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 Linec – Osm let otevírají rakouská církevní zařízení své dveře k Dlouhé noci kostelů. Dosud měla v programu hlavně kulturu, 
umění a duchovno, letos ale organizátoři kladou důraz na sociální odpovědnost církve – pozornost zaměřují na lidi z okraje 
společnosti. "Kostel bude představen i jako prostor k setkávání," říká linecká vedoucí projektu Angelika Stummerová. 

Tak útulek pro potřebné, Vinzenzstüberl Kongregace Milosrdných sester v Panské ulici, nabídne návštěvníkům od 20 hodin 
pohled do všedního dne sociálně slabých. Mimo jiné redaktoři pouličních novin bezdomovců uvedou příběhy těchto lidí, jak je 
život napsal. 

Toto zařízení navštěvuje denně až 130 chudých, z nichž mnozí jsou bezdomovci bez sociálního pojištění. Ve všední dny dostávají 
za 50 centů teplý oběd, o víkendech zdarma snídani. Mohou se tu osprchovat, vyprat si, nechat si ostříhat vlasy a vyšetřit 
lékařem. 

Stále častěji slouží útulek také důchodcům. "Většinamá naštěstí své bydlení, ale z malých penzí už jim na jídlo nevychází," říká 
sestra Tarcisia. Nacházejí tady i společnost, která je vytrhává z osamění. 

O zítřejší Dlouhé noci kostelů bude v Horních Rakousích kolem 400 akcí. Například Mariánský dóm nabídne od 20 h prohlídky 
jinak nepřístupných prostor, od 21.15 zazní gospely, od 22.30 varhanní koncert. Na Náměstí dómu bude od 14 do 23 h trh s 
delikatesami klášterů z Rakouska, Německa a Maďarska. 

Pozoruhodností bude také například JamTram, kyvadlová jízda tramvaje, během níž budou koncertovat mladé kapely. Ve 23 h 
začne jejich jam session, který bude pokračovat v mládežnickém kostele na Urfahru. 

Detailní program je na stránkách www.langenachtderkirchen. at. Od 15 h bude na Hlavním náměstí otevřen infostánek. 
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 Jiří TERŠ, moderátor: 

Na západě Čech se na Noc kostelů otevře 118 církevních objektů a modliteben. Některé kostely uvidí veřejnost zcela výjimečně, 
protože se otevřou vůbec poprvé, například na Manětínsku. Letošní Noc kostelů se koná v pátek a návštěvníci se opět mohou 
těšit i na bohatý kulturně duchovní program, který budou jednotlivé církevní památky nabízet. Například komentované 
prohlídky, výstavy, divadelní a hudební vystoupení, přednášky, prohlídky běžně nepřístupných míst apod. Na některé památky v 
Plzni, které budou na Noc kostelů otevřené výjimečně, upozorňuje biskupský vikář Kryštof Dedek. 

 Kryštof DEDEK, biskupský vikář: 

Třeba obvykle není přístupen Kostel sv. Jiří, který je nejstarší kostel v Plzni, ale také řada dalších. Já myslím, že třeba Kostel u 
Ježíška, který je přímo po opravách, tak tam řada, myslím, že Plzeňáků ještě vůbec nikdy v životě nebyla, tak je to ohromná 
příležitost a možná ještě větší, že je to mimo Plzeň, protože když vlastně často jedeme na víkend třeba, tak nás zajímají nějaký 
kostely a většinou jsou uzavřené, kdežto právě u těchhle těch kostelů je to ohromná příležitost si tato místa prohlédnout. 



 Jiří TERŠ, moderátor: 

Letošní Noc kostelů se koná už tento pátek. Seznam památek, které se do akce zapojí, i jejich program najdete na 
internetových stránkách www.nockostelu.cz. 
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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. 
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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. 



 Od 21.30 do 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 ostravsko-opavské 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 www.nockostelu.cz. 
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 Novojičínsko – Na desítkách míst v okrese se tento pátek přesně v šest v podvečer rozezní zvony v kostelních věžích, aby 
pozvaly na pestrý program Noci kostelů. Jen na severní Moravě a ve Slezsku se do akce zapojilo sto třicet svatostánků a 
modliteben osmi křesťanských církví. Letošní novinkou jsou sběratelské kartičky, které má každý kostel, společně s poutnickými 
pasy, k dispozici v dostatečném množství. 

"Na kartičce je zobrazen kostel či modlitebna, součástí je také věta charakterizující toto místo. "Účastníci, kteří získají alespoň 7 
těchto kartiček, mohou na biskupství ostravskoopavském získat sběratelské album, kde si tyto kartičky uloží. Kolekci kartiček 
mohou sběratelé nadále rozšiřovat a v kostelích získávat i během roku. Počítáme s jejich využitím při dalších ročnících Noci 
kostelů," uvedl za pořadatele Miroslav Přikryl z ostravskoopavského biskupství. 

