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Záštitu nad Nocí kostelů převzali Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR, Ing. Stanislav Juránek, senátor obvodu Brno-město,
JUDr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina,

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Ing. Jaroslav Vymazal, primátor statutárního města Jihlavy, Ing. Petr Buchta, starosta obce Tvarožná, 
Ing. Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany, Jaroslav Diviš, starosta obce Lelekovice, Marie Dobiášová, starostka obce Daňkovice, Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telč, 

MVDr. Pavel Heřman, starosta města Třebíč, Bc. Aleš Jakubec, starosta MČ Brno-Tuřany, Ing. Kateřina Jetelinová, starostka obce Vranov u Brna, 
MUDr. Zbyšek Kaššai, starosta města Znojmo, Ing. Ivan Kopečný, starosta MČ Brno-Královo Pole, Mgr. Vladimír Korek, starosta městyse Višňové, 

Ing. Josef Mikulášek, starosta městyse Sloup, Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí, Jiří Nechvíle, starosta obce Šebrov-Kateřina, 
František Novotný, starosta městyse Křtiny, Michal Ordoš, starosta městyse Troskotovice, Petra Slámová, starostka obce Ořechov, 

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse Jedovnice, Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed, Ing. Lubomír Toufar, starosta města Blansko, 
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města Kunštát.

Bazilika sv. Prokopa a Panny Marie

Nedělní bohoslužby: 7:00, 10:00

Historie je spjata s historií třebíč-
ského benediktinského kláštera. 
Předchůdkyní baziliky byla kaple 
svatého Benedikta, která vznik-
la v r. 1104. O pět let později měl 
klášter vlastní kostel. V kryptě  
tohoto kostela byl r. 1112 po-
chován kníže Litold Znojemský 

a r. 1115 i Oldřich Brněnský, zakladatelé kláštera. V polovině 
13. století byl přebudován v pevnost, klášterní hrad. Přestavba 
dala vzniknout dnešní bazilice.

17:50-18:00 Zvony svolávají do kostelů
Zahájení Noci kostelů v Třebíči.  

18:00-18:45 Po stopách středověkých kameníků - 
 výtvarná dílna pro děti

Pojďte si zahrát na mistry kameníky a zkuste si vytvořit své 
vlastní rozetové okno.

18:00-22:40 Po stopách svatých Cyrila a Metoděje - 
 výstava

Obrazy a mozaiky studentů Katolického gymnázia Třebíč v kryp-
tě vytvořené k výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu 
před 1150 lety.  

18:45 -19:45 Popelka nazaretská - hudebně-literární 
 pásmo o Panně Marii

Zpracování básnické sbírky Václava Renče v podání studentů 
Katolického gymnázia Třebíč. 

19:45 21:00 Světlo a stín jako nezbytná součást 
 středověkých kostelů - výtvarný happening

Příležitost pro všechny bez ohledu na věk, kteří se chtějí stát 
na chvíli středověkými architekty.  

20:15-20:45 Bazilika a farnost včera a dnes
Promítání fotografií z historie i současnosti farnosti s komentá-
řem pana faráře. 

21:00-21:35 Coruscante - duchovní koncert pěveckého
  sboru

Bližší poznání skupinky mladých zpěváků pod vedením Anny 
Kolaříkové, DiS.

21:45-22:15 Bůh stvořil světlo a nazval ho dnem
Prožijte postupné rozsvícení celé baziliky se čtením biblických 
textů a s varhanní improvizací Mgr. Marka Buše.

22:45-23:00 Závěrečná modlitba za město v kryptě
 baziliky

Modlitebna Církve českosloven-
ské husitské v Třebíči se nachází 
v původní Přední synagoze v židov-
ském městě na Tichém náměstí. 
Dnešní novogotická úprava barok-
ní stavby pochází z let 1856 - 1857. 
Pro židovskou obec sloužila až 
do 2. světové války. V r. 1954 byla 

synagoga přestavěna podle projektu architekta Máčela pro potře-
by sboru Církve československé husitské. Pravidelné bohoslužby 
se zde konají každou neděli ve 14.00. 

19:00-23:00 Otevřený kostel pro vás
Prohlídka s komentářem. 

20:00 400 let Bible kralické
Přednáška.

