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Milí přátelé,
mám radost, že vás mohu po roce
opět pozdravit při příležitosti – letos již
dvanácté – Noci kostelů.
Noc kostelů, která v Brně proběhla
poprvé v roce 2009, bude letos – kvůli
pandemii koronaviru Covid-19 a s ní souvisejících opatření – jiná. Podle momentální situace otevřeme kostely a modlitebny, nabídneme prohlídky, menší
hudební programy, tvořivé dílny pro děti.
Letos nově návštěvníky zveme do kostelů
a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků a internetové sítě,
přímo na webových stránkách Noci kostelů bude možnost sledovat on‑line programy z některých kostelů. Touto formou
chceme umožnit účast na Noci kostelů
i starším a nemocným lidem.

Rozhovor
s Pavlem
Helanem
Televize Noe připravuje také živé
vysílání z několika míst naší republiky.
Zvláště chceme přiblížit život zajímavých společenství či místa, která jsou návštěvníkům Noci kostelů jen velmi těžce
přístupná.
Letos prožijeme Noc kostelů zcela
jinak než obvykle, ale věřím, že přesto
příjemně.
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
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„Dneska ses moc netrefil,
Pájo, všichni jdou
na Noc kostelů“
Rozhovor s Pavlem Helanem

Noc kostelů – znáte tu akci a objevil jste díky ní nějaké zajímavé místo,
které Vám utkvělo v paměti?
Na Noc kostelů se každý rok
těším, je to moje oblíbená akce.
Naše seznámení proběhlo kuriózně. Před lety, když jsem začínal
jako písničkář, jsem uspořádal
koncert v Brně, vytisknul si plakáty, vylepil je, pronajal sál, propagoval a čekal, že přijde 200 lidí.
A na koncertě jich bylo 10. „Dneska
ses moc netrefil, Pájo, všichni jdou
na Noc kostelů,“ uklidnila moje rozčarování kamarádka. Takže jsem věděl, že
to musí být nějaká velká a důležitá akce.
A v dalších letech už jsem na ní nadšeně
hrál. Abych odpověděl na vaši otázku, tak
v Čechách mi nejvíce utkvěl Benešov, na
Moravě to byly Pozořice.
Jezdíte hodně na koncerty, které se
konají také v kostelích. Je to pro vás jiné
než vystupovat na pódiu?
Mám rád obojí – kostely i pódium.
Těším se, že bych po zbytek života hrál
a střídal kulturní domy a kostely. A největší sen je samozřejmě ten, že zavolá
Bono a pozve mě jako předkapelu U2 na
stadioně (smích). Z toho jsem se zatím
vždycky probudil.
Co pro vás znamená kostel? Našel jste ještě jiné místo podobné
kostelu?
Kostel pro mne znamená
místo, které je posvěcené, tiché
a současně plné
zvuku. Je to místo, které pomáhá
lidem zanechat
starosti venku.
Jiné místo tomu
podobné? Asi
není, snad jen
synagoga v Třebíči je krásná. Anebo ta
v Ružomberku.
Prožíváme koronavirovou dobu. Jak jste nouzový stav prožil? Na čem jste
pracoval?
Díky nouzovému stavu jsem
napsal novou píseň „Nečekaně
darované ticho“, ke které natočila
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úžasný klip moje partnerka Michaela, jen
tak na mobil, přestože nikdy klip netočila.
Myslím, že tato doba nás vede k nečekaným věcem. A potom jsem dostal pozvání
ke třem přímým přenosům České televize
a taky TV Noe, z toho jsem měl obrovskou
radost, že nemusím sedět a můžu zase
hrát lidem.
Jak se soustředíte před koncertem?
Před koncertem zůstávám v tichu
nebo v lehkém rozhovoru, důležité je
nic velkého neřešit. S cellistou Štěpánem
Švestkou si ladíme nejvíce. Rozcvičujeme
prsty po nástrojích a u toho se bavíme
o tom, jak sekal trávu na chalupě, a já
o tom, jak jsem vařil brambory a lososa.
A když jsme u těch kostelů, tak velmi často nás přijde uvítat místní kněz, vždy ho
prosíme před koncertem o požehnání.
Kdo vás v životě nejvíce inspiruje,
inspiroval?
Jé, to bude dlouhý seznam, chcete?
Tak pěvecky Bono, Chris Martin, Andrea
Bocelli, u nás Karel Gott nebo Petr Muk.
Každý jiný, každý originál. Jako písničkáře
mě inspirovali Honza Nedvěd, Vlasta Redl,
Jura Pavlica a Hradišťan. Aktuálně sleduju, jak je šikovný Michal Horák. Textově je
pro mne inspirací Leonard Cohen, z naší
poezie právě čtu Vítězslava Nezvala. A kytarově? Na YouTube obdivuju Tommyho
Emmanuela, ten mě vždycky pohladí po
duši. A pak jsou duchovní inspirace, jako
C. S. Lewis nebo náš úžasný Vojtěch Kodet.
Těžké chvíle – máte návod, jak je
překonávat?
Viděno očima světa, odevzdání se je
úkon slabosti. Věci přece musíme zvládat
sami, mít je v rukou. Odevzdání se Boží
lásce je však cesta k velké síle a pokoji.
Najednou vidím, že něco dělám a ono to
souzní a zapadá. Uprostřed bouře se odevzdávám. To je asi návod na těžké chvíle.
Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Budu se ženit :). A pak budu zase
hrát. Už se moc těším na koncerty a mezitím střádám písně na nové CD. Snad se na
podzim všechno rozjede. Zatím se mějte
a opatrujte se.
Pavel Helan (* 27. srpna 1979 Moravské Knínice) je český písničkář, zpěvák
a kytarista. Do povědomí širší veřejnosti se dostal jako jeden z finalistů
soutěže Československo má talent
v roce 2013. Jeho texty jsou plné optimismu, humoru, ale i vážných témat
a hlubších myšlenek.
Diskografie
Je(mně) příjemně (2008)
iBůh (2013)
Rapper (2017)

Bůh dává naději
Noc kostelů. Ačkoli vás neznáme, jsme si
jisti jednou věcí: Bůh vás má rád, Bůh dává
vašemu životu smysl a společenství církve
je místo, kde se můžete s Boží láskou setkat a kam můžete patřit.
Budeme mít velkou radost, když se
rozhodnete Boha hledat. Patrně jste s tím
už začali – jinak byste nečetli tyto řádky.
Pamatujte ale na to, že my ostatní jsme
před vámi jen o krůček napřed. To víte,
když se obrátí upovídaný člověk, máte
upovídaného křesťana, když se obrátí líný
člověk, máte líného křesťana… Nicméně
stejně to má cenu, protože Bůh na nás pracuje a mění nás. Tato
změna někdy dost bolí, ale tak to bývá s věcmi, které mají nějakou hodnotu. Přejeme vám, abyste našli Ježíše, který nás smiřuje
s Bohem a který nás povede životem, pokud se mu otevřeme.
Dan Drápal
emeritní senior Církve Křesťanská společenství

V době, kdy píšu tyto řádky, myslím
zejména na ty z vás, kteří jste překročili
práh kostela či modlitebny poprvé v životě. Vždyť „Noc kostelů“ pořádáme především kvůli vám!
Přál bych si, abyste za prahem církevního prostoru, do nějž jste vstoupili,
našli naději, kterou v této době všichni
tolik potřebujeme. Ne, nenajdete v nich
dokonalou církev. Křesťané mají v mnoha
ohledech tytéž problémy jako nekřesťané.
Všichni máme tři základní potřeby: potřebu vědět, že nás má někdo rád, potřebu
vědět, že náš život má nějaký smysl, a potřebu někam patřit.
Rozdíl mezi věřícími a nevěřícími není v tom, že věřící by měli
nějaké „duchovnější“ potřeby než nevěřící. Rozdíl je v tom, že
křesťané uvěřili – nebo se o to alespoň snaží –, že je nad námi
Bůh, který jediný může tyto naše základní potřeby naplnit. A to
je dobrá zpráva, kterou s vámi chceme sdílet – proto pořádáme

