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 Noc kostelů se v České republice uskuteční již popáté, plzeňská diecéze patřila k průkopníkům této akce. Loni přišlo na Noc kostelů v 
této diecézi na 16 tisíc lidí, nejvíce v Plzni. Letos se tu do akce zapojí 118 kostelů a modliteben. 

 PLZEŇ Letní kino za kostelem, ochutnávka mešních vín či prohlídka běžně nepřístupné katedrální klenotnice. To jsou některá z lákadel, 
které nabídne letošní Noc kostelů. V plzeňské diecézi se 24. května otevřou dveře 118 kostelů a modliteben, zhruba pětina z nich se 
běžně veřejnosti neotevírá. Ve stejný den se koná i Muzejní noc. 

"Loni jsme měli přihlášených kostelů ještě o něco více, 126," sdělila pracovnice Biskupství plzeňského Majka Lachmanová s tím, že v 
plzeňské diecézi, pod níž patří také Karlovarský kraj a část Středočeského kraje, dosáhla návštěvnost 16 tisíc lidí. Biskupství se snaží 
každý rok připravit něco nového. V Plzni se mohou děti těšit na zbrusu nové pexeso, na němž se prezentuje 32 kostelů. Stejně jako loni 
ti, kteří během akce navštíví minimálně deset kostelů, obdrží Certifikát poutníka. 

Každý kostel si pak připravil zajímavý program. "Třeba v katedrále svatého Bartoloměje budou moct lidé navštívit půdu kostela, která 
nese ještě středověké prvky. Večer se vůbec poprvé zpřístupní prostor klenotnice nad sakristií, kde se bude prezentovat starobylý 
nábytek," uvedl Krzysztof Dedek z plzeňského biskupství. 

Za zmínku stojí také zpřístupnění podzemí kostelíku U Ježíška, otevření kaple Povýšení svatého Kříže v Křimicích nebo věže v Nejdku. 
Raritou budou také kostely v Břasích s ochutnávkou mešních vín, rocková hudba v Krajkové, rozjímání s bylinkovým čajem na panství 
Rochlov nebo noční putování s loučemi po hřbitově v Dýšině. 

"Minimálně dvacet procent kostelíků nebo modliteben je běžně nepřístupných," konstatovala Lachmanová s tím, že dlouhodobě 
uzavřené kostely budou k vidění například na Manětínsku, Sokolovsku a Chebsku, konkrétně třeba v Ostrovci, Velečíně či Skocích. 

Ani letos v programu nechybí koncerty, workshopy či divadelní představení. V netradičních časech se otevřou v pátek také muzejní 
expozice. V hlavní budově Západočeského muzea v Plzni mohou lidé zhlédnout dva nové expoziční celky Archeologie a Historie, 
lákadlem pro vaše děti bude výstava trojrozměrných modelů v životní velikosti "Giganti doby ledové", která bude přístupná za 
zvýhodněné vstupné. 

V prostorách zbrojnice si budou moct lidé "osahat" repliky chladných a palných zbraní z období Třicetileté války. 

Národopisné muzeum Plzeňska připravilo tvůrčí dílnu nazvanou "Svět starých portrétních fotografií", Muzeum loutek pohádku Zlatá husa 
v podání souboru Buchty a loutky a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vystoupení souboru Vox Imperfecta. 

Letošní Muzejní noc se uskuteční také v řadě dalších kulturních organizací, například v Západočeské galerii v Plzni, Pivovarském 
muzeum, Plzeňském historickém podzemí či v Galerii města Plzně. 

PROGRAM Noc kostelů 

 Katedrála svatého Bartoloměje 20.45-23.45 Zákulisní prostory -katedrální klenotnice -komentované prohlídky Kostel svatého Martina a 
Prokopa, Plzeň 19.15 koncert Touch of Gospel Kostelík U Ježíška, Plzeň 17.00-18.45 Do podzemí U Ježíška - individuální prohlídky 
kostela, přístup do krypty v podzemí kostela Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy, Dýšina 22.45 Noční putování s loučemi po 
hřbitově Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně 22.00-24.00 letní kino za kostelem Kostel sv. Víta Dobřany Za 
kostelem bude otevřena Svatovítská čajovna a kavárna Kostel svatého Vavřince, Stupno 20.00-21.30 ochutnávka mešních vín Kostel sv. 
Petra a Pavla, Krajková 20.00-20.20 rockové pohlazení Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Rochlov u Nýřan 18.00-22.00 
zámecké prohlídky při svíčkách a s bylinkovým čajem Kompletní program na www.nockostelu.cz, informace o Muzejní noci na 
www.muzejninoc.cz. 

 "Minimálně dvacet procent kostelíků je běžně nepřístupných." Majka Lachmanová Biskupství plzeňské 

 Foto: Noc kostelů Veřejnosti se v pátek otevře i kostel Nanebevzetí Panny Marie na tachovském náměstí. 

Foto: Ladislav Němec, MAFRA   Mutace - Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 


