cspan class=
http://chrudimsky.denik.cz/
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Číslo: 126 
Strana: 1 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

 Foto: VÍCE NEŽ STO PADESÁT církevních památek v celých východních Čechách 
otevřelo v pátek návštěvníkům svoje brány i tajemství. Tradiční Noc kostelů nabídla 
zájemcům možnost prohlédnout si i běžně nepřístupná místa uvnitř kostelů a modliteben. 
Například v Chrámu svatého Mikuláše v Jaroměři byl výjimečně přístupný kůr i krypta s 
mumiemi jaroměřských měšťanů z 18. století. 

 Okružní jízdu zastoupilo vyprávění 
Zdroj: Chrudimský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://chrudimsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: lv 
Rubrika: Chrudimsko 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

 Chrudim – Během pátečního večera se v také Chrudimi uskutečnila Noc kostelů. Možnosti 
prohlédnout si spolu s průvodcem vybrané svatostánky využily desítky zájemců. Kvůli 
technickým problémům však byla odložena okružní jízda po filiálních kostelích ve 
Vejvanovicích, Hrochově Týnci, nebo Trojovicích a byla přesunuta na 12. června. 

Početná skupina návštěvníků však neodešla s prázdnou. Chrudimský farář Jiří Heblt spolu s 
Tomášem Pavlíkem připravili náhradní program, a to přímo v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Chrudimi. Před oltářem tak dvojice přednášejících popisovala vznik samotného 
kostela i obřady, které se v něm provádějí, a vysvětlovala jejich význam. Vdeset hodin večer 
už potemnělý kostel zaplnily libé tóny varhan, neboť začínala Škola pana varhaníka a 
návštěvníci si mohli prohlédnout kůr i varhany. 

Obrys kostela na Bolfánku vytvořily svíčky a pochodně 
Zdroj: Klatovský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://klatovsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 2 
Autor: DAVID KOJAN 
Rubrika: Klatovsko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

http://chrudimsky.denik.cz/
http://klatovsky.denik.cz/
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 Klatovsko – Hudební vystoupení i komentované prohlídky nabídla v pátek večer v rámci 
Noci kostelů řada církevních památek a muzeí na Klatovsku. "Noc kostelů je celorepubliková, 
lze říci i středoevropská akce. Otevírají se při ní třeba i kostely,kteréjsou jinak po celý rok 
nepřístupné. Cílem je přiblížit tyto památky, v první řadě sakrální, široké veřejnosti," popsal 
akci koordinátor Noci kostelů v Klatovech Lukáš Kopecký. 

V Klatovech pořádala Noc kostelů tamní římskokatolická farnost a zájemci mohli postupně 
navštívit jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce na náměstí, 
arciděkanský kostel Narození Panny Marie i kapli Panny Marie Klatovské, tzv. Chaloupku. 
"Šlo o předehru červencové mariánské poutě, kdy to bude 330 let od zázraku krví se potícího 
obrazu Panny Marie. Proto jsme zpřístupnili jezuitský i arciděkanský kostel a na závěr i kapli 
Chaloupku stojící na místě, kde se onen zázrak odehrál. Vrcholem kulturních vystoupení bylo 
vystoupení trubačů Hradní stráže v cca hodinovém programu v arciděkanském kostele," uvedl 
k programu Kopecký. 

 Bolfánek 

 Premiéru měla letos Noc kostelů v Chudenicích, kde mohli návštěvníci zamířit do kostela sv. 
Jana Křtitele, kaple a farní expozice ve starém czernínském zámku i areálu Bolfánek. Na 
Bolfánku speciálně pro Noc kostelů "ožil" kostel sv. Wolfganga, ze kterého se dochovala 
pouze věž, nyní rozhledna. "Vytvořili jsme iluzorní kostel pomocí svící a loučí, obrys podle 
dochovaných původních plánů," vysvětlil Karel Jungvirth z pořádajícího sdružení Otisk. S 
návštěvností první Noci kostelů na Bolfánku byl spokojen. "Účast byla skvělá, nálada 
výborná. Určitě bychom z toho chtěli udělat tradiční akci," pochvaloval si Jungvirth. 

Noční kostely si mohli zájemci prohlédnout i v Sušici, Horažďovicích, Nýrsku, Běšinech, 
Dešenicích, Horách Matky Boží, Velharticích, Kašperských Horách, Myslívě, Měcholupech 
nebo na švihovském hradě, poprvé se Noc kostelů konala také v kostela sv. Mořice na 
Mouřenci u Annína. 

Noc kostelů otevřela památky, v Bartoloměji hráli Archi 
Zdroj: Kolínský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.kolinsky.denik.cz 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: JAKUB ŠŤÁSTKA 
Rubrika: Kolínsko 
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj 

 Kolínsko – Další ročník akce Noc kostelů se odehrál také na Kolínsku. Kostely se tradičně 
otevřely lidem, byl v nich přichystán i speciální program. 

V případě Kolína byl otevřen mimo jiné chrám svatého Bartoloměje. Lidé, kteří do chrámu 
vyrazili, měli šanci poslechnout si koncert smyčcového orchestru Archi, poté mohli vyrazit na 
prohlídku chrámu svatého Bartoloměje. Bohužel se na ni po ukončení koncertu ale příliš lidí 
nezdrželo. Kolínský farář Libor Bulín připomněl vznik Noci kostelů v Rakousku, kde 

http://www.kolinsky.denik.cz/
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vídeňský arcibiskup měl myšlenku, aby byly kostely takto otevřené každý den a kdokoliv do 
nich mohl přijít. "Otevřít kostel každý večer je nemožné a nereálné, tak se rozhodl pro 
takovou kapku v moři, otevřít kostely na jeden večer v roce. Jeho myšlenka se ujala díky 
němu tady jsme dnes shromážděni," řekl. 

Noci kostelů se v kolínském chrámu svatého Bartoloměje zúčastnil také starosta Vít Rakušan. 
"Jsem velmi rád, že vidím zaplněné kostelní lavice a doufám, že mezi vámi jsou tací, kteří 
sem po nákladné a zdánlivě nekonečné rekonstrukci vstoupili poprvé a vidí, jak úžasně 
zrekonstruovaný kolínský skvost po letech zavřených dveří je," řekl a poděkoval faráři 
Liborovi Bulínovi. "Hned po svém nástupu do Kolína si dal předsevzetí, že prostě a jednoduše 
peníze na rekonstrukci chrámu sežene, je skutečně velmi úspěšným lobbistou," řekl. 