21:00 Čtení úryvků z Bible kralické
22:00 Čtení úryvků z Bible kralické

Kostel byl založen kolem poloviny 13. sto-
letí opatem Martinem. Po r. 1335 se za-
čaly stavět městské hradby, včetně 75 m 
vysoké městské věže. V r. 1502 nechal Vi-
lém z Pernštejna přestavět kostel a z této 
doby existují dveře u sakristie, klenby, 
chodby a další věci. V r. 1628 získal kostel 
katolického faráře. Byly opraveny varha-
ny, zřízeny boční oltáře a postavena fara. 
Po r. 1707 byly uskutečněny barokní úpra-
vy, zvětšena boční kaple sv. Anny a sv. Jo-

sefa a za dalších devět let byl stržen kůr a kostel byl propojen 
s městskou věží. V r. 1905 byla okna nahrazena kovovými a pro-

raženy světlíky.

17:50-17:55 Zvonění
Zvony svolávají na Noc kostelů každého člověka dobré vůle. 

18:00-18:30 Slavnostní koncert k zahájení Noci kostelů 
Slavnostní zahájení zpěvem a varhanami (MgA. Jana Jedličková, 
Anna Kolaříková, DiS.  

18:00-18:30 Co dělá farář celý (tý)den? - učebna v kostele 
Program pro děti v učebně kostela, aby si rodiče mohli poslech-
nout koncert.  

18:00-24:00 Něco z historie sousoší 
 sv. Cyrila a Metoděje v Třebíči 

Nástěnka v kostele.   
18:30-19:30 Čas modlitby ve velesvatyni za oponou 

Dům Boží, dům modlitby, modliteb není nikdy dost - vložte 
lístek, za koho se chcete pomodlit.  

18:30-23:00 Čajovna - na faře v klubnovně Zrychli
V klubovně Zrychli na faře. Posezení u čaje, hry, hlasování pro 
naše varhany.   

18:30-23:00 Prohlídka věže a z věže - bezplatně 
S možností zakoupit si Svatomartinské oplatky.  

18:30-21:30 Farní kavárna aneb když si nemáš s kým
  popovídat - klubovna Spomal na faře 

V klubovně Spomal na faře. Vchod přes garáž u fary - možnost 
posedět a popovídat či naslouchat u čaje nebo u kávy. 

18:30 23:00 Místnost pod věži - razítka, programy, 
 informace 

Možnost zakoupit si puzzle betléma, třebíčského kostela, Svato-
martinských oplatků.  

18:30 19:30 Co bylo před 1150 lety? Věděli to 
 Cyril s Metodějem? - klubovna v kostele 

Presentace v klubovně kostela pro starší žáky i dospělé. Promí-
tání ze života svatých bratří ze Soluně.  

19:30 20:30 Co nám vzali, to nám dali? - 
 klubovna v kostele 

Presentace v klubovně kostela z restitučního dne Brněnské 
diecéze.  

19:30 20:30 Co dělá farář celý (tý)den? - učebna v kostele 
Program pro děti v učebně kostela.  

20:00 20:30 Zářící koncert - Coruscante 
Sbor Coruscante (= španělsky zářící) je skupinka mladých zpěvá-
ků z Třebíče - nenechte si ujít příležitost je poznat více. 

20:30 21:25 Koncert Svatomartinského sboru 
Dobrá duchovní hudba živě interpretována má povznášející 
účinek.  

20:30 21:30 Co bylo před 1150 lety? Věděli to 
 Cyril s Metodějem? - klubovna v kostele 

Presentace v klubovně kostela pro starší žáky i dospělé. Promí-
tání ze života svatých bratří ze Soluně.  

21:30 22:00 Prohlídka kostela 
Kdyby kameny mohly mluvit…Stačí, když mluví J.P.  

22:00 22:25 Varhanní koncert 
Naposled nám varhany zahrají na Noci kostelů - za rok bude 
oprava v plném proudu.   

22:30 23:30 Co nám vzali, to nám dali? - 
 klubovna v kostele 

Presentace v klubovně kostela z restitučního dne Brněnské 
diecéze. 