Kdo neví, kam zítra večer vyrazit, a rád by, stačí když si místa předem vytypuje na internetové stránce www.nockostelu.cz, kde 
najde kompletní seznam, včetně programu. A co farnosti pro letošek přichystaly? "Kromě komentovaných prohlídek také 
hudební či dramatickýá vystoupení a výstavy. Farnosti nabídnou výstavy fotografií a liturgických předmětů, ale také tematické 
expozice zaměřené na tisíc stopadesáté výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje," vyjmenoval Vít Zatloukal, biskupský vikář 
pro pastoraci ostravskoopavské diecéze. 

Noc kostelů si mohou lidé na Novojičínsku užít v Bílovci, Fulneku, Hladkých Životicích, Hodslavicích, Kaménce, Kopřivnici, 
Kujavách, Kuníně, Mankovicích, Odrách, dále pak v Pustějové, Rybí, Sedlnici, Spálově, Studénce, Suchdole nad Odrou, 
Štramberku, Vrchách a v Novém Jičíně. 

Foto: NA MNOHA místech budou slyšet i varhany. 

Ilustrační foto: Archiv VLP 
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 Návštěvníci Noci kostelů se dostanou i do míst, která jsou pro ně obvykle nepřístupná. 

 Karvinsko – Neopakovatelnou atmosféru nočních prohlídek kostelů si mohou vychutnat obyvatelé Karvinska také letos. V pátek 
proběhne tradiční Noc kostelů. 

Návštěvníci se budou moci dostat do míst, kde obvykle nemá veřejnost přístup. Už loni lákala návštěvníky v karvinském kostele 
Povýšení svatého Kříže prohlídka věže. 

Před kostelem se tvořila dlouhá fronta "A letos bude možná nával ještě větší, lidé budou nejspíše zvědaví na nové zvony," řekl 
karvinský farář Daniel Vícha. 

Lidé mohou přijít na prohlídku mezi 18. hodinou a 21:30 hodin. Chybět nebude prohlídka kostela a varhan spojená s historickým 
výkladem. V19 a ve 20 hodin si budou moci návštěvníci vychutnat dva půlhodinové koncerty. 

"Od 18 do 21 hodin si mohou lidé prohlédnout také šikmý kostel v KarvinéDolech," dodal Daniel Vícha. 

 Vzpomenou také Cyrila a Metoděje 

 Pestrý program bude připraven také pro návštěvníky kostelu svaté Anny v Havířově. Celý večer bude provázet ústřední téma, a 
to 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. "Jejich odkaz nemůžeme vnímat ryze církevně, protože věrozvěstové stáli také na 
počátku naší státnosti. Přinesli do našich zemí nejen křesťanství, ale i písmo a s ním i základy kultury a vzdělanosti," upozornila 
koordinátorka akce Dagmar Kotajná. 

Bude připravena monumentální výstava nazvaná Metoděj", jehož součástí bude také přednáška Františka Valdštýna, odborníka 
na válečnou historii a české dějiny. 

Celý program bude obohacen vystoupením sólisty Vojtěcha Michalíčka či pěveckého sboru Meandry pod vedením umělecké 
vedoucí Oldřišky Honsové. 

Nebude chybět klasická pohádka pro nejmenší. "Do doprovodného programu jsme zařadili výtvarnou soutěž "Putování svatých 
Cyrila a Metoděje" a klasické prohlídky kostela, které budou probíhat v průběhu celého večera," dodala Dagmar Kotajná. 
Zajímavý program čeká také návštěvníky českotěšínského kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Kromě několika koncertů a 
vystoupení sborů připravili organizátoři pro děti hru "Detektivem v kostele". 

Lidem bude umožněn také vstup do sakristie. "Zde si budou moci prohlédnout liturgické náčiní i šaty a porovnat je s těmi 
historickými," řekl farář Jiří Kovář. 

Novinkou bude běh mezi kostely. Ten bude zahájen v 18:15 hodin u dominantního kostela Ježíšova v Ciezynie a ukončení běhu 
se předpokládá kolem 20:55 hodin u kostela Slezské církve evangelické v Českém Těšíně. 
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 Královéhradecký kraj – Jen na jednu noc v roce se otevře většina kostelů a modliteben v České republice, aby veřejnosti 
ukázaly svá tajemná zákoutí, která jindy bývají uzavřena. Jen jednou v roce máme příležitost užít si atmosféru a bohatý 
program Noci kostelů, která je naplánována už na zítřek. 

Přesně v 19 hodin se rozezní zvony katedrály svatého Ducha a tímto symbolickým aktem začne čtvrtý ročník Noci kostelů v 
Královéhradeckém kraji, nad níž si vzal záštitu biskup Jan Vokál. 



 Téměř 70 kostelů  

Celkem se v kraji k Noci kostelů připojilo na 68 institucí. Jen v Hradci Králové mají lidé možnost navštívit devět různých míst. 