Noc kostelů se opět povedla 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.litomericky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: jmi 
Rubrika: Litoměřicko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

 Zatím je sečtena návštěvnost poloviny z 200 objektů. Průběžný součet: 27 tisíc lidí 

 Litoměřicko – Noc Noc kostelů v litoměřické diecézi byla úspěšná. Stala se místem setkání 
tisíců lidí. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze 
připojily dvě stovky církevních objektů, z nich bylo více než 140 římskokatolických. Zatím 
byl sečten počet návštěvnických vstupů u přibližně poloviny z nich: ve 110 objektech bylo 
zaznamenáno na 27 tisíc návštěvnických vstupů. Číslo tedy není konečné a bude průběžně 
aktualizováno. Nabídku setkat se s křesťanstvím, vírou a církví prostřednictvím rozhovoru, 
hudby, umění a zážitku přijaly tisíce lidí. "Konečné údaje máme ze 110 zapojených objektů, 
to je z celkového počtu 54,5 procent. Na základě návštěvnosti z minulých let můžeme ale 
odhadnout, že konečný počet by letos mohl dosáhnout 30 tisíc návštěvnických vstupů," 
uvedla hlavní koordinátorka akce v litoměřické diecézi Kristýna Solničková. Čísla ovšem 
nejsou tím nejdůležitějším. Smyslem Noci kostelů je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto 
způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. 

Jak řekl litoměřický biskup Jan Baxant: "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, ale přejeme si i dát lidem, 
našim současníkům, příležitost se setkat s křesťanskými hodnotami života věřících lidí. 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. Ze srdce děkuji všem organizátorům a 
stejně tak zdravím všechny pravidelné a možná letos i nové návštěvníky." "Přišly jsme 
poprvé, ze zvědavosti. S maminkou jsme zatím navštívily katedrálu a chceme si prohlédnout i 
další místa," prozradila Lucie Pošíková z Litoměřic. "Já do kostela přijdu maximálně tak o 

http://www.litomericky.denik.cz/
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Vánocích – na půlnoční. Akce se nám moc líbí. Dnešní doba je uspěchaná, tady je klid, pokoj, 
obdivujeme krásnou architekturu… Určitě přijdeme i příští rok," dodala. 

Noci kostelů se poprvé účastnili i Grusserovi z Nových Kopist. V kostele sv. Václava v 
Lovosicích spojili koncert s bohoslužbou. "Myslíme, že Noc kostelů je super akce," shodli se. 
Ocenili především to, že zdejší kněz komentoval průběh mše svaté. "Pochopila jsem různé 
symboly, souvislosti, proč se co dělá. Mně se to líbilo a moc mi to pomohlo," řekla Veronika 
Grusserová. 

"Nejsem pokřtěný a do kostela přijdu jen výjimečně. Noc kostelů je netradiční zážitek. Jsem 
tu s kamarády už potřetí. Mně se třeba moc líbí výzdoba kostelů, jejich architektura. Mám 
hrozně rád klid, ticho v kostele je pro mne to pravé. Posadím se tu, poslouchám, pozoruji," 
řekl Filip Šantora z Litoměřic. 

V Sulejovicích už krátce po otevření kostela vystoupalo do kostelní věže patnáct lidí. 
"Nejstarší paní bylo 71 let, vylezla asi po čtyřech žebřících až nahoru k vikýři a ještě si 
všechno fotila. Měla můj obdiv," řekla zdejší kostelnice Zuzana Szymańská. 

Kostel v Libochovicích byl plný už při zahájení programu. V jeho úvodu tu totiž koncertovaly 
sbory Melodie a Hanžburáček. Následovala prohlídka kostela s komentářem, ukázka oblékání 
duchovních, bohoslužebních předmětů a vybavení, meditace, rozmluva s duchovních 
apod."Na Noci kostelů jsme už poněkolikáté, vždycky ale jen tady v Libochovicích. Naše dítě 
zpívá ve sboru, který tu o Noci kostelů vystupuje. Po koncertu ale většinou zůstáváme na celý 
program. Noc kostelů je pro nás zajímavá svojí atmosférou – cítíme souznění, ztišíme se, 
popřemýšlíme. Do kostela jinak pravidelně nechodíme. Pro poslech hudby a zpěvu je to velmi 
slavnostní, mimořádné prostředí," uvedla paní Jitka z obce Horka u Libochovic. 

Tisíce lidí v kostelech 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.litomericky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 1 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

 NOC KOSTELŮ 

 Litoměřicko – Noc kostelů v litoměřické diecézi byla úspěšná. Stala se místem setkání tisíců 
lidí. K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze 
připojily dvě stovky objektů. 

Noc kostelů. Besedy o Janu Husovi, koncerty i streetball 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 30. 5. 2015 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 

http://www.litomericky.denik.cz/
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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Číslo: 125 
Strana: 1 
Rubrika: Kraj Pardubický 
Mutace: Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
Oblast: Celostátní deníky 

 Po celém Pardubickém kraji se včera večer otevřely kostely. Letos se řada akcí dotýkala 600. 
výročí smrti významného církevního reformátora Jana Husa. V Litomyšli, Vysokém Mýtě a 
dalších městech pořádali katolíci i evangelíci ekumenickou hru pro děti, která jim přiblíží 
život a dílo neortodoxního a na svou dobu moderního katolického kněze. 

Řada programů byla zaměřena na děti. Pardubický kostel svatého Václava jim například 
nabídl na dvoře podvečerní streetball (na snímku) a kreslení křídou na chodník. 

V Pardubickém kraji se oproti roku 2014 počet přihlášených kostelů mírně snížil, stále se ale 
blíží ke dvěma stovkám. 

Někde lidé tiše rozjímali, u Jana Nepomuckého zněly žestě 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 30. 5. 2015 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 
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Oblast: Celostátní deníky 

 Dveře desítek kostelů zůstaly včera do noci otevřené, i když bylo dávno po mších. Dlouhým 
seznamem sakrálních staveb se Praha připojila k celostátní Noci kostelů. Farnosti církví 
připravily program, jenž někde spočíval v tichém rozjímání, jinde zněla hudba. Například v 
kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech hrál kvintet Hradní stráže (na snímku). Ti, 
kterým Noc kostelů unikla, mohou do konce června navštívit umělecké instalace v deseti 
vybraných chrámech. Pod názvem Boží umění vystavují například Václav Cígler, Jiří Georg 
Dokoupil, Jiří David, studio Olgoj Chorchoj, Milan Houser a další. U oltářů často nezvyklá 
díla hostí chrám Panny Marie Vítězné, Týnský chrám, kostely sv. Jakuba, sv. Tomáše 
(všechny v Praze 1), kostel sv. Ignáce (Praha 2), kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (Praha 3), 
bazilika sv. Markéty a kostel sv. Matěje (Praha 6), kostel sv. Václava (Praha 10) a sv. Jakuba 
(Hostivice). 

 Noc kostelů rozzářila šest desítek chrámů 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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Oblast: Celostátní deníky 

 Foto: Tisíce lidí se v kraji zúčastnily Noci kostelů, do které správci farností letos zapojili i 
šedesát vysočinských kaplí, kostelů a chrámů. Patřil mezi ně třeba jaroměřický chrám sv. 
Markéty, kde se před páteční půlnocí po recitacích s hudebním doprovodem uskutečnila 
adorace jako za časů majitele zdejšího panství Jana Adama z Questenberku – tiché rozjímání 
a modlitby, při nichž se chrám ponořil pouze do svitu svíček. Lidé mohli navštívit také běžně 
nepřístupnou kapli sv. Kateřiny, kde zapalovali svíčky za své blízké a z košíku u oltáře si 
mohli vytáhnout barevnou obálku s biblickým citátem. "Vezmu ještě jeden pro manžela," 
žertovala jedna z návštěvnic. Když si citát přečetla, usoudila se smíchem: "Zase má štěstí, ten 
jeho citát je lepší než můj." 

