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 Večerní program zpestří duchovní hudba 

 Bezdědice – V pátek večer se otevírají chrámy v celé republice. K letošní Noci kostelů se přidávají i Bezdědičtí, program v 
místním kostele Nanebevzetí Panny Marie začíná v 18 hodin. 

Prohlídku a výklad historie kostela si mohou návštěvníci dopřát od 18.10 a v 19 hodin začínají bavorské litanie k Panně Marii. O 
hodinu později ve 20 hodin program nabídne liturgické barvy a odívání. 

Páteční setkání v bezdědickém kostele zpestří například i koncert duchovní hudby, který se uskuteční od 21.30 hodin. Mše 
svatá, nebo bohoslužba slova se koná od 22.00 hodin. 

Bezdědičtí se k Noci kostelů poprvé přidali v loňském roce, kdy akci navštívilo sedmdesát lidí. 
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 Břeclavsko – Zatímco slunce zapadá, pod věží hustopečského kostela mučí jednoho z prvních křesťanů Pavla z Tarsu. Jenom 
jako. V muzikálu, který bude součástí programu Noci kostelů. Ty se v pátek večer otevřou veřejnosti po celé republice. Do akce 
se kromě hlavního kostela v Hustopečích zapojí dalších dvacet z celého Břeclavska. O dva více než loni. 

"Tato noc bude svátkem kostelů. Připravujeme pestrý program, nejenom prohlídku kostela. Děti si mohou od sedmnácti hodin 
před kostelem zahrát hry o odměny. Máme pro ně i překvapení," láká kněz ve Velkých Pavlovicích Marek Kardaczynski. 

V dalších farnostech tradičně pořádají veřejné prohlídky kostelů i s jejich věžemi. Během noci vystoupí divadelníci, chrámové 
sbory a folkové skupiny. 

V Hustopečích vsadili i na venkovní představení. "Noc kostelů jsme chtěli udělat zajímavější pro místní lidi, kteří už kostel znají. 
Proto letos uvedeme muzikál s názvem Tarsan, který zábavnou formou mapuje život apoštola Pavla z Tarsu," uvedl hustopečský 
kněz Pavel Kafka. 

Herci ze souboru Spojené farnosti z Brněnska ho odehrají pod širým nebem na prostranství, kde stával starý kostel. "Jeho 
půdorys označíme svíčkami. Upozorníme na jeho původní umístění. Navíc, vystoupení vyzní na otevřené scéně lépe," myslí si 
Kafka. Zároveň dodal, že zájemcům představí prostory Kostela svatého Václava a svaté Anežky České. Milovníci vína mohou 
ochutnat to tamní mešní. Fanoušky hudby zase v Hustopečích potěší vystoupení hráčů na biblický nástroj – harfu. 

I v Kloboukách u Brna lákají na víno. Dokonce pro veřejnost otevřou farní "sklípek". Pořadatelé však nezapomínají ani na děti, 
pro které na večer chystají táborák před kostelem. Podle programu pak od jednadvaceti hodin v kostele vystoupí komorní 
pěvecký sbor Danielis. 

Velkopavlovická farnost letos vsadila na cyrilometodějské téma. Výročí příchodu věrozvěstů k tomu vybízí. 

"Téma prostupuje celou nocí. Historička Jarmila Bednaříková povypráví o Velké Moravě a její úloze v pokřesťanštění Evropy a o 
působení Konstantina a Metoděje," informuje Kardaczynski. 



Noční přednášku pak vystřídají děti se scénkou ze života světců Cyrila a Metoděje. Následovat bude hudební program, který 
zabrousí od staroslověnštiny až po současnost. Své brány otevřou i dva břeclavské kostely. V tom adventistickém bude zpívat 
sbor až do půlnoci. 

 --- 

 kde otevřou 

Bavory, Břeclav (Bílý kostel a evangelický), Dolní Dunajovice, Drnholec, Hustopeče (kostel na náměstí i modlitebna), Klobouky u 
Brna, Krumvíř, Lanžhot, Mikulov (oba kostely a kaple na Svatém kopečku), Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Uherčice, Valtice 
(oba kostely), Velké Pavlovice, Zaječí 
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 Na jejich návštěvníky čekají komentované prohlídky, vystoupení sborů a varhaníků nebo výtvarné dílny 

 Děčínsko – Na čtyři desítky kostelů, kaplí a modliteben několika církví otevřou v pátek večer své dveře. Zapojí se totiž do 
dalšího ročníku populární Noci kostelů. 

Kostely a kaple na Děčínsku se do Noci kostelů zapojují již několik let. Nejvíce je těch katolických. Lidé ale budou moci navštívit 
například i husitskou modlitebnu nebo evangelické kostely. 

"Litoměřická diecéze se k Noci kostelů připojuje počtvrté. Akci v litoměřické diecézi i v letošním roce zaštítil svým jménem 
diecézní biskup Jan Baxant. Jejím cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou pro veřejnost a kostely jako důležitou 
součást společenského života obce či města," vysvětluje mluvčí litoměřické diecéze Jana Michálková. 

 200 kostelů 

 Součástí programů v jednotlivých kostelech jsou komentované prohlídky, zajímavé přednášky, ukázky, koncerty a programy pro 
děti, ale i modlitby, čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře nebo adorace. Návštěvníci budou moci přímo na místě oslovit 
přítomné kněze a zeptat se jich na vše, co je zajímá. V celé Litoměřické diecézi se do Noci kostelů zapojí téměř dvě stovky 
kostelů a kaplí. 

Řada z nich nabídne možnost navštívit místa, která jsou pro veřejnost běžně uzavřená. Například v kostele svatého Václava a 
Blažeje bude možné několikrát během pátečního večera vystoupat na věž až do zvonice. Netradiční pohled se naskytne z 
kostelní věže i návštěvníkům kostela svatého Jakuba Staršího v České Kamenici. 

 Sbírejte razítka 

 S putováním po kostelech pomůže lidem i tento rok brožura vydaná u příležitosti Noci kostelů. V té bude nejen přehled 
jednotlivých kostelů. Najdou v ní také doprovodný program. 

"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," říká Michálková. Do těchto brožur si mohou lidé nechat otisknout jednotlivá 
pamětní razítka z kostelů nebo kaplí a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka. 

Děti se i letos mohou těšit na pexeso, tentokrát s fotografiemi vybraných kostelů, které se nacházejí na území litoměřické 
diecéze. To dostanou, stejně jako brožury, zdarma. 

Novinky se letos dočkají majitelé chytrých telefonů. Litoměřická diecéze totiž zahrnula své kostely do aplikace pro iPhony. 