POUTNICKÝ PAS
Prostor pro razítka při návštěvě jednotlivých kostelů

Přední synagoga

Nedělní bohoslužba: 14:00

Kostel sv. Martina

Nedělní bohoslužby: 7:55, 10:35, 18:00

Milí přátelé,
 v letošním roce prožijeme již jubilejní pátý 
ročník Noci kostelů. Za tu dobu našla akce 
tisíce příznivců, kteří každoročně očekávají 
příležitost vstoupit do ztemnělého kostela 
zvoucího k návštěvě. Také letos budou v celé 
České republice zapojeny do Noci kostelů 
stovky chrámů s nabídkou více než sedmi ti-
síc duchovních a kulturních programů.

Návštěva kostela nemusí být jen nahlédnutím do posvátných prostor, je 
také nabídkou k setkávání. Prostřednictvím rozhovorů, hudby, modlit-
by a atmosféry laskavého přijetí může každý prožít často i velice inten-
zivní životní zážitek.
 Cílem Noci kostelů není překonávat rekordy v návštěvnosti. Usiluje-
me o to, aby byly připravované programy hodnotné a aby si návštěvníci 
domů neodnášeli jen vzpomínku na nádheru umělecké výzdoby kostelů.
Letošní Noci kostelů bude v Brně předcházet tématická konference, 
která má pomoci k ke vzájemnému obohacení organizátorů a nabídnout 
jim inspirace pro další ročníky.
 A připojuji opět své hluboké přání, aby noc, kterou prožijeme v kostele, 
prozářila všechny temnoty našich srdcí a ukázala i jiný rozměr života.

 Mons. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Vážení a milí přátelé,

velmi mě těší, že se právě Noc kostelů stala 
již tradiční a hojně navštěvovanou kulturní 
akcí i v celé ČR. Letošní jubilejní pátý ročník 
je toho důkazem. Křesťanské památky si jistě 
naši pozornost zaslouží a tento neobvyklý 
způsob nezávazného setkání s křesťanstvím 
nám navíc umožňuje nejen prohlédnout si 

místa běžně skryta, ale připraven je i poutavý doprovodný program.
Kromě vystoupání na kostelní věže,nahlédnutí do kostelních sakristií 
i klášterních zahrad jsou pro všechny připraveny komentované prohlíd-
ky, výstavy, workshopy či koncerty. Ty umějí ukázat křesťanské stavby 
v trochu jiném světle a přilákat i návštěvníky, kteří by dveře kostelů 
a modliteben v průběhu roku neotevřeli.
Rád jsem i letos nad Nocí kostelů převzal záštitu. Přijměte prosím po-
zvání na květnovou návštěvu církevních staveb v Kraji Vysočina. Spo-
lečně můžeme ocenit úsilí organizátorů, nahlédnout do tajemných pro-
stor, ale především se potkat a sdílet duchovní hodnoty. Věřím, že účast 
na této akci bude pro Vás nevšedním zážitkem.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Záštitu nad Nocí kostelů převzali Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR, Ing. Stanislav Juránek, senátor obvodu Brno-město,
JUDr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina,

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Ing. Jaroslav Vymazal, primátor statutárního města Jihlavy, Ing. Petr Buchta, starosta obce Tvarožná, 
Ing. Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany, Jaroslav Diviš, starosta obce Lelekovice, Marie Dobiášová, starostka obce Daňkovice, Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telč, 

MVDr. Pavel Heřman, starosta města Třebíč, Bc. Aleš Jakubec, starosta MČ Brno-Tuřany, Ing. Kateřina Jetelinová, starostka obce Vranov u Brna, 
MUDr. Zbyšek Kaššai, starosta města Znojmo, Ing. Ivan Kopečný, starosta MČ Brno-Královo Pole, Mgr. Vladimír Korek, starosta městyse Višňové, 

Ing. Josef Mikulášek, starosta městyse Sloup, Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí, Jiří Nechvíle, starosta obce Šebrov-Kateřina, 
František Novotný, starosta městyse Křtiny, Michal Ordoš, starosta městyse Troskotovice, Petra Slámová, starostka obce Ořechov, 

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse Jedovnice, Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed, Ing. Lubomír Toufar, starosta města Blansko, 
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města Kunštát.

Adventní dům Jungmannova 16
Sobotní bohoslužba: 10:00
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22:30-22:55 Prohlídka varhan - kůr kostela
Naposled se podíváme do starých varhan.  

23:00-23:45 Modlíme se písní - zpíváme s mladými 
Při dobré modlitbě se starosti rozplynou jako sníh na slunci.  