Kostely se otevřely 
Zdroj: Moravskoslezský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.moravskoslezsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 2 
Autor: koh 
Rubrika: Region 
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj 

 Ostrava – Noc kostelů přilákala v Ostravě do většiny z nichstovkynávštěvníků. 
Zpátkunasobotuse lidémohli vydat do kteréhokoli kostela ve svém okolí. 

"Přiznám se, že nejsem věřící, takže do kostela zavítám málokdy. Líbí se mi ale slavnostní 
atmosféra, která zde panuje. Takže jsem vzala děti a přišli jsme si prohlédnout nejen 
architekturu místního kostela, ale i prostředí,kteréneznáme,"řeklaMonikaJánskázOstravy Jihu. 
Na zájemce čekal program v podobě přednášek či zpívání sboru nebo hry na varhany. "Lidé 
mohli psát na lístečky svá přání a vhodit je do krabičky. Za jejich úmysly se budeme následně 
modlit," vysvětlila Magda Šlachtová, pastorační asistentka z kostela Neposkvrněného početí 
Panny Marie v OstravěPřívozu. 

Noc kostelů vábila svou magií 
Zdroj: Náchodský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://nachodsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 1 

http://www.moravskoslezsky.denik.cz/
http://nachodsky.denik.cz/
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 Stovky lidí využily Noci kostelů, aby na mnoha místech regionu nahlédly do jindy 
nepřístupných prostor chrámů 

 Náchod, Broumov, Jaroměř – Chvěli se při hlubokém vyzvánění zvonů, uvědomili si sílu 
tónů varhan, mohli obdivovat krásu sakrální architektury a umění. Páteční noci kostelů 
využily stovky lidí po celém regionu, aby nahlédly do prostor, kam se při jiné příležitosti 
nepodívají. 

Návštěvníci kostela svatého Vavřince na náměstí v Náchodě se například mohli dozvědět řadu 
informací nejen o historii kostela, ale také o křesťanské symbolice či o už několik let 
probíhajících opravách. 

"Všimněte si, že ty trámy jsou asi 400 let staré, ale jejich konce už ne, ty se opravovaly před 
lety," ukazoval jeden z průvodců návštěvníkům střechu v prostorách půdy svatostánku. Tu 
nechal zdejší děkan k této příležitosti dokonce nasvítit. "Je tu přes tři sta šroubů. Památkáři 
povolili vyměnit jen to, co bylo shnilé," pokračoval v seznamování s podkrovím průvodce. A 
jako další zajímavost uvedl, že když se střecha rekonstruovala, vyneslo se z půdy 
neuvěřitelných deset tun nejrůznějšího nepořádku. Všichni se prý dodnes diví, že tak moc 
zatížená klenba se pod takovou tíhou nezřítila. 

Zatímco jedni návštěvníci si prohlíželi půdní prostory, další mířili do věží Adam a Eva, které 
jsou domovem zvonů. Naštěstí v pátek ani otevřenými okny, jimiž bylo možno pozorovat 
náměstí a okolí, neodletěly do Říma. Někteří návštěvníci si vyzkoušeli, tak obtížné je takový 
zvon rozhoupat. Bylo k tomu zapotřebí dvou dospělých mužů. Když pak zvon zněl, jeho 
rezonující a hluboký tón jistě v mnohých vzbuzoval pokoru či respekt nejen k práci mistrů 
zvonařů. Další program byl připraven v lodi kostela. pokračování na str. 3 Noc kostelů vábila 
stovky lidí svou magií 

 dokončení ze str. 1 Návštěvníci mohli vyslechnout hudební vystoupení, absolvovat 
komentovanou prohlídku nebo se něco zajímavého dozvědět o varhanách. Tuto možnost si 
nenechaly ujít desítky lidí. Spousta z nich se zajímala o opravy kostela a obdivovala úsilí, 
které je k záchraně jedné z náchodských dominant zapotřebí. 

"Mám z toho skutečně velikou radost. Hodně to prokouklo a nejenom tento kostel. Je vidět, že 
se do toho investuje, což je dobře," sdělil například jeden z náchodských obyvatel a rodáků 
Jaroslav Ježek. 

 Památka v srdci polyká miliony 

 Podle náchodského děkana Boguslawa Partyky je Noc kostelů zajímavou příležitostí. "Je to 
šance pro lidi, aby se podívali do kostela, kam se třeba normálně nedostanou, a aby se něco 
dozvěděli. Také to lidi spojuje. Z naší farnosti se okolo 45 až 55 lidí zapojilo do této akce, aby 
se kostel ukázal jako takový skvost. Dokonce kvůli té dnešní Noci kostelů jsem nechal dát 
úplně nové osvětlení půdy a věží," sdělil děkan Boguslaw Partyka. 
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Akce podle něj také ukazuje na otevřenost církve. "To je rozdíl mezi církví a sektou. Totiž 
církev, ta je otevřena směrem k lidem, kdežto sekta je uzavřená. Do církve se těžko dostanete 
a jednoduše odejdete, ale do sekty se jednoduše dostanete, ale nikdo vám nedovolí odejít. 
Myslím si, že pro církve, které pořádají Noc kostelů, je toto dobrá záležitost. Tímto způsobem 
také lidé vidí naši otevřenost. Neslyší jen o restitucích, ale zjistí, že i něco děláme. Například 
tento kostel, kde probíhají opravy, tak to je a bude tady na náměstí perlička pro Náchod," 
dodal děkan. 

Pro farnost je podle něj těžké opravy kostela, které stojí mnoho milionů korun a trvají už řadu 
let, financovat. Finanční podporu opravám poskytuje Ministerstvo kultury České republiky, 
Královéhradecký kraj i Město Náchod. Výrazně pomohla také Nadace ČEZ. Rekonstrukce by 
se neobešly ani bez darů farníků a dalších sponzorů. Peníze na obnovu, která stojí skutečně 
miliony korun, aby význačná památka v samém srdci města prokoukla a vydržela další 
minimálně desetiletí, přitom farnost musí dál shánět. 

Náchodský kostel svatého Vavřince je původně gotická stavba, která byla vystavěna zřejmě 
už kolem roku 1310. K presbytáři přiléhají dvě čtverhranné věže, které jsou přibližně čtyřicet 
metrů vysoké a lidově nesou jména Adama Eva. 

 Osmnáct svatostánků má jedno srdce 

 Magickou atmosféru bylo v pátek večer možno prožít též v Broumově, kde se konala ve 
zdejších kostelech hudební vystoupení. Poslední z nich začalo odbytím desáté večerní u 
svatého Petra a Pavla. Vystoupil soubor ReBelcanto s hebrejskými a španělskými písněmi. 

Ještě předtím však zdejší děkan Martin Lanži přítomné přivítal a sdělil jim pár informací o 
historii stavby a další zajímavosti. "Tento kostel je z osmnácti kostelů, které máme, srdce 
farnosti," zdůraznil Martin Lanži. Připomněl, že první zmínka o stavbě kostela pochází už ze 
13. století. 

