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 DESÍTKY PAMÁTEK BUDOU MÍT OTEVŘENO AŽ DO NOCI 

 NOVOJIČÍNSKO / Tak jako už několikátý rok po sobě, i letos se památky po celé republice spojí a otevřou své brány netradičně 
navečer. K prohlídce budou 24. května lákat především kostely, ale pestrý program připravila na tento den i některá muzea. 
Současně se totiž uskuteční dvě akce: Noc kostelů a Slezská muzejní noc. 

Několik slezských muzeí a další kulturních institucí spojí letos síly už počtvrté. Největší zájem se bude soustředit do Opavy, jejíž 
historické skvosty lákají davy návštěvníků každým rokem, stranou ale nezůstanou ani památky na Novojičínsku. 

Ke Slezské muzejní noci se i letos připojí například vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder. Mlynařina se tam předává z 
generace na generaci už po několik staletí a současní majitelé mlýnu o jeho historii dokážou poutavě vyprávět. Na 
komentovanou prohlídku areálu s ochutnávkou mlynářových a mlynářčiných specialit mohou zájemci vyrazit od 16 hodin. 
Zábavný program čeká také děti. "V osm hodin večer začne komentovaná prohlídka, kdy budou pomocí lucerniček hledat 
hastrmana. Poté budeme s dětmi po náhoně pouštět dřevěné lodičky," přibližuje program spolumajitel mlýna Jaroslav Král. 

Komentované prohlídky expozic v tento den nabídne i Muzeum Oderska, a to v 18, 20 a 22 hodin. 

K návštěvě zvou i památky ve Fulneku. V kostele svatého Josefa začíná ve 20 hodin beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou a v 
Památníku J. A. Komenského se v 17 hodin koná vernisáž výstavy O životě a díle D. A. Jablonského. 

Stejně dlouhou tradici jako Slezská muzejní noc má v Moravskoslezském kraji i Noc kostelů. Večer 24. května se tak i letos na 
mnoha místech otevřou dveře kostelů a modliteben napříč církvemi a v noční atmosféře nabídnou hudební a umělecké zážitky. 
Na Novojičínsku jich bude otevřeno pětadvacet, zapojí se ale i zámek v Bílovci. "Program bude hodně bohatý. Spojili jsme Noc 
kostelu s Nocí muzeí," říká kastelán zámku Eduard Valeš, který bude od 17 hodin návštěvníky provázet zámeckou kaplí svatého 
Hyacinta. Ostatní program pak bude v režii učitelů a profesorů bíloveckých škol. 

Čas akcí se u jednotlivých kostelů liší, zpravidla jsou otevřeny od 18 do 22 hodin, některé ale i déle. Více informací najdete na 
www.nockostelu. cz. 
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 POZVÁNKA 

 ÚSTECKO / Jedenáct kostelů se otevře veřejnosti 24. května v rámci každoroční akce Noc kostelů. Mezi volně přístupnými bude 
kostel v Čeřeništi, Homoli u Panny, Libouchci, Svádově, Tisé, Valtířově či Zubrnicích. V samotném Ústí mohou v nočních 
hodinách nakouknout návštěvníci do kostela Nanebevzetí Panny Marie či kostela Apoštola Pavla (Červený kostel). 

 Mutace - 5+2 dny - Ústecko 
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 BEROUNSKO 

 KNoci kostelů se opět připojí i berounské církve. Dne 24. května bude otevřen katolický kostel sv. Jakuba na Husově náměstí. 
Od 20 se zde koná moderovaný rozhovor s knězem, ve 20:30 začne varhanní půlhodinka. Komentovaná prohlídka následuje od 
21:15. Otevřena bude od 18 do 22 hodin i evangelická modlitebna na Husově náměstí. Noc kostelů nabízí možnost nezávazného 
přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Akce je oblíbená u široké veřejnosti. 
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Mladá Boleslav – Ekumenickou bohoslužbou v kostele sv. Havla v 18 hodin započne boleslavská Noc kostelů, které se zúčastní 
půltucet církevních organizací. Své brány otevře kostel Nanebevzetí Panny Marie i modlitebny a jejich návštěvníci budou moci 
opět sbírat razítka do poutnického průkazu. Akce skončí úderem půlnoci. 
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 Ta se k ekumenickému projektu, který zdarma zpřístupňuje církevní objekty a v nich pořádá doprovodné programy, připojuje 
už počtvrté 

 Severní Čechy – Litoměřická diecéze se i letos připojuje k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů. Akce, jejímž 
mediálním partnerem je Deník, bude probíhat v pátek 24. května od večerních hodin do půlnoci. Vtéto době budou na území 
litoměřické diecéze pro veřejnost zdarma zpřístupněny téměř dvě stovky církevních objektů. Návštěvníci se mohou těšit na 
zajímavé doprovodné programy, které v nich budou probíhat. 

K 16. květnu bylo k Noci kostelů přihlášeno 185 církevních objektů, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, tj. na území 
Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Z nich je 142 kostelů a kaplí katolické církve. 

Noc kostelů je ekumenický projekt, tzn. že se do něj spolu s Římskokatolickou církví zapojují i další církve. Motto letošního 
ročníku zní: "Potom užnebudedenani noc, alevčase večera bude světlo." (Zach 14,7) Litoměřická diecéze se k Noci kostelů 
připojuje počtvrté. Akci v litoměřické diecézi i v letošním roce zaštítil svým jménem diecézní biskup Mons. Jan Baxant. Jejím 
cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou pro veřejnost a kostely jako důležitou součást společenského života obce či 
města. 



Litoměřický biskup Jan Baxant poukázal na to, že kostely otevíráme proto, aby se lidí dotklo křesťanské poselství, křesťanské 
hodnoty. "Snad každý člověk z hloubi své duše touží po světle. Vždyť oprávněně označujeme okamžik narození kteréhokoliv 
člověka jako chvíli, kdy "spatřil světlo světa", i když se teprve bude kolem sebe rozhlížet a za pomoci dospělých se učit 
pojmenovávat zcela nové skutečnosti, které nikdy předtím vidět nemohl. Dobře připravená "Noc kostelů" se může stát 
příležitostí pro každého, kdo touží uvidět dosud neznámé, tedy skryté, resp. uzamčené krásy křesťanské kultury a umění. Naše 
křesťanské kostely takových krás ukrývají mnoho. Při "Noci kostelů" se chrámy, svatyně, vzácné křesťanské památky otevírají 
díky ochotným a dobrovolným organizátorům, koordinátorům a pomocníkům, aby ony krásy byly všemi dychtivými zájemci a 
návštěvníky opět spatřeny, obdivovány a současně aby se všichni příchozí přesvědčili též o hodnotách křesťanského života, 
které jsou drahé těm, kteří osobně kostely v noci otevřou a vedle vhodného komentáře o sakrální stavbě podají svou přívětivou 
službou druhým i vlastní křesťanské svědectví. Pevně věřím, že se tak rozšíří světlo poznání i světlo setkání," uvedl v pozdravu k 
Noci kostelů. 

 Několikaměsíční příprava 

 Doprovodné programy stejně jako v minulých letech připravovali dobrovolníci z jednotlivých farností a sborů ve spolupráci s 
místními duchovními již několik měsíců předem, biskupství zajišťuje koordinaci a propagaci akce – včetně financování 
propagačních materiálů. Hlavní koordinátorkou Noci kostelů v litoměřické diecézi je Kristýna Solničková. Finanční příspěvek na 
tvorbu propagačních materiálů poskytlo Ministerstvo kulturyČRa Ústecký kraj (na rozhodnutí kraje Libereckého stále čekáme). 
Záštitu nad akcí rovněž převzal Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a Martina 
Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberce. 

Součástí programů jsou komentované prohlídky, zajímavé přednášky, ukázky, koncerty a programy pro děti, ale i modlitby, čtení 
z Písma, duchovní slovo, besedy o víře, adorace apod. Návštěvníci budou moci přímo na místě oslovit přítomné kněze a zeptat 
se jich na vše, co je zajímá. 

Aktuální přehled církevních objektů otevřených v rámci Noci kostelů 2013 v litoměřické diecézi naleznete na www.nockostelu.cz, 
kam jsou postupně vkládány jednotlivé programy. 

 Poutnické pasy a pexeso zdarma 

 I letos byla vydána brožura s přehledem církevních objektů, otevřených v rámci Noci kostelů na území litoměřické diecéze. Ta 
zároveň návštěvníkům poslouží jako poutnický pas. Dotěchto brožur si mohou nechat otisknout jednotlivá pamětní razítka a za 
určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. Bližší informace na webových stránkách Noci kostelů 
(www.nockostelu.cz) a u pořadatelů. Děti se i letos mohou těšit na pexeso, tentokrát s fotografiemi vybraných kostelů, které se 
nacházejí na území litoměřické diecéze. Jak brožury (poutnické pasy), tak pexeso dostanou návštěvníci zdarma. 

 Stáhněte si program do iPhonu 

 "Litoměřická diecéze se v letošním roce nově zapojuje do programu Noc kostelů pro iPhone, který byl v loňském roce úspěšně 
spuštěn v rámci pražské arcidiecéze. Ten umožní návštěvníkům mít při sobě programy zapojených objektů do Noci kostelů v 
litoměřické diecézi v elektronické podobě. Stačí jen stáhnout si ho zdarma z webové stránkywww. ikostel.cz. Programje v 
současné době aktualizován, ke stažení bude k dispozici přibližně v polovině příštího týdne," říká Kristýna Solničková. 