Noc kostelů živě v televizi Noe
Začátek přímého přenosu
bude v 19 hodin, kdy se propojí
moderátor studia s arcidiecézí
pražskou, v 19.30 následuje diecéze českobudějovická, ve 20 hodin
arcidiecéze olomoucká, ve 20.30
diecéze brněnská, v 21 hodin
diecéze královéhradecká, v 21.30 diecéze
plzeňská, ve 22 hodin diecéze litoměřická
a ve 22.30 diecéze ostravsko‑opavská.
Během čtyřhodinového přenosu
budou moci televizní diváci na vysílání
reagovat svými postřehy a odpovídat na

soutěžní otázky. Vylosovaní vý- trovem (viz strana 7), kde bude od 20 h
herci obdrží dárkové předměty probíhat koncert brněnského písničkáře
prezentující danou diecézi.
a cellisty Pavla Čadka. Diváci také uvidí
Z brněnské diecéze se mo- odlévání sochy jezuity Martina Středy,
hou diváci těšit na řadu zajíma- která má být v srpnu instalována u jezuvých reportáží. Nahlédnou do itského kostela v Brně. V pořadu se objesoukromé kaple biskupa Vojtě- ví i jedinečné záběry z právě probíhající
cha Cikrleho i do prostor kaplí, které slou- rekonstrukce barokního klenotu – kostela
ží mládeži – na Biskupském gymnáziu sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytve Žďáře nad Sázavou a na centru života nou – nebo záběry z nově postaveného
kostela v Brně‑Lesné. Nahlédneme za
mládeže Mamre v Osové Bítýšce.
Uvidí exkluzivní záběry z nově opra- oponu rádia Proglas a do zákulisí mozaivených a zpřístupněných Zahrad pod Pe- kářské dílny v Rajhradě.

A co zkusit dovolenou na faře?
Letošní mimořádná situace vybízí k trávení dovolené v Čes- a klid. K vycházkám a výletům je vhodná krásná okolní příroda,
ké republice. Možnost ubytování a prožití klidné dovolené nabízí kterou tvoří lesy a členitý terén vymodelovaný říčkami Bobrůvkromě hotelů a penzionů také farní budovy. Tento typ ubytování kou a Libochůvkou. Při toulkách přírodou lze spatřit několik
si oblíbily především rodiny s dětmi. Novinkou je fara sv. Petra zřícenin někdejších hradů a množství přírodních zajímavostí.
a Pavla v malé obci Žďárec, která se nachází v malebném pod- V blízkosti Žďárce se nachází také poutní místa Porta coeli v Předhůří Českomoravské vrchoviny. Budova, která v minulých letech klášteří u Tišnova a Svatá hora u Křižanova, památník sv. Zdislavy
prošla rekonstrukcí, nabízí dva pokoje se samostatnou koupel- v Křižanově a turisticky atraktivní hrad Pernštejn.
nou a WC, vybavenou kuchyní, společenskou místnost s krbem
a prostorný dvůr s venkovním posezením. Celková kapacita
Informace a rezervace www.farazdarec.cz.
Další možnosti ubytování na farách www.cirkevnituristika.cz.
objektu je 10 lůžek. Ubytování na této faře poskytuje soukromí
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Brno a jeho chrámy

Od 15. června do 15. září od úterý
do soboty se otvírají brány vybraných kostelů v centru Brna – těch, které jsou běžně
k prohlídkám uzavřeny. Kromě pravidelně
otevřených kostelů je pak možné navštívit komentované prohlídky či přednášky,
které se týkají brněnských chrámů i významných osobností spojených s církví.

Brno je po mnoho let kulturní mozaikou, kde se stýkali a stýkají lidé různých
národností i náboženství. V jeho středu
a širším centru můžeme potkat židovskou
synagogu, kostely církve pravoslavné,
evangelické, řecko- i římskokatolické. Kromě katedrály, baziliky, kostelů a chrámů
k těmto místům modlitby patří i menší
kostelíky a kaple. K poznání všech těchto
míst zve projekt Brno a jeho chrámy.

www.ticbrno.cz/brnoajehochramy

Řeholnice, která milovala guláš a pivo
Rázná řeholnice a rodačka z Brna, která si ráda dávala pivo a guláš ve vídeňském
hostinci, se stala patronkou nově postaveného kostela v Brně‑Lesné.
Od roku 1919 pracovala jako sestra na operačním sále v nemocnici v Mödlingu,
kde si brzy získala značnou autoritu a byla známá a oblíbená jako vynikající zdravotnice,
obětavá pomocnice i moudrá rádkyně. V řeholním společenství hrála na harmonium,
vedla pěvecký sbor a organizovala různé slavnosti. Po nástupu nacistů k moci zavěsila
na nově otevřené oddělení nemocnice do všech pokojů kříže a odmítala je odstranit.
Svou přímostí a důsledností v obhajovaní víry a práva si v nacistech získala nepřátele.
V prosinci 1941 našel jeden esesácký lékař za podivných okolností (pravděpodobně šlo
o nastraženou past) papír s posměšnou a varovnou básní proti nacistickému režimu, od
které si prý sestra pořizovala kopie. Po jeho udání byla sestra Marie Restituta Kafková
na Popeleční středu 18. února 1942 zatčena gestapem přímo na operačním sále. Třináct
měsíců byla vězněna u Zemského soudu ve Vídni, z toho pět měsíců v cele smrti. Starala se o své spoluvězeňkyně a snažila se jim ulehčit jejich stav, byla pro ně svědectvím
křesťanské lásky a víry. Popravena byla 30. března 1943.
R. D. Mgr. Pavel Hověz
farář v Brně‑Lesné

Půllitr na kostele!

Fasádu nového kostela na Lesné zdobí několik symbolů lidského života
a činností – koloběžka jako znak zábavy, džbánek piva, divadelní maska
znázorňující umění aj. Všechny tyto
skutečnosti jsou požehnány a posvěceny Kristovou obětí, která se na druhé straně zdí, v prostoru kostela, při
každé bohoslužbě zpřítomňuje. Od
oltáře a svatostánku vycházejí neviditelné, neměřitelné a přesto skutečné duchovní paprsky požehnání pro
okolní svět, pro naše sídliště.

4

Víra v sílu modlitby
Dne 27. října roku 1981
prožilo 130 obyvatel Charitního domova na Moravci
nečekaný přepad. Stovka
členů státní tajné policie
(StB) za asistence uniformovaných členů Sboru
národní bezpečnosti (SNB)
obsadila všechny budovy
a chodby a prováděla důkladnou prohlídku jednotlivých pokojů spojenou se
zabavováním náboženské
literatury. Do mého pokojíku (P. Ambrože*, poznámka
redakce) vrazilo šest mladých mužů s náčelníkem
a se slovy „My vám tady
uděláme důkladnou prohlídku“ se dali do
rabování. Šmahem brali knihy z přihrádek,
házeli je do košů na prádlo a odnášeli
pryč.
Náčelník otevřel skříň, kde jsem měl
uloženy všechny studie o paní Zdislavě
z Lemberka, tematické historické dokumenty, a také kopie 36 prosebných listů
biskupů a věřících Svatému otci o svatořečení blahoslavené Zdislavy. Když náčelník vytáhl svazek těchto prosebných listů,
řekl: „Tohle si taky vezmeme!“ a položil ho
na stůl. V té chvíli se mi srdce sevřelo bolestí: „Blažená Zdislavo, pomoz!“ Důvěrná
modlitba v síle Ducha Svatého Utěšitele
mě posilovala celou dobu tohoto bezohledného rabování. V duchu jsem se

