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V brněnské diecézi se otevře 170 chrámů a řada věží i krypt  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: FOTO ve Fotobance; AUDIO 
 
 
    Brno 21. května (ČTK) - Na 170 chrámů i obvykle nepřístupné věže či krypty se 
návštěvníkům otevřou při páteční Noci kostelů v brněnské diecézi. Doprovodný program 
tentokrát akcentuje 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
Pořadatelé z devíti církví chtějí také poukázat na společenskou a kulturní hodnotu kostelů a 
nabídnout široké veřejnosti možnost nenuceného seznámení s křesťanstvím.  
    Noc kostelů se v brněnské diecézi koná popáté, počet zapojených chrámů stoupá. "Nejde 
o trhání rekordů, ale je potěšující, že roste počet lidí, kteří se rozhodnou strávit večer v 
kostelích, modlitebnách a kteří jsou zvědaví na mnoho věcí. Někdo na architekturu, někdo na 
výtvarné umění, většina z nich ale má i tu zvědavost, co vlastně dělají ti lidé v kostelech, jak 
to tam vypadá," uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.  
    Ve většině kostelů připravili farníci různorodý program, třeba divadelní představení, 
koncerty nebo komentované prohlídky. Mnohde se rozhodli zpřístupnit místa, která jinak 
zůstávají uzavřená, například věže. Lidé tak vystoupají například na 96 metrů vysokou věž 
kostela svatého Jakuba, která je dominantou Brna. Schodiště ve tvaru dvojité šroubovice 
vede až ke zvonům. Otevřou se také věže katedrály na Petrově, kostelů v Sebranicích u 
Boskovic, Sokolnicích na Brněnsku nebo Znojmě-Louce.  
    Noc kostelů přinese také vzácnou příležitost prohlédnout si hrobku Lichtenštejnů ve 
Vranově u Brna před její opravou. "Hrobka je zatím ve zuboženém stavu, ale doufejme, že 
příští nebo přespříští rok bude zrestaurovaná a stane se krásnou ukázkou toho, co 
Lichtenštejnové na Moravě zanechali," uvedl farář vranovského poutního kostela Karel 
Hanslík. Poprvé se veřejnosti otevře také centrální krypta pod kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie ve Šlapanicích u Brna.  
    Turisté, kteří tráví poslední květnový víkend v okolí Pálavy a Pavlovských vrchů, mohou v 
pátek večer vyrazit na výlet po okolních kostelech. Otevřená až do půlnoci zůstane také kaple 
svatého Šebestiána na Svatém kopečku v Mikulově. Přesný program najdou zájemci na 
webových stránkách www.nockostelu.cz nebo v programové brožuře, dostupné ve většině 
chrámů a modliteben.  
    Jan Tomandl dr   
 