 Výtvarná a fotografická soutěž 

 Pro návštěvníky Noci kostelů letos pořadatelé vyhlásili dvě soutěže – výtvarnou a fotografickou. Výtvarná soutěž na téma 
"Návrhářem varhan" je určenadětemdo15let. Soutěžíseve třech věkových kategoriích: I. kategorie – děti do 6 let; II. kategorie – 
děti od 7 do 11 let; III. kategorie – děti od 12 do 15 let. Výtvarná technika i zvolený formát jsou libovolné. Výtvarné práce je 
třeba zaslat v termínu od 27. 5. do 5. 7. 2013na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice a obálku 
označit heslem "Soutěž". Na zadní stranuobrázku je třeba připojit tyto informace: jméno, příjmení, věk, adresa, telefonní číslo a 
email. 

Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná "Tvář kostela" aneb exteriér kostela 
objektivem fotoaparátu. Fotografovat se tedy budou kostely zvenčí a z nejlepších snímků těchto staveb bude v příštím roce 
poskládáno další pexeso Noci kostelů. Fotografie je třeba zasílat na email: solnickova@dltm.cz. Tvůrci nejlepších prací v obou 
soutěžích budou odměněni. Tato soutěž probíhá pouze na území litoměřické diecéze. Informace jsou na www.nockostelu. cz, 
www. dltm.cz nebo přímov brožurách – poutnických pasech. 

 Tipy Deníku na pátek 24. května 

Cesta "Za kostelíky na druhém břehu Labe" (organizuje MAS Labské skály: http://www. maslabskeskaly.cz/). Sraz v 16.00 hodin 
u kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Labem – cena dopravy 120 Kč za jednu osobu. Program: kostel sv. Jakuba Staršího 
ve Svádově, kostel sv. Václava ve Valtířově (možnost navštívit Chotkovu hrobku), kostel Panny Marie Pomocnice křesťanům v 
Čeřeništi, kostel Narození sv. Jana Křtitele v Proboštově, kostel sv. Pia v Homoli u Panny (možnost navštívit obecní 
mineralogické muzeum) a kostel sv. Máří Magdalské v Zubrnicích. Akce byla v minulých dvou letech úspěšná, letos proto budou 
pro velký zájem vypraveny dva autobusy. Zájemci se musí předem objednat. P Letošní ročník Noci kostelů v Bělé pod Bezdězem 



je tematicky zaměřen na úctu sv. Janu Nepomuckému u příležitosti 620. výročí jeho mučednické smrti (1393 2013). Po celý 
večer bude možno v sakristii kostela zhlédnout výstavu věnovanou památkám úcty sv. Janu Nepomuckému na 
Mladoboleslavsku. Výstavu připravila správa Římskokatolické farnosti Bělá pod Bezdězem ve spolupráci s pobočkou Muzea 
Mladoboleslavska v Bělé p. B. P Liberec, kostel sv. Antonína Velikého: výstup na věž s poslechem zvonů, Jak to bylo za totáče 
(historie kostela jinak – vyprávění sepsané podle pamětníků), krátké ukázky z hudby v různých liturgických obdobích, půlnoční 
modlitba (návštěvníci jsou zváni k účasti na modlitbě za město, jeho obyvatele, za sebe a své blízké). P LiberecRuprechtice, 
kostel sv. Antonína Paduánského: bohatý program včetně představení farnosti . P LiberecHanychov, kostel sv. Bonifáce: do 
setmění možnost výstupu na věž kostela, poté informační blok o nejvýznamnějších obdobích liturgického roku (advent a vánoční 
doba, postní doba, velikonoční doba) a seznámení se světci a P. Marií. P Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. 
Pomocníků: výstava různých vydání Bible. P Lovosice, kostel sv. Václava: přepisování Bible, seznámení s historií farnosti – 
lovosičtí kněží od 17. století. P Česká Kamenice, děkanský kostel sv. Jakuba Staršího: možnost návštěvy kostelní věže. P 
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána: možnost vystoupat na věž u katedrály . P Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie: po celý 
večer možnost výstupu na věž kostela. P Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje: Prohlídka varhan, zvonů a věže. 

Historie Noci kostelů a litoměřická diecéze: 

V roce 2010, kdy se litoměřická diecéze připojila k projektu Noc kostelů poprvé, bylo v rámci této akce otevřeno celkem 65 
církevních objektů, ve kterých bylo napočítáno na 11 tisíc návštěvnických vstupů. V roce 2011 to bylo 136 objektů s více než 23 
tisíci návštěvnickými vstupy. V loňském roce bylo v litoměřické diecézi během Noci kostelů otevřeno 169 kostelů, kaplí a 
modliteben, napočítáno v nich bylo na 25 tisíc návštěvnických vstupů. Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České 
republiky (na území celého Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a 
okrajově do Karlovarského kraje). Diecézním biskupem je Mons. Mgr. Jan Baxant. 

Foto: MEZI církevními objekty zapojenými do Noci kostelů 2013 jsou i letos ty ve Vtelně a samozřejmě v Litoměřicích. 
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 ČÍSLO DNE 

 Vpátek 24. května se po roce bude opět konat oblíbená Noc kostelů. Akce začíná od podvečerních hodin, trvat bude až do 
půlnoci. V této době budou na území litoměřické diecéze pro veřejnost zdarma zpřístupněny téměř dvě stovky církevních 
objektů. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé doprovodné programy, které v nich budou probíhat. 

 
Noc kostelů otevře ve Zlínském kraji lidem 79 sakrálních objektů 
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 Zlín – Sakrální objekty ve Zlínském kraji se v pátek 24. května znovu otevřou veřejnosti při 5. ročníku akce Noc kostelů. V 
regionu se do ní zapojí šest církví a 79 kostelů, kaplí a modliteben. 

 Cílem akce je otevřít kostel i těm, kteří by do něj jinak nepřišli, řekl dnes ČTK mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka. 
Loni se v kraji do akce zapojilo 75 objektů, navštívilo je přes 19.000 lidí. 

 Noc kostelů se v České republice konala poprvé v roce 2009, především v Brně a v Plzni. O rok později se poprvé připojily i 
sakrální objekty ve Zlínském kraji, který spadá pod olomouckou arcidiecézi. Noc kostelů se do Česka rozšířila z Rakouska, kde ji 
věřící poprvé spontánně uspořádali v roce 2005. 

 Kostely zvou návštěvníky do většinou nepřístupných míst, na kulturní program i na mši. Loni organizátoři v Česku napočítali 
přes 400.000 návštěvníků. Oficiální začátek oznámí zvony v 18:00. Kompletní program je na webu www.nockostelu.cz. 



 "Ve Zlínském kraji se nově v nabídce objeví například kostel sv. Petra a Pavla v Ratajích u Kroměříže či kostel sv. Vojtěcha ve 
Slavičíně. Otevřením modlitebny Jana Amose Komenského se k Noci kostelů poprvé přidává i Uherské Hradiště a zvláště v 
letošním cyrilometodějském roce stojí za zmínku i otevření poutní baziliky na Velehradě," uvedl Gračka. 

 V okrese Zlín bude otevřeno 22 kostelů, kaplí a modliteben, ve Zlíně osm objektů. Novinkou letošní Noci kostelů na Zlínsku 
bude speciální autobus do Štípy s odjezdem v 18:45 od divadla ve Zlíně se zastávkami v Malenovicích, Tečovicích a na Jižních 
Svazích. Zpět pojede ve 23:00. 

 Na Kroměřížsku otevře brány 29 objektů, z toho v Kroměříži to bude 14 kostelů, kaplí a modliteben. Vedle hlavních katolických 
chrámů jde například o kostely Českobratrské církve evangelické, Československé církve husitské a Pravoslavné, ale také o 
několik kaplí, například dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia, zámeckou kapli sv. Šebestiána či kaple v prostorách dvou 
zdejších ženských klášterů. 

 Do deseti kostelů či kaplí mohou návštěvníci zajít na Uherskohradišťsku. Otevře se zde například 
zmíněná poutní bazilika na Velehradě, tři kostely v Uherském Brodě či modlitebna v Uherském Hradišti. 
Program ve velehradském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje nabídne hudební 
vystoupení dětské scholy i komentovanou prohlídka baziliky. Na Vsetínsku mohou lidé navštívit 18 
objektů, ve Vsetíně tři."  

  
Noc kostelů v regionu nabídne pestrý program 
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 Cheb – Kostely a modlitebny se opět otevřou široké veřejnosti. Po roce se totiž uskuteční oblíbená akce s názvem Noc kostelů. 
A v Chebu bude také letos nachystaný bohatý program. 

Akce si mezi lidmi rychle získala řadu příznivců. "Ačkoliv nejsme věřící, velmi se nám Noc kostelů líbila," řekl o loňském ročníku 
Jan Dvořák z Chebu. 

Letos se Noc kostelů uskuteční v pátek 24. května a první programy v Chebu začnou v 18 a 19 hodin. Obyvatelé jsou zváni 
například do farního domu a do kaple sv. Jana, do modlitebny Bratrské jednoty baptistů, kostela Pokole, do chrámu sv. Olgy, 
ale také třeba do františkánského kostela, do chebského hradu a na řadu dalších míst. 