"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 si ho jen stáhnout zdarma z webové stránky www.ikostel.cz," říká Kristýna 
Solničková z diecéze. 

 Dvě soutěže 

 Návštěvníci kostelů se letos mohou zúčastnit výtvarné a fotografické soutěže. 

Výtvarná soutěž na téma "Návrhářem varhan" je určena dětem do 15 let a soutěží se ve třech věkových kategoriích. Výtvarná 
technika i zvolený formát jsou libovolné. Výtvarné práce je třeba zaslat v termínu od 27. 5. do 5. 7. 2013 na adresu: Biskupství 
litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice a obálku označit heslem "Soutěž". Na zadní stranu obrázku je nutné připojit tyto 
informace: jméno, příjmení, věk, adresa, tel. 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. 

Kde se bude konat Noc kostelů? 
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Česká Kamenice děkanský kostel sv. Jakuba Staršího Děčín kaple Andělů Strážných kostel Nejsvětější Trojice kostel Panny Marie 
kostel Povýšení sv. Kříže "Staň se malířem fresek" (vyprávění o nástropních malbách a výtvarná dílna ) 19:00 Děčínský 
chrámový sbor 19:50 – 20:00 Prohlídka varhan Rieger op. 315 20:30 Vystoupení flétnového souboru Kvíčaly, na varhany hraje 
Jan Záhora ml. 

21:30 Vystoupení pěvecké sešlosti SaH 22:30–23:45 Prohlídka varhan Rieger s hudební ukázkou kostel sv. Františka Xaverského 
kostel sv. Františka z Assisi kostel sv. Václava kostel sv. Václava a Blažeje 19:30 – 19:45 Prohlídka zvonů a věže 21:45 – 21:55 
Prohlídka zvonů a věže 22:00 – 22:15 Prohlídka varhan Feller Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého zámecká kaple sv. Jiří 
Javory kostel sv. Prokopa Jílové kostel Nejsvětější Trojice kaple Panny Marie na Sněžníku Lobendava kostel Navštívení Panny 
Marie Malá Veleň Jedlka, kostel sv. Anny Rumburk Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince Růžová kostel 
sv. Petra a Pavla Srbská Kamenice kostel sv. Václava Varnsdorf kostel Proměnění Páně Verneřice kostel sv. Anny Více na: 
www.nockostelu.cz 

 Při Noci kostelů budou lidé stoupat vzhůru. Do věže 
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 Do akce Noc kostelů se zapojí řada kostelů z regionu. Jednotlivé kostely mají přichystaný bohatý program. Má přilákat hlavně 
ty, kteří kostely nenavštěvují. 

 Slovácko – Řada obcí Slovácka se i v letošním roce zapojí do celostátní akce Noc kostelů. Ta se uskuteční už pětadvacátého 
května a své dveře nechají do noci otevřeny kostely v Hodoníně, Veselí nad Moravou, Hovoranech, Šardicích, Mutěnicích, 
Kyjově, Kostelci a Násedlovicích. 

Podruhé se do akce zapojí kostel sv. Martina, Cyrila a Metoděje v Násedlovicích. "V loňském roce farnost opravila křížovou 
cestu. A otec Josef Pohanka namaloval s dětmi v náboženství obrazy, kde děti malovaly čtrnáct zastavení křížové cesty. Vznikly 
velmi zajímavé obrazy. Na opravu jsme získali dotaci a i díky tomu jsme vloni poprvé uspořádali Noc kostelů," sdělila starostka 
Násedlovic Vlasta Mokrá, která si pochvaluje velkou účast lidí. Ato nejen věřících. 

V Násedlovicích se dveře kostela otevřou v šest hodin večer. O dvě hodiny později čeká návštěvníky koncert žáků Základní 
umělecké školy v Kyjově. "Potom budou mít lidé možnost prohlédnout si vystavené fotografie. Letos kostel necháme otevřený 
do desíti hodin. Loni to bylo do půlnoci, ale to si myslím, že je zbytečné. Lidé odcházeli právě kolem desáté," dodala starostka. 



Dva kostely k akci připojí ve Veselí nad Moravou. Poprvé. "Noci kostelů jsme se už jednou zúčastnili. Bylo to před třemi lety, 
tehdy šlo však pouze o kostel svatých Andělů Strážných," upřesnil kaplan veselské farnosti Martin Sekanina. Letos tak poprvé 
otevřou zájemcům ještě opravený kostel svatého Bartoloměje. Program nabízejí bohatý. Zajímat bude nejen věřící. "Program je 
vytvořen právě pro ty, kteří do kostela moc nechodí. Návštěvníky čeká spousta zajímavých vystoupení. Zazpívá pěvecký sbor 
naší Církevní základní školy a další žáci zahrají divadlo o Cyrilu a Metodějovi. Vystoupí Žesťový kvintet žáků místní základní 
umělecké školy a náš chrámový sbor nacvičil koncert ke cti dvou věrozvěstů, jenž má název Dvě hvězdy," přiblížil Sekanina. 
Součástí bude i komentovaná prohlídka a lidé si mohou vyrobit na památku záložky. 

 Otevřená srdce 

 V kostele svatého Bartoloměje nazvali akci Noc otevřených srdcí. "Lidé budou moci přicházet do prostoru ztišení, zklidnění, 
meditace, do prostoru modlitby. Všichni jsou zváni, aby se přišli pomodlit za sebe, své blízké a za celé město. Kostel bude 
vyzdobený svíčkami, zpívat se budou hezké rytmické zpěvy," upřesnil kaplan. 

Zapojí se i na Kyjovsku. "Kyjov se účastní podruhé a kostelecká farnost potřetí," informoval děkan Svatopluk Pavlica s tím, že 
před lety se k Noci kostelů připojil právě z důvodu, aby kostel zpřístupnil i těm, kteří jej příliš často nenavštěvují. I v kyjovském 
kostele se lidé dočkají komentované prohlídky a řady kulturních vystoupení. 

V Hodoníně budou návštěvníci doslova stoupat vzhůru, a to při komentované prohlídce kostelní věže. Tam program začíná v 
šest hodin večer a skončí až hodinu před půlnocí svátostním žehnáním městu. Součástí Noci kostelů bude například možnost 
duchovního rozhovoru, scénka nebo varhanní improvizace v podání Richarda Stehlíka. V Hodoníně se zapojí i sborový dům 
Apoštolské církve, také s bohatým programem. Lidé se například seznámí s aktivitami mládeže. 

