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Slavnostní vyzvánění zvonů zahájí zítra v 18 hodin další Noc kostelů. V Praze se k ní připojí 132 kostelů, kaplí, modliteben a 
sborů, které nechají návštěvníky nahlédnout do života církví z netradiční perspektivy. 

Katedrála sv. Víta je natolik majestátní, že nemá v Praze srovnání. Silueta Sv. Mikuláše na Malé Straně je barokně buclatá, 
vinohradský kostel Nejsvětějšího Srdce Páně je svými netradičními liniemi velkolepý a bazilika sv. Markéty v Břevnově 
načechraná jako poduška. 

Všechno to jsou chrámy světoznámé, a tak není divu, že se připojily k zítřejší Noci kostelů. Spolu s nimi otevře svou kamennou 
náruč i více než sto třicet pražských kostelů, kaplí, modliteben a sborů. A mezi nimi můžete najít i méně známé, přesto neméně 
zajímavé sakrální stavby, které rozhodně budou stát za páteční ponocování. Začíná se po slavnostním vyzvánění zvonů v 18 
hodin. Třeba takový kostel sv. Vavřince v Praze 5. "Svatý Vavřinec ve starých Butovicích, které jsou dnes součástí Jinonic, patří 
k nejstarším kostelům v Praze. Doba jeho vzniku není jistá, nejčastěji se uvádí 11. století," vysvětluje Kristina Poláčková z 
pražského arcibiskupství, proč se vydat metrem B do stanice Jinonice a odtud pěšky po žluté až k malebnému kostelíku, jehož 
apsida a krypta zřejmě pamatují prvního českého krále Vratislava II. 

"To nejzajímavější ale čeká na návštěvníky uvnitř. Kostel totiž poznají doslova hmatem, sluchem i čichem. Kdy jindy si mohou 
lidé sáhnout například na liturgické nádoby nebo oděvy? Připravena tu bude i netradičně pojatá křížová cesta sochaře Jiřího 
Vaňka, která přímo vybízí k prohlídce hmatem," líčí neobvyklý zážitek Poláčková. 

Ochutnáte i Svatotomášské pivo 

Poznat kostel, věřící i katolickou liturgii z hodně netradiční perspektivy můžete i u Svatého Tomáše na Malostranském náměstí. 
Až do půlnoci tu bude otevřena kavárna V Kryptě, kde se bude nejen vařit káva, ale především točit speciální Svatotomášské 
pivo s tradicí dlouhou šest století. 

Ostatně všech jedenáct církví, které se letos k Noci kostelů připojí, se chce ukázat jako přátelské zázemí pro kohokoliv, kdo 
hledá spřízněné duše. Zvlášť vítané jsou rodiny s dětmi. "V mnoha kostelích je proto připraven speciální program pro malé 
návštěvníky – prohlídky zajímavých zákoutí chrámů, zábavná odpoledne na farních zahradách, výtvarné dílny nebo koncerty," 
vábí Poláčková celé rodiny, které mohou začít putovat od kostela ke kostelu už po 15. hodině. 

Vyrazit na cestu mezi kostely lze mnoha způsoby. Třeba s chytrým telefonem v ruce, v němž bude poutníkovi směr udávat 
mobilní průvodce iKostel.cz. Anebo na některém z předem naplánovaných tematických okruhů. 

--- 

Kam zajít 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Kde: Pražský hrad Kdy: 18.00–22.30 hod. 

Co: mše svatá, varhanní koncerty, prohlídky zvonic a hrobky českých králů Kostel Panny Marie Sněžné Kde: Jungmannovo 
náměstí, Praha 1 – Nové Město Kdy: 18.00–2.00 hod. 

Co: prohlídka kostela s hrobem 14 mučedníků, kůru a varhan, mše svatá, koncerty, noční rozjímání Kostel sv. Martina ve zdi 
Kde: Martinská 8, Praha 1 Kdy: 19.15–8.30 hod. 