Foto: DÍKY NOCI KOSTELŮ se lidé podívají také na místa, kam by se běžně nedostali. 

Foto: Deník/ Václava Simeonová 

  
Noc kostelů má na programu nejen prohlídky, ale i filmový dokument, přednášky a koncerty 
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 NENECHTE SI UJÍT 

 Chrudimsko – V roce 2005 proběhla první Noc kostelů – Lange Nacht der Kirchen – ve Vídni. Nápad rychle překročil hranice 
Noc kostelů se stala vyhledávanou akcí i v celé České republice. 



 Spolupráce všech společenství 

 V Heřmanově Městci všechna tři společenství křesťanů společně připojují k tomuto projektu. Program bude odstartován v pátek 
24. květnav19:30 hod. v kostele sv. Bartoloměje vyzváněním zvonů, následovat bude mimo jiné komentovaná prohlídka 
nástropních fresek F. X. Palka nebo "módní" přehlídka liturgických (bohoslužebných) oděvů s výkladem o jejich historickém 
vývoji a používání při bohoslužbách. Celý program v kostele sv. Bartoloměje budou provázet křesťanské písně v podání kapely 
Petra Kalvacha z pardubické ARCHY. 

Celovečerní program bude od 21:30 pokračovat ve sboru Českobratrské církve evangelické v Zahradní ulici projekcí 
dokumentárního filmu Tomáše Škrdlanta "Milujte své nepřátele". Líčí příběh Švýcarky a Čecha, kteří změnili stovkám lidí život i 
pohled na něj. Přemysl Pitter po druhé světové válce zachraňoval děti židovské a české z koncentráků, a také děti německé, 
které umíraly v českých internačních táborech. Všechny sváželi do čtyř zámků v okolí Prahy, spolu s dalšími spolupracovníky o 
ně pečovali, hledali jejich rodiče a vedli je ke vzájemnému smíření. Mnohé z tehdejších dětí ovlivnil pobyt na zámcích po celý 
další život. 

Celá Noc kostelů se uzavře v Husově sboru od 23:10 písněmi z Taizé. Stejně tak bude až do 23:00 otevřený kostel sv. 
Bartoloměje, kde bude možné pobýt za světla historických lucerniček a tiché reprodukované hudby gregoriánských chorálů. 

 Kontrabasový koncert studentů 

 Římskokatolická farnost Krouna si vás dovoluje pozvat na Kontrabasový koncert, konaný jako součást Noci kostelů, v pátek 24. 
května od 18 hodin v chrámu sv. Michaela v Krouně. 

V hodinovém programu různých žánrů a autorů vystoupí studenti Konzervatoře Pardubice pod vedením Mgr. art. Františka 
Machače. Přijďte si poslechnout vskutku barokní smyčcový nástroj v prostorách barokního svatostánku. Připraven je i další 
program. Vstup zdarma. 

 Program zahájí kostelní zvony 

 V pátek 24. května v 17:50 oznámí začátek Noci kostelů rovněž zvony ze všech kostelů v Luži. 

Kostel sv. Bartoloměje nabízí v doně od 18:00 do 20:00 možnost prohlídky kostela s průvodcem. Také Poutní chrám Panny 
Marie na Chlumku v Luži připravil zajímavý program: 18:00 – 18:50 mše + 18:50 – 19:00 zahájení Noci kostelů; 19:00 – 20:00 
přednáška Radka Martinka Uvedení do tajemství kostela (Radek Martinek je historikem umění a katolickým knězem); 20:00 – 
20:45 koncert – varhany Jan Fajfr, violoncello Jana Hošková; 21:00 – 22:30 film o historii Chlumku a okolí. V zádveří kostela 
bude v audiovizuálním zařízení pouštěn krátký 10minutový film. 

Poutní chrám na Chlumku bude otevřený od 18:00 do 22:30, kostel Sv. Bartoloměje od 18:00 do 20:00. 

  
  
Kostely v pátek ožijí programem 
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REGION - Noc kostelů se bude slavit v pátek 24. května programem v Jihlavě, Telči i v dalších místech regionu. 

V krajském městě se do programu zapojí v časových blocích téměř všechny kostely (sv. Jakuba většího s kaplí Panny Marie 
Bolestné 18 - 24, sv. Jana Křtitele 17 - 19 program pro rodiny s dětmi, Nanebevzetí Panny Marie 17 - 22, Apoštola Pavla 18 - 
23, Povýšení sv. Kříže 19 - 24). Na přípravě programu se podílí učitelé a žáci ZU-, jihlavští historici, hudebníci a divadelníci. 
Zařazeny budou i výtvarné aktivity a výstavy. 

K Noci kostelů chystá program od 19 do 24 hodin i klub Zacheus při husitské faře v Komenského ulici. Tady se ve 20. hodin 
bude konat přednáška 400 let Bible kralické a od 21 hodin každou celou hodinu čtení z této bible. 



Z dalších míst se připojí k akci např. Telč. Tady se k přípravě programu spojila společenství církví Římskokatolické, 
Českobratrské evangelické a Adventistů sedmého dne. Lidé budou mít možnost rozhovoru s duchovními, v nabídce bude košt 
vína v Křížové cestě svatojakubského kostela nebo výstava prací žáků ZU- Telč v kostele Jména Ježíš. 

Otevřena bude v Telči věž u kostela sv. Jakuba s nabídkou kávy na věži (17 - 23) a program doprovodí i oživlé sochy v podání 
členů šermířské skupiny Ballestra. Více lze nalézt např. na www.nockostelu. cz, na www.centrumrodin.cz nebo www.svjakub.cz. 

 Program Noci kostelů, Telč Sv. Jakub: 16 sbor Srdíčko, 16.40 Program pro děti, 17.50 prohlídka manuálního zvonění na věži, 
18.10 ekumenická modlitba za město, 18.40 Slovo Boží, 19.50 zvonění klekání, prohlídka manuálního zvonění, 19.50 Karikatury 
Boha - přednáška a autogramiáda K. Lachmanové, 20.40 Hudba varhan - žáci ZUŠ, 21.20 Ticho kostela, 23 Komentovaná 
prohlídka kostela, 0.10 Troubení z věže. Sv. Duch: 15.30 Dětský program, 18.40 a 21.20 Jan Karafiát - Broučci, 19.30 a 22 O 
Bibli kralické. 

  
V pátek Noc kostelů v hradecké diecézi 
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 V pátek zůstane velká část chrámů královéhradecké diecéze otevřena až do půlnoci, uslyšíte hudbu, uvidíte šermíře,ale zažijete 
taky !ticho jako v kostele". 

 Při tradiční Noci kostelů, nad kterou převzal záštitu biskup Jan Vokál, se budou promítat filmy, zazní varhany i přednášky o 
historii chrámů. Návštěvníky čekají také výtvarné dílny, divadelní představení, vystoupení šermířů, netradiční geocaching či 
autobusový výlet po okolních kaplích. Kralovehradeckenovinky.cz informoval o akci Mgr. Petr Suchomel, biskupský sekretář. 

 V Hradci Králové se v sedm hodin večer rozezní zvony katedrály Svatého Ducha, o půl hodiny později tam začne meditace 
doprovázená působivými zpěvy z Taizé. Restaurátor Roman Ševčík bude přednášet o gotických skvostech katedrály, sbor 
Cantores Gradecensis zahraje výběr z duchovní a varhanní hudby. V katedrále bude během večera otevřena výstava liturgických 
předmětů a oděvů, v plánu je také několik komentovaných prohlídek. Poutavý program je připraven také v blízkém chrámě 
Nanebevzetí Panny Marie či v kostele Božského Srdce Páně na Pražském předměstí, kde se budou otvírat matriky i brána na 
věže. 

 V pardubickém chrámě sv. Bartoloměje se bude například promítat dokument o archeologickém průzkumu hrobky Pernštejnů, 
zazní přednáška o historii chrámu a v závěru i "ticho jako v kostele". 

 Na zdi chrámu sv. Barbory v Kurné Hoře se po setmění rozvítí promítací světelná kostka a "audiovizuálně" představí památky 
UNESCO. Píšťaly a pedály varhan uvnitř kostela oživí Viktor Darebný. 

 V Lanškrouně je na programu "geocaching trochu jinak". Organizátoři slibují, že "zájemci o tuto populární hru mohou tentokrát 
nechat GPS doma". Podrobnosti zůstávají zahaleny tajemstvím. 

 V Červeném Kostelci nabídnou několik koncertů, ale netradičně i přednášku o probíhajícím majetkovém vyrovnání církví se 
státem. Přednášet přijede generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub, 

 Ve Dvoře Králové nad Labem je připraveno vystoupení šermířů, zazní preludia na varhany i slavnostní famfáry na lesní roh z 
kostelní věže. 

 Na jihu diecéze, v Havlíčkově Brodě, začne večer dětským divadelním představením, zahrají místní varhaníci otec a syn 
Růžkovi, návštěvníci vystoupají na věž a poslechnou si přednášku o premonstrátském řádu. V kostele Sv. Vojtěcha bude 
otevřena "Nikodémova světnička" s možností soukromého rozhovoru s knězem. 