  Noc kostelů a muzeí přitvrdí divadlo pod nočním nebem 
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 Vskutku velkorysý program nabízí dvě paralelně probíhající akce v Železném Brodě 

 Železný Brod – Noc z pátku 24. na neděli 25. května bude v Železném Brodě zasvěcena dvěma velkým akcím. Poněkud s 
předstihem tu proběhne Muzejní noc, zároveň i Noc kostelů. 

Pokud jsou prohlídky svatostánků a expozic málo, zcela jistě zájemce navnadí představení streetového Divadla Continuo s 
názvem Now…?. "Od deseti hodin večer ho mohou nespavci shlédnout ve farní zahradě kostela sv. Jakuba Většího na Malém 
náměstí," přiblížila Kateřina Řezníková, pracovnice Městského muzea v Železném Brodě. Představení trvá tři čtvrtě hodiny a po 
něm ještě můžou návštěvníci pokračovat až do tajemné půlnoci v programu Noci kostelů. 

 Noc kostelů 

 Akce vypukne v 18 hodin, kdy se rozezní zvony v obou kostelích. Program v kostele Ochranovského sboru při ČCE (Jednota 
bratrská) začne krátkým proslovem a seznámením se s programem. Hlavním tématem noci je 400 let Bible Kralické, o níž se 
bude v průběhu akce diskutovat. O kulturní vložku se postará dětský soubor Řetízek při ZUŠ Železný Brod. 

Kostel svatého Jakuba Většího zve do zvonice, na výstavu liturgických předmětů a prací dětí k výročí 1150 let příchodu Cyrila a 
Metoděje, či do modlitebny pravoslavné církve v bývalé kostnici. 

Ochranovský sbor ukončí akci v jedenáct, kostel Svatého Jakuba přesně o půlnoci. 

 Muzejní noc 

 Noční prohlídky národopisné expozice na Bělišti slavily úspěch již v předešlých dvou ročnících. 

Letos bude hlavním tématem textilní výroba, zpracování lnu, barvení látek a praní prádla. Do třetího ročníku se zapojí lektorky 
Domu dětí a mládeže Mozaika s předváděním zpracování ovčího rouna a technikou mokrého plstění. "Návštěvníci si budou moci 
vše vyzkoušet a aktivně se zapojit do dalších činností. Na malé i velké čeká soutěž, výtvarná dílna, poznávání předmětů a další 
akce," slíbila Řezníková. V prostorech expozice zároveň bude probíhat výstava s názvem Lidové krajky a výšivky. 



Před domem zajistí loutkový soubor Čmukaři z Turnova kulturní program. Pohádka pro děti i dospělé s názvem Lárk íčičok, 
začne v 19.15. 

Od půl deváté bude odehráno představení pro dospělé diváky Zvyřátka za to nemůžou. Bajky, ve kterých můžete poznat někoho 
z okolí i sebe, jsou inspirované knihou Pavla Tauba Ovolovi a funkci. 

Ve stejném čase jako muzeum (18:00 – 23:00) bude otevřena galerie Chlístov studia Lhotský s.r.o. Zde budou prezentována 
díla současných sklářských výtvarníků. Kromě prohlídky galerie budou návštěvníci moci zhlédnout i předvádění výroby 
skleněných figurek u kahanu. Pravidelný odvoz z Železného Brodu na Chlístov bude zajištěn. Vstup na všechny akce bude 
zdarma. 

NOC KOSTELŮ 18:00 Motlitebna Ochranovského sboru při ČCE (Jednota bratrská) – do 23:00 Kostel svatého Jakuba Většího – 
do 24:00 

 MUZEJNÍ NOC 

18:00 Národopisná expozice Běliště – do 23:00 

Noc kostelů se blíží 
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 Kladno – Noc kostelů se uskuteční už v pátek. Mimořádně otevřené chrámy a pěkný program bude připraven hned v několika 
kostelech v Kladně. V kostele Nanebevzetí Panny Marie začíná akce v 19 hodin. Příchozí se mohou těšit na komentované 
prohlídky či vystoupení dětí. Chybět nebude ani prohlídka varhan s hudebními ukázkami. Od 19.15 do 22 hodin bude 
zpřístupněná věž a zvonice. V Kapli sv. Floriána začínají akce také v 19 hodin. Ohodinu dříve se koná Noc kostelů v Kostele sv. 
Mikuláše Hnidousích. Program připomene 100. výročí posvěcení kostela. 

  
Noc kostelů nabídne lidem prohlídku neobvyklých míst 
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 Klatovsko –Vpátek 24. května se již počtvrté v rámci Noci kostelů otevřou chrámy a modlitebny v celé České republice. 
Jednotlivé farnosti, sbory či řády přivítají večer v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem. Pozadu nezůstávají ani 
církevní objekty a instituce na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku. VKlatovech bude například zpřístupněn kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly(Jezuitský). Slavnostní zahájení za zvuku klatovského zvonu Vondra je 
připraveno na 19. hodinu. "Celá akce bude zahájena koncertem Trubačů pražské hradní gardy. Zhruba ve 20 hodin se zájemci 
dozvědí něco o historii kostela. Průvodcem jim bude Lukáš Kopecký. Ve 20.15 vystoupí pěvecké sbory Sedmikrásky a Fialky," 
prozrazuje část programu klatovský farář František Hůlle. 

Během Noci kostelů bude připraven i další program. Návštěvníci poznají klatovské katakomby trochu jinak. "Dozvědí se přímo v 
expozici katakomb, co to jsou vlastně katakomby. Vystoupit budete moci na kůr až k varhanám přímo v kostele, kde bude Ivan 
Pavlíček vyprávět zajímavosti, které o tamních barokních varhanách možná nevíte. Poprvé budete moci nahlédnout i do sakristie 
a do dalších míst, kam se normálně návštěvník kostela nedostane," informuje za organizátory Lukáš Kopecký. V 19 hodin se 
otevřou dveře kostelů i v Sušici. V děkanském kostele sv. Václava bude bohatý kulturní program, který zahájí děti krátkou 
pohádkou, následovat bude vystoupení žáků Základní umělecké školy ze Sušice a Nýrska. "Určitě si nenechte ujít komentovanou 
prohlídku s historikem Janem Lhotákem, koncert chrámového sboru s doprovodem varhan, biblické tance a koncert skupiny 
Memento," zve na akci za organizátory Anežka Nová. 



Kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe nabídne pohled do života kapucínů, prohlídku s historickým výkladem a výstavu 
liturgických předmětů. Letos se otevře také brána kostela Nanebevzetí Panny Marie (tzv. hřbitovního) a nabídne písňový koncert 
Jitky Kovaříkové a jejích hostů, pásmo duchovních veršů, četbu z bible a prohlídku s historickým výkladem historika Jana 
Lhotáka za svitu pochodní. "Zájemci budou mít také příležitost k nezávaznému rozhovoru s duchovním, dozvědět se, k čemu 
slouží různé části kostela při bohoslužbách či nahlédnout do bible a kancionálů," dodala Nová. 

V Horažďovicích se od 17.30 hodin sejdou věřící dvou ve městě působících církví v kostele sv. Petra a Pavla na Mírovém 
náměstí, kde bude sloužena společná mše a kde vystoupí pěvecký sbor Prácheň. Poté se všichni přesunou do Husova sboru, 
kde k věřícím promluví farářka Miroslava Jarolímová. 

 Páteční noc oživí kostely víc než tradiční půlnoční mše 
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 BRNO Pouhých pár hodin před páteční Nocí kostelů nejsou organizátoři schopni říci, kolik chrámů se vlastně veřejnosti otevře. 
A jsou tomu rádi. 

"Ráno platilo pro celou republiku číslo 1364, ale už přes den se další kostely přidávaly," potvrdila Martina Jandlová z brněnského 
římskokatolického biskupství. Právě to rakouskou tradici do České republiky před pěti lety přineslo. 

Už teď je jasné, že společná akce 11 tuzemských církví podruhé výrazně překoná rakouská čísla – tam se otevře 730 církevních 
staveb. "Nejde ale o trhání rekordů. Někdo se přijde podívat na architekturu, někdo na výtvarné umění, ale mnohé zajímá i to, 
co se v kostele děje, co tam lidé dělají," dodal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

Církve: Pro mnoho lidí je to první setkání s vírou To je podle něj velký přínos i pro samotné církve. "Kostely jsou otevřeny 
pravidelně, ale tohle je pro mnoho lidí první setkání s vírou," dodává biskup. Mnohde bývá výrazně živěji než o půlnočních. 

O tom, jak zájem o Noc kostelů stoupá, svědčí i situace v jednotlivých regionech – například brožurku se seznamem akcí, které 
se od pátečního večera až do půlnoci (a někde ještě později) v kostelích konají, původně vydávali organizátoři jen v Brně. Nyní 
takovou knížečku poprvé dostanou také lidé na Olomoucku, Prostějovsku či na Zlínsku. Pomůže těm, kdo nevyužijí kompletní 
celorepublikový přehled na www.nockostelu.cz. 

Otevřou věže i kostnice V Praze například pro zájemce připravili jízdu metrem, cestu po pražských varhanách, královskou cestu 
či putování mezi nočními kostely na kole. A programy chystají i ve městech a obcích, kde je třeba jediný chrám. I tam budou 
čekat na návštěvníky odjinud nebo na ty, kdo pravidelně chodí kolem, ale v kostele nikdy nebyli. 

Řada chrámů kromě koncertů, prohlídek či jiného programu otevře i věže či třeba krypty. Takovou poprvé odtajní ve Šlapanicích 
na jihu Moravy, v Nížkově na Žďársku zase zpřístupní málo známou kostnici s ostatky asi 8000 lidí. K lákadlům patří i třeba 
lichtenštejnská hrobka ve Vranově u Brna, která bude přístupna naposledy před velkou rekonstrukcí placenou tímto šlechtickým 
rodem. 

Loni pořadatelé Noci kostelů hlásili v ČR asi 430 tisíc vstupů. 

 Vydání- Tato zpráva vyšla v prvním vydání 

 Mutace - Lidové noviny - Morava 
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Pozvánka na další ročník Noci Kostelů 

Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května na těchto místech: Nymburk – Husův sbor – zahájení v 18 hodin, prohlídka věže, 
Stanislav Kubín: Lahodná vteřina – recitál poezie a hudby, Saxharem – koncert saxofonového kvarteta, společné zpívání s 
doprovodem varhan, závěr ve 23.30 hodin kostel Českobratrské církvi evangelické – zahájení v 18 hodin zpěvem a čtením z 
Bible, přednáška Čtyři sta let Bible kralické, koncert folkové skupiny Pranic, komentovaná prohlídka kostela, program pro děti, 
závěr ve 23 hodin kostel sv. Jiljí –v 18hodin mše svatá a zahájení, povídání K čemu slouží kostel, Cestování po Keni – vyprávět 
budou Martin Hájek a Pavel Touš, koncert – Eva Henychová Zrcadlení kostel sv. Jiří – otevření kostela v 16 hodin, komentovaná 
prohlídka, Tři cella – vystoupení nymburského violoncellového tria, výstava výtvarných prací žáků ZUŠ na téma sv. Jiří, projekce 
historických snímků kostela, namaluj sv. Jiřího, jak bojuje s drakem – výtvarná dílna pro děti, 23.55 ukončení Žehuň – kostela 
sv. Gotharda – prohlídka se uskuteční netradičním způsobem. Zahájení v 18 hodin vyzváněním zvonu Gothard. Od 19 hodin 
koncert Miroslav Huškové – varhany a Milana Štěpánka – housle a kytara Čelákovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie – v 18 
hodin zvonění, v 18.30 Mše svatá, přednáška k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje, varhanní hudba a koncert Slávka 
Klecandra Husův sbor – v 18 hodin zvonění, výstava výtvarných prací čelákovických dětí, varhanní koncert Milana Janouška, 
pěvecký recitál Lenky Švestkové, promítání filmů. 

Hořátev – Toleranční kostel Českobratrské církvi evangelické – v 18 hodin přivítání, vystoupení dětí MŠ a ZŠ Hořátev, koncert 
pěveckého sboru Gymnázia Nymburk, přednáška o Bibli kralické, četba vzpomínek na paní farářovou Molnárovou Chroustov – 
kostel Nanebevzetí Panny Marie – otevřený bude od 18 do 20 hodin. Varhanní hudba se sólovým zpěvem, Boží slovo, 
vystoupení pěveckého sboru z Městce Králové a sborů Skřivánek a Kuřátka, výklad o historie a prohlídka kostela Městec Králové 
– kostel sv. Markéty – bude otevřen od 19.30 hodin za zvonění zvonu. Vystoupí Královéměstecký pěvecký sbor, zazní varhanní 
hudba, můžete si prohlédnout vystavené listiny, kroniky a dalších materiály Poděbrady – Bétel – modlitebna Církve bratrské – 
16:30 – 17:30 4 barevné hry program pro děti, 18:00 20:00 Kavárna – občerstvení, anglické písně, telemost do USA kostel 
Českobratrské církve evangelické – otevřeno od 20 do 23 hodin, Průběžně po celý večer: program pro děti, prohlídka kostela, 
přilehlých prostor a altánu Glorie, výstava sborových kronik, fotografií, starých knih, nahlédnutí do současnosti sboru. Možnost 
přespání v kostele (pro děti s rodiči). 