23:45-24:00 Modlitba za město a za naše rodiny
Kdo poznává Boha, stále mu děkuje a prosí ho.  

00:00-00:00 Konec Noci kostelů a začátek nového dne
Pán Bůh se postará.  V
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Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

Bohoslužby: každou první sobotu v 8:00

Chrám sv. Václava a Ludmily
Nedělní bohoslužba: 9:00

Kostel je poprvé písemně zmíněn 
k roku 1468. V druhé třetině 16.sto-
letí byl kostel přestavěn v rene-
sančním duchu, což dokazuje nejen 
renesanční sgrafito,ale i renesanč-
ní náhrobní epitaf na levé straně 
severní venkovní stěny. V této době 
byl u kostela nově založen hřbitov, 
neboť stávající u kostela sv. Marti-
na už nedostačoval. V letech 1671-
7 byl kostel opraven a opatřen no-

vou barokní omítkou. Během pozdějších let byl kostel opravován, 
stavebně se však již nezměnil. Poslední celková obnova kostela 
byla uskutečněna v letech 1997 - 2004. 

20:00-20:50 Večer chval
Chvála Boha osvobozuje člověka od pozemských starostí,  
rozvazuje spoutané a vede ho k setkání s Všemohoucím.  

21:00-21:50 Večer chval
Chvála Boha osvobozuje člověka od pozemských starostí,  
rozvazuje spoutané a vede ho k setkání s Všemohoucím. 

Pravoslavný chrám byl postavený v le-
tech 1939-1940 známým stavitelem 
pravoslavných chrámů, archimandritou 
Andrejem (Vsevolodem Kolomackým). 
Chrám křížového půdorysu postave-
ný v ruském stylu. Na severní straně,  
nad vstupní častí, se nachází otevřená 
zvonice, opatřená věžičkou s křížem. Celá 
stavba je zakončená větší, pozlacenou ko-
pulí s osmikonečným křížem.

17:50-18:00 Zahájení - Hlas zvonů
Zvonění na věži kostela. 

18:00-22:00  Vstupte do chrámu
Prohlídka s komentářem.

19:30-20:00 Výroční příchod sv. Cyrila a Metoděje
Přednáška.
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Kostel Českobratrské církve 
evangelické  Nedělní bohoslužba: 8:30

Kostel byl postaven v r. 1910. 
Podle reformované tradice je 
ústředním místem v kostele  
kazatelna a stůl Páně. Varhany  
pocházejí z r. 1849. Nad vchodem 
je umístěn znak církve: Kalich 
na Bibli. 

15:30-16:15 Ekumenická bohoslužba - Myslibořice 
18:00-18:15 Zahájení - modlitba za město 
18:15-19:00 Rozpomínání

Rozpomínati se budeš na všecku cestu, kterouž tě vedl Hos-
podin, Bůh tvůj (Dt 8, 2). Povídání faráře J. Trusiny - o církvi 
a o Bibli kralické. 

19:15-19:45 Prozpěvování
Když plésají spravedliví, velmi to pěkně sluší (Př 28, 12) Kytary, 
housle, basa...  

V domě se nachází modlitebna Církve 
adventistů sedmého dne. Sborová se-
tkání se konají každou sobotu a jsou 
složeny se studia Bible, kázání a spo-
lečných modliteb.
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19:00-21:00 Otevřený Adventní dům pro vás
Prohlídka a setkání se členy Církve adventistů. 

20:00-20:30 Proč se dobrým lidem dějí zlé věci
Přednáška ThB. Jana Majera, duchovního Církve adventistů.

20:00-20:45 Diakonie-partnerské středisko-
 Domov v Myslibořicích

Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou; Hospodin Bůh můj osvěcuje 
temnosti mé (Ž 18, 28). Výroba svíček, pletení košíků.  

21:15-22:00 Varhany (Jitka Katovská)
Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě (Ž 37, 7). 

22:15-00:00 Promítání dokumentárního filmu- 
 Ilegální máma

 I zdaliž se může zapomenouti žena nad nemluvňátkem svým? 
(Iz 49, 15) Film o matkách, které opustily své děti. 

POUTNICKÝ PAS
Prostor pro razítka při návštěvě jednotlivých kostelů
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