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 Sokolovsko – Mnohé kostely a kostelíčky napříč církvemi se v pátek 24. května otevřou v celé České republice. Nejinak tomu bude i na 
Sokolovsku, kde se k mezinárodní akci Noc kostelů připojí Chodov, Sokolov, Kynšperk nad Ohří i Krajková. Lidé tak mají možnost 
mimořádně vkročit do prostor, které v kostelech bývají během roku normálně veřejnosti nepřístupné. V Krajkové se zájemci podívají do 
kostela sv. Petra a Pavla, kde od 16 hodin začne prohlídka věže a rozezní se zvony. V 16.30 dojde ke slavnostnímu zahájení, kdy se 
slova ujmou Alexandra Pokorná a farář P. Petr Bauchner. Následovat bude koncert dětského pěveckého sboru ZŠ Krajková. V 18 hodin 
je na programu přednáška o historii Krajkové, kostela sv. Petra a Pavla a okolí. Vykládat bude Petr Rojík. Ve 20 hodin dostane prostor 
rocková muzika v podání Martina Čarného a Petra Rokůska. Po nich vystoupí skupina REST. 

V Kynšperku nad Ohří se lidem otevře evangelický kostel Vykupitele. V 17 hodin zde začnou workshopy pro děti a rodiče. Kdo bude 
chtít, bude moci v 18.30 hodin vystoupat do věže a pokochat se výhledem na město. Také tady se rozezvučí kostelní zvon. V 19.15 si 
pak příchozí vyslechnou křesťanskou hudbu. Prohlídky kostela postupně potrvají až do 22 hodin. Akci završí troubení z věže. Koho 
zajímá architektura, může si prohlédnout vystavené plány kostela. Historii a současnost sboru připomene výstava fotek a multimediální 
prezentace. V Sokolově se lidé v rámci Noci kostelů budou moci například od 21 hodin zúčastnit prohlídky hrobky Nosticů v klášterním 
kostele sv. Antonína Paduánského. 

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů Lange Nacht der 
Kirchen. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční 
program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a 
tak se již v následujícím roce konala v celé naší zemi. 

 