Co: prohlídka pro děti, módní přehlídka, přespání v kostele Kostel sv. Tomáše Kde: Malostranské náměstí, Praha 1 Kdy: 17.50–
23.00 hod. 

Co: kavárna V Kryptě se Svatotomášským pivem, výstavy, koncerty, duchovní rozhovory Kostel Matky Boží před Týnem Kde: 
Staroměstské náměstí, Praha 1 Kdy: 15.00–0.15 hod. 



Co: přednášky, komentované prohlídky, koncerty, mše svatá Rotunda nalezení sv. Kříže Kde: Karolíny Světlé, Praha 1 Kdy: 
18.00–0.00 hod. 

Co: kytarové koncerty, meditace Kostel Panny Marie pod Řetězem Kde: Lázeňská, Praha 1 Kdy: 17.30–22.45 hod. 

Co: mše svatá, koncert, možnost hovořit se členy maltézského řádu Kostel Českobratrské církve evangelické Kde: Korunní, 
Praha 2 – Vinohrady Kdy: 17.00–23.05 hod. 

Co: podvečer a dílničky pro děti, koncerty, přednášky, meditace Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Kde: Vinohradská, Praha 2 
Kdy: 18.00–23.30 hod. 

Co: koncerty, meditace, čtení z Bible Kostel sv. Ignáce Kde: Ječná 2, Praha 2 – Nové Město Kdy: 20.00–23.30 Co: koncerty, 
program pro děti 

Kam zajít 

Bazilika sv. Petra a Pavla Kde: Vyšehrad, Praha 2 Kdy: 17.00–0.15 hod. 

Co: dílny pro děti, prohlídky, přednášky, Vyšehradská zvonkohra Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Kde: nám. Jiřího z Poděbrad, 
Praha Kdy: 16.15–1.00 hod. 

Co: prohlídky kostela, varhan a krypty, koncerty, mše svatá Kostel Panny Marie Královny míru Kde: Mariánská, Praha 4 – Lhotka 
Kdy: 15.00–1.00 hod. 

Co: setkání s Václavem Malým, koncert, afterparty pro nespavce Kostel Nejsvětější Trojice Kde: U Trojice, Praha 5 – Smíchov 
Kdy: 17.30–0.00 hod. 

Co: koncerty, prohlídky, mše svatá Kostel sv. Vavřince Kde: Vavřinecká, Praha 5 – Jinonice Kdy: 18.00–23.00 hod. 

Co: koncert, prohlídka kostela hmatem, sluchem i čichem Bazilika sv. Markéty Kde: Patočkova, Praha 6 – Břevnov Kdy: 18.00–
22.00 hod. 

Co: prohlídka varhan, přednášky Kostel sv. Gotharda Kde: Kupkovo náměstí, Praha 6 Kdy: 16.30–0.00 hod. 

Co: koncerty, programy pro děti a dospělé, Pošta do nebe a pro tebe Kostel sv. Antonína paduánského Kde: Strossmayerovo 
náměstí, Praha 7 – Holešovice Kdy: 16.30–0.00 hod. 

Co: prohlídky věží, kostela a varhan, kvízy pro děti, mše svatá Kostel sv. Cyrila a Metoděje Kde: Karlínské náměstí, Praha 8 Kdy: 
18.30–0.05 hod. 

Co: ochutnávka mešního vína, prohlídky věží, kostela a varhan Kostel sv. Petra a Pavla Kde: Bohnická 30/4, Praha 8 Kdy: 
15.30–23.30 hod. 

Co: hry a hříčky pro děti na farní zahradě, promítání, prohlídky Kostel Matky Terezy Kde: U Modré školy, Praha 11 Kdy: 17.00–
23.30 hod. 

Co: prohlídky, koncerty, kavárna Více na www.nockostelu.cz 

Foto: Vinohrady K Noci kostelů se připojí i kostel Nejsvětějšího srdce Páně, který projektoval slovinský architekt Josip Plečnik. 

Foto: MAFRA 

Mutace - Mladá fronta DNES - Praha 

  

 