Mezi nimi figuruje katedrála svatého Ducha, kde je na programu hned několik koncertů duchovní a varhanní hudby. Kostel na 
Pražském předměstí zase nabízí komentovanou prohlídku nebo noční výstup na věž kostela. 

Opravdu pestrý program je připraven v evangelickém kostele v nedalekých Třebechovicích pod Orebem. "Letos jsme se k Noci 
kostelů připojili už potřetí a musím říct, že zájemveřejnosti jerokodroku větší," říká místní evangelickýfarářFilipČapek,kterýNoc 
připravuje už od října společně s několika dalšími dobrovolníky. A návštěvníci se mají opravdu na co těšit. Výstava historických 
biblí, dětské divadlo, ochutnávka výrobků fair trade nebo místní smyčcové kvarteto – to vše je tuvpátek čeká. 

 Zástupy pomocníků 

 Za celou akcí stojí doslova zástupy dobrovolníků, kteří vše nezištně připravují a pomáhají s organizací. 

Jedním z nich je Ludmila Bretová, která se Noci kostelů účastní pravidelně a minulý rok pomáhala s organizací v kostele v Jičíně. 
Náplní její práce bylo provádět návštěvníky po kostele, ale podílela se i hudebně – hrála zde s místní scholou. 

"Pro mě je nejzajímavější, když v kostele potkám nějakého známého, kterého bych tam nečekala, a mám možnost muukázat 
kostel, ve kterém se cítím jakodoma,a třeba si i popovídat o duchovních věcech," popisuje své zážitky jednadvacetiletá 
studentka Ludmila a dodává: "Člověk je pyšný na to, že zná svůj kostel, ví, jak to v něm chodí, a může to předávat ostatním." 

 Kam a kdy v kraji na Noc kostelů? 

 - Borovnice, kostel svatého Víta, 18.45 – 23.00 hodin - Červený Kostelec, kostel svatého Jakuba Staršího, 17.00 – 23.00 hodin -
Jaroměř, kostel svatého Mikuláše, 18.00 – 23.00 hodin -Jičín, kostel svatého Ignáce, 18.00 – 22.00 hodin - Hradec Králové, 
katedrála svatého Ducha, 19.00 – 23.40 hodin - Nová Paka, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.00 – 23.00 hodin - Rychnov 
nad Kněžnou, kostel svatého Havla, 19.00 – 23.00 hodin - Trutnov, kostel Narození Panny Marie, 16.00 – 22.45 hodin - 
Třebechovice, evangelický kostel, 19.00 – 24.00 hodin - Týniště nad Orlicí, kostel svatého Mikuláše, 18.00 – 23.15 hodin 

Foto: CELKEM 68 KOSTELŮ a modliteben v Královéhradeckém kraji se připojí ke čtvrtému ročníku Noc kostelů. 

Foto: archiv Deníku 
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 RYCHNOVSKO 

 Rychnovsko – V pátek se již počtvrté při Noci kostelů otevřou chrámy a modlitebny v celé republice. Jednotlivé farnosti, sbory 
či řády přivítají večer návštěvníky bohatým programem. Kostely budou otevřeny až do půlnoci. V kapli Proměnění Těla Páně v 
Rychnově začíná program v 16 hodin, těšit se můžete na vystoupení flétnového souboru a nejmenších houslistů, vyprávění o 
historii kaple nebo koncert Rychnovského chrámového sboru. V kostele sv. Barbory ve Vamberku je od 20 hodin připraven 
výklad o historii kostela a hrobky Lützowových, prohlídka kostela, vystoupení chrámového sboru a májová pobožnost. K této 
akci se připojí kostely Proměnění Páně v Bílém Újezdě, sv. Václava v Dobrušce, Českobratrské církve evangelické v Potštejně, 
sv. Havla v Rychnově a sv. Mikuláše v Týništi. 

 Legrace pro celou rodinu 

 Zdobnice – V sobotu od 12 hodin celou vaši rodinu čeká zábavné odpoledne. Soutěže a hry pro malé i velké, jízdárna, střelnice, 
stánky, občerstvení, workshop Ladislava Hamrlíka a spousta dalších překvapení. Od 13 hodin představí ochotnické divadlo z 
Potštejna pohádku O kuchařince Majdalence, poté vystoupí skupina historických pokusů aomylůFEXTa od 17 hodin zahraje 
skupina Kalumet. V případě nepříznivého počasí je připraven party stan. 
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 Karlovarsko – O páteční noci raději na spánek zapomeňte. Otevřou se totiž desítky kostelů a muzeí po celé republice a ani 
Karlovarsko nebude výjimkou. 

Letošní noční program v karlovarském muzeu tematicky vychází z aktuální výstavy Ještě jsme ve válce. Vjeho rámci vystoupí 
jeden z protagonistů vystavených komiksových příběhů František Stárek. Muzeum dále nabídne pestrý program. Od představení 
divadla Dagmar až po vystoupení písničkáře Levorukého Edy. 