Po skončení programu přišli děkanovi poděkovat za uskutečnění této akce návštěvníci 
dokonce až z Plzně, kteří právě pobývali ve městě a zavítali sem. "Tak doporučte 
Broumovsko v Plzni," usmíval se na ně děkan. 

Také Martin Lanži vnímá Noc kostelů jako zajímavou a dobrou příležitost. "Je to pokus 
trochu pozvat lidi, jakkoliv jsou zváni na každou bohoslužbu a koncerty, do kostelů. Má to 
mediální podporu a lidé na to slyší, tak i z tohoto důvodu jsme se k akci opět připojili. Tady 
na té místní úrovni to vnímáme také jako jeden z dalších faktorů, kdy spolupracuje Město 
Broumov, Základní umělecká škola Broumov a Farnost Broumov a snažíme se, co můžeme, 
nabídnout zajímavou kulturní akci veřejnosti," sdělil Martin Lanži. 

 Otevřela se také krypta s mumiemi 

 Noc kostelů zpřístupnila mimořádně také chrám svatého Mikuláše v Jaroměři. Mezi 
zajímavosti, které zde byly k vidění, patřil hudební literátský kůr nebo krypta s mumiemi. 
"Krypta sloužila k pohřbívání významných jaroměřských měšťanů v průběhu 18. století," 
informovala Pavla Karásková z jaroměřského informačního centra. Více fotografií z Noci 
kostelů na Náchodsku najdete na internetu na adrese www.nachodsky.denik.cz 
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"Tímto způsobem také lidé vidí naši otevřenost. Neslyší jen o restitucích, ale zjistí, že i něco 
děláme. Například tento kostel, kde probíhají opravy, tak to je a bude tady na náměstí perlička 
pro Náchod." Boguslaw Partyka, náchodský děkan 

NOC kostelů byla pro návštěvníky časem stráveným poučením, 
hudbou a akčními zážitky 
Zdroj: novinky.cz 
Datum vydání: 31. 5. 2015 
Odkaz: http://www.novinky.cz/vase-z...hudbou-a-akcnimi-zazitky.html 

Číslo: 151 
Autor: Josef Zajíc 
Rubrika: Vaše zprávy 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Noc kostelů v Ostravě a Moravskoslezském kraji zaštítil Mons. František Václav Lobkowicz, 
hejtman MSK Miroslav Novák a primátor města Ostravy Ing.Tomáš Macura. V Ostravě 
mohli lidé navštívit téměř 37 kostelů. Program byl zahájen 29. 5. 2015 v 17:50 hodin 
kostelními zvony. 

 Návštěvníci, kteří měli chuť a zájem prožít pozdní večer a noc v kostelích Ostravy, dostali na 
své první návštěvě Poutnický pas, ve kterém měli informace o ostravských sakrálních 
stavbách a také po návštěvě jednotlivých kostelů dostali razítko a obrázek navštíveného 
kostela. 

 Dominantou Ostravy je katedrála Božského Spasitele, která se sice od loňského léta opravuje, 
ale pořadatelé občanům zpřístupnili její vnitřní prostory, aby se mohli podívat na stav prací. 
Při rekonstrukci křížů a bání na věžích byly nalezeny dokumenty z roku 1888, které tam 
zanechali dělníci při stavbě. Katedrála byla vysvěcena v roce 1897. Po rekonstrukci bude 
pravděpodobně otevřena v listopadu při slavnostech Krista Krále. 

 Pro veřejnost byly nalezené dokumenty vystaveny v nejstarším ostravském kostele sv. 
Václava. Ten byl pravděpodobně postaven ve 13. století. Nejstarší písemná zmínka je z roku 
1267. Budova sama, dle komentáře průvodce, stojí na základu starší románské stavby. 

 Na ulici Českobratrské stojí další dominanta Ostravy Evangelický Kristův kostel, nazýván 
také Červený. Byl postaven ve stylu holandské renezance v období let 1905 - 1907. Od roku 
1958 je kostel zařazen na seznamu kulturních památek ČR. 

 Kristův kostel nabídl návštěvníkům akční program. Hojně navštěvovaná byla komentovaná 
prohlídka výstupu do věže až ke třem zvonům, které nejen určují po patnácti minutách čas, ale 
také svolávají lidi na mše. Nejtěžší a největší se jmenuje Spasitel a váží 1580 kg. S ním 
sousedí po levé straně menší zvon Luther (1080 kg) a nejmenší Práce (700 kg). 

 Téměř ve středu města Ostravy, sousedící s ostravským nádražím střed, je kostel svatého 
Josefa (Don Bosco). Římskokatolický kostel postavili v období 1935 -1937 Seleziáni Dona 
Bosca, kteří pečovali o chudou a ohroženou mládež a od roku 1934 měli také řeholní dům. 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/moravskoslezsky-kraj/1227-31458-noc-kostelu-byla-pro-navstevniky-casem-stravenym-poucenim-hudbou-a-akcnimi-zazitky.html
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 V Ostravě - Přívoze stojí v čele náměstí Svatopluka Čecha bílý architektonický skvost, kostel 
Neposkvrněného Početí Panny Marie. Byl vysvěcen 15. srpna 1899. Délka kostela je 36m a 
šířka 27 m. Po stranách průčelí kostela ční do výše 67 m dvě bílé věže. I v tomto kostele byl 
velmi zajímavý program, který byl ukončen ve 23:55 hodin požehnáním městu Ostrava. 

 URL| kostelu-byla-pro-navstevniky-casem-stravenym-poucenim-hudbou-a-akcnimi-
zazitky.html" target="_blank">http://www.novinky.cz/vase-z...hudbou-a-akcnimi-
zazitky.html 

Novojičínský deník 
Datum vydání: 30. 5. 2015 
Odkaz: http://www.novojicinsky.denik.cz/ 

Číslo: 125 
Strana: 3 
Autor: sim 
Rubrika: Novojičínsko 
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj 

 ČÍSLO TÝDNE 

 Číslem tohoto týdne je číslo 29. Přesně tolik kostelů či modliteben se letos na Novojičínsku 
zapojilo do již šestého ročníku Noci kostelů. Organizátoři pro návštěvníky připravili 
netradiční prohlídky, koncerty, divadelní představení, výstavy a mnoho dalších zajímavostí. 
Noc kostelů je ekumenický projekt s mezinárodním přesahem, který sdružuje kostely a 
modlitebny devíti různých křesťanských církví. 

