
       
 
    
 
 
 

 

PŘIHLÁŠENÍ KOSTELA 
 

DO NOCI KOSTELŮ 28. 5. 2010 
 

Je třeba  

 

1. respektovat CÍLE a TEZE,  

    (viz níže nebo na www.nockostelu.cz/informace) 

 

2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM, 

 

3. duchovním správcem nahlásit nejbližšímu koordinátorovi: 

• NÁZEV KOSTELA A OBEC 

• KONTAKT NA EDITORA programu (jméno a email)            

(editor se stará  o editaci programu a informací o kostele                

na  www.nockostelu.cz). 

 

Koordinátoři: 

OBLAST KOORDINÁTOR E-MAIL 

Hradec Králové ICLic. Karel Moravec Moravec@diecezehk.cz 

Litom ěřice Bc. Dagmar Pelcová, DiS. pelcova@dltm.cz 

Plzeň Marie Lachmanová lachmanova@bip.cz 

Praha Mgr. Kristina Polá čková polackova@apha.cz 

Brno Mgr. Zlata Sou čková souckova@nockostelu.cz   

Olomouc Mgr. Pavel Mlé čka mleckap@arcibol.cz 

Ostrava-Opava Ond řej Rozkopal nockostelu@doo.cz 
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CÍLE 

 
Představení křesťanství  

 
Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 

 
Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. 

Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev,  
víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet,  

ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost  
v souvislosti s církví. 

 
Prostor setkání 

 
Noc kostelů vytváří prostor pro setkání. 

 
V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím 

prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, …  
 

Nízkoprahově 
 

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. 
 

Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev   
či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst  

a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost. 
 

Společenský a kulturní dosah 
 

Vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. 
 

Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel  
a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.  

 
Přesah noci 

 
Na Noc kostelů navazuje další nabídka. 

 
Noc kostelů nemá být jednorázovou akcí, která končí úderem půlnoci.  

Nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje možnost celoroční 
návaznosti. Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci kostelů,  by měli dostat další příležitost.  
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TEZE 
 

Ekumenicky 
 

Noc kostelů bude prezentovat významné rysy křesťanských církví. 
 

Noc kostelů umožní návštěvníkům prožít rozmanitost křesťanských církví  
a náboženského vyjadřování. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní  

křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví. 
 

Zdarma  
 

Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma. 
 

Je možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších 
programů probíhajících během Noci kostelů. 

 
Příležitost k růstu 

 
Noc kostelů vytváří příležitost k růstu. 

 
Noc kostelů je otevřena všem dalším farnostem, sborům, církevním obcím, řádům a křesťanským 

církevním společenstvím, která se mohou připojit a tak dát této akci příležitost rozrůst se na širší úroveň 
a stát se v budoucnu nedílnou součástí  

života křesťanských církví u nás a ve světě. 
 

Dobrovolně 
 

Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších 
křesťanských církevních společenství  
(dále jen křesťanská společenství). 

 
Je na jednotlivých křesťanských společenstvích, zda se chtějí otevřením kostela či svým programem 

připojit k Noci kostelů. 
 

Zapojení místního společenství 
 

Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých společenství. 
 

Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství.  
To zaručuje tvořivost a zároveň prezentuje celou šíři křesťanského života a kultury, neboť programy 

odpovídají charakteru jednotlivých společenství. 
 

Motivace a rozvoj lidí 
 

Noc kostelů předpokládá rozvinutí schopností a dovedností organizátorů   
a jejich motivaci. 

 
Před Nocí kostelů budou vytvořeny příležitosti k získání informací důležitých pro rozvinutí schopností a 

dovedností organizátorů a jejich motivaci. K tomu mohou pomoci informační setkání, semináře, kurzy a 
osobní kontakty.  

 
Koordinace 

 
Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem. Úkol zajistit koordinaci 

Noci kostelů přijalo biskupství. 
 

Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České i Rakouské republice. 
Biskupství je koordinátorem Noci kostelů. V součinnosti  se zapojenými křesťanskými společenstvími 

zajišťuje společnou propagaci akce a vzájemnou návaznost jednotlivých programů. 