"Muzejní noc začne v 17 hodin a potrvá do 20 hodin, vstup bude na všechny expozice zdarma," řekl za karlovarské muzeum Lev 
Havlíček. 

Mimo muzea se do akce přihlásilo hned několik kostelů. 

"Při jedné cestě můžete navštívit rovnou kostely dva. Nejprve vás uvítá kostel sv. Linharta v Údrči s expozicí historie obnovy této 
krásné stavby i historie Údrče, možnost nahlédnout budete mít od 18:00 do 21:00. Na konci cesty pak čeká poutní kostel 
Navštívení Panny Marie v bývalých Skokách. Ten bude otevřen od 18:00 až do půlnoci," zve zájemce Petr Linhart z občanského 
sdružení Pod střechou. Během této akce jsou nachystány prohlídky kostela, promítání filmů s tematikou Skoků a bude také 
otevřena improvizovaná kostelní čajovna a kavárna. 

Noční prohlídky se nevyhnou ani proslulé nejdecké Hradní věži. 

"Prohlídky začínají od 10 hodin dopoledne až do půlnoci. Za vstup zaplatíte 100 korun, ale pokud vás přijde pět, tak dohromady 
jen 150 korun. Po 20 hodině bude možnost si na hradě upéct vuřty," uvedl za římskokatolickou církev Jan Nevečeřal. 

Tradiční akce se již po několikáté zúčastní i kaple sv. Blažeje u Branišova. 

"Večerní program zahájí smíšený pěvecký sbor Rosa Coeli ze Žlutic. Po setmění budeme promítat film Noc na Karlštejně, po 
celou dobu bude v kapli nainstalována výstava Zachraňme dominanty. Vše odstartuje po 20 hodině," informuje Kamila 
Prchalová ze sdružení Cesta z města. 

"Pro odvážlivce máme připravenou možnost strávit zde noc, pokud tedy máte chuť, nezapomeňte si spací pytel," do dává. 

 Foto: CHRÁM svaté Maří Magdaleny v K. Varech. 

Foto Deník/Vladimír Meluzín 
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Víme o tom 

  



Chrudimsko – V Chrudimi, Hlinsku, Heřmanově Městci a ve spoustě dalších měst a obcí se tento pátek v podvečer otevřou dveře 
církevních staveb. Uskuteční se totiž velká Noc kostelů. 

Netradiční program nabízí farnost při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. V 19 hodin zde odstartuje okružní 
autobusová jízda, díky které účastníci navštíví kostely a kaple v okolí města. 

 Výstavy i zpěv 

 V samotném kostele Nanebevzetí Panny Marie si noční návštěvníci budou moci prohlédnout farní kapli s vystavenými 
liturgickými předměty z farního depozitáře a čeká je také přednáška chrudimského faráře Jiřího Heblta o uměleckém 
zobrazování Ježíše Krista. 

"Já Noc kostelů vnímám jako dobrou věc. Je to z naší strany takový den otevřených dveří, abychom dali příležitost se k nám 
podívat i lidem, kteří běžně do kostelů nechodí," poznamenal Jiří Heblt. 

U příležitosti Noci kostelů se bude konat také vernisáž výstavy, a to na evangelickém hřbitově v Proseči. Výstavu, která 
obsahuje grafické materiály z projektu "Evangelický hřbitov v Proseči: rekonstrukce chodníků a meditační prostory" a další 
artefakty sochaře Marka Rejenta, otevře sám autor od sedmi hodin. 

Od půl deváté a desáté hodiny večer pak budou moci návštěvníci vyrazit na komentovanou procházku po prosečském kostele a 
hřbitovu. 

 Zvony zvonů 

 V Hoješíně u Seče začnou Noc kostelů už v šest hodin večer zvoněním zvonů. Zájemci si budou moci práci zvoníka také 
vyzkoušet. Komentovaná prohlídka areálu kláštera a klášterní kaple Nejsvětější Trojice začne o patnáct minut později. 

V kostele Nejsvětější Trojice v Pouchobradech nedaleko Chrudimi připravili pro páteční večer komentované i individuální 
prohlídky kostela prokládané zpěvem a hrou na varhany. Před desátou večer ozáří kostelík svit desítek svící. Krounský kostel sv. 
Michaela archanděla umožní návštěvníkům vystoupat po historických dřevěných schodech na kůr a ještě o patro výše do 
zvonice. Z okenic věže slibují pořadatelé výhled na podvečerní Krounu a její okolí. Na kůru však bude scházet varhanní stroj, 
jenž se právě opravuje. 

 Bible i s překladem 

 Od půl deváté večer začne program v bývalém kostele sv. Anny v obci Krásné, během kterého se návštěvníci dozví historii 
kostela a také se zamyslí nad významem staveb kostelů v obcích. 