NOC KOSTELŮ ZVALA I NA SVATÝ KOPEČEK 
Zdroj: Olomoucký deník 
Datum vydání: 30. 5. 2015 
Odkaz: http://www.olomoucky.denik.cz/ 
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Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

 BAZILIKA. Dohromady 112 kostelů, kaplí a modliteben si při tradiční Noci kostelů mohli 
prohlédnout obyvatelé Olomouckého kraje. V hanácké metropoli se návštěvníkům otevřelo 
šestadvacet svatostánků. Na poutníky tam čekaly klasické prohlídky, divadelní představení, 
koncerty i výtvarné dílničky pro děti. Během Noci kostelů byla přístupná také Bazilika 
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/moravskoslezsky-kraj/1227-31458-noc-%3Cspan class=
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/moravskoslezsky-kraj/1227-31458-noc-%3Cspan class=
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/moravskoslezsky-kraj/1227-31458-noc-%3Cspan class=
http://www.novojicinsky.denik.cz/
http://www.olomoucky.denik.cz/
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 Z HISTORIE. Bazilice předcházela malá kaple zasvěcená Panně Marii, kterou nechal v 
letech 1629 až 1633 postavit Jan Andrýsek. V roce 1645 vyhořela poté, co do ní švédský 
poručík vhodil zapálený smolný věnec. Později se ji podařilo obnovit, prostory však nestačily 
velkému zájmu poutníků. Základní kámen nového chrámu byl položen v roce 1669. 

 Noc kostelů plná zážitků, unikátů a setkání 
Zdroj: Orlický deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://orlicky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: miš 
Rubrika: Orlicko 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

 Vysoké Mýto – Ve městě byla Noc kostelů opět ekumenická, zapojilo se do ní pět kostelů a 
modliteben. Společně ji představitelé všech církví zahájili v kostele sv. Vavřince. 

Pod vysokými klenbami chrámu byl připraven pestrý program, v němž bylo taneční 
vystoupení, bohoslužba, prohlídky zvonů a kůru i zajímavé workshopy. Malí i velcí 
návštěvníci obklopovali především Tomáše Pohořalého a Eduarda Šulce, restaurátory z 
Nového Boru, kteří vracejí krásu malovaným vitrážím ve Vavřinci. Nad sklíčky a olovem 
odpovídali na množství dotazů a při tom předváděli, jak vitráže vznikají. 

Vysoké Mýto letos získalo z "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" 
ministerstva kultury 1,27 milionu korun, z nichž 420 tisíc umožní restaurovat další vitráž. U 
okna vedle hlavního oltáře už roste lešení. 

Proces restaurování účastníkům Noci kostelů vysvětloval Tomáš Pohořalý: "První krok je 
lešení, abychom okno měli na dosah ruky. Každá vitráž je zasazená v železném rámu, ke 
kamenným pilířům je přichycená kytem, a ten je potřeba vysekat. Poté se dá vitráž vyjmout. 
Jednotlivá pole okna převezeme do dílny, kde probíhá restaurátorská práce. Rozebereme to ze 
starých olověných profilů, které recyklujeme a dál tavíme na nová olova. Skleněná mozaika 
se naloží do sodné lázně, to v případě malby, pokud vitráž malovaná není, je možné ji naložit 
do slabého louhu, aby se zbavila holubího trusu, zakouření od svíček a prachu, což trvá dva až 
tři dny. Potom se zkontrolují škody. Pokud chybí kousky skla, tak se dořežou, pokud malba, 
malíř – restaurátor podle původní předlohy malbu co nejvěrněji obnoví, poté se vypálí. Pak 
sklíčka putují k nám a my je skládáme do nového olova, spoje se letují cínem, aby vitráž 
držela pevně pohromadě. Potom následuje čištění vitráží. Nakonec se vitráž na místě zakytuje 
zpět do rámu." 

Restaurátoři z Nového Boru restaurováním jednoho okna stráví zhruba dva měsíce, záleží 
však na rozsahu poničení, náročnosti malby... 

Česká Třebová – Skutečné unikáty byly při Noci kostelů k vidění v českotřebovském kostele 
sv. Jakuba. Věra Slavíková a Jana Oppeltová, pedagožky z katedry historie Univerzity 
Palackého v Olomouci, přivezly unikátní kolekci liturgických oděvů. Ty sice pocházejí z 

http://orlicky.denik.cz/
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farnosti v Zámrsku, ale uloženy jsou v jednom z depozitářů královéhradeckého biskupství. A 
to pod alarmem. Hned čtyři vystavené soubory jsou totiž kulturními památkami. 

Historičky o vzácných exponátech prozradily: "Tady v České Třebové se roucha takové 
kvality nedochovala, každá farnost to štěstí nemá. Tato pocházejí ze Zámrsku, jejich bohatost 
je daná tím, že Zámrsk byl sídlem panství. Mnoho věcí pořizovali patroni, kteří měli zájem o 
to, aby duchovní správci sloužili v krásném ošacení. Nejstarší je růžový soubor, přibližně z 
roku 1715, látka pochází z Francie. Nikdy nebyl restaurován, je ve skvělé kondici. Také látka 
modrého souboru je z Francie. Chtělo to někoho movitého, aby látku přivezl a nechal roucha 
zhotovit. 

Různé barvy byly určeny pro různé liturgické příležitosti. Bílá pro největší svátky – Vánoce, 
Velikonoce. Červená ke svátkům mučedníků, zelená všednodenní. Fialová pro advent a dobu 
postní. Černý soubor je pravděpodobně pohřební garnitura, kterou pořídili poslední majitelé 
panství na přelomu 19. a 20. století pro svoje pohřby. 

Další zajímavostí je, že se oděvy prodávaly nebo darovaly kostelům, třeba svatební šaty. 
Pánské byly skvělé, byly vyšívané, dámské šaty se hodily zase na pluviály. Díky liturgickým 
oděvům se nám dochovaly takto staré originální textilie. Šlechtické oděvy se moc 
nedochovaly, když přestaly sloužit, vyhodily se nebo recyklovaly, kdežto ty liturgické neměly 
každodenní použití a měly péči." 

 Jaká byla Noc kostelů u vás? 

 V pátek 29. května se otevřely brány kostelů, kaplí, modliteben a sborů na téměř 1 500 
místech v celé České republice. Pořadatelé připravili pro návštěvníky na 1 200 různorodých 
programů, některé připomněly 70. výročí konce druhé světové války či 600. výročí smrti Jana 
Husa. 

Noc kostelů definují cíle a teze... 

Cíle:  představení křesťanství  prostor setkání  nízkoprahově  společenský a kulturní dosah  
přesah noci Teze:  ekumenicky  zdarma  příležitost k růstu  dobrovolně  motivace a rozvoj lidí 
 koordinace Na Orlickoústecku bylo možné napočítat pětadvacet oficiálně přihlášených 
kostelů a modliteben ve městech i vesnicích. 

Výzva: Jaká byla Noc kostelů u vás? Zachytili jste její atmosféru fotoaparátem? Pošlete nám 
snímky na mail: sarka.mikulecka@denik.cz a my je zveřejníme. Těšíme se na vaše příspěvky! 

ROLE PRŮVODCE SE UJAL SÁM ŽELIVSKÝ OPAT 
Zdroj: Pelhřimovský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.pelhrimovsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 2 
Rubrika: Zpravodajství 
Oblast: Regionální deníky - Kraj Vysočina 

http://www.pelhrimovsky.denik.cz/
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 Více snímků najdete na webu www.pelhrimovsky.denik.cz 

 Foto: NOC KOSTELŮ. Program pro páteční Noc kostelů připravila i správa želivského 
premonstrátského kláštera, kde se věřící i další návštěvníci setkali v kostele svatého Petra a 
Pavla na želivském hřbitově. Role průvodce při úvodní komentované prohlídce se zde ujal 
opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek (na snímku), který poutavě pohovořil nejen o 
tomto kostele, ale i dalších církevních památkách v areálu opatství. Součástí připraveného 
programu bylo i vystoupení dechového tria ZUŠ Pelhřimov. Noc kostelů se v pátek večer 
konala na celé řadě míst Pelhřimovska a také tam byly komentované prohlídky obohaceny o 
hudební bloky a nejrůznější promluvy. 