Sbor krále Jiřího – zahájení v 19 hodin, historie církve a sboru, hudební vložka, kulturní pásmo, zakončení v 21 hodin Hrubý 
Jeseník – kostel sv. Václava – od 19 hodin Bohoslužba, vystoupení chrámového sboru Schola Minor s přáteli z Prahy, pěveckého 
sboru Velehlas z Velenic, historie kostela Budiměřice – kostel sv. Prokopa – od 18 hodin prohlídka Misijní výstavy – Malawi, 
přednáška o liturgických předmětech, ukázky hudby podle církevních období od Velikonoc do adventu, informace z kroniky obce, 
modlitba, prohlídka kostela při svíčkách, ve 22 hodin ukončení Dvory, Veleliby – kostel sv. Václava – v 18 hodin zahájení, 
historie kostela, koncert pěveckého sboru Hlahol Nymburk Kostomlaty nad Labem – kostel sv. Bartoloměje – od 17 hodin 
koncert žáků ZUŠ, historie kostela, vystoupení místního chrámového sboru, konec ve 20 hodin Lysá nad Labem – kostel 
Narození sv. Jana Křtitele – zahájení v 18 hodin, komentovaná prohlídka chrámu, vystoupení Chrámového sboru při kostele sv. 
Jana Křtitele, z pokladnice duchovní literatury, modlitba se zpěvy z Taizé, ve 22.30 hodin ukončení Kaple Tří králů na zámku v 
Lysé nad Labem – mezi 18. a 21. hodinou bude otevřena, v 19 a 20 hodin se uskuteční komentované prohlídky Milovice – kostel 
sv. Kateřiny Alexandrijské – v 18 hodin zahájení, ukázky liturgického tance, přednáška a prohlídka kostela, koncert Šporkova tria 
a hostů, ve 22 hodin děkovná mše Sadská – kostel sv. Apolináře – v 18 hodin zvonění kostelního zvonu, přednáška Misie v srdci 
Afriky, koncert Scholy Nymburk a Suché větve, kostel otevřen do 21 hodin 
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 Již počtvrté se nejen v Olomouci otevřou kostely, aby v noční atmosféře nabídly návštěvníkům vstupy do běžně nepřístupných 
prostor, do krypt a sakristií, na věže a ke zvonům. 

 Kromě toho si můžete užít komentované prohlídky, koncerty, divadla, výstavy, hry pro děti i pohled do života jednotlivých 
církví. Noc kostelů otevře brány nejrůznějších svatostánků tentokrát v pátek 24. května od 18 do 24 hodin. 

 V Olomouci bude možné v tento večer navštívit celkem 20 kostelů, kaplí a modliteben. Kromě jiného se můžete blíže seznámit s 
osobnostmi sv. Cyrila a Metoděje a s jejich významem pro náš národ a kulturu, prohlédnout si jindy nepřístupná místa s 
průvodcem a mnoho dalšího. Noc kostelů slavnostně zahájí v 18 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně biskup Josef 
Hrdlička. Již od 16 hodin ale začne u katedrály sv. Václava program pro děti. Celý večer a část noci pak budou probíhat desítky 
nejrůznějších programů pro malé i velké. Podrobné informace na www.nockostelu.cz. 



 KOSTELY, KTERÉ MŮŽETE NAVŠTÍVIT: 

 Kostel sv. Kateřiny, Kateřinská ulice 

 Modlitebna Bratrské jednoty baptistů, Blažejské nám. 9 

 Kostel sv. Michala, Žerotínovo náměstí 

 Kaple sv. Jana Sarkandra, ulice Na Hradě 

 Kaple Nejsvětější Trojice, ve sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, 

 Kostel sv. Mořice, ulice 8. května 

 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - dominikánský, Slovenská ulice 

 Husův sbor, Ulice U Husova sboru 

 Kostel P. Marie Sněžné, Denisova ul. 

 Modlitebna Církve bratrské, Mariánská ulice 

 Kaple Božího milosrdenství, Arcidiecézní charita Křížkovského ul. 

 Katedrála sv. Václava, Dómské náměstí 

 Kaple sv. Anny, Dómské náměstí 

 Kostel Českobratrské církve evangelické, Husova/Blahoslavova ulice 

 Pravoslavný chrám Sv. Gorazda, Gorazdovo náměstí 

 Kostel P. Marie Pomocné - Nová Ulice, ulice I. P. Pavlova 

 Kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc - Hejčín, Cyrilometodějské náměstí. 18:00 - slavnostní zahájení Noci kostelů 2013 v 
Olomouci 

 Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku, Sadové náměstí 

 Biskupská kaple P. Marie v arcibiskupském paláci, Biskupské náměstí 

 Modlitebna Apoštolské církve, U podjezdu 50/12 

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

 URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&;clanek=272692 
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Dobřany, Vejprnice – Páteční noc bude patřit kostelům. Na Plzeňsku se stejně jako ve zbytku republiky otevřou církevní stavby 
všeho druhu a k návštěvě budou lákat mnohdy netradičními akcemi. 

Bohatý program čeká například obyvatele Dobřan a Vejprnic. V Dobřanech se dokonce otevřou dva kostely – svatomikulášský a 
svatovítský. Během večera kostel sv. Mikuláše nabídne například výstavu liturgického oblečení. "Dozvíte se proč, jak, kdy a kde 
se nosí určitý ornát, proč je zrovna použita fialová barva a mnoho dalších zajímavostí," zvou organizátoři. 

Okolím sv. Víta zase zavoní nápoje. Svatovítskou čajovnu a kavárnu najdou lidé za kostelem, v případě špatného počasí v 
blízkém infocentru. 

Ve vejprnickém kostele se ještě před startem samotného čtyřhodinového programu uskuteční mše svatá. Na řadu pak přijdou 
divadelní i hudební vystoupení, k vidění a slyšení bude rovněž skupina Jordán, což je těleso složené z dětí a rodičů dvou 
misijních rodin. 