DoKrásnéhou Nasavrk se v pátek večer veřejnou dopravou návštěvníci nedostanou. Proto z Bojanova od kostela pojede autobus 
ve 20.20 do Krásného a po programu se bude vracet zpět. 

Do různých podob i starých překladů Knihy knih budou moci nahlédnout zájemci během výstavy biblí v Hlinsku v modlitebně 
Českobratrské církve evangelické, která se nachází v hlinecké tvrzi. 

Od osmi hodin zde vystoupí také známá socioložka Jiřina Šiklová, která bude přednášet o sdělné hodnotě biblických textů. 

Kromě kostelů se však v podvečerním šeru otevřou dveře také některých muzeí. Například v Nasavrkách začne už tento pátek 
Muzejní noc na tamním zámku, kde budou hlavní roli hrát Keltové. "Kromě prohlídek a hry v expozici Po stopách Keltů jsme 
připravili také divadlo pro nejmenší, dále noční keltskou hru pro děti či ukázku a ochutnávku z keltského jídelníčku," přiblížil akci 
předseda sdružení Boii Lukáš Blažek. 

Místní kostel Nejsvětější Trojice na chrasteckém náměstí bude pro noční prohlídky otevřený od 19. do 22. hodin. Do třetí 
chrastecké památky – do staré vodárenské věže – se budou moci návštěvníci podívat od devíti večer až do půlnoci. Návštěvu 
jim přitom zpestří hraná legenda v podání členů divadelního spolku J. N. Štěpánka Chrudim. 

 Foto: DOMINANTA CHRUDIMI kostel Nanebevzetí Panny Marie si v pátek prohlédnout návštěvnici z úplně jiném světle. 

Foto: Deník/Lukáš Vaníček 
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Je to již popáté, co se v jednu noc otvírají většiny kostelů, kaplí, modliteben a chrámů nejen v České republice. V pátek 24. 
května vás na deseti místech našeho okresu čekají komentované noční prohlídky s průvodcem, přednášky, modlitby, mše svaté 
a kulturní a duchovní programy, koncerty a výstavy. 

 Bánov, kostel sv. Martina 

19.00 Z historie bánovského kostela - pohled starosty Zbyňka Krále do historie kostela 

20.00 Kněžno máje, my voláme k tobě - pásmo oblíbených duchovních písní v podání souborů Plkotnice a Hútek 

20.40 The Organ chorals from USA - americké chorální písně na varhany doplněné Bachovými preludii na dva akordeony zazní v 
podání Johna Kevina Novaka a Věry Chovancové 

21.00 Střípky z bánovské svatby - komponovaný pořad Aleše Kapsy o svatbě a svatebních zvycích 

22.00 Kdo zpívá, dvakrát se modlí - pásmo duchovních písní v podání Bánovské scholy 

22.30 varhanní koncert bývalé bánovské varhanistky Michaely Novákové 

23.00 Překvapivý objev - kostel sv. Martina vydává po staletích jedno ze svých mnohých tajemství 

23.30 Budiž vděčně velebena - mariánská půlnoční pobožnost za doprovodu citer 

 Březolupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 Kunovice, kostel sv. Petra a Pavla 

19.00 mše svatá 

19.45 představení programu Noci kostelů a seznámení s historií kostela 

20.00 Pro každého něco - zvonění zvonů, prohlídka farních kronik a exteriéru kostela se sousoším 

21.00 koncert skupiny Paprsky aneb Radujte se s námi 

22.00 Cyril a Metoděj - nositelé víry - stručné seznámení s životem věrozvěstů, netradiční upomínkový dárek a možnost 
občerstvení 

23.00 adorace 

 Nedachlebice, kostel sv. Cyrila a Metoděje 

Noc kostelů v Nedachlebicích bude součástí cyrilometodějského jubilea - 1150. výročí jejich příchodu k nám na Moravu - a 
současně připomínkou 15. výročí posvěcení nového kostela. 

 Ostrožská Lhota, kostel sv. Jakuba staršího 

17.25 Modlitba růžence - rozjímavý růženec s biblickými texty a videoprojekcí 

18.00 mše svatá - hudební doprovod dětská schola 



18.40 májová pobožnost 

19.00 BMV - Borci Milana Všetuly - instrumentální soubor ZUŠ Uherský Ostroh pod vedením Milana Všetuly. Zazní písně: Seal - 
Stand by me, Adele - Set fire to the rain, Blue Effect - Slunečný hrob a Velehradské fanfáry - František Macek 