Noc kostelů: V Praze můžete navštívit desítky míst, uvidíte i běžně 
nepřístupná zákoutí 
Zdroj: prazskypatriot.cz 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Odkaz: http://www.prazskypatriot.cz...-i-bezne-nepristupna-zakouti/ 

Číslo: 149 
Autor: red 
Rubrika: Pražský život 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Desítky pražských kostelů se dnes zapojí do Noci kostelů, v níž se chrámy otevírají i těm, 
kdo do nich běžně nechodí. Připraven je tradiční program i koncerty, přednášky, komentované 
prohlídky nebo zábava pro děti. 

 Noc kostelů představí rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. 
Zpřístupněny budou zdarma některé běžně nepřístupné části kostelů jako například varhanní 
kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. 

 V Praze bude program věnován i letošnímu husovskému výročí, jedna z tras doporučených 
organizátory nabízí šest zastavení v místech s Janem Husem spjatých. Jedna trasa je 
cizojazyčná a jiná zase nabízí nejstarší památky východně od Prahy na Sázavě. Otevřeny jsou 
historické objekty i nejnovější kostely postavené v posledních 25 letech. 

 V deseti pražských kostelích mohou lidé vidět intervenci současného umění se sakrální 
tematikou v rámci projektu Boží umění. 

 Už v sobotu na akci naváží Dny víry. Na mnoha místech v centru i okrajových částech města 
se uskuteční přednášky, koncerty, výstavy, duchovní programy, filmový festival či programy 
pro děti. Ekumenický festival potrvá až do 6. června. 

 OSTELY MĚLY PLNO 
Zdroj: Pražský deník 
Datum vydání: 30. 5. 2015 
Odkaz: http://www.prazsky.denik.cz/ 

http://www.prazskypatriot.cz/noc-kostelu-v-praze-muzete-navstivit-desitky-mist-uvidite-i-bezne-nepristupna-zakouti/
http://www.prazsky.denik.cz/
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Číslo: 125 
Strana: 1 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Praha 

 NOC KOSTELŮ. Více než 1400 kostelů v celé zemi se zapojily do včerejší Noci kostelů. Jen 
v Praze a Středočeském kraji bylo otevřeno téměř 300 kostelů. Šlo o všechny kostely církví, 
jež působí v ekumenické radě. Nabídly tradiční bohoslužby, ale i kulturní program či výklad o 
historii. Loni akci navštívilo téměř půl milionu lidí. Noc kostelů má přiblížit návštěvníkům 
křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence. Kostely chce ale 
prezentovat i jako důležitou součást společenského života. Zpřístupněny byly některé běžně 
nepřístupné části kostelů, jako například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty a klášterní 
zahrady. V deseti pražských kostelech mohli lidé vidět intervenci současného umění se 
sakrální tematikou v rámci projektu Boží umění. 

Noc kostelů neohrozila z pátku na sobotu silná noční bouřka 
Zdroj: Rokycanský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://rokycansky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: hav 
Rubrika: Rokycansko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

 Rokycansko – Církevní stavby se v noci z pátku na sobotu otevřely veřejnosti. Noc kostelů 
byla v Rokycanech, Stupně, Zbiroze i jiných míst spojena s přednáškami i hudebními a 
tanečními produkcemi. V sídle rokycanských evangelíků se například představil sbor 
Barvičky z umělecké školy. Následovalo divadelní představení a prohlídky se scénickým 
čtením. Scénář nenarušila ani nepřízeň počasí s hromy a blesky! 

Noční oblohu v pátek rozzářily otevřené kostely 
Zdroj: Rychnovský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://rychnovsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 8 
Autor: STANISLAVA ROHROVÁ 
Rubrika: Rychnovsko/inzerce 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

 Na Rychnovsku navštívili svatostánky věřící i nevěřící. Lákadlem byl bohatý program 

http://rokycansky.denik.cz/
http://rychnovsky.denik.cz/
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 Rychnovsko – Páteční večer byl ve znamení tradiční akce, konající se po celé republice, Noci 
kostelů. 

V tento den se otevřelo mnoho kostelů také na Rychnovsku. Pro návštěvníky byl připraven 
také bohatý kulturní program. Každý, kdo přišel, si mohl prohlédnout celý kostel. 

Do Noci kostelů se zapojil například kostel svatého Václava v Dobrušce. Zde si mohli 
návštěvníci užít bohatý kulturní program. Dozvěděli se také něco o tom, jak funguje život na 
faře. Vystoupil zde například i místní chrámový pěvecký sbor. 

"Doprovázela jsem zde chrámový sbor Dobruška. Jsem katolička, do kostela chodím 
pravidelně. Snažíme se touto formou ukázat, jak kostel vypadá a o čem vlastně víra je," 
vysvětluje Irena Pavlíčková z Dobrušky. 

Příběhy a pověsti dobrušských a opočenských kostelů tu představil vedoucí dobrušského 
muzea Jiří Mach. 

Mnohé nalákal také bohatý kulturní program. 

"Na Noc kostelů chodím pravidelně, jsem z Dobrušky, takže se jdu vždycky podívat. Kostel 
navštěvuji také, když se konají například vánoční a velikonoční mše. Dnes jsem si poslechla 
chrámový sbor, prohlédla jsem si kostel a také zdejší výstavu," prozrazuje Lenka Jonášová. 

Kostel byl otevřen například také v Lukavici, i zde si mohli příchozí prohlédnout veškeré 
prostory. 

Zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie byl také v tento významný den zkrášlen květinovými 
aranžmá. Své obrázky tu vystavovaly děti z místní mateřské školy. 

Ani Rychnov nad Kněžnou nezůstal pozadu. Do místního kostela svatého Havla se také mohli 
přijít v pátek podívat místní i lidé z okolí. 

Rovněž v Rychnově zazpíval místní chrámový sbor. Návštěvníci mohli ochutnat také mešní 
víno, hostii. Každý měl možnost prohlédnout si celý kostel i zvonici. 

Do kostelů v pátek vyrazili nejen ti věřící, ale i nevěřící, kteří si chtěli prohlédnout 
svatostánek se vším všudy. 