Socha sv. Zdislavy v Křižanově.
Autorem je sochař Otmar Oliva.
V roce 2020 uplynulo dvacetpět let
od chvíle, kdy papež Jan Pavel II.
svatořečil v Olomouci křižanovskou
rodačku paní Zdislavu. Žena z úsvitu
našich dějin, která se narodila před
osmi sty lety, má neobvyklé atributy.
Tak obyčejné, až to zaráží, a přece tak
vzácné. Totiž manžela, děti a bližní,
kteří potřebují pomoc. Všechny tyto
atributy je dnes možné chápat jako
provokaci. Provokací je i její smýšlení,
které vycházelo z hluboké zbožnosti.
Mons. Vojtěch Cirkle

silnou vírou vyslovil také
24. verš žalmu 69 (68) „Dej,
ať se jim zatmí v očích, aby
neviděli! Jejich bedra ustavičně zbavuj síly!“
V tu chvíli se chtěl
náčelník sklonit k mé dolejší skříni a z ní brát další
spisy. Ale náhle se vztyčil,
prohnul, zasténal a chytil
se rukama za páteř. Poručil
mladšímu kolegovi: „Podívej se tam sám!“ Obrátil se
ke stolu, kde ležely zabavené prosebné listy o svatořečení blahoslavené Zdislavy,
a nečekaně rozhodl: „Tohle
vrátíme!“ Sám listiny vzal
a položil zpátky na původní místo. Velice
se mi ulevilo.
Před Bohem vyznávám pravdivost
této obdivuhodné příhody, která mě
nesmírně utvrdila ve víře v sílu modlitby. Utvrdila mě tehdy i v přesvědčení, že
blahoslavená paní Zdislava bude najisto
svatořečena. Dnes už víme, že Svatý otec
Jan Pavel II. ji 21. května 1995 v Olomouci
kanonizoval a 24. října v roce Velkého jubilea 2000 ji prohlásil za patronku litoměřické diecéze.
* Dominikán P. Ambrož Bohumil Svatoš se
narodil 7. června 1913 v Popovci a život za‑
světil přípravě procesu svatořečení Zdislavy
z Lemberka.

Nezabouchli jsme za sebou dveře
Nacvičovali jsme u naší kamarádky divadelní hru. Nikdy děl, že je to špatně. Patřili jsme k sobě a já už to teď věděl. Jsem
jsme ji nakonec nehráli, ani nikdo jiný, a přesto to je nejdůleži- mamlas, ublížil jsem své dívce – a ne naposled.
V létě 1984 jsme přijali svátost mantější hra mého života. Uviděl jsem tam
krásnou dívku. Na první pohled se mi moc
želství. Já ještě studoval, manželka pracovala a společně jsme začali budovat naši
líbila a já s ní chtěl okamžitě chodit. Bylo
rodinu. Narodily se nám postupně dvě
nám čerstvě sedmnáct a byla z toho velká
láska, obrovský dar.
holčičky a po vojně jsem začal pracovat
jako učitel na učilišti v blízkém městě.
Jako dítě jsem nebyl pokřtěný a do
kostela mě jako dítě nevzali. Nebyl jsem
To byla doba, kdy jsme byli pozváni
do společenství rodin, kdy jsme se vzánevěřící, nevím, čím to bylo způsobeno.
jemně názorově ovlivňovali s vrstevníky
Vnímal jsem Boží existenci. S některými
spolužáky na gymnáziu jsme na toto téma
ve farnosti a podnikali řadu aktivit – olympiádu, vydávání samizdatového časopisu,
vedli náruživé debaty rád na ně vzpomínám, jak jsem bez jakéhokoliv vzdělání
víkendová setkávání mladých v modlitbě apod.
obhajoval svoje přesvědčení. Moje víra
Čekali jsme další dítě, když přišla sametová revoluce, která
byla v zárodku. Se svou budoucí ženou jsem se rozvíjel ve své
nás strhla obrovským, netušeným závanem svobody. Radovali
víře a před svatbou jsem přijal svátost křtu.
jsme se a já (manželka byla s dětmi) se ocitnul v centru dění naChodili jsme spolu tři roky, nádherné roky.
Jeden moment chci z této doby ještě zmínit. Když jsem šeho města.
začal studovat vysokou školu – 200 km od domova –, měl jsem
Narodila se nám holčička a já jsem byl kooptován jako míspocit, že je férové se rozejít, že to je nová etapa, kterou bychom topředseda Národního výboru, v listopadu 1990 jsem se pak stal
měli jít každý sám. Když jsem to udělal, v ten moment jsem vě- starostou. To trvalo do roku 1998. Období plné očekávání a také
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a vzájemně. Jako zásadní vidím v tom, že i když to bylo nesmírně
těžké dlouhé období a řekli jsme si ledacos, nikdy to nebylo s nenávistí, neponižovali jsme se a neublížili jsme si urážkami.
Pomalu jsem se vracel do Boží náruče. Začal jsem chodit do
kostela, to byla moje další konverze, a za nějaký čas jsem šel ke
generální zpovědi. Spadlo to ze mne, i když do dneška mám výčitky. Z manželky cítím velkou sílu a tehdy jsem si uvědomil, co
jsem mohl ztratit a jak jsem ji ublížil.
Věci vzaly úplně jiný obrat. Má žena mi začala dělat ve firmě
asistentku a myslím si, že to byl docela zásadní moment v našem
vztahu. Viděli jsme se při práci, do té doby já byl v luftu a ona
stále doma. Měli jsme další společná témata a to nám určitě pomohlo. Pak manželka přišla s tím, že je těhotná, narodil se nám
chlapec a prožíváme období – 16 let – postupně blíž a blíž Ježíši.
Nádherná doba, nádherný čas.
Milost a milosrdenství Boží je nekonečné a nám, mně, bylo
dáno měrou vrchovatou. Došlo mi, jak moc jsem ublížil těm, kteří jsou mi po Bohu nejbližší. Málem jsem rozbil to nejcennější –
lásku svých bližních.
Máme společnou víru, milujeme se, podporujeme se, jsme
rodiče, prarodiče, staráme se o naše rodiče, pracujeme a snažíme se být co nejblíž našemu Ježíši. Jsme naplněni láskou. Přes
všechny ty chyby (já jsem přece mamlas) to stojí za to a nás to
naplňuje.

nasazení. Narodily se nám další tři děti. Už jsem to psal – jsem
mamlas. Nechal jsem se strhnout svojí pýchou a důležitostí. Byli
jsme nezkušení a já měl pocit, že všechno zvládnu. Žena cítila
moje, naše limity, ale já ne. Byly mezi námi věci, které jsme dlouhodobě neřešili, nemluvili jsme o nich.
Pak přišla moje nevěra, mé ochladnutí ve víře, sobectví,
hádky, dlouhé roky vzájemného nepochopení. Ublížil jsem svým
nejbližším. Odešel jsem z domova.
Možná v tom byla určitá podobnost jako v době, kdy jsem
začal studovat VŠ. Manželce jsem tehdy řekl: „Odcházím, abych
se mohl vrátit.“ A myslel jsem to vážně.
V té době jsem pracoval v bance na vysokém postu. Banka
přišla o licenci a její vedení bylo obviněno z neplnění povinností
při správě cizího majetku. Byl jsem zatčen a strávil dva dny ve
vězení – slušná šleha. Kromě toho jsem byl najednou bez práce. Prožíval jsem to tehdy útrpně – jako velkou nespravedlnost.
Nic jsem přece neprovedl. Ovlivnilo to moji další kariéru politika.
Stáhl jsem se z veřejného života. Všechno bylo v troskách a mám
za to, že mojí vinou.
Přesto dnes tento moment beru pozitivně – jako něco, co
mne probralo a pomohlo zachránit.
Vrátil jsem se po několika týdnech domů. Víra, odpuštění,
láska, věrnost a nesmírná velkorysost mé ženy, to byly Boží doteky, které nám daly sílu ke smíření se se sebou samými, s Bohem