19.25 Pošli mě, půjdu já - dětská schola - hudba P. Luca Enio Zecchetto, český text Pavel Svoboda 

19.30 Lámání chleba - dramatické ztvárnění Poslední večeře v podání dětí z farnosti 

19.40 Bez naděje víry, bez lásky a síly - dětská schola 

19.45 Cyril a Metod kázali nám spásu 

20.00 Cyrile a Metoději, nenechte nás spát! zážitková hra pro děti kolem kostela a v Pastoračním domě P. A. Šuránka 

20.35 Liturgické předměty - jejich vývoj, smysl a způsob užívání 

21.00 Laudato sii - dětská schola 

21.05 Malé nokturno pana kostelníka a jeho hostů Tumpet voluntary 

21.10 Jonáš z 21. století - divadelní scénka dle biblického námětu v podání farních ochotníků pod názvem Lhota sobě 

21.30 Starší schola, zazní písně: Bohuslav Korejs: Ó Beránku nevinný, Adam Michna z Otradovic: Plačte andělové, italský 
anonym z 15. století: Alta Trinita beata a Susato: Cum decore 

22.00 závěrečná modlitba a ztišení 

 Uherské Hradiště, modlitebna Jana Amose Komenského 

19.00 historie modlitebny 

19.30 vystoupení pěveckého sboru 

20.00 poutavý dokument o Přemyslu Pitterovi 

21.30 historie modlitebny 

22.00 zakončení večera - ztišení, meditace 

 Uherský Brod, chrám mistra Jana Husa - CČSH 

18.00 Jsme tu pro vás - možnost osobního rozhovoru 

20.00 Koncert duchovních písní v podání skupiny Marnatosnaha z Církve bratrské ze Zlína 

 Uherský Brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Popelka Nazaretská - pásmo od Václava Renče v podání mládeže z Jalubí 

Zpěv komorního sboru 

Několik slov o klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie 

Ekumenická modlitba za město Uherský Brod 

 Uherský Brod, kostel Neposkvrněného početí P. Marie 

Kostely v cyrilometodějské době - přednáška 



Výstava k výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

Výstava - Manuál duchovního - aneb mešní a liturgické knihy 

u příležitosti Roku eucharistie a Roku víry 

Komentovaná prohlídka kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 

 Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 

 18.00 dětská mše svatá - zazní jak promluva určená pro děti, kde se dozvíte o svatých Cyrilu a Metoději, tak hudební doprovod 
s kytarou a dětskou scholou 

19.00 Cvrčci s kytarou - dětská schola, která obohatí návštěvu velehradské baziliky o skladby dětem vlastní 

19.30 Co jste netušili o bazilice - prohlídka baziliky, která je určena pro děti i jejich rodiče. Děti zjistí mnoho zajímavého z 
příběhu baziliky. 

20.30 varhanní koncert, který navodí posvátnou atmosféru baziliky 

21.30 vystoupení kapely Velblue - osm členů, kteří hrají na akustické a elektrické nástroje s upravenými křesťanskými písněmi 

22.00 noční prohlídka baziliky doplněná o nové poznatky z rekonstrukcí, které v minulých letech proběhly. V průběhu Noci 
kostelů zazní také skladby dechového kvarteta. 

 URL| http://www.idobryden.cz/kult...-c04f-11e2-a3ae-5254003d369b/  
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 Návštěvníky, a to nejen věřící, zítra v kraji přivítá téměř šedesát sakrálních staveb 

 Jihlava – Na Vysočině se o letošní Noci kostelů otevře veřejnosti 56 chrámů a kaplí, podobně jako před rokem. Největší nabídka 
bude ve největších městech kraje, ale přístupné budou i některé venkovské kostelíky a zvonice. 

Lidé se mohou podívat do jinak uzavřeného kostela v Zahrádce i do kostnice z roku 1709 v Nížkově na Žďársku, v níž jsou 
uloženy kosterní pozůstatky asi osmi tisíc lidí, hlavně vojáků. Program je připraven v želivském klášterním kostele i v třebíčské 
bazilice svatého Prokopa, památce UNESCO. Vyplývá to z údajů na internetu. 

Program v kostele svatého Víta v Zahrádce začne v 19 hodin a potrvá přes 120 minut. Archeolog Pavel Macků představí 
výsledky průzkumu prováděného při odvlhčování zdí kostela. Výstava připomene místa, která byla stejně jako městečko 
Zahrádka zlikvidována při stavbě vodní nádrže Švihov. Na programu je tvůrčí dílna i komentovaná prohlídka. Noc kostelů se v 
Zahrádce koná podruhé; loni přišlo asi 90 lidí. Zatímco jiné kostely budou zpravidla otevřeny do půlnoci, v Zahrádce skončí 
dříve. Cesta od silnice vede lesem a je neosvětlená, vysvětlil Jan Čihák ze sdružení Přátelé Zahrádky. 

 Kavárna na faře 

 V Třebíči začnou zvony příští pátek svolávat lidi do kostelů před 18. hodinou. V tomto městě bude otevřeno šest památek, v 
některých bude program až do půlnoci. Lidé se dostanou i na věž kostela svatého Martina, na faře najdou čajovnu a kavárnu. V 
bazilice svatého Prokopa bude mimo jiné připraven výtvarný happening pro všechny, kteří se chtějí pokusit vžít do role 
středověkých architektů. 



Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla ve Vídni, kde se také v roce 2005 konala první Noc kostelů. O čtyři roky později se 
inspirovali pořadatelé v Brně, pak se akce rozšířila po celém Česku. Vloni se do Noci kostelů v České republice zapojilo přes tisíc 
dvě stě kostelů, pořadatelé zaznamenali čtyři sta tisíc návštěvnických vstupů. 

  
Noc kostelů není pouze pro věřící. Přijďte se zítra přesvědčit 
 
Zdroj: Jindřichohradecký deník 
Datum vydání: 23. 5. 2013 
Odkaz: http://jindrichohradecky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 2 
Rubrika: Jindřichohradecko 
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj 

 DAČICE 

 klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 19:00 – zahájení 19:10 – kostel v průběhu staletí – o historii kostela a jeho interiéru 
19:30 – duchovní hudba 17.a 18. století 19:50 – co se děje v kostele a kdo se tam schází 20:10 – sbor Kvítek 20:30 – komunita 
bosých karmelitek 21:00 – komentovaná prohlídka kaple Matky Boží 20:50 – Varhaní skladba Offertorium 21:00 – 22:00 – 
možnost prohlídky kostela individuálně nebo s komentářem 21:10 – modlitba kompletáře v kapli Matky Boží kostel sv. Vavřince 
21:00 – varhanní skladba 21:05 – přivítání 21:10 – historie kostela 21:30 – přednáška o vztahu šlechty ke kostelu 22:00 – malý 
varhanní koncert 22:30 – ukázka bohoslužebného oblečení 23:00 – kostelní půda a zvony – noční zvonění 23:30 – modlitba 

 ČESKÉ VELENICE 

 kostel sv. Anežky České 19:00 zahájení hudební produkcí krátký film Míjení natáčený ve Velenicích krátký film Most v 
neobyčejné čajovně můžete ochutnat z jedinečné nabídky čajů i laskomin 

 HORNÍ PĚNA 

 kostel sv. Michaela 17:00 – 18:00 – návštěva kostnice, prohlídka výstavky o historii farnosti 18:00 – 19:00 – prohlídka zvonice 
a věžních hodin 19:00 – 19:45 – prohlídka kostela 20:00 – 21:00 – varhanní hudba se zpěvem doplněná úryvky z Bible 21:00 – 
22:00 – tiché rozjímání 

 JINDŘICHŮV HRADEC 

 evangelický kostel 18:00 – 18:30 – divadlo (nejen) pro děti 19:00 – 19:30 – A kdo je vlastně moudrý? – čtení z biblické knihy 
Přísloví 20:00 – 20:30 – Truvérská mše od Petra Ebena 21:00 – 21:30 – Svatý Jakub dokořán – jindy nepřístupný kostel otevřen 
22:00 – 22:30 – Tři dary, promítání filmu o pomoci v Afghánistánu 23:00 – 23:30 – Jakoubek před půlnocí, koncert pěveckého 
sboru YMCA 00:00 – 00:30 – ztišení na závěr Noci – modlitba Taizé kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 – 19:00 – Mše svatá 
19:00 – 20:00 – program pro děti 20:00 – 22:00 – liturgický rok v církvi, P. Ivo Valášek, doprovází Chrámový sbor Adama 
Michny 22:00 – 22:30 – Je městu Jindřichův Hradec a jeho katolické farnosti 720 let? Přednáší Karel Bajer 22:30 – 23:00 – 
varhanní koncert kostel sv. Kateřiny 19:00 – 20:00 – duchovní slovo, P. Ondřej Huječek 20:00 – 21:00 – program pro děti 21:00 
– 22:00 – silencio – kostel ve tmě 22:00 – 23:00 – varhanní koncert 

 KUNŽAK 

 kostel sv. Bartoloměje 20:00 – zahájení 20:05 – 20:20 – vystoupení dětí z kroužku hry na flétnu 20:20 – 20:25 – recitace 20:25 
– 20:40 – historie kostela 20:40 – 20:45 – příběh o dětské školní výpravě do kostela 20:45 – 21:15 – samostatná prohlídka 
kostela a jeho oltářů 

 LUTOVÁ 

 kostel Všech svatých 18:55 – zahájení 19:00 – koncert skupiny XTET, spirituály komentovaná prohlídka kostela noční vycházka 
ke zřícenině kostela Narození P. Marie s výkladem 

 PŘÍBRAZ 

 Akordeonový koncert žáků Základní umělecké školy Jindřichův Hradec 

  



TŘEBOŇ 

 kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny 18:00 – 19:00 – Mše svatá s hudebním doprovodem souboru Pěslav a Ozvěna, po ní 
májová pobožnost 19:00 – 19:10 – zahájení 19:10 – 19:30 – dětský farní sbor 19:30 – 20:30 – miniprogram pro děti v zimní 
kapli 20:00 – 20:30 – varhanní koncert Jana Zabranského a Jakuba Suchana 20:30 – 21:00 – volitelný program: prohlídka 
křížové chodby komentovaná prohlídka varhan prohlídka věžních hodin osobní prostor 21:00 – 21:45 – literárněhudební pásmo: 
četba prokládaná hudbou modlitba při rozsvícení svíce u Madony recitace básně Jaroslava Seiferta čtení z Bible 21:45 – 22:00 – 
Ave Maria – varhanní skladba 