 Netradiční program nabízí farnost při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. V 19:00 tam startuje okružní autobusová 
jízda s návštěvou kostelů a kaplí v okolí města. Pro děti bude v kostele připravena výtvarná dílna, pro dospělé přednáška 
děkana P. Heblta o uměleckém zobrazování Ježíše Krista. 

Pátek 24. května aneb Noc kostelů (nejen) v Bohdanči 
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 Vaše pozvánka 

 Bohdanečská farnost se letos poprvé připojí ke středoevropské akci Noc kostelů, která proběhne 24. května 2013. Program je 
přichystán v bohdanečském kostele Zvěstování Páně od 20 – 22 hodin. Prosíme, pozvěte, nebo doprovoďte k nám do kostela 
své příbuzné, známé, přátele, kteří jinak do kostela moc nezajdou, protože tato akce a tento program je určen především jim. 

Připravena je nejen komentovaná prohlídka kostela na úvod, ale od 20.45 také koncert klasické duchovní hudby, kde zazní 
skladby barokních, klasicistních autorů i dalších jako J. S. Bacha, G. F. Haendela, W. A. Mozarta, G. Fauré, A. Dvořáka atd., na 
kterém vystoupí sopranistka Slávka Tyrkasová a na varhany ji doprovodí Petr Havel, dále je na programu promluva o tom, co je 
kostel, proč církev a informace o Bibli – Knize knih, kterou povede pan Jaromír Vlček a s sebou přiveze také několik zajímavých 
výtisků Bible. 

O autorovi: Anna Holubová, Stranu připravila Tereza Hölzlová 

  
Jaká bude Noc kostelů v Roudnici? 
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 Roudnice nad Labem – Římskokatolická farnost připravuje na pátek 24. 5. Noc kostelů. Na programu je prohlídka zvonů a 
společné zvonění, výstup na zvonici s kampanologem, malý koncert barokní hudby, divadelní představení souboru Oldstars z 
Prahy, výtvarná dílna, posezení u ohně aj. 

Připravený program: 17:00 Prohlídka zvonů a společné zvonění. Výstup na zvonici s kampanologem Tomášem Chvátalem, 
výklad a společné zvonění na několikatunové zvony. Sraz zájemců v 17:00 hodin před kostelem. 

18:00 Úvod do mše sv. Stručné přiblížení liturgie příležitostným návštěvníkům. 

18:15 Mše svatá. 

19:00 Malý koncert barokní hudby. Zbyněk Šír – zpěv, Štěpán Němec – varhany. 

20:00 ETTY – premiéra divadelního představení z deníků Etty Hillesum. Šest hereček o hledání sebe a Boha. Hraje divadelní 
soubor Oldstars z Prahy. 

21:30 Varhanní hudba. Hraje Štěpán Němec. 

Během celého večera – od 16:30 

ARCHA – výtvarná dílna pro dospělé i děti, pro výtvarně nadané i nenadané. Hravé meditace obrazem. Vede grafik Jan Soukup. 

 Na Mostecku se v nočních hodinách otevřou brány kostelů 
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 Projektu Noc kostelů se letos na Mostecku účastní celkem pět kostelů. Pro zájemce je připraven doprovodný program a 
zajištěná doprava 

 Mostecko – Důstojná atmosféra podtržená večerní hodinou. Své brány otevře v pátek 24. května až do půlnoci skoro dvě stě 
církevních objektů, které se nacházejí na území litoměřické diecéze. Na Mostecku se o Noci kostelů veřejnosti zpřístupní čtyři 
sakrální stavby Římskokatolické církve a jedna Církve bratrské. Stejně jako minulý rok, připravila Římskokatolická církev 
autobus. Návštěvníkům tak umožní prohlídku všech čtyř kostelů. Po skončení mše svaté v kostele sv. Václava, která začíná od 
17 hodin, je odveze autobus do kostela sv. Jiří v Českých Zlatníkách. "V kostele sv. Jiří si zájemci poslechnou houslový koncert 
Pavla Stránského a povídání archeologa Martina Volfa," přibližuje organizátorka Markéta Hendrychová. 

Odtud autobus zamíří do litvínovského kostela sv. Michaela archanděla, poté do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním 
Jiřetíně. Obě návštěvy budou doprovázeny odborným výkladem o historii kostelů. 

Okružní jízda po sakrálních památkách Mostecka budezakončenaopětvkostele sv. Václava v Mostě. "Zájemci se zde ještě mohou 
zúčastnit modliteb a zpěvů z Taizé, trochu se ztišit, posedět při svíčkách, jít ke zpovědi. Tuto akci doporučuji zejména těm, kdo 
nechtějí cestovat," uzavírá Markéta Hendrychová. 

Kostel Církve bratrské se návštěvníkům otevře od 18 hodin, kdy bude připraven seminář na téma Fiktivní dluhy pod vedením 
Yvony Taschnerové. "Jedná se o přednášku v rámci celoměsíčního cyklu Dluhy... nemusí být tvým osudem," říká kazatel Milan 
Let. Vystoupí zde dětský herecký soubor Hudebně alternativního divadla Most a program zakončí koncert křesťanské hudby 
Jindřicha Pošmůrného a jeho hudební skupiny. 

Litoměřická diecéze se k Noci kostelů připojuje počtvrté. Jejím cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou pro 
veřejnost a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města. "Dobře připravená Noc kostelů se může stát 
příležitostí pro každého, kdo touží uvidět dosud neznámé, tedy skryté, respektive uzamčené krásy křesťanské kultury a umění," 
uvedl litoměřický biskup Jan Baxant. 

  
Třešť se již počtvrté zapojí do Noci kostelů 
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V pátek 24. května se Třešť již počtvrté zapojí do projektu Noc kostelů, kterého se v ČR účastní více než 1000 kostelů a 
modliteben. 

 Novinkyvysocina.cz o tom informoval třešťský farář P. Tomáš Caha. Poprvé tato akce proběhla v roce 2005 ve Vídni a během 
čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 "překročila hranice" a zapojily se do ní některé kraje České 
republiky. Myšlenka se postupně rozšiřovala dál a v současné době Noc kostelů probíhá ještě na Slovensku, v Německu, 
Estonsku a Nizozemí. 

 PROGRAM NOCI KOSTELŮ V TŘEŠTI: 

 Kostel sv. Kateřiny: 

 16:00 - Po stopách Cyrila a Metoděje - v okolí kostela sv. Kateřiny bude pro děti připraveno několik zábavných stanovišť. 
Program budou provázet postavy sv. Cyrila a Metoděje, od jejichž příchodu na Velkou Moravu si letos připomínáme 1150 let. 

 18:00 - Mše svatá - Možná jste už někdy byli na nějaké mši (např. v rámci rodinných událostí) a působilo to na vás jako 
nesrozumitelné divadlo spojené s tělocvikem. Při páteční mši mají v Třešti tradičně víc prostoru děti a mládež (např. zpívají). U 
příležitosti Noci kostelů bude mše doplněna o komentáře, které objasní, co se při mši svaté slaví a proč. 

 19:15 - Život v mužském klášteře a sebepřijetí - Nedaleké Kostelní Vydří je známé svou velkou, slavnou poutí. Méně známý je 
však život řeholních bratří, karmelitánů, kteří zde žijí. Otec Serafim, jeden z hostů Noci kostelů, nám přiblíží život řeholníka, 
podělí se s námi o své rozhodnutí, které ho vedlo k tomuto způsobu života. Řeč bude také o sebepřijetí, jež by nemělo být 
lhostejné nikomu z nás. 



 20:30 - Popelka Nazaretská - Literárně-hudební pásmo v podání skupiny Labyrint. Básnické dílo Popelka Nazaretská složil 
básník Václav Renč (+ 1973) ve vězení a uchovalo se jen díky paměti spoluvězňů. 

 21:30 - Naše vztahy - věříme ještě dnes v krásné a upřímné přátelství a manželství? Prožívat opravdu pěkné dlouhodobé vztahy 
není nic snadného. Navíc se někomu může zdát, že církev tu nepomáhá, ale spíš to ještě komplikuje svými zákazy, hlavně v 
oblasti sexuality. Trochu světla se do toho pokusí vnést svým svědectvím manželé Markovi z Velkého Meziříčí, kteří letos slaví 25 
let svého manželství. Prostor bude i pro dotazy a diskusi. 

 22:45 - Bible – nudná kniha? - Příležitost zastavit se nad Biblí pomocí hudby a obrazů. Německý kněz a umělec Sieger Köder 
vytvořil podle Bible meditativní obrazy s komentáři. Při jejich zhlédnutí získáme možnost nejen nově vidět určitou biblickou 
událost, ale také se zamyslet nad sebou, svými vztahy, světem. Meditaci svým zpěvem doprovodí skupina Effatha. 

 18:00 – 20:00 - Proč má kostel věž? - Možnost prohlídky věže s krátkým seznámením o jejím vzniku a účelu. 

 19:00 – 22:00 - Ochutnávka mešního vína a hostií - Pokud se chcete dozvědět něco o mešním vínu a ochutnat je a zajímá vás, 
jakou chuť má hostie, navštivte sakristii v kostele sv. Kateřiny. Vstup do sakristie je možný přes kostel nebo venkovním 
vchodem. 

 19:00 – 22:00 - Kniha, přítel člověka - v zadní části kostela bude možnost zakoupit si knihy dodávané Karmelitánským 
nakladatelstvím. Najdete zde knihy náboženské, ale i psychologické, dárkové či dětské. 