Medici na ulici
S propuknutím pandemie vznikla
řada nových projektů, které pomáha‑
jí druhým. Zaujal mě projekt Medici
na ulici, který jsem mylně považovala
za jednu z nově vzniklých iniciativ. Při
bližším pátrání po jeho činnosti jsem
zjistila, že v Česku funguje již několik
let. Kromě Prahy pomáhá lidem bez do‑
mova i v Brně. Na otázky, co tato služba
obnáší a jak probíhá v době pandemie
koronaviru, mi odpověděl Michael Král,
jeden z brněnských mediků na ulici.

přitažlivý a komplexce, dle našich vědoní obor s nádechem
mostí se také snažíme
Přednáška Lidé bez
dobrodružství, takže
poradit s dalšími zdradomova a zdravotní
možnost
pomáhat
votními problémy. Do
v takových podmínbudoucna bychom
péče se uskuteční 12. 6.
kách, tak odlišných
rádi více spolupracood 20 h v brněnském
od nemocničních, pro
vali s nemocnicemi,
kostele sv. Michala,
mě byla neodolatelná
myslíme si totiž, že
výzva.
rozvinutá
pouliční
Dominikánské náměstí.
S jakými pocity
medicína může ušetjsi poprvé vyrazil do
řit mnoho problémů,
terénu?
se kterými se nyní v situaci „bezdomovec
Bylo to po několika mě- v nemocnici“ potýkají obě strany.
sících připrav, takže s velkým
Co nejkurióznějšího jsi ve službě zanadšením a taky s pocitem, že tím zažil?
všechno vím, zvládnu, nic mě
Prostředí, ve kterém působíme, je
nepřekvapí… Ale naštěstí se na samo o sobě velmi specifické, takže kuriulici stane člověk velmi rychle ózní je pro nebezdomovce skoro všechalespoň trochu pokornějším.
no – tyto zážitky ale nejsou vždy pouze
Měl jsi na začátku nějaké pozitivní, často spíše poukazují na hlubobavy? Naplnily se některé ší problém. Například situace, kdy jsem
z nich?
ošetřoval veliký bércový vřed plný červů,
Na začátku jsem právě což byla sice z medicínského hlediska vežádné obavy neměl, až postu- liká kuriozita a zajímavý případ, ale horší
pem času jsem si uvědomil, že bylo si uvědomit, že je toto vůbec možné
i provádění velmi základního v naší společnosti.
ošetření je zodpovědná a poJak na tebe reagují sami lidé bez
Od kdy působíte v Brně?
tenciálně nebezpečná činnost, a je třeba domova?
Brněnské „Mediky na ulici“ jsme s ka- k ní dle toho přistupovat.
Většinou velmi dobře, byli velmi přemarády založili v září 2019, po vzoru Prahy,
Co tato pomoc obnáší?
kvapeni, že někdo přišel se zdravotní péčí
kde tato skupina působí už několik let.
Naše vize byla zajistit základní ošet- za nimi, takže si nás myslím celkem oblíCo tě motivovalo do toho jít?
ření těm, kteří z různých důvodů do ne- bili a velmi rychle si zvykli za námi chodit
Lákalo mě využít svoje znalosti k po- mocnice nechtějí nebo nemohou, což se svými problémy.
moci druhým už během studia, krom toho zahrnuje převážně péči o nejrůznější zraSloužíte v době pandemie?
„pouliční medicína“ je pro mě nesmírně nění a chronické rány, hnisavé kožní infekHodně jsme si toho přibrali, nyní
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Jak vnímají hrozbu nákazy Covidem lidé bez domova?
Myslím, že vnímají docela silně, ale protože se většina z nich
se potýká s pro ně mnohem závažnějšími existenčními krizemi,
tak asi ne tak moc jako většinová populace. Spíš bych rád upozornil na vedlejší účinek pandemie týkající se bezdomovectví, a sice,
že začátkem karanténních opatření se na ulici dostalo kvůli nim
mnoho zahraničních dělníků, kteří zde pracovali na černo, a tedy
bez nějaké právní ochrany. Obávám se, že po skončení opatření
už budou životem na ulici tak poznamenáni, že budou mít velký
problém se vrátit zpět.

máme 3× týdně směnu, během které obejdeme nově vzniklá
centra pro lidi bez domova, a to denní centrum na Vlhké, v Židenických kasárnách a stanové městečko v Anthroposu. Je to
sice náročné, ale zase je to ideální příležitost dostat se k většině
brněnských bezdomovců, a i pro nás to je obrovská zkušenost.
Základ naší práce zůstal stejný, navíc jsme se ještě podíleli na testování na koronavirus u lidí bez domova. Složité bylo hlavně ze
začátku pandemie zajistit pokračování naší práce za předepsaných bezpečnostních opatření a sehnat si ochranné pomůcky,
ale i to se nakonec zvládlo a nebyli jsme nuceni službu přerušit.

Tichý klenot v centru Brna

V červnu se veřejnosti otevřou nově hospodářského zázemí. V této části jsou
zrekonstruované prostory zahrad pod představeny jednotlivé slohy – románský,
Diecézním muzeem na Petrově 1. Nabíd- gotický a barokní, a to nejen na textových
nou novou expozici sakrální architektury a obrazových panelech, ale především
brněnské diecéze i kulturní program.
na kamenných fragmentech a modelech,
Expozice muzea má dvě části. První stejně jako na papírových struktivních
část je venkovní a během následujících modelech staveb. Tyto papírové modelet představí celkem 24 zajímavých sakrál- ly dodala fakulta architektury Vysokého
ních staveb z období 13.–18. století v naší učení technického v Brně. Děti si pak
diecézi. Venkovní instalace bude postup- mohou z molitanových kostek poskládat
ně obměňována. Druhá část je v působi- jednoduchý půdorys původního petrovvých nově rekonstruovaných prostorách ského kostela.

Na červenec a srpen chystá Diecézní
centrum mládeže akci Chill out pod Pe‑
trovem. Zahrnuje několik večerů s pestrým kulturně‑společenským programem,
jako jsou koncerty, promítání filmů, beseda u cimbálu aj.
Na léto jsou pro děti připraveny příměstské tábory, při nichž se zábavnou
formou seznámí s muzeem jako institucí
i s jeho zajímavými exponáty.
Martin Motyčka
ředitel Diecézního muzea

Zahrady pod Petrovem 1

koncert
Pavla Čadka
Nové schodiště zpřístupňuje
Zahrady pod Petrovem od katedrály