 --- 

 Dobřanská a vejprnická noc Dobřany, kostel sv. Mikuláše 18:30 slavnostní zvonění zvonu blahoslavený Hroznata; 18:35 Ze 
života blahoslaveného Hroznaty – recitál scholy při kostele sv. Mikuláše; 19:00 přivítání v kostele sv. Mikuláše; 19:10 Loretánské 
litanie; 19:30 komentovaná prohlídka kostela; 20:00 Výstava liturgického oblečení s výkladem; 20:30 Komentovaná prohlídka 
kostela; 21:10 konec Noci kostelů Dobřany, kostel sv. Víta 18:30 otevření kostela sv. Víta, slavnostní zvonění zvonu 
blahoslavený Hroznata; 18:35 vernisáž výstavy obrazů Oty Janečka na ochozu kostela; 18:40 – 21:00 výstava žákovských prací 
Dobřanské historické památky; 18:40 – 21:00 Svatovítská čajovna a kavárna – za kostelem; 18:40 – 21:00 stálá expozice 
dobřanské baroko; 20:30 prohlídka kostela sv. Víta s výkladem; 21:00 zavírání kostela sv. Víta Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha 
18:00 – 18:45 mše svatá; 19:00 – 19:10 Až zazní hlas zvonů... oficiální začátek Noci kostelů ve Vejprnicích; 19:15 – 19:45 Jak 
to bylo doopravdy s Jonášem a velrybou – krátké divadelní vystoupení; 20:00 – 20:45 koncertní vystoupení bratrů Vilímcových; 
21:00 – 21:50 hudební program skupiny Jordán; 22:00 – 22:45 čtení bible a meditace; 23:00 – 23:10 závěr Noci kostelů a 
požehnání 

Noc kostelů nabídne divadlo, klauniádu i projížďky kočárem 
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 Prostějovsko – Více než dvacítka kostelů a modliteben v celém regionu se v pátek otevře veřejnosti. Na Noc kostelů, ke které 
se kostely a kaple na Prostějovsku připojí letos již počtvrté, se připravily i děti ze Základní školy v Kostelci na Hané. 

"Oslovila nás místní farnost, zda bychom se nechtěli do projektu zapojit. Letos totiž uběhne tisíc sto padesát let od příchodu 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, takže jsme se snažili toto výročí výtvarně zpracovat," řekla Jarmila Kalvodová, která učí 
výtvarnou výchovu na místní základní škole. Do projektu se zapojily děti ze šesté a osmé třídy. "Práce jsme rozdělili do tří 
tematických okruhů. Žáci šestých tříd vyrobili starodávnou listinu, do níž vepsali svoje poselství, a navrhli podoby poštovních 
známek. Děti z osmých tříd pak výtvarně ztvárnily návrhy pamětních mincí," vysvětlila Jarmila Kalvodová a dodala, že práce na 
projektu trvala dva týdny. 

"Na Noc kostelů vystavíme obrazy v místním kostele sv. Jakuba staršího. Součástí bude i soutěž, v rámci níž mohou návštěvníci 
hlasovat o nejhezčí známku a minci," doplnila kantorka. Lidé, kteří v pátek zavítají do kostela v Kostelci na Hané, se mohou těšit 
i na prohlídku kostelní věže, vystoupení chrámového sboru či venkovní promítání dokumentu o slovanských věrozvěstech. 
Pokrač. na str. 3 

 Noc kostelů nabídne divadlo i projížďky 

 Bohatý koktejl zážitků, při němž si přijde na své jak duše, tak všechny smysly, si připravily i prostějovské církve. Kromě 
koncertů a prohlídek je pro návštěvníky připraven koncert rockové hudby, hodinka poezie, maňáskové představení, klauniáda, 
vystoupení husitských hudebníků s ochutnávkou mešního vína či projížďky historickým kočárem. 

"Novinkou letošního ročníku je výstup na věž kostela Povýšení sv. Kříže. Jedná se o komentované prohlídky s průvodcem, které 
se budou konat v půlhodinových intervalech. Prohlídky jsou však pouze pro fyzicky zdatné, protože do věže vede 125 schodů," 
uvedla Jana Tobolová, koordinátorka Noci kostelů v Prostějově. Lidé, kteří nechtějí mezi jednotlivými kostely putovat pěšky, se 
mohou svézt historickým kočárem. "Ten bude rozvážet poutníky mezi kostely po předem naplánované trase," potvrdila Jana 
Tobolová. Kostely přivítají návštěvníky v pátek od osmnácti hodin a některé z nich budou mít otevřené brány až do půl noci. 



Noc kostelů si užijí ve Znojmě 
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 moderátorka: 

Na 170 chrámů a nepřístupných věží nebo krypt se návštěvníkům otevře při páteční noci kostelů v brněnské diecézi. 
Doprovodný program tentokrát míří hlavně na výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle o cíli akce řekl. 

 biskup: 

Poskytnout lidem, kteří chodí kolem kostela a řeknou si jak to tam asi vypadá, ale nemají odvahu vstoupit, udělat akci, kdy je to 
všem otevřené. 

 moderátorka: 

Noc kostelů si užijí také lidé ve Znojmě, nebo v Břeclavi. 

  
Tradiční Noc kostelů v hledáčku veřejnosti 
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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 hodin 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. 

  
Noc kostelů v Brodě? Koncerty i povídání o historii chrámů 
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 Uherský Brod – Hned tři kostely v Uherském Brodě budou 24. května večer k dispozici veřejnosti. Tehdy se má totiž konat akce 
Noc kostelů, v rámci níž se návštěvníci chrámů dočkají celé řady akcí, které mají toto otevření sakrálních objektů provázet. 
Jejich pomyslné zahájení bude v 18 hodin ve farním kostele na Masarykově náměstí. Tam se do 19.40 uskuteční přednáška na 
téma Kostely v cyrilometodějské době a poté do 20 hodin komentovaná prohlídka kostela. "V prostorách kostela bude možné 
zhlédnout od 18 do 23.30 hodin výstavu k výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i expozici nazvanou 
Manuál duchovního aneb Mešní a liturgické knihy u příležitosti Roku Eucharistie a Roku víry," dodala k pozvánce mluvčí radnice 
v Uherském Brodě Elen Sladká. 



V kostele mistra Jana Husa mají zájemci mezi 18. a 20. hodinou možnost osobního rozhovoru s farářkou Ivou Pospíšilovou. Od 
20 do 22 hodin se tam bude konat koncert duchovních písní v podání skupiny Marna to snaha z církve bratrské. 

Program Noci kostelů bude v Uherském Brodě mezi 22. a 24. hodinou pokračovat v klášterním kostele, kde se v úvodní třičtvrtě 
hodině uskuteční pásmo od Václava Renče Popelka Nazaretská v podání mládeže z Jalubí. Pak se návštěvníci zaposlouchají do 
zpěvu komorního sboru. Po několika informacích o klášterním kostele se krátce před půlnocí přítomní dočkají ekumenické 
modlitby a závěrečného požehnání městu Uherský Brod. 