 Areál kostela sv. Martina: 

 18:00 – 24:00 - Zastav se a ztiš - po celý večer bude kostel otevřen ke ztišení a osobní modlitbě. Vpředu u oltáře bude 
možnost zapálit svíčku jako výraz modlitby, díků, prosby apod. Také letos si můžete vylosovat a odnést biblický citát či výrok 
světce, který pro vás může být povzbuzením, mottem, Božím vzkazem. 

 18:00 – 24:00 - Národy světa píší Bibli - stále pokračuje projekt, jehož cílem je ve všech jazycích ručně opsat Bibli a opsané 
svazky pak vystavit v Jeruzalémě v Domě Bible. Ten už se staví. Můžete tedy přijít, část opsat a tak zanechat svou stopu v Bibli 
pro příští generace. Opisovat se bude vzadu v kostele. 

 20:30 – 22:30 Kněz – člověk pro všechny - pokud se chcete například na něco zeptat, poprosit o modlitbu či o požehnání 
(krátká modlitba za vás), je vám kněz k dispozici. V kostele bude třešťský farář Tomáš Caha i kněz z Kostelního Vydří otec 
Serafim. 

 18:00 – 22:00 - Minulost Třeště - možnost prohlídky kostnice s krátkým seznámením s historií. 

 18:00 – 24:00 - Agapé (= láska, která se stará o radost a štěstí druhého). V konírně v areálu fary můžete posedět s přáteli, dát 
si kávu nebo čaj a samozřejmě něco sladkého k tomu. Na zdi budou po celou dobu promítány fotky ze života farnosti. Venku na 
dvoře budete mít možnost zakoupit si grilovanou klobásu. 

 Synagoga: 

 17:15 - O čarovné podkově - loutkovou pohádku pro děti zahraje Divadelní soubor Karla Čapka, o. s. – loutkáři 

 18:00 – 24:00 - Děvčata z pokoje č. 28, L 410, Terezín – putovní výstava o životě několika děvčat z dětského domova v 
Terezíně 

 Vstup do všech objektů je po celou dobu konání akce zdarma. 

(iza, foto: Kraj Vysočina) 

 Více zpráv z regionu na Novinkyvysocina.cz 

  
Mladá Boleslav zažije v pátek 24. května další Noc kostelů 
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 Bohatý ekumenický program Noci kostelů čeká již tento pátek večer na boleslavskou veřejnost. 

 Změnou proti minulým třem ročníkům je to, že zahajovací ekumenická bohoslužba bude tentokrát v kostele sv. Havla. 
Následovat bude v 19:15 koncert Spirituál kvintetu v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na přednášky historika Karla Herčíka o 
historii kostelů je také vždy plno - tentokrát budou v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 20:30 a v kostele sv. Jana 
Nepomuckého od 21:00. Informace poskytl Milan Mareš za Římskokatolickou farnost Mladá Boleslav.. 

 "Úplný program je v příloze - mimo naši farnost se účastní rovněž ČCE, CB, CČSH, JB a CASD. Adventisté mají novou 
modlitebnu - naleznete ji pod Kulturním domem v ulici Dukelská, těsně nad cykloobchodem. Program pro děti a rodiče letos 
pořádá Církev bratrská. Děti se mohou těšit opět na krásné Pexeso. Poutníci tradičně obdrží Poutnický pas, do kterého budou 
moci získat razítka ve všech boleslavských objektech," doplnil Mareš. 

{relatedarticles title="Psali jsme:" tag="Mladá Boleslav" count="5" /} 

 Katedrála poprvé ukáže unikátní klenotnici 
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 Lidé budou moci vůbec poprvé nahlédnout do tajuplného prostoru katedrální klenotnice v plzeňském chrámu sv. Bartoloměje. 
Stane se tak tento pátek v rámci Noci kostelů, kdy budou přístupné i některé další jinak uzavřené církevní objekty. 

Klenotnice skrývá málo známý poklad, který má ovšem nevyčíslitelnou historickou cenu. "Je zde uložený největší soubor 
gotického nábytku v této republice," řekl Právu plzeňský architekt a znalec katedrály Jan Soukup. 

"V celém státě se dochovalo jen šestnáct kusů, z toho v Plzni jich je pět – čtyři v klenotnici a jeden v diecézním muzeu," sdělil 
Soukup. Obří truhly a skříně pocházejí z druhé poloviny patnáctého století. "Nikdy nebyly restaurované, jsou v původním stavu," 
podotkl architekt. V truhlách byly dříve skutečně uschovávány cennosti včetně pokladu Plzeňské madony, který ale nechal 
zrekvírovat císař Josef II. Za prohlídku stojí místnost sama o sobě. "Ve čtrnáctém století ji zřídil řád německých rytířů, který 
kostel kdysi spravoval. U podlahy zde nechali vysochat tváře svých nepřátel – černocha, muslima, Litevce a divokého pohana z 
ruských pralesů," doplnil Soukup. Prohlídky se budou konat od 20.45 až téměř do půlnoci. "Čekáme velký zájem, klenotnice 
ještě nikdy nebyla otevřena veřejnosti," uvedl vikář plzeňské diecéze Krzysztof Dedek. Po loňské úspěšné premiéře bude opět 
zpřístupněno i podkroví katedrály, a to od tří až do sedmi večer, už před třetí se začnou prodávat časové vstupenky. 

Za Noci kostelů bude 24. května otevřeno v Plzeňském kraji devadesát svatostánků, z nichž zhruba pětina není běžně přístupná. 
Poprvé se zájemci podívají do podzemí kostelíka U Ježíška nebo do kaple rodu Lobkowiczů na zámku v Křimicích. 

A atraktivní prohlídky jsou připraveny i v menších obcích. Kupříkladu v Břasích, v kostele sv. Vavřince, bude večer ochutnávka 
mešních vín a po jedenácté večer bude v tamní zahradě k vidění ohňová show. 

"V Dýšině se uskuteční noční putování s loučemi po hřbitově," podotkla Majka Lachmanová z biskupství. Na řadě míst prohlídky 
doplní koncerty nebo divadelní představení a třeba málo navštěvované kostely na Manětínsku bude objíždět speciální autobus 
vypravený z Plas. 

"Loni si Noc kostelů nenechalo na západě Čech ujít kolem šestnácti tisíc lidí, nejvíce jich přišlo v Plzni, kde si jen katedrálu 
prohlédlo na pět tisíc návštěvníků," dodala Lachmanová. 

 Je zde uložený největší soubor gotického nábytku v této republice Jan Soukup, 

 Foto: Gotika se pronese. V klenotnici plzeňské katedrály probíhají přípravy na první "den otevřených dveří". 

Foto PRÁVO – Ivan Blažek 

 Mutace - Právo - jihozápadní Čechy 



  
Po žebříku vystoupáte až do věže kostela 
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 Rakovnicko – Letošní Noc kostelů připadá na 24. května. V tuto dobu se mohou lidé podívat do několika kostelů. Tak vzniká 
možnost nezávazného setkání s vírou a křesťanstvím. Většinou je jejich prohlídka spojená s kulturním programem. I na 
Rakovnicku některé kostely zvou k prohlídce malé i velké návštěvníky. V Rakovníku, v chrámu sv. Bartoloměje začíná noc 
kostelů v 17. 30 hodin Mší svatou. Na ní naváže duchovní slovo pátera Vojtěcha Nováka. V 19.00 se můžete těšit na varhanní 
koncert, od 20 do 22.30 hodin pak na prohlídku varhan a kůru. 

Noc končí koncertem chrámového sboru ve 22.30 hodin. 

Kostel sv. Petra a Pavla v Jesenici otevře svou noc loutkovou pohádkou divadélka Před Branou z Rakovníka. 

O půl deváté bude koncertovat žesťový kvintet Classic Brass Quintet. Uslyšíte barokní i renezanční skladby i skladby 
modernějšího charakteru. Během večera můžete vystoupat po žebříku do věže kostela, a to až do 21 hodin. Na loutkovou 
pohádku v podání rakovnického Divadélka Před Branou se mohou děti také těšit do Čisté, do kostela sv. Václava. Začíná tu v 
18.00 hodin. 

Po ní v 19 hodin vystoupí mladí hudebníci z Čisté. 

Následuje koncert vokálně instrumentální skupiny Zebedeus z Klatov. Zpívá hlavně spirituály. Ve 21.30 se bude promítat 
dokumentární film Dokument Kimčongílie. Pokud bude hezky, film uvidíte v parku za kostelem jako v letním kině. Pokud ne, 
bude se promítat v kostele. Každý účastník projekce obdrží kupon na pivo nebo limonádu zdarma. Konec letošní Noci kostelů 
ohlásí zvony a to ve 23. hodin. V ten samý den se otevře také kaple Korunování Panny Marie na hradě Křivoklátě Kdo nestihne 
Noc kostelů v pátek, může to napravit 1. 6. v Novém Strašecí. Od 19 do 22 hodin jste zváni na prohlídku kostela. Dozvíte se 
něco o jeho historii. Uslyšíte písně s doprovodem varhan. Připraven je i vědomostní test. Děti dostanou omalovánku kostela. 

  
Hned tři krnovské kostely 
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 KRNOV – V Krnově se do Noci kostelů zapojí hned tři kostely. Navštívit můžete kostel sv. Benedikta v Kostelci, kostel sv. 
Martina a kostel Československé církve evangelické (ČCE). 