 "Doprovázela jsem zde chrámový sbor Dobruška. Jsem katolička, do kostela chodím 
pravidelně. Snažíme se touto formou ukázat, jak kostel vypadá a o čem vlastně víra je." Irena 
Pavlíčková Dobruška 

 Na Noc kostelů chodím pravidelně. Kostel navštěvuji také, když se konají například vánoční 
a velikonoční mše. Dnes jsem si poslechla chrámový sbor, prohlédla jsem si kostel a také 
zdejší výstavu." Lenka Jonášová, Dobruška 

Svitavská velká posvátná noc 
Zdroj: Svitavský deník 
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Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://svitavsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 8 
Rubrika: Svitavsko/inzerce 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

  

V pátek po celé zemi probíhala Noc kostelů. Ve Svitavách byla hned na několika místech 

 Foto: DIVADÉLKO, PŘEDNÁŠKA I ZPÍVÁNÍ. Noc kostelů se ve Svitavách oslavovala 
různými způsoby. V kostele Nalezení Panny Marie se uskutečnila mše i dětská hra, či výšlap 
na věž. V kostele svatého Jiljí přednášel o svatostánku historik Radoslav Fikejz a v charitním 
domě se zpívaly a hrály písně s náboženskou tematikou. 

Kostely ukázaly svá tajná zákoutí ve stínu noci 
Zdroj: Táborský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://taborsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: ALENA ŠATROVÁ 
Rubrika: Táborsko 
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj 

 Táborsko – Celkem dvacet kostelů z Táborska se v pátek večer zapojilo do sedmého ročníku 
Noci kostelů. 

Na návštěvníky čekal bohatý program. V jednom kostele fungovala pro děti výtvarná dílna, v 
dalším se muzicírovalo, zpívalo, mluvilo, zvonily zvony. Nejen to čekalo na noční 
návštěvníky kostelů, neboť společným prvkem celého projektu bylo otevřít jejich jindy 
nepřístupná zákoutí, nenásilně přiblížit křesťanství i církevní symboliku. A ještě prezentovat 
kostely jako nedílného společníka života obyvatel s odkazem na jejich kulturní hodnotu. 

"Tento kostel známe, ale nebývá běžně otevřený a hlavně nás lákala komentovaná prohlídka," 
zdůvodnil Tomáš Dončenko, proč s manželkou Alenou navštívili táborský klášter bosých 
augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie na náměstí Mikuláše z Husi, který tradičně s 
kostelem v Klokotech lákal nejvíc. 

Táborský klášter nejdříve příchozím nabídl mši, již celebroval nový administrátor táborské 
farnosti Michal Pulec. Hodinu po otevření se pak slova ujala Líza Faktorová, která lidem 
vysvětlila ikonografii hlavního oltáře se sochou patrona řádu sv. Augustiniána. Z ústředního 
obrazu s výjevem narození Panny Marie rázem vystoupilo dosud neviděné a oku při běžné 
prohlídce zatajené. 

http://svitavsky.denik.cz/
http://taborsky.denik.cz/
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V děkanském kostele na Žižkově náměstí začali dětskou výtvarnou dílnou, již pořádala 
církevní škola Orbis Pictus, a krátce před půlnocí ukončili prohlídku společnou modlitbou. 

Sedmiletý Vojta Lískovec z Tábora a čtyřletá Juliana Brynychová z Ratibořic byli zabraní do 
vystříhávání a lepení. Vyráběli si papírové vitráže, podobné těm, které viděli před sebou v 
oknech hlavní lodě kostela. "V kostele už jsem byl, nejvíc se mi v tomhle líbí kazatelna," 
ukázal Vojta na bohatě zdobenou kazatelnu ve stylu baroka se sousoším Proměnění Páně. 

Desítky lidí pak vystoupaly až do věží navštívených kostelů, aby se na pomalu usínající město 
podívaly z výšky. 

Na Táborsku se do celorepublikové akce Noc kostelů připojili v Táboře, Bechyni, Sezimově 
Ústí, Chýnově, Soběslavi, Hlavatcích, Chotovinách, Jistebnici, Malšicích, Mladé Vožici, 
Plané nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí. Otevřelo se 20 kostelů. 

 NOC KOSTELŮ SE VYDAŘILA. KARDINÁL VLK PŘIJEL DO DUBÍ 
Zdroj: Teplický deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.teplicky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Rubrika: Teplicko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

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

Dubí díky Noci kostelů přivítalo vzácného hosta a to jeho eminenci kardinála Miloslava Vlka. 
Jeho přednášce s názvem Hledáme smysl života naslouchal plný kostel Panny Marie. "Neděje 
se každý den, aby pan kardinál Vlk přijel do Dubí. Velmi si jeho návštěvy vážíme," řekl 
starosta Dubí Petr Pípal. Po přednášce proběhl koncert Severočeské filharmonie Teplice a lidé 
si i mohli prohlídnout kostel včetně krypty. 

 Kostely zvaly nevěřící 
Zdroj: Valašský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.vlp.cz/cz/vydavan...ni-morava/valassky-denik.html 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: DUŠAN PÓČ 
Rubrika: Valašsko 
Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

http://www.teplicky.denik.cz/
http://www.vlp.cz/cz/vydavane-tituly/regionalni-deniky/denik-stredni-morava/valassky-denik.html
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 O svatostánky byl na Valašsku zájem. Nabízely zajímavý program 

 Valašsko – Noc kostelů ovládla páteční večer na Valašsku. Lidé dostali možnost navštívit na 
Vsetínsku celkem jednadvacet svatostánků. Využily jí stovky lidí. Pro ně byl ve svatostáncích 
připraven bohatý kulturní program. Podívat se však mohli například i do míst, která nejsou v 
ostatní dny veřejnosti přístupná. 

Zájem o program Noci kostelů byl mimo jiné také ve Velké Lhotě. Unikátní dřevěný 
toleranční kostel, který patří na Valašsku k významným evangelickým památkám, nabídl 
návštěvníkům bohoslužbu v duchu doby autora dětské knihy Broučci Jana Karafiáta, který ve 
Velké Lhotě působil jako farář v letech 1875 až 1895. "Byl to příjemný a zajímavý večer. 
Kostelík patří svojí výzdobou a vybavením k velmi skromným. O to příjemnější však 
posezení v jeho lavicích bylo," vyjádřila se Barbora Němečková z Valašského Meziříčí. 

Velkou náklonnost vyjádřili v páteční podvečer návštěvníci vsetínského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie na Horním Městě možnosti vystoupat ke zvonům v kostelní věži. "Vystoupal 
jsem na různé věže. Ke zvonům v kostelní věži však nikdy. Bylo to sice trochu namáhavé, ale 
pro ten zážitek stálo trochu té fyzické námahy za to," svěřil se Václav Tvrz z Valašského 
Meziříčí. Možnost vystoupat ke zvonům v kostelní věži ale nebyla jedinou atraktivitou, které 
uvedený vsetínský svatostánek návštěvníkům letošní Noci kostelů nabídl. "Zaujala mě¨také 
možnost podívat se na vyšívané ornáty a prohlédnout si zblízka předměty určené pro 
bohoslužby," řekla Valašskému deníku Ludmila Stradějová ze Vsetína. 

Noc kostelů se v České republice konala poprvé v roce 2009. Především v Brně a v Plzni. O 
rok později se poprvé připojily také sakrální objekty ve Zlínském kraji, který spadá pod 
olomouckou arcidiecézi. Noc kostelů se do České republiky rozšířila ze sousedního 
Rakouska, kde ji věřící poprvé spontánně uspořádali v roce 2005. 