 Historická vizitka akce Noc kostelů je jednou ročně pořádanou akcí, která má umožnit veřejnosti nezávazné setkání s 
křesťanstvím. V jejím rámci jsou zpřístupněny kostely různých křesťanských církví, kde se zdarma konají koncerty, 
komentované prohlídky, workshopy i divadelní představení. Akce vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se 
rozšířila z Rakouska. Její první ročník se v České republice konal 29. května 2009. 

  
Dveře velehradské baziliky budou v noci otevřeny dokořán 
 
Zdroj: Slovácký deník 
Datum vydání: 22.5.2013 
Odkaz: http://www.slovacky.denik.cz/ 
Číslo: 118 
Strana: 3 
Autor: zs 
Rubrika: Slovácko 
Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

 Velehrad – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě se v pátek připojí k celostátní akci Noc 
kostelů. Zahájena bude hodinovou dětskou mší svatou, na které zazní promluva určená pro děti. V kostelíku Cyrilka bude 
probíhat tvořivá dílna pro děti s názvem Není okno jako okno. Mezi devatenáctou a dvaadvacátou hodinou zazní v bazilice 
skladby dětem vlastní s názvem Cvrčci s kytarou, posvátnou atmosféru pak navodí varhanní koncert a skupina Velblue zase 
přiblíží dětem i jejich rodičům křesťanské písně v moderní podobě. 

Při prohlídce baziliky se návštěvníci dozvědí také mnoho zajímavého o tom, co o chrámu dosud vůbec netušili. Zajímavá bude 
noční prohlídka baziliky, která už několik let prochází rozsáhlou omlazovací kúrou. V průběhu noci zazní v bazilice skladby 
dechového kvarteta, pro veřejnost bude otevřena sakristie chrámu, kde budou k vidění liturgické předměty, knihy, kněžská 
roucha a podobně. 

  
Region ovládne opět Noc kostelů 
 
Zdroj: Týden u nás 
Datum vydání: 22.5.2013 
Odkaz: http://www.vlp.cz/cz/vydavan...eniky/denik-jizni-morava.html 
Číslo: 21 
Strana: 1 
Autor: DAGMAR KULAVIAKOVÁ 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální časopisy - Jihomoravský kraj 

 Do Noci kostelů se zapojí na Blanensku třináct církevních staveb. Poprvé také kostel Českobratrské církve evangelické v 
Boskovicích. Nabídne varhanní koncerty. 

 Blanensko – Koncert na zvonohru, výstupy na věž, prohlídky s výkladem, varhanní preludia nebo čtení biblických žalmů. Nejen 
toto letos připravili organizátoři v kostelích, které se v pátek připojí k celorepublikové akci s názvem Noc kostelů. 

Nejdříve, už v šestnáct hodin, začne program v kostele sv. Barbory v Adamově. Pro děti je připravena hra Okolo kostela, při níž 
budou poznávat místa, kterými prošli svatí Cyril a Metoděj. Večer také zazní odborné výklady o vzácném Světelském oltáři či 
literárně hudební pásmo motivováno dílem zesnulého rousínovského básníka Josefa Řičánka. 

V sedmnáct hodin se otevře symbolicky zvoněním nových zvonů Cyril a Metoděj dřevěný kostelík v Blansku. Jak uvedl farář 
Církve československé husitské Martin Kopecký, po zvonění a přivítání blanenským starostou Lubomírem Toufarem vystoupí 
mladí divadelníci ze zdejší Základní umělecké školy a v osmnáct hodin je vystřídají studenti blanenského gymnázia. "Povyprávějí 
o své loňské cestě na Podkarpatskou Rus, při níž navštívili místo v Nižném Selišti, kde dřevěný kostelík původně stál," prozradil 
Kopecký. Od dvaceti hodin až do půlnoci bude potom na programu takzvaná Noc žalmů. "Zástupci všech sedmi církví v Blansku 



se budou v půlhodinových intervalech střídat ve čtení všech sto padesáti žalmů Starého zákona. Sedm církví bude číst také ze 
sedmi různých biblických překladů," sdělil farář, který doplnil, že do společného čtení se může zapojit každý. 

Letos poprvé se do Noci kostelů připojí kostel Českobratrské církve evangelické v Boskovicích. "Chceme lidem ukázat nejen náš 
kostel, který je zajímavý svou funkcionalistickou architekturou, ale také přiblížit naše společenství a ukázat, co všechno v církvi 
děláme za akce," vysvětlil motivaci k přihlášení místní kazatel Marek Zikmund. Ten prozradil, že během noci se příchozí budou 
moci těšit na komentované prohlídky kostela, varhanní koncerty či vystoupení pěveckého sboru. "Bude mít přichystaný také 
táborák za kostelem, evangelický bufet a tvořivou dílnu pro děti," doplnil kazatel. 

Ti, kteří mají rádi pohledy z výšky, by v pátek měli zavítat do kostela sv. Prokopa v Letovicích. Jak uvedl zdejší farář Jan Bezděk, 
od osmnácti až do dvaadvaceti hodin bude možné vystoupit na věž ke zvonům. "Ten nejstarší zvon sv. Prokopa pochází z první 
poloviny šestnáctého století," upozornil kněz. Kromě věžních prohlídek čeká na příchozí varhanní a flétnový koncert, pěvecké 
vystoupení, hry pro děti, výstava sakrálních předmětů z depozitáře kostela a na závěr pak mše svatá. 

  kde otevřou 

 kostel sv. Barbory v Adamově, dřevěný kostelík Husova sboru v Blansku, kostel Českobratrské církve evangelické v Boskovicích, 
kostel sv. Jakuba Staršího v Boskovicích, kostel sv. Filipa a sv. Jakuba v Cetkovicích, kostel sv. Jeronýma ve Křetíně, kostel 
Jména Panny Marie ve Křtinách, kostel sv. Stanislava v Kunštátě, klášterní kostel sv. Václava v Letovicích, kostel sv. Prokopa v 
Letovicích, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sebranicích, kostel sv. Kateřiny v Šebrově Kateřině, kaple Panny Marie Karmelské 
ve Zbraslavci 

Noc kostelů na Ústecku láká tisíce lidí 
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 Jen na autobusovou exkurzi se hlásí stovka 

Ústečanů, celkem jich v okrese otevře 15 

 Ústí nad Labem– Celkem patnáct kostelů na Ústecku zůstane otevřených přes půlnoc. Všude mají připravený zajímavý 
program, koncerty, komentované prohlídky, dokonce posezení u ohně i mše, nebo výstavy. Řeč je o páteční noci kostelů. 