 Právě do posledního zmíněného kostela na Husově náměstí mohou dorazit návštěvníci i krnovští evangelíci na 18. hodinu. 
Organizátoři pro ně připravili opět nejen prohlídku kostela, věže a varhan, ale také zajímavý program. Vstup je stejně jako v 
předešlých ročnících volný, a také letos bude v evangelickém kostele připraven během celé Noci kostelů i program pro děti. 
Noční program zahájí preludium na varhany Vítězslava a Jana Maláčových, následuje vystoupení evangelického pěveckého 
sboru a poté návštěvníky přivítá v 18.30 hodin zdejší kazatel Radovan Rosický. 

"Letos zde vystoupí například Čtyřfl et, krnovské fl étnové kvarteto pod vedením Kateřiny Vidličkové. To se letos umístilo na 
prvním místě v celostátní soutěži uměleckých škol v Liberci. Krátce po 19. hodině uslyšíme také křesťanskou folk-popovou 
skupinu Angles, která se v tomto roce spolupodílela na hudbě k filmu "Mobil televize NOE a brzy vyjde také na DVD. Skupina 
Angles také plánuje letos koncertní turné pod stejnojmenným názvem," uvedl kazatel sboru ČCE Radovan Rosický. 

Během večerního programu bude možné zavítat také do prostor zdejší kostelní věže. Prohlídky s průvodcem budou probíhat od 
20 do 20.30 hodin. Velmi zajímavý bude jistě také film režiséra Tomáše Škrdlanta nazvaný Milujte své nepřátele. "Jde o 



skutečně pozoruhodný filmový dokument o Přemyslu Pitterovi a Olze Fierzové, kteří na konci druhé světové války zachránili přes 
osm set zejména židovských a německých dětí z německých koncentračních a také českých internačních táborů. Film měl teprve 
letos premiéru v Praze," dodal Radovan Rosický. 

Pro návštěvníky bude v průběhu akce připraven průvodce s programem jednotlivých kostelů a také sběratelské kartičky s 
fotografiemi jednotlivých kostelů a modliteben. Od loňského roku je pro uživatele iPhonů a iPadů k dispozici také zdarma 
dostupná aplikace iKostel, díky níž budou moci v pátek 24. května poznávat krásy architektonického i duchovního bohatství 
kostelů a modliteben i bez tištěné brožury, navíc s přímou navigací k nejbližšímu otevřenému kostelu. Program končí ve 22 
hodin. 

  
Nevšední zážitky v Albrechticích 
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 MĚSTO ALBRECHTICE – Noc kostelů ve Městě Albrechticích slibuje nevšední zážitky. V pátek 24. května bude otevřen kostel 
Navštívení Panny Marie pro veřejnost od 18 do 22 hodin. 

 Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku kostela a věže s odborným výkladem a prohlédnout si výstavu kněžských rouch a 
liturgických předmětů. V 19 hodin se zde představí koncertem Smíšený pěvecký sbor z Bruntálu. 

Součástí prohlídky kostela bude také soutěžní výstava výtvarných prací žáků základních škol ve Městě Albrechticích, ale i 
dospělých na téma Zajímavé historické objekty Albrechticka. Tato soutěžní díla budou vystavena v albrechtickém kostele až do 
9. června, poté proběhne vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům. Výstava je navíc zpestřena dřevěnými a papírovými 
modely historických budov, například našich hradů. Asi největší zájem vzbuzuje unikátní model albrechtické radnice, který je 
celý vyrobený pouze ze špejlí. 

U příležitosti Noci kostelů si mohou návštěvníci kostela také zakoupit knihy, ochutnat mešní víno či zhlédnout promítání 
dokumentu o charitativní činnosti církve. Ve 21.30 hodin program zakončí modlitba provázená známými zpěvy ekumenické 
komunity v Taizé. 

  SEZNAM KOSTELŮ A PROGRAM 
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 Andělská Hora, kostel Narození Panny Marie 21.45 – 22.15 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním farářem Dětřichovice, 
kostel sv. Michaela Archanděla 20.00 – 20.05 Zahájení programu, historie 20.00 – 22.00 Videoprezentace aktivit a života 
farnosti 20.05 – 21.00 Koncert – solový zpěv s doprovodem na varhanní positiv Zdeňka Dulajová a Miroslav Maňoušek 21.00 – 
21.30 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním farářem 21.00 – 22.00 Výstava obrazů místní výtvarnice Petry Rosemary 
Landové 21.00 – 23.00 Pohoštění pro návštěvníky – pivečko a něco z grilu Dolní Moravice, kostel sv. Jakuba st. 

18.20 – 18.25 A zvony zní..., Moje Noc 18.30 – 18.45 Podobenství o marnotratném synu (scénka dětí z místní základní školy) 
18.45 – 19.15 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním farářem 19.00 – 20.30 Prohlídka věže 20.30 – 20.40 Závěrečná 
modlitba Soutěžní hra pro děti, prezentace ze života farnosti, prohlídka kostela s výkladem, prohlídka sakristie a bohoslužebných 
předmětů, ochutnávka mešního vína. 

Krnov, kostel ČCE 18.00 – 22.00 Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice 18.50 – 19.00 Buďte vítáni! Zvonění zvonů na přivítání 
návštěvníků Noci kostelů v Malé Morávce. 

19.10 – 00.00 Svatí v Malé Morávce. Prezentace o svatých v Malé Morávce představená historikem Igorem Hornišerem. 19.30 – 
20.00 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním farářem 19.30 – 19.45 Jak Bůh tvořil svět... 



Scénku na motivy slavného francouzského seriálu Stvoření světa sehrají děti a mládež z Malé Morávky 20.50 – 21.00 Malá noční 
meditace ve svitu svíček Zklidnění, zamyšlení, zpěvy a ticho v místě naplněném modlitbami našich předků 21.00 – 00.00 Než 
půjdeme spát, rač nám požehnat (společná modlitba) Jak prožívali Velikonoce první křesťané. Výstava bohoslužebných rouch, 
nádob a knih. Psaní přání a motliteb. Volná prohlídka kostela a kostelní věže. Zapalování svíček. Košt mešního vína. Prezentace 
výtvarných prací místních dětí. Na ty, kdo vydrží do konce, čeká příjemné překvapení. 

Rudná pod Pradědem, kostel sv. Jana Křtitele 19.30 – 19.40 Zvonění 19.45 – 20.30 Sbor Puellae – cantates pod vedením 
sbormistra Jaroslava Číhala 20.15 – 20.45 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním farářem 20.30 – 20.45 Podobenství o 
marnotratném synu (scénka místních dětí) 20.45 – 21.30 Prohlídka varhan, věže a zvonu Informace o historii kostela. Ukázka 
kostelního inventáře, co vše se nosí a používá při mši svaté. Počítačová prezentace ze života farnosti. Nabídka křesťanských 
časopisů a literatury. Ochutnávka mešního vína. 

Světlá Hora, kostel sv. Barbory a Kateřiny 21.15 – 22:30 Církevní hudba v proměnách staletí Reprodukovaný průřez církevní 
hudbou od nejranějších dob církve až po moderní sakrální hudbu 21.30 – 22.30 Biblický kvíz, vědomostní soutěž 22.30 – 23.00 
Příležitost k setkání a rozhovoru s místním farářem 22.30 – 23.00 Modlitba a zpěvy v duchu Taizé Seznámení s kostelem, 
komentovaná prohlídka kostela, presbytáře, sakristie, varhan, ukázka bohoslužebných nádob, knih, prádla a kněžských rouch. 
Výstava starých notových záznamů. 

Václavov u Bruntálu, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 18.00 – 18.30 Příležitost k setkání a rozhovoru s místním 
farářem 18.30 – 19.00 Koncert pěveckého sboru z Břidličné Možnost zapálit svíci či napsat prosbu, která bude pronesena v 
přímluvách během mše svaté za ty, které máme rádi. 

V těchto kostelích proběhne program od 18.00 do 22.00 hod. Krnov-Kostelec, kostel sv. Benedikta Krnov, kostel ČCE Krnov, 
kostel sv. Martina Město Albrechtice, kostel Navštívení Panny Marie Třemešná u Krnova, kostel sv. Šebestiána 

 Foto: Jedním z velkých lákadel Noci kostelů je možnost podívat se do věže a dostat se až ke zvonům. 

foto: DALIBOR OTÁHAL 

  
 Kde se otvírají pohledy 
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 Už počtvrté vyrazí tento pátek zájemci na letošní Noc kostelů. Pro ty, kdo do kostela chodí pravidelně a jsou praktikující věřící, 
to možná není tak velký svátek. Ale je to možnost přivítat v kostelech ty, kteří třeba hledají duchovní cestu, nebo se jen přišli 
podívat do krásných architektonických prostor, obdivovat třeba obrazy, sochy a výzdobu či zažít nevšední atmosféru. A skrze 
tuto krásu hledají třeba něco víc… Něco v sobě nebo něco, co je přesahuje. 