Zahrady
pod Petrovem 1
12. 6. ve 20 h

ČERVENEC—SRPEN 2020
hudba
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filmy zábava

relax

Pojeďte do kostela na kole!
Chodíte v neděli do kostela? Jezdíte rádi na kole? Šlápněte do pedálů a v září propojte obě dvě aktivity. O víkendu
19.–20. září se můžete připojit k již 13. ročníku ekumenické celorepublikové akce Do kostela na kole.
„V neděli jsou kostely doslova obleženy auty. Jejich majitelé
si však často ani neuvědomují, jak hodně jejich, jistě velmi prak-

tický pomocník, škodí životnímu prostředí,“ uvádí Marek Drápal,
organizátor akce. Vyměnit na jednu návštěvu chrámu automobil za kolo může být prvním krokem ke změně našeho myšlení
a převzetí zodpovědnosti za prostředí kolem nás. Ostatně nás
k tomu vybízí papež František v encyklice Laudato si‘. Uvidíte
známé ulice z jiného úhlu, a protože v neděli bývá na ulicích
klid, uslyšíte i zpěv ptáků. Například katedrální farnost Moravská
Ostrava již několik let spojuje tuto akci s výletem do okolí. Po
mši vyrazí skupina farníků i s dětmi po předem naplánovaném
okruhu.
„Pokud se rozhodnete připojit a ve vyhlášeném termínu jet do kostela na kole, můžete se zaregistrovat na webu
www.dokostelanakole.cz/registrace. Uvítáme, pokud nám zašlete
fotografie zachycující průběh akce. Každý fotograf pak bude zařazen do slosování o ceny. Nezapomeňte ale na povinnou jízdní
výbavu,“ zve k účasti na akci organizátor.
Akci vyhlašuje Ekologická sekce České křesťanské akademie, Česká křesťanská environmentální síť a poradní odbor pro
otázky životního prostředí při Synodní radě ČCE. Jejím smyslem
je propagovat cyklistickou dopravu, která je spolu s chůzí šetrnější, levnější, zdravější a na kratší vzdálenosti dokonce statisticky rychlejší než automobilová doprava.
Magdaléna Kocychová

Jak mě Bůh učil zacházet s časem
teď odešel, ještě bych to možná během stihnul, ale
rozhodl jsem se práci dodělat, smířený s tím, že to
nestihnu.
Dopsal jsem. Učitel se usmál, ačkoliv jsem
za celou dobu neviděl jeho tvář, řekl „výborně“ a hodiny se začaly přetáčet dozadu. Najednou jsem měl čas jít tam, kam jsem potřeboval.
Tabule byla smazaná a učitel nikde. Ucítil jsem
„Boží stopu“ a vzbudil se… Přemýšlel jsem nad tím
a došlo mi, že čas, který jsem ve snu učiteli (Bohu)
věnoval, se mi několikrát vrátil. Uvědomil jsem si, že pokud si na Boha najdu čas, On mi ten čas mnohonásobně vrátí.
Jan Pavel, 17 let
(jméno bylo změněno)

Asi bych začal tím, že jsem jako malý nesnášel
chodit do kostela. Něco jako modlitba u mne neexistovalo a neřekl bych, že jsem křesťan. V době,
kdy mi bylo 13–14 let, se mě Bůh na jedné křesťanské akci dotkl a já jsem s ním začal žít intenzivně svůj život. Kromě jeho lásky, kterou jsem
od té doby zakoušel a která měnila moje postoje,
mě také Bůh učil.
Jednou jsem měl zvláštní sen. Zdálo se mi, že
jsem byl ve třídě jen já a učitel. Psal jsem na tabuli, ale
už jsem potřeboval odejít, již nevím kam, ale bylo to důležité. Učitel však trval na tom, ať zůstanu a dopíšu to. Sledoval
jsem hodiny na stěně a říkal si, že když vyjdu rychlou chůzí, tak
to stihnu. Učitel však říkal, ať pokračuji. Věděl jsem, že kdybych

Jde v životě
ještě o víc?

Proč tu vlastně jsem?
Jaký je smys
l
života?

KURZY ALFA

pro každého, kdo hledá,
přemýšlí a ptá se
po smyslu života…

Existuje Bůh?

Může mi křesťans

tví něco nabídnou

t?

Co je to kurz Alfa?

10 večerů v přátelském prostředí
vše bezplatně a nezávazně
začíná se teplou večeří, poté zákusek s kávou

následuje tematická přednáška (cca 30 min.)
a diskuse k tématu v menších skupinkách
1 společný víkend

Poznej nové přátele! Přijď zažít kurz Alfa! www.kurzyalfa.cz
8

Program Noci kostelů 2020 podle okresů
Přehled zapojených míst brněnské diecéze s nabídkou více než 200 programů je řazen abecedně. Vzhledem
k tiskové uzávěrce (k 15. 5. 2020) a vlivem aktuálních protiepidemických opatření může dojít ke změnám v programové nabídce. Aktuální informace jsou k dispozici na www.nockostelu.cz.
koordinační tým Noci kostelů

Okres Blansko

16–21.30 h možnost rozhovoru, seznámení se s historií, hry na
harmonium, zapálení svíce na vlastní úmysl

1 Adamov, kostel sv. Barbory, ulice U kostela
www.adamov.name
vlak IDS JMK S2, zast. Adamov‑zastávka
17.30–20 h program pro děti v okolí kostela
18–20 h volná prohlídka
21.30 h možnost komentáře ke Světelskému oltáři, poté
odborný výklad (historie, kompozice)
20 h, 22–22.30 h hudební pořad, na závěr modlitba zpěvem

6 Dlouhá Lhota, kostel sv. Bartoloměje (u Lysic)
16 h zahájení, 20 h společná modlitba, 20.30 h závěr
16.15–18 h divadélko Komedianti na káře, Po stopách
sv. Bartoloměje: aktivity pro děti a dospělé
19.30 h audio příběhy pro potěchu duše
7 Krasová, kaple sv. Klimenta Ochridského (u Jedovnic)
č. p. 112 (u Kejnovských)
www.farnost.jedovnice.cz
17–21 h ztišení, meditace, modlitba při svíčkách
2 Blansko, kostel sv. Martina, Komenského 14
www.farnostblansko.cz
vlak IDS JMK S2, zast. Blansko‑město
15–17.45 h výtvarný workshop v areálu farní zahrady
(spolupráce se ZUŠ Blansko, téma Bible, Žalm 104)
16.30 h vystoupení farní scholy Martini Band
17.15 h modlitba růžence, 17.45 h mše svatá
22 h zakončení večera
18.45 h výstava s vernisáží prací žáků ZUŠ Blansko k výročí
880 let kostela, 19 h mozaika farních modlitebních společenství
(Misijní klubko, Modlitby matek a otců, Chval…)
3 Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru
Rodkovského 7
www.drevenykostelik.cz
vlak IDS JMK S2, zast. Blansko‑město
16–21 h možnost prohlídky s průvodcem, program hudby
a slova před kostelem
19–20.30 h koncert Gospel Friends
4 Brťov‑Jeneč, kaple Marie Matky Páně
část obce Brťov u Černé Hory
www.drevenykostelik.cz
autobus IDS JMK 235, 313
16–21.30 h možnost rozhovoru, seznámení se s historií, zapálení
svíce na vlastní úmysl
5 Černá Hora, kaple Sv. Rodiny, kopec Paseka
lesopark Paseka na Zámeckém vrchu, z ul. Svitavská
www.drevenykostelik.cz

8 Lipůvka, kostel sv. Cecílie
www.farnostlipuvka.wordpress.com
program pro děti, výstava historických fotografií ze života
farnosti
18 h varhanní koncert, 20 h vystoupení sboru Nathanael
18.30 h a 19.30 h komentované prohlídky kostela, sakristie, kůru,
varhan, zvonice, půdy
21 h společná modlitba a požehnání na závěr
9 Lysice, kaple sv. Kříže na místním hřbitově
www.rkf.lysice.cz
19–21.30 h možnost prohlídky hrobky rodu Dubských
s výkladem
9

10 Sloup v Moravském krasu
poutní kostel Panny Marie Bolestné
www.farnostsloup.cz
19–22 h možnost prohlídky kostela s komentářem

Okres Brno‑město

11 Katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov
www.katedrala‑petrov.cz
Tram 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí)
18 h mše svatá, 19 h zahájení Noci kostelů
19.05 h koncert ZUŠ varhanická
20 h, 21.30 h (cca 30 min.) komentované prohlídky katedrály
20.30 h koncert Besedy brněnské (160. výročí činnosti), zazní
díla J. Schreiera a J. S. Bacha
22 h Ave Maria: meditace hudby a slova v podání orchestru
katedrály a sólistů
23 h velká noční varhanní hudba
00 h závěrečná modlitba a požehnání městu Brnu