O zvyšující se atraktivnosti této akce hovoří i velký zájem o autobusovou exkurzi po šesti kostelích, kterou uspořádal MAS 
Labské skály. "Přihlásilo se téměř sto lidí, ale jsou i kostely mimo tuto trasu, které se zapojují a lidé, kteří to tam organizují, 
tomu věnují svůj volný čas," sdělila Jiřina Bischoffiová, projektová manažerka MAS. "Na Ústecku se zapojilo opravdu dost 
kostelů. Rok od roku se zapojují další." 

Jen v okrese Ústí nad Labem je možné navštívit namátkou třeba Arnultovice, kostel Všech svatých. Případně Čeřeniště, kostel 
Panny Marie Pomocnice křesťanů, v Tisé kostel sv. Anny, či ústecký kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Ve vesnických kostelích pořádání zaštítily většinou přímo obce a sice materiální pomocí, propagací a podobně. Průvodci, kteří 
budou návštěvníky v kostelích provázet, jsou dobrovolníci. 

Jiří Štěrba, starosta Libouchce, potvrdil, že například i u nich na Noc kostelů obec přispívá. "Je to pro nás prestižní možnost 
ukázat, že i my máme co ukazovat. Osobně jsem rád, že to kulturní komise doporučila. Kostel bude otevřený, budou hrát 
varhany, zpívat žáci školy a další," řekl. 

Biskup Jan Baxant z litoměřické diecéze, kam patří i Ústí, dodal, že kostely otevíráme, aby se lidí dotklo křesťanské poselství a 
hodnoty. "Dobře připravená Noc kostelů se může stát příležitostí spatřit dosud neznámé, skryté krásy. Naše křesťanské kostely 
takových krás ukrývají mnoho," vysvětlil. 

 

  



Tipy Deníku Kostely jsou povětšinou otevřené od 18 do 22 hodin, na webu www.nockostelu.cz lze dohledat programy a přesné 
otevírací doby. Zajímavý program si připravili v Petrovicích: Divadlo Stvoření světa, vystoupení bubeníků z DD Tisá i ZŠ a MŠ v 
představení Moje Noc a na závěr ohnivá Fireshow. 

Do Vyškova zavítá Uganďan. Bude vyprávět na Noc kostelů 
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 Dvě velké akce si můžou v pátek užít lidé z Vyškovska. Zároveň se totiž odehrává Muzejní noc ve Vyškově a Noc kostelů v 
celém regionu. Hlavně ale ve Slavkově. 

 Vyškovsko – Na jednu stranu ohňová show nebo přehlídka historického spodního prádla, na druhou stranu možnost pro 
rozjímání i osobní setkání s ugandským knězem. Pátek totiž nabídne lidem z Vyškovska hned dvě velké akce. Muzejní noc a Noc 
kostelů. 

Ta bude mít nejpestřejší program ve Slavkově u Brna, kde se zapojí hned pět kostelů. Ponese se v duchu dvou významných 
výročí – 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje a 400 let od prvního vydání Bible kralické. "Myslím, že je tím naše farnost docela 
výjimečná. Nevím, že by byl podobně tematicky zaměřený některý z kostelů v okolí, které se akce účastní," podotkl slavkovský 
farář Milan Vavro. 

Ve Slavkově tak budou mít účastníci možnost od šesti hodin večer navštívit například prohlídku Na cestě s věrozvěsty Cyrilem a 
Metodějem v kostele Vzkříšení Páně s kaplí svatého Jakuba nebo třeba poslechnout si trampské a country písně v modlitebně 
Husova sboru Církve československé husitské. Pro návštěvníky bude připravené také občerstvení a vystoupení My jsme na světě 
rádi třídy Rybiček z mateřinky Karolínka. Vyškov se k akci připojí jen programem kostela Nanebevzetí Panny Marie a fary za 
kostelem. Nabídne zato unikátní možnost promluvit si s knězem až z Ugandy. "Národní ředitel Papežských misijních děl v 
Ugandě Philip Balikuddembe bude besedovat od devíti do desíti hodin večer," informovala Lenka Kadlčíková z Centra pro rodinu 
Vyškov. Celá Noc kostelů ve Vyškově začíná v půl šesté večer a končí hodinu před půlnocí. "Za zhlédnutí určitě stojí koncert 
varhanní hudby. V průběhu celého večera pak bude probíhat prezentace Modliteb matek," řekl kaplan vyškovského kostela Jiří 
Zámečník. 

Do akce se zapojí i kostel svatého Stanislava v Bošovicích, modlitebna Apoštolské církve v Ivanovicích na Hané, kostel svatého 
Jiří v Kobeřicích, kostel svatého Aloise a svatého Havla v Otnicích a také kostel svatého Mikuláše v Šaraticích. 

 Muzeum Vyškovska 

 Podstatně světštější bude program, který se v pátek odpoledne a večer bude odehrávat v Muzeu Vyškovska a jeho 
bezprostředním okolí. Vyškovská Muzejní noc stejně jako v minulých ročnících nabízí velké množství akcí. 

Letos bude navíc reagovat na 120. výročí založení muzea. "V souvislosti s tím bude například Spolek elegantních dam předvádět 
módu z doby založení muzea. Součástí programu bude i soutěž o zajímavé ceny, při které žáci Základní umělecké školy 
představí tři osobnosti vyškovské historie," přiblížila ředitelka Muzea Vyškovska Monika Pelinková. Muzejní noc začíná ve čtyři 
hodiny odpoledne slavnostním zahájením na nádvoří muzea. "Program se bude odehrávat na několika místech zároveň, tedy ve 
velkém a malém sále, na nádvoří, ve sklepení i ve věži," upřesnila Pelinková. Zájemci budou mít také možnost využít zdarma 
dopravu autobusem do leteckého muzea. 

Po celou dobu trvání akce budou mít návštěvníci možnost volně si projít stálé expozice muzea i zámecké sklepení. Každou 
hodinu se pak budou v prvním patře promítat filmy. "Na nádvoří pak bude kromě vystoupení skupiny historického šermu Armet 
k vidění také fakírská a ohňová show skupiny In Flamenus," lákala Pelinková. 

V prostoru před muzeem bude mít svůj program připravený také Dům dětí a mládeže Vyškov, a tak zájemce čeká malování na 
obličej, jízda na ponících, lanová dráha i nafukovací atrakce. 

Ukončení je naplánované na čtvrt na deset večer. V devět hodin zatančí Spolek elegantních damkankán a o čtvrt hodiny později 
vyšlehnou na nádvoří plameny. 

 