Vzpomínám si na jedinečnou atmosféru, kterou jsem vnímal při první Noci kostelů v našem okrese. Začala s tím u nás farnost v 
Malé Morávce pod vedením otce Marka Žukowského. Procházeli jsme mezi zaprášenými trámy nad klenutou klenbou kostela, 
šplhali do věže kostela ke zvonům a za výhledem na obec ponořenou do noci. Velkým zážitkem bylo o rok později znovuotevření 
rekonstruovaného kostela Navštívení Panny Marie v Rýmařově, kterému se říká kaple V Lipkách. Nádherný prostor plný maleb, 
který nemá v kraji srovnání. Škoda, že letos v programu není. 

Také mě mrzelo a mrzí, že se neotevřely jiné kostely, třeba farní kostel a věž v Bruntále. Tahle věž by si zasloužila být otevřená 
po celý rok a nabízet pohled návštěvníkům, být atrakcí pro turisty. Bruntál se holedbá nejstaršími udělenými městskými právy a 
osmisetletým výročím a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie patří k nejstarším dochovaným budovám ve městě. Ale pohled na 
město se zde lidem nenabízí, v něčem zůstává Bruntál stále při zemi. Zatím se nenašly peníze na opravu schodů a vnitřku věže 
tak, aby zde mohli lidé bezpečně vystoupat vzhůru a pokochat se pohledem. 

A tak budou muset i letos zájemci vyrazit do několika kostelů, které otevřely své věže a sakristie návštěvníkům. Lidé se po 
zaprášených schodech dostanou ke zvonům, stará zábradlí patrně nebudou odpovídat normám Evropské unie. Ale dostanou tu 
možnost podívat se, nahlédnout možná dál než jen za obzor za obcí a najít pohled, který hledají. 

 
 
 



Rozezní se zvony a věže se otevřou 
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 OKRES, MALÁ MORÁVKA 

– Dvanáct kostelů v našem okrese se v pátek otevře pro zájemce na akci Noc kostelů. Lidé se jednou v roce mohou podívat do 
jindy nepřístupných míst. 

 O letošní Noci kostelů se stejně jako v loňském roce otevře všech sedm kostelů spravovaných farností v Malé Morávce. Kromě 
kostela přímo v Malé Morávce půjde o Andělskou Horu, Dětřichovice, Dolní Moravici, Rudnou pod Pradědem, Světlou Horu a 
Václavov. 

Každý kostel má svůj program. Lidé si mohou pohovořit s knězem, prohlédnout si jindy nepřístupná místa kostela, dozvědět se 
něco o jeho historii, poslechnout si varhany a připravené koncerty, podívat se na výstavu a divadelní vystoupení, zapálit si 
svíčku a napsat si na papír své přání, pomodlit se. Pro děti jsou nachystány hry a soutěže, pro dospělé ochutnávka mešního 
vína. Program připravili místní farníci. Ti budou také průvodci návštěvníků na akci. 

"V každém kostele je někdo, kdo chystá program. Místní farníci si sami shání své spolupracovníky. V Rudné pod Pradědem 
sehrají děti z místní základní školy scénku, vystoupení připravily také děti v Malé Morávce a Dolní Moravici," řekl duchovní 
správce farnosti Malá Morávka Marek Žukowski. 

A co bývá největším lákadlem? "Zpřístupňují se věže kostela, to je zajímavé tím, že se lidé podívají ke zvonům a podívají se na 
obce z výšky. Také se podívají do sakristie, kde se kněz připravuje na mši, " dodal Marek Žukowski. 

Připomněl také, že návštěvníci v kostelech mohou získat nejen poutnický pas, ale i sběratelské kartičky, ty jsou novinkou 
letošního ročníku. V poutnickém pasu jsou všechny kostely, které se letos zapojily do Noci kostelů v Ostravskoopavské diecézi. V 
každém kostele mohou zájemci získat také sběratelské kartičky, na těch je vždy zobrazen daný kostel či modlitebna, součástí je 
také věta charakterizující toto místo. Účastníci, kteří získají alespoň sedm těchto kartiček, mohou na Biskupství ostravsko-
opavském získat na karty sběratelské album. 

Kolekci kartiček mohou sběratelé nadále rozšiřovat, je možné je v daných kostelích získávat i během roku a počítá se s jejich 
využitím při dalších ročnících Noci kostelů. 

 Foto: Farníci provedou návštěvníky kostelem a seznámí je s místními zajímavostmi a historií kostela. Snímek je z loňské akce v 
Rýmařově. 

foto: DALIBOR OTÁHAL 
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 OPAVSKO – Již počtvrté se v pátek 24. května v rámci celorepublikové akce Noc kostelů otevřou chrámy a modlitebny v celé 
České republice široké veřejnosti a nabídnou návštěvníkům různorodý kulturní program. Nejinak tomu bude i na Opavsku. 

 Například v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři zahájí Noc kostelů mše svatá v 17.30 hodin. Následovat bude v 18.30 hodin 
vyhlášení a ocenění vítězů dětské výtvarné soutěže a vernisáž výstavy došlých obrázků. Návštěvníky čeká v 19.15 a 20.45 hodin 



prohlídka kostela s výkladem, během níž mohou nahlédnout například do nejstarší gotické sakristie v Opavě ze 13. století, těšit 
se mohou také na exkurzi u varhan s hudební produkcí či vysvětlení významu liturgických předmětů. Ve 20.15 hodin zazpívá s 
kytarou zhudebněné žalmy písničkář Jaroslav Černý. Od21.30do přibližně 22.30 hodin uzavře Noc kostelů Ztišení při svíčkách, 
doprovázené modlitbami a zpěvy z Taizé. Pro veřejnost bude od 18.30 do 20.30 hodin otevřena i věž kostela. 

V Opavě bude také od 21 do 22.30 hodin pro návštěvníky připravena prohlídka kostela sv. Ducha na Masarykově třídě s 
komentářem historika Petra Tesaře. Program si připravil rovněž Farní sbor Českobratrské církve evangelické, který ve své 
modlitebně v Lidické ulici 2 představí nejprve ve 20 hodin varhanní hudbu a zpěv pěveckého kroužku a od 21 hodin zde budou 
promítat dokument T. Škrdlanta "Milujte své nepřátele" o Přemyslu Pitterovi, osobnosti srovnatelné s Nicholasem Wintonem 
nebo Oskarem Schindlerem. Noc kostelů zde doprovodí také výstavka o historii farního sboru a dataprojektorová prezentace o 
jeho současnosti. Čtvrtou opavskou adresou, kde bude během Noci kostelů otevřeno, bude Modlitebna Církve bratrské v 
Hradecké ulici 50, kde se uskuteční od 18 do 22 hodin zpěvy a společné chvály, rozhovory a program mládeže. Bohatý program 
si připravili také v Hradci nad Moravicí a řadě dalších farností. Loni přivítalo v Diecézi ostravskoopavské celkem 113 otevřených 
kostelů asi 30 tisíc návštěvníků. I letos pro ně jsou připraveny poutnické pasy, zahrnující všechny přihlášené kostely a 
modlitebny. Podrobné a aktuální informace o všech přihlášených chrámech najdete na http://www.nockostelu.cz/. 

I v Kuníně přivítají poutníky a milovníky památek 
 
Zdroj: Region Týdeník okresu Nový Jičín 
Datum vydání: 21.5.2013 
Odkaz: http://www.vlp.cz 
Číslo: 21 
Strana: 3 
Autor: ipa 
Rubrika: Noc kostelů na Novojičínsku 
Oblast: Regionální časopisy - Moravskoslezský kraj 

 KUNÍN - Po roce se opět otevřou poutníkům a milovníků památek brány kostela Povýšení svatého Kříže v Kuníně. 

 V letošním roce si kostel v Kuníně připomíná 150 let od vybudování dvojvěží v průčelí chrámu. Letošní téma Noci kostelů je Dva 
kardinálové, jeden malíř. Před 150 lety se totiž v nedalekých Hukovicích narodil Lev baron Skrbenský z Hříště, kardinál, pražský 
a olomoucký arcibiskup, dnes téměř polozapomenutá postava z Novojičínska. Před 200 lety se narodil také kardinál Bedřich 
Egon landkrabě z Fürstenberga, velký a slavný arcibiskup olomoucký. Právě on zakoupil zámek v Kuníně pro svého bratra Ernsta 
Egona... 

"Tématem letošní Noci kostelů je rovněž život a dílo stále objevovaného malíře a tvůrce mimořádného uměleckého díla: 
nástěnného obrazu kostela v Kuníně - Antona Koliga. Mimořádně pouze tento večer mohou návštěvníci zámku zhlédnout ve 
Velkém sále zámku dva nejvzácnější obrazy ze sbírek Muzea Novojičínska -plátna Antona Koliga," láká na návštěvu kunínského 
kostela zámecký kastelán Jaroslav Zezulčík. 

Návštěvníky čekají komentované prohlídky, koncerty, projekce, setkání, otevřené hrobky, majitelů panství - a také zámek v 
Kuníně, jak jej neznají - za tajemného světla se mohou projít nejatraktivnějšími částmi zámku, kde pro ně bude připravena 
výstava o významném faráři z nedalekého Suchdola nad Odrou. 

Neopakovatelný zážitek návštěvy šlechtických hrobek umocní působivé noční nasvícení hřbitova. 

Historie Noci kostelů Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni. Tam také v roce 2005 proběhla první Noc 
kostelů - Lange Nacht der Kirchen. O čtyři roky později se touto akcí inspirovali pořadatelé v Brně. Zájem návštěvníků o tuto 
nevšední noční prohlídku chrámů je velmi překvapil, a tak se v roce 2010 rozhodli uspořádat Noc kostelů po celé České 
republice. 