Cílem akce i letos bylo zpřístupnit svatostánky i těm, kteří by do nich jinak s největší 
pravděpodobností nepřišli. 

Noc kostelů opět sbližovala 
Zdroj: Valašský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.vlp.cz/cz/vydavan...ni-morava/valassky-denik.html 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: Dušan Póč 
Rubrika: Valašsko 
Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

 poznámka 

 Noc kostelů. Akce, která o uplynulém víkendu lákala do valašských svatostánků i ty, kteří 
tam cestu jinak nehledají. Patřil jsem k těm, kteří využili možnost a alespoň část bohatého 
program navštívil. Nelitoval jsem. Ne že by tato návštěva změnila můj světonázor. Ale 
zvláštní a také příjemný pocit ve mně zachovala. Znovu jsem se přesvědčil, že i kostel, kam 

http://www.vlp.cz/cz/vydavane-tituly/regionalni-deniky/denik-stredni-morava/valassky-denik.html
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jinak nechodím, může být i pro bezvěrce místem pro světské rozjímání. Místem pro 
uvědomění si bohaté historie češství, k němuž církev neodmyslitelně patří. Noc kostelů tak i 
letos dala široké veřejnosti možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 
Chvála... 

Z kostela do kostela zájemce vozil v Pohořelicích vláček 
Zdroj: Zlínský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.zlinsky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Autor: JARMILA KUNCOVÁ 
Rubrika: Zlínsko 
Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

 Místní farnost se už podruhé zapojila do akce Noc kostelů. Přilákala stovky návštěvníků 

 Pohořelice – Druhým rokem už ve farnosti v Pohořelicích působí farář Miroslav Jáně, stejně 
tak druhým rokem měli lidé možnost prohlédnout si tamní barokní kostel svatého Jana 
Nepomuckého. Zakusit jeho atmosféru mohli v pátek návštěvníci díky Noci kostelů, do které 
se farnost opět zapojila. 

 Vystoupat na věž a zhlédnout oratoř 

 "Lidé měli možnost vyjít na věž, podívat se na varhany či oratoř, kde máme liturgické 
předměty," řekl Deníku pohořelický kněz. 

Kostel svatého Jana Nepomuckého byl postavený v letech 1734–1739 za olomouckého 
biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejna Kastelkornu, který jej také vysvětil 15. května 
1740. Stojí v bezprostřední blízkosti zámku, s nímž je také propojen. Letos navíc do Noci 
kostelů zapojili také tamní druhý kostel svatého Jiljí, který je zase u hřbitova. V něm se 
bohoslužby konají příležitostně podle ohlášení. "Dělníci tam prováděli opravy, takže vloni to 
nebylo možné. Teď je tam už hotová dlažba, takže jsme jej mohli upravit, vyzdobit a otevřít," 
podotkl Miroslav Jáně. Z jednoho kostela do druhého lidé mohli využít vláčku, který je 
převážel. 

V obou na návštěvníky čekalo vystoupení dětí nebo třeba zajímavé přednášky. "Kostelíček 
znám, je krásně vyzdobený. Chodívám sem, protože tu mám mladé. A malá tady dneska 
vystoupí," řekla například Pavla Šolcová z Otrokovic. Nadšená byla také Lenka Pavelková. 
"Velice se nám tato akce líbí, jsme moc spokojeni. Podíváme se i na věž," těšila se v průběhu 
akce. 

Podle Lubomíra Nágla, koordinátora akce za Arcidiecézi olomouckou, byl letošní ročník akce 
úspěšný, kostelů se zapojilo 220 až 230. "Někteří z loňského roku se tentokrát nezapojili, aby 
si vydechli, zato je nahradily zase jiné farnosti, které se pro Noc kostelů nově nadchly. Do 
všech si v celé arcidiecézi našlo cestu zhruba 78 500 lidí," zhodnotil koordinátor. 

http://www.zlinsky.denik.cz/
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NOC KOSTELŮ NABÍDLA ŘADU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ 
Zdroj: Žatecký a lounský deník 
Datum vydání: 1. 6. 2015 
Odkaz: http://www.zatecky.denik.cz/ 

Číslo: 126 
Strana: 3 
Rubrika: Žatecko a Lounsko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

  

NOC KOSTELŮ. Již tradičně také v okrese Louny probíhala Noc kostelů, která nabídla řadu 
netradičních akcí. Například v lounském kostele Nejsvětější Trojice a 14 sv. Pomocníků byla 
k vidění čtyři řeholní roucha – křížovníků s červenou hvězdou, dominikánů, vincentek a 
premonstrátů. "Jsou to skutečné, nošené originály, které se nám podařilo sehnat, abychom je 
mohli ukázat veřejnosti," uvedla Lenka Jeřábková (na snímku společně s Václavem Sojkou 
oblékají figurínu do roucha dominikánů), která se na akci v Lounech podílela. Kromě oděvů 
byly vystaveny i knihy modliteb a další předměty z denního života řeholníků. Akce probíhala 
také v mnoha dalších kostelech na Lounsku, Žatecku nebo Podbořansku. Více foto na 
www.zatecky.denik.cz 

Noc kostelů 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 29. 5. 2015 
Moderátor: Jana PEROUTKOVÁ 
Relace: Události v regionech - Praha 
Čas vysílání: 18:18:33 
Rozsah: 00:01:14 
Hosté: Martin TYBUREC 
Pořadí: 9 
Oblast: Televize 

 Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: 

Na 1500 církevních památek se napříč republikou zapojí do takzvané Noci kostelů. Své brány 
otevřou po setmění nejen kostely, ale i kaple nebo modlitebny, a to už po sedmé. Martin 
Tyburec navštívil jednu z takových památek, kostel Panny Marie, Královny míru v Praze. 
Martine, já tě zdravím. A ptám se, proč sis vybral právě tento kostel? 

 Martin TYBUREC, redaktor: 

Dobrý den. Kostel tady ve Lhotce jsme si vybrali zvlášť díky jeho unikátnímu interiéru. Víc 
už ale místní farář páter Jiří Korda. Pane Kordo, co zajímavého tady u vás návštěvníci Noci 
kostelů uvidí? 

http://www.zatecky.denik.cz/
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 osoba: 

Například výjimečnou křížovou cestu od mistra státníka, kde není vyobrazeno utrpení Krista 
přímo, ale utrpení jednotlivých lidí v různých dějinných obdobích, takže to srdečně zvu, to je 
takový hlavní tahák Noci kostelů. No a když už zvu, tak nejenom na Noc kostelů, ale v Praze 
tento rok dokonce výjimečně na Dny víry. To je celý týden v Praze různé programy, kde mi 
křesťané se snažíme ostatním lidem nějakým způsobem vysvětlit, proč je pro nás víra tak 
důležitá a proč je pro nás velikou radostí. A tak srdečně zvu na celý ten program celý týden, 
nejenom dnes v noci. 

  

Martin TYBUREC, redaktor: 

To byl pátek Korda. Já připomínám, že Noc kostelů začala dnes v 18 hodin. 

 Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: 

Martine, díky za podrobnosti. 

 

 

 