11a Zahrady pod Petrovem, vstup z ul. Petrská
20–21 h koncert písničkáře P. Čadka
12 Kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže, Kapucínské nám.
www.kapucini.cz
Tram 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 (Hlavní nádraží)
17 h mše svatá,18–23 h možnost rozhovoru či ztišení ve světle
svící, občasná duchovní hudba
13 Kostel sv. Michala, Dominikánské náměstí
Tram 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí)
18.05 h slovo o gregoriánském chorálu
18.30 h mše svatá se zpěvy gregoriánského chorálu
19.30 h přednáška Jana Špilara pro manžele, 20 h přednáška
Medici na ulici (o zdrav. péči pro lidi bez domova), 20.30 h
přednáška o sv. Zdislavě (800 let od narození)
20 h dětský soubor Zobáčci, taneční divadlo MIMI FORTUNAE
22 h varhanní koncert, 23 h adorace
14 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie,
Křenová 21a
www.farnostkrenova.cz
Tram 8, 10, 12; Trol 31, 33; Bus 47, 49, 64, 67, E76, 77 (Vlhká)
19.30–22 h volná prohlídka secesního kostela

15 Kaple Ducha Svatého v Radiu Proglas, Barvičova 85
www.proglas.cz
Trol 35, 39 (konečná stanice)
18–22 h prohlídka prostor Radia Proglas,
moderátorský a zvukařský workshop, podcastový bar
21.05–23.55 h modlitba večerních chval
16 Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lazaretní 1
www.zabrdovice.cz
Tram 2, 3 (Vojenská nemocnice)
19–23 h volná prohlídka chrámu
19.30 h, 21.30 h prohlídky s výkladem
20.30 h varhanní koncert
17 Husův sbor CČSH, Botanická 1
www.ccshbrno.czno/botanicka
Tram 1, 6 (Antonínská); 3, 11, 12 (Grohova)
Trol 32, 34, 36 (Smetanova)
19 h komorní koncert z děl Vivaldiho, Bacha, Jírovce, Siengera aj.
20 h Biblické písně A. Dvořáka (varhany, zpěv)
22.30 h hudba z vinylových desek na dobrou noc
18 Blahoslavův dům českobratrské církve evangelické,
Lidická 79
www.blahoslavak.cz
Tram 1, 6 Trol 25, 26 (Pionýrská)
18.45–23 h projekce ze života sboru, možnost rozhovoru
18 h zahájení, 19 h, 22 h hudba varhan, 20 h hudební pořad
MRTVEJ (M. Rejchrt, R. Tvrdík, T. Molnár)
23.30 h závěr s úvahou a modlitbou
19 Modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Střední 10
www.brno‑stredni.casd.cz
Tram 1, 6, Trol 25, 26 (Pionýrská), Bus 67 (Zimní stadion,
Sportovní)
18–21 h výstava, na závěr požehnání
20 Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice, Božetěchova ul.
www.farnost‑krpole.cz
Tram 1, 6; Trol 30; Bus 41, 42, 44, 53, 70, 71, 84 (Semilasso)
20–22 h komentované prohlídky kostelních varhan
a představení projektu Varhany pro Královo Pole
21 Lesná, nový kostel blahoslavené Marie Restituty,
Nezvalova ul.
www.farnostlesna.cz
Tram 9, 11 (Čertova rokle); Bus 44, 53, 57, 66, 81, 84 (Halasovo
nám.)
18 h mše svatá, 19–22 h prohlídky kostela
19 h, 21 h audiovizuální pořad o procesu výstavby kostela
20 h, 21.30 h dokument o životě bl. Restituty, patronky kostela
19.30 h, 20.30 h hudební vystoupení farníků
22 h požehnání závěrem
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22 Líšeň, kostel sv. Jiljí, náměstí Karla IV.
www.farnostlisen.cz
Tram 8 (Líšeň, Mifkova) Bus 58, 78, 55 (Nám. Karla IV.)
19–21 h možnost prohlídky kostela s průvodcem
23 Slatina, kostel Povýšení sv. Kříže, Šmahova ul.
www.farnostlisen.cz
Trol 31, Bus 78 (Krejčího)
17–20 h možnost návštěvy a prohlídky s komentářem
kaple sv. Floriána, Přemyslovo nám.
Trol 31, Bus 78 (Přemyslovo nám.)
18–20.30 h možnost návštěvy a prohlídky s komentářem
kaplička pod Skalkou, Pomezní ul. (zahrádkářská kolonie)
Trol 33 (Langrova)
16–19.30 h možnost návštěvy a prohlídky s komentářem
24 Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého – Královka,
Hněvkovského/Kaštanová ul.
Bus 40, 48, 63, 67 (Hněvkovského)
18 h zahájení a malé vystoupení mladých tuřanských hudebníků
18.20–21 h průběžný výklad o historii
25 Tuřany, kostel Zvěstování Panny Marie, Hanácká 2
www.farnostturany.cz
Bus 40, 48, 73, 78 (Hanácká)
17–20 h tvořivá dílnička pro děti v domečku
18 h mše svatá, 19–23 h možnost prohlídky
19 h vystoupení kvarteta lesních rohů u kaple Zjevení P. Marie
20.30 h komentovaná prohlídka

26Tuřany, Husův sbor CČSH, Vítězná 1
www.ccshturany.cz
Bus 40 (Vítězná) 48, 73, 78 (Hanácká)
18 h vystoupení dětí z Hudební školy Yamaha
19–22 h možnost návštěvy a prohlídky s komentářem

Okres Brno‑venkov

27 Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje,
Tyršova 413
www.farnost‑bilovice.cz
17.30 h mše svatá, prohlídka věže, zvonů, hodin do 20 h
18.15–20 h workshop Klement M. Hofbauer v okolí kostela
(stanoviště Znojmo, Řím, Varšava, Vídeň)
18.30–20 h výstava malířky J. Ondrušové‑Wünschové, varhanní
preludace
20–21 h modlitba zpěvem
28 Blažovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
www.farnostblazovice.webnode.cz

18.30 h mše svatá, 19.15–22.30 h krátké hudební ukázky,
možnost prohlídky, ztišení a modlitby, 22.30–23 h adorace
29 Blučina, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Komenského 20
www.blucina.cz
18 h mše svatá, 19–21 h volná prohlídka kostela, výstup na
kostelní věž, 21 h závěr s požehnáním
30 Loděnice u Moravského Krumlova, kostel sv. Markéty,
17.55 h zahájení s vyzváněním zvonů, poté program o svatých
z okenních vitráží kostela
18.30 h zpívaná pobožnost k Božímu milosrdenství a mše svatá
19.50 h přednáška K. M. Hofbauer, krajan z Tasovic, apoštol
Vídně a Varšavy
21.10–22.15 h zpěvy z Taizé a závěrečné požehnání

