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 Přibyslav – Předposlední květnový pátek (tj. 24. 5. 2013) se v Přibyslavi uskuteční další ročník celorepublikového projektu Noc 
kostelů, jehož ústřední myšlenkou je umožnit zájemcům seznámit se s křesťanstvím, představit nejrůznější sakrální stavby 
pomocí programů, ve kterých může každý návštěvník nalézt zajímavé a poučné informace. Jedná se tedy o jedinečné propojení 
života farnosti a občanského soužití. Kostel, modlitebna, kaple jsou místem setkávání nás všech! Letošní ročník Noci kostelů 
2013 je pořádán ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě, 
Kulturním zařízením města Přibyslav a navazuje na minulý zdařilý program, jehož součástí byly přednáška dr. Sadílka o Svaté 
zemi, slavnostní otevření opravené gotické věže či vynikající vystoupení brodského sboru Čestmír. Začátek letošního ročníku 
Noci kostelů je stanoven na 20. hodinu ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi a zahájí ho hudebním 
vystoupením děti a mládež z místní farnosti. O půl hodiny později (ve 20:30) povede komentovanou prohlídku kostela Bc. Aleš 
Veselý, člen Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, jenž se aktivně zajímá o historii přibyslavského kostela. Bude tak 
možno slyšet známé i neznámé informace z historie kostela, které jistě obohatí přítomné návštěvníky. Instalovaná výstava 
umožní zhlédnout některé zajímavé dokumenty, fotografie, písemnosti mající spojitost s chrámem. Tyto dokumenty budou 
veřejnosti představeny jen pro účely Noci kostelů 2013! Po skončení této přednášky, zhruba od 21:30, lze absolvovat noční 
výstup na gotickou dominantu města – přibyslavskou věž, ze které se nabízí jedinečný pohled Město Přibyslav a okolí. 
Průvodcovská služba z řad místních skautů Vás stručně a poutavě seznámí s historií této věže, bude Vám též představeno i 
několik zajímavostí souvisejících se starobylou věží. Noční výstup na věž bude umožněn až do 24 hodin. 

 