Do Noci kostelů se letos na Novojičínsku přihlásilo celkem 25 různých církevních institucí. (sim) 

 Foto: Do Noci kostelů se už tradičně zapojí také kostel sv. Mikuláše v Bílovci. Návštěvníci si tak kromě jeho interiéru budou 
moci prohlédnout to, jak pokročila rekonstrukce jeho věže. 

foto: SIMONA MIKŠOVÁ 
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 Duchcov – K akci "Noc Kostelů", která se koná v pátek 24. 5., se od 18:00 hodin připojí i kostel Církve československé husitské 
v Duchcově, u rybníka Barbora. Na programu bude: 

18:00 – 18:05 Hlas zvonů – zahájení Noci kostelů Mažoretky MŠ Osecká 

18:15 – 18:40 Spirituály a balady v podání Dua Canzone 

18:45 – 19:00 Stonožky – vystoupení sborečku z MŠ Osecká19:00 – 19:15 Minikoncert žáků ZUŠ I. Kawaciuka Duchcov 19:15 – 
19:45 Vystoupení žáků ZŠ J. Pešaty 

20:00 – 21:00 Taneční kroužek žáků ZŠ J. Pešaty před kostelem rock´n´roll v podání duchcovské skupiny Dana LepšíhoCTR V 
kostele bude instalovaná výstava o historii kostela a o činnosti Náboženské obce CČSH v Duchcově. Svůj prostor získají i děti. 
Vystaveny budou kresby MŠ Osecká a žáků ZUŠ I. Kawaciuka v Duchcově, práce žáků Dětského domova, ZŠ a SŠ v Duchcově. 
Po celý večer je možné zdarma vystoupit na věž kostela s pěknou vyhlídkou. 

 Noc kostelů bude plná výročí 
 
Zdroj: Třebíčský deník 
Datum vydání: 21.5.2013 
Odkaz: http://www.trebicsky.denik.cz/ 
Číslo: 117 
Strana: 3 
Autor: FRANTIŠEK VONDRÁK 
Rubrika: Zpravodajství 
Oblast: Regionální deníky - Kraj Vysočina 

 Noc kostelů vypukne na Třebíčsku, stejně jako v dalších částech republiky, v pátek. Třebíčsko však čekají akce také o víkendu 

 Třebíčsko – Nejen ve znamení Noci kostelů, ale i významných výročí bude nadcházející víkend na Třebíčsku. Sto let od založení 
farnosti oslaví v Hrotovicích a třísté výročí od obnovené kostela si připomenou v Martínkově. V Hrotovicích se bude slavit v 
neděli. Slavnostní program začne v deset hodin dopoledne v tamním kostele sv. Vavřince. Od šesti hodin večer bude pokračovat 
vystoupením smíšeného pěveckého sboru ZUŠ Hrotovice, výstavou k historii kostela a výstava k 1150. výročí příchodu Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu. 

Martínkov bude slavit po oba volné dny. "Vše začne v sobotu slavnostním zahájením v kostele Navštívení Panny Marie. Tam si 
poté také bude možné prohlédnout výstavu o jeho historii," řekl farář Vít Rozkydal. Následovat bude večer s cimbálovou 
muzikou a ochutnávkou vín v tamní sokolovně. Slavnostní bude i neděle. V jedenáct dopoledne začne v kostele mše svatá a ve 
tři hodiny odpoledne koncert souboru Musica animata. 

Hlavním dnem Noci kostelů bude však pátek, kdy se otevřou dveře řady svatostánků a nabídnou široké veřejnosti spoustu 
zajímavého programu. 

 Věrozvěstové a Bible kralická 

 "Letošními velkými tématy Noci kostelů budou dvě významná výročí. Jednak příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 
také Bible kralické," informoval farář z baziliky sv. Prokopa Jakub Holík. 

Co bylo před 1150? Věděli to Cyril s Metodějem je název promítání, které se uskuteční v klubovně kostela sv. Martina v Třebíči. 
Přímo na nástěnce v kostele si také příchozí budou moci přečíst o historii třebíčského sousoší těchto dvou velikánů. Výstavou děl 
studentů Katolického gymnázia Třebíč s názvem Po stopách Cyrila a Metoděje přispěje také bazilika. 

Na povídání o Bibli kralické můžete od čtvrt na sedm večer zavítat do kostela Českobratrské církve evangelické v Bráfově ulici. 

V kostelech však narazíte na spoustu dalšího zajímavého programu. Pohrát si se světlem a stínem na výtvarném happeningu 
bude možné v třebíčské bazilice. "Na papíře budete mít položený předmět, kolem něhož budete ve tmě kroužit svíčkou, a vzniklé 
stíny obkreslovat. Výsledkem bude mozaika," popsal stručně aktivitu Holík. S výtvarnou dílnou pamatují v bazilice i na děti. "Ty 
dostanou měkkou hlínu a budou si z ní modelovat rozetové okno," dodal Holík. 



Jednu z posledních možností, jak se podívat do starých varhan před jejich opravou, budou mít návštěvníci kostela sv. Martina. 
"Bude to pravděpodobně naposled, co nám staré varhany zahrají na Noci kostelů. Za rok už bychom chtěli, aby se opravovaly," 
řekl farář Jiří Dobeš. 

Na opravu se stále shání peníze. Jednou z možností, jak pomoci, je hlasovat pro ně v soutěži Máme vybráno – Máme vyhráno. 
"Soutěž probíhá do konce května. Zatím jsme ve vedení, ale je to velmi těsné," dodal Dobeš. Odkaz lze najít na stránkách 
kostela. 

Svolávat na Noc kostelů začnou zvony všechny lidi dobré vůle již tento pátek deset minut před šestou hodinou. 

Výběr z programu Noci kostelů 

 kostel Českobratrské církve evangelické 18:15 – 19:00 Rozpomínání Povídání faráře J. Trusiny – o církvi a o Bibli kralické 22:15 
– 00:00 Promítání dokumentárního filmu – Ilegální máma kostel sv. Martina 18:00 – 18:30 Slavnostní koncert k zahájení Noci 
kostelů 20:00 – 20:30 Zářící koncert – Coruscante – skupinka mladých zpěváků z Třebíče 22:30 – 22:55 Prohlídka varhan – kůr 
kostela bazilika sv. Prokopa 18:00 – 18:45 Po stopách středověkých kameníků – výtvarná dílna pro děti 19:45 – 21:00 Světlo a 
stín jako nezbytná součást středověkých kostelů – výtvarný happening 21:45 – 22:15 Bůh stvořil světlo a nazval ho dnem 
Prožijte postupné rozsvícení celé baziliky se čtením biblických textů a s varhanní improvizací Marka Buše Kompletní program 
páteční Noci kostelů najdete na webu: www.nockostelu.cz/ 
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 Louny – Příležitost, jaká zřejmě hned tak znovu nebude, se naskytne v pátek 24. května v Lounech. Při příležitosti Noci kostelů 
tam totiž dorazí unikátní Bible kutnohorská. Její význam je patrný už podle data vzniku, pochází totiž z roku 1489. Bible 
kutnohorská je první ilustrovanou tištěnou českou biblí na území tehdejšího Českého království! Její jediná předchůdkyně, 
Biblepražská,jesicestarší,ale není ilustrovaná. 

Zájemci si budou moci jedinečnou knihu prohlédnout v lounském kostele Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků právě v pátek. 
"Kniha, kterou budeme vystavovat, má na jednom listu rukopisně dopsanou dataci 14. novembera 1489. Přesněji 'Vytištěna na 
Horách Kutných dne 14. novembera 1489' a několik vpisků s věnováním," dodává další zajímavost Jiří Oulický, jeden z 
organizátorů. I když je toto lákadlo velké, rozhodně není jediné, které nabídnou kostely a kostelíky v rámci Noci kostelů v okrese 
Louny i v celé zemi. Chystají se koncerty, výstavy, odborné výklady a chybět samozřejmě nebudou ani noční prohlídky. Jejich 
atmosféra je skutečně úžasná. 

K akci Noc kostelů se v lounském okrese připojila řada měst a obcí. Otevřeny budou tři lounské kostely – husitský, Nejsv. 
Trojice a 14 sv. Pomocníků a chrám sv. Mikuláše. Navíc tam opět plánují od 23.15 průvod městem se svíčkami. Zamíří od 
husitského kostela a nabídnou i zastavení na zajímavých místech. Brány dokořán budou mít i evangelický kostel v žatecké 
Husově ulici, kostel sv. Jakuba v Cítolibech, kostel sv. Vavřince v Černčicích, kostel sv. Antonína Paduánského v Košticích, kostel 
Narození P. Marie v Kryrech, kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Strojeticích, kostel sv. 
Václava ve Velké Černoci, kostel sv. Martina a Navštívení P. Marie v Liběšicích, kostely Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech 
a Strojeticích, kostel sv. Václava ve Velká Černoci a vroutecké kostely sv. Jakuba a sv. Jana Křtitele. 

Jaký program je připraven se dočtete v kulturních tipech níže, kompletní souhrn včetně časů pak najdete na internetových 
stránkách www.lounsky.denik. cz. 

   

 