31 Lomnice u Tišnova kostel Navštívení Panny Marie
www.farnostlomnice.cz
17.30–21 h hudební vystoupení, možnost prohlídky, ztišení
a modlitby
17.30 h komentovaná prohlídka
32 Moravany u Brna, kostel sv. Václava, Vnitřní ul.
www.farnostmoravany.cz
18 h úvodní slovo a komentovaná výstava prací žáků místní ZŠ
na téma sv. Václav
18.20 h přednáška Proč chválit Boha?
19.15–20.30 h Večer chval s doprovodem místní kapely
33 Rajhrad, kostel Božského Srdce Páně, Odbojářů 324
(u hospice)
www.sestrytesitelky.eu
19 h přednáška Křesťanské motivy v životě a díle B. Němcové
19–21.30 h návštěva muzea a pokoje Matky Rosy Vůjtěchové,
zakladatelky kongregace místních sester
komentované prohlídky mozaikářské dílny Ing. arch. J. Šťasty
34 Rosice u Brna, kostel sv. Martina, Kostelní 10
www.rosice.farnost.cz
18 h, 19–20 h mše svatá, poté možnost prohlídky kostela,
prezentace ze života farnosti
20.30–21 h světelný průvod od kostela ke kapli Nejsvětější
Trojice nad městem
poutní kaple Nejsvětější Trojice, (návrší nad městem)
20.30–21 h světelný průvod od kostela sv. Martina
21–22 h ztišení k modlitbě při svíčkách, zpěvy z Taizé
Zámek Rosice: zámecká kaple, Žerotínovo nám.
18–22 h volná prohlídka, s výkladem v 20 h
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35 Silůvky, modlitebna ČCE (u Ivančic a Dolních Kounic)
www.siluvky.evangnet.cz
vlak IDS JMK S41
17–18.30 h hudební pořad MRTVEJ (M. Rejchrt, R. Tvrdík,
T. Molnár)
19–20 h Mozky, my a Bible: výstava s vernisáží
20–23 h posezení u ohně s kytarou a občerstvením za kostelem

Okres Břeclav
36 Návštěvnický okruh Noc kostelů pro zvědavce – Držte
si Klobouky a objevte kostely, kaple a modlitebny
Kloboucka www.nockostelu.cz
Klobouky u Brna (kostel sv. Vavřince, kaple sv. Barbory, kostel
ČCE), Borkovany (zvonice ČCE, kostel Nanebevzetí P. Marie),
Šitbořice, Nikolčice, Diváky, Boleradice, Brumovice (modlitebna
ČCE, kostel sv. Antonína Paduánského), Krumvíř (kostel
sv. Bartoloměje, kaple sv. Cyrila a Metoděje), Bohumilice (CB,
kaple sv. Alžběty), Velké Hostěrádky (evang. kaple, kostel sv.
Šebestiána), Mokrůvky
37–39 Břeclav
18–23 h Noc kostelů – tajemství a tajemno: poznávací
putování po břeclavských kostelech
37 Břeclav, Bílý kostel CASD, Jiráskova 2
www.adventisti.cz
38 Břeclav, kostel Českobratrské církve evangelické, nám.
Svobody
www.ccebreclav.cz
39 Břeclav, kostel sv. Václava, nám. T. G. Masaryka
www.farnostbreclav.cz

40 Horní Bojanovice, kostel sv. Vavřince
www.ozvi.se
18–20 h možnost prohlídky, ztišení, modlitby
41 Hustopeče u Brna, kostel sv. Václava a sv. Anežky České,
Dukelské nám.
www.farnosthustopece.cz
18 h mše svatá
19–20.30 h možnost prohlídky a rozhovoru
19–21.30 h promítání ze stavby kostela
20.30 h zpěvy skupiny Srdce ze Šakvic
21.30 h světelný průvod ke kapli sv. Rocha a modlitba na závěr

42 Valtice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Svobody
www.farnostvaltice8.webnode.cz
17.30 h mše svatá
18–23 h volná prohlídka kostela
43 Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele, Školní ul.
www.velkebilovice.czfarnost/os-1012
18–22 h možnost prohlídky, ztišení, modlitby

Okres Hodonín

44 Dubňany, kostel sv. Josefa, ul. Komenského
www.farnostdubnany.cz
17.50 h slavnostní vyzvánění zvonů, 18 h mše svatá
18.45 h možnost prohlídky, ztišení, modlitby, možnost napsat
svůj modlitební úmysl
22 h společná modlitba na úmysly návštěvníků Noci kostelů,
požehnání městu a Te Deum
22.30–7.30 h celonoční adorace – možnost soukromé modlitby
7.30 h (sobota 13. 6.) mše svatá na závěr Noci kostelů
45 Mikulčice, kostely v areálu NKP Slovanské hradiště,
Mikulčice‑Valy
www.masaryk.info/slovanske‑hradiste‑mikulcice/
17.30–19 h program na archeologické základně
19–22 h Muzeum na akropoli – Noc kostelů a hudební
archeologie

Okres Jihlava

46 Brtnice, kostel bl. Juliány z Collalta, Horní Město
www.farnostbrtnice.cz
17 h mše svatá, 18–23 h možnost prohlídky kostela
s průvodcem a věže se svícemi
20.30 h promítání filmu v kryptě
47 Jihlava, kostel sv. Jakuba Většího, Jakubské nám.
www.svjakub.cz
18 h mše svatá
19 h koncert pěveckého sboru Juventus
19.30 h prohlídka kostela s komentářem
19.45 h povídání o premonstrátech
20 h zpívaná modlitba latinského kompletáře závěrem
48 Jihlava, kostel Matky Boží, ul. Matky Boží
www.jihlava.minorite.cz
program včetně jednotlivých časů na webu farnosti
a www.nockostelu.cz
49 Jihlava, kostel apoštola Pavla, Dvořákova ul.
www.jihlava.evangnet.cz
18–22 h možnost prohlídky, rozhovoru, ztišení
20 h varhanní koncert P. Sobotky
50 Jihlava, kostel sv. Kříže,
CČSH, Křížová 4
www.ccsh.cz
20 h, 21 h, 22 h
(cca 30 min.) čtení z Bible –
neznámé příběhy, písně
z doby husitské
51 Vysoké Studnice,
kostel Nejsvětější Trojice
www.farnostluka.cz
18 h mše svatá, poté
vstupy varhanní hudby,
komentované prohlídky
varhan
21.45 h závěrečné požehnání
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Okres Jindřichův Hradec

52 Dačice, kostel sv. Vavřince, Göthova 152
www.farnost.dacice.cz
18–18.30 h mše svatá v kapli zámku v Dačicích
19–21 h možnost výstupu na věž kostela; výstava gotických
obrazů z bývalého františkánského kláštera s komentářem
faráře Pezlara
53 Dačice, modlitebna sboru ČCE, Palackého nám. 58
www.telc.evangnet.cz
18.30–20 h volná prohlídka, promítání krátkého filmu
„Stopami tichých v zemi“
program též v kostele ve Velké Lhotě

Okres Vyškov

60 Hrušky, kaple Panny Marie Sněžné, Hrušky 166
www.obec‑hrusky.cz
18.45 h přednáška o historii kaple
19 h, 19.45 h, 20.45 h prohlídka kaple a fotografií z akcí
19.30 h, 20.30 h varhanní hudba v podání M. Hladké
21 h video z odlévání zvonů, beseda o zvonech
21.30 h nešpory, zvonění a závěrečné požehnání
61 Rousínov, kostel Cyrila a Metoděje (bývalá synagoga)
V uličkách 7 (vchod z ul. Skálova, vedle parkoviště)
www.drevenykostelik.cz
16–21.30 h možnost rozhovoru, seznámení se s historií, hry na
varhany, zapálení svíce na svůj úmysl

Okres Třebíč

54 Jemnice, kostel sv. Stanislava, nám. Svobody
www.farnostjemnice.cz
19–21 h hudba, zpěv, meditace v podání sboru mládeže JeFaM
55 Jemnice, kostel sv. Víta, ul. U Kláštera
www.farnostjemnice.cz
21–22 h nešpory a četba Bible s výkladem
56 Jemnice‑Podolí, kostel sv. Jakuba St., Na Pořadí 345
www.farnostjemnice.cz
17.30 h májová pobožnost, 18 h mše svatá s hudebním
doprovodem místního sboru
57 Stařeč, kostel sv. Jakuba St., Jakubské nám.
www.farnoststarec.cz
17 h mše svatá, 18–22 h prohlídka kostela s výkladem, výstup
na věž, hudební koncert, večerní adorace
58 Třebíč, kostel Českobratrské církve evangelické,
Bráfova 33
www.trebic.evangnet.cz
18–18.20 h Boží slovo a modlitba
18.45–19.20 h hudební vystoupení: zpěv, kytara, housle, basa…
19.30–23 h prohlídka kostela a fary, příležitost k rozhovoru
21–22.30 h promítání filmového dokumentu Švédská teorie
lásky (Jeden svět)
59 Třebíč‑město, kostel sv. Martina, Martinské nám.
www.trebicmartin.cz
18–22 h hudba varhan, možnost prohlídky, slovo faráře,
zamyšlení o současné situaci, úkol pro děti

Okres Znojmo

62 Hostěradice (u Miroslavi), kostel sv. Kunhuty
www.farnost‑hosteradice.cz
17–18 h přednáška o památkách a životě v Istanbulu a Římě
(farář J. Dvořák), prezentace z národní pouti do Svaté země
63 Moravský Krumlov‑Rakšice, kostel sv. Vavřince,
Havlíčkova ul.
www.farnost‑mkrumlov.cz
program včetně jednotlivých časů na webu farnosti
a www.nockostelu.cz
64 Trstěnice, kostel Povýšení sv. Kříže
www.farnost‑hosteradice.cz
19–20 h přednáška o památkách a životě v Istanbulu a Římě
(farář J. Dvořák)
65–70 Znojmo
18–23 h možnost prohlídek kostelů s průvodcovskou
službou
www.farnostznojmo.cz
65 Znojmo, kostel sv. Alžběty, Vídeňská třída
66 Znojmo, kostel sv. Jana Křtitele, Masarykovo nám.
67 Znojmo, kostel sv. Kříže, Dolní Česká 3
17 h mše svatá
68 Znojmo, kostel sv. Michala, Jezuitské nám.
69 Znojmo, kostel sv. Mikuláše, Mikulášské nám.

70 Znojmo, Svatováclavská kaple, Mikulášské nám.
71 Znojmo‑Louka, kostel sv. Václava, Loucká ul.
www.farnostlouka.cz
17 h mše svatá, 18 h koncert Znojemské žestě a hosté
18–22 h individuální prohlídky kostela, krovů, varhan, věže
a zvonů, románské krypty a kaple sv. Šebestiána
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19–20 h varhanní koncert
20.30–21 h vystoupení ženského pěveckého sboru ZEVL
21.30 h Král Doubek: zhudebněné texty básníků Máchy,
Heineho, Rimbauda v podání folkaře J. O. Tomáše
21.50 h ztišení a modlitba na závěr
výstavy: fotografie O. Stráníkové s vernisáží
čajové sáčky a cukry s dětským tvořením
možnost individuální a komentované prohlídky kostela
75 Osová Bítýška, kostel sv. Jakuba Staršího
www.osovabityska.farnost.cz
18 h mše svatá, 18.45–19.30 h povídání o historii kostela
DCŽM MAMRE, kaple sv. Jana XXIII.
www.mladez.biskupstvi.czmamre
19–20 h možnost návštěvy kaple, v 19.30 h komentovaná
prohlídka
76 Stránecká Zhoř, kaple sv. Bernarda z Clairvaux na zámku,
(u Měřína)
www.zamekstraneckazhor.wgz.cz
18–22 h komentované prohlídky, výstavy: Rok Bible, modely
řádových staveb

výstava liturgických předmětů, info panelů a fotografií z dění
ve farnosti, možnost rozhovoru
Hrajeme si na louce – poznávací hra (nejen) pro malé
návštěvníky
18.30 h, 21 h komentované prohlídky areálu, ve 20 h i varhan
19.30 h, 20.30 h (cca 30 min) barokní a renesanční hudba
v podání souboru Musica Antiqua při HŠ YAMAHA Znojmo
21.30–22 h (nejen) varhanní preludování

Okres Žďár nad Sázavou

72 Borovnice, kostel Českobratrské církve evangelické
(u Jimramova)
www.ccedankovice.cz
18.30–19 h zahájení a prohlídka kostela s průvodcem
19–20 h bohoslužby, poté závěr a požehnání
73 Daňkovice, kostel Českobratrské církve evangelické
(u Jimramova a Sněžného)
www.ccedankovice.cz
18 h zahájení a bohoslužby
18.50 h netradiční prohlídka kostela s výkladem
19.30–20 h historický dokument o pečení chleba na Vysočině
74 Jimramov, evangelický kostel, ul. Hliník
www.jimramov.evangnet.cz
17 h úvod a vystoupení pěveckého sboru Jakoby z Dalečína a hostů

koncert
Pavla
Čadka
Zahrady
pod
Petrovem 1
12. 6. ve 20 h
Pavel Čadek
Brněnský písničkář a violoncellista, zakladatel vlastního
hudebního žánru – cellofolk. Texty jeho písní jsou vážné,
satirické i oddechové. Spolu s akordeonistou Ondřejem
Zámečníkem a cajonistou Davidem Pašou tvoří uskupení Úcellová skupina. V roce 2019 vydal své debutové album Cellofolk.
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Tvárnice

Na stavbě zůstala zčásti rozebraná hromada tvárnic.
Spočítáš, kolik jich tam je?

Osmisměrka

Včela

Šťastné manželství je stavba, kterou je potřeba
stavět…
Dokončení citátu francouzského spisovatele André
Maurois najdete v osmisměrce.

Pomoz najít včele cestu ke květům.

F Y BDK Í A Y
L P ŽOB R NA
UMD T X I K Á
T A P E L E T D
T R A K T OR I
E I E AN E T L
R T P Ý E A K A
OÁ S UM I C T
S V S U K E L Á
A L E C R AMT
NNNA ČONO
P KDO T Á V R
NA V Á Z A KO
Z A I N T E R E
TOČ I V P R V

ŽOB S E R
T I Ř ĚMY
B YMS ŽD
K A I I Y K
S T K A R L
UČU T U K
S T Y P E L
E L R N T R
I A Ě I OH
C V Z T L Ň
AA K E R F
R ADA Z V
DY ANA S
S OV A T I
S T A I V Y

V A T OŘ E
VÚ SMĚ V
V P I I I D
OR K ÚA R
Y S T L Á T
K A E A I S
K K L L TM
OD Ě R HA
I D RO L Š
UOD T E U
AN L N R T
OP E Ý Y R
T OMÓ Z A
NČNOÁA
J Í ŽĎK A

KRIMI, DILATÁTOR, SUROVOST, ŠAMSTR,
DALEKOHLEDY, DETEKTIVKA, VRTAT, ČTVRTĚ,
REDAKTORKA, RYZÁK, ŽAKET, TRAKTORISTKA, UDĚLIT,
NAKUPIT, KOMPAŇON, OBRNA, VLNKA, VYJÍŽĎKA,
DOTEK, OTEKLINY, LETCI, BOXER, BAKTERIOLÝZA,
ROTNÝ, ZAINTERESOVATI, LORDI, ASIAT, DRACI,
PRORAZIT, TELEPAT, STLAČOVAT, FLUTTER, VYMĚŘIT,
STLÁT, ARTUŠ, ANASTOMÓZA, ZÁVAN, PNEUMATIKY,
SITUACE, FLIRT, VRATA, NEONY, ÚKROKY, RAMPY,
UTKÁNÍ, OBSERVATOŘE, HODNOSTI, SPOLUPRACOVATI,
KMENT, SEKÁČ, BĚŽKY, SÁPAT, KLEPY, LETKIS, ÚSMĚV,
SENDVIČ, MARCELA
Aktivitu pro děti připravil Zábavný křesťanský měsíčník Nezbeda.
www.casopisnezbeda.cz

Připravil křesťanský křižovkářský magazín Šalamounky
www.salamounky.webnode.cz
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ČERVENEC—SRPEN 2020
hudba

filmy zábava

relax

nově opravené a zpřístupněné zahrady Petrov 1, Brno
mladez.biskupstvi.cz
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