 Noc kostelů 

 myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni cílem je vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů 
a prezentovat je jako důležitou součást společenského života v roce 2009 se připojily kostely v České republice loni se v ČR do 
Noci kostelů zapojilo více než 1200 kostelů, které navštívilo více než 400 tisíc příchozích a zúčastnilo se tak některého ze sedmi 
tisíc připravených programů 

  
Za panenkou skákavou do Skoků a Noc Kostelů 
 
Zdroj: karlovarskenovinky.cz 
Datum vydání: 22. 5. 2013 
Odkaz: http://www.karlovarskenovink...kavou-do-skoku-a-noc-kostelu/ 
Číslo: 142 
Rubrika: z regionů 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Při jedné cestě můžete navštívit rovnou kostely dva, kostel sv. Linharta v Údrči a kostel Navštívení Panny Marie v bývalých 
Skokách 

 Nejprve Vás uvítá kostel sv. Linharta v Údrči s expozicí historie obnovy této krásné stavby i historie Údrče. Bude otevřen od 
18:00 do 21:00. Na konci cesty pak čeká poutní kostel Navštívení Panny Marie v bývalých Skokách. Ten bude otevřen od 18:00 
až do půlnoci. Během této doby jsou pro Vás nachystány prohlídky kostela, promítání filmů s tématikou Skoků a bude také 
otevřena improvizovaná kostelní čajovna a kavárna. Karlovarskenovinky.cz informoval Petr Linhart za o.s. Pod střechou. 

 Dále jsme zde pro Vás připravili: 

19:00 - vernisáž výstavy fotografií Heleny Kalendové nazvané Tachovsko bretaňské 

20:00 - recitál písničkáře Petra Linharta 

21:00 - Světlo pro Skoky - večerní putování se světly kolem Skoků do kostela 

 Putování k věhlasnému milostnému obrazu ze Skoků. Po celou noc bude kostel otevřen poutníkům, kteří mohou za mihotavého 
svitu svící navštívit posvěcenou kopii zdejšího, četnými zázraky a milostmi proslaveného, milostného obrazu Panny Marie 
Pomocnice ze Skoků, známého pod lidovým označením panenka ze Skoků, panenka skákavá. 

 Olej na plátně namaloval pro zakladatele místní kaple toužimský malíř Johann Wolfgang Richter v roce 1717. Předlohou mu byl 
slavný a uctívaný zázračný obraz Panny Marie Pomocnice v německém Pasově. Jeho zázračná moc se přenesla i do skocké 
kopie. Obraz byl pak přenesen na zadní prospekt hlavního oltáře dnešního kostela. V současnosti je milostný obraz uložen v 
kapli tepelského kláštera a ve Skocích jej dočasně nahrazuje posvěcená kopie. 

 K modlitbě a meditaci u obrazu doporučujeme čas po prohlídce kostela s výkladem, ve druhé polovině každé celé hodiny. 

 Od sklepa po půdu: Volné a netradiční komentované prohlídky kostela. Během celého večera je možné si prohlédnout interiér 
kostela při volné prohlídce (k dispozici máme tištěné průvodce kostelem), každou hodinu krom času vernisáže a recitálu se 
konají prohlídky s výkladem, návštěvníci si při nich prohlédnou kostel od sklepa po půdu. V sakristii a kostele expozice k dějinám 
poutního místa, o kostele a jeho záchraně. 

 Promítání filmů o Skocích: Audiovizuální prezentace představí Skoky jako významné barokní mariánské poutní místo s 
pohnutými dějinami. 

 



K Noci kostelů se připojí v Kladně i ve Slaném 
 
Zdroj: Kladenský deník 
Datum vydání: 23. 5. 2013 
Odkaz: http://www.kladensky.denik.cz 
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 Kladensko – Do celorepublikové Noc kostelů se už zítra zapojí také Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Kladně . 

Také na mnoha dalších místech kladenské arcidiecéze připravují církevní hodnostáři na večer 24. května mimořádné otevření 
svatostánků pro ty, kteří do kostela pravidelně nechodí, i takové, kteří třeba ještě nikdy práh kostela nepřekročili. Zkrátka pro 
všechny lidi. 

"Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde se v roce 2005 konala první Noc kostelů. Brzy se akce 
rozšířila po celém Rakousku. Postupně se začaly přidávat další země. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali 
pořadatelé v České republice a poprvé pozvali veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů," vzpomíná na 
počátky farář kladenské římskokatolické farnosti Jiří Neliba. 

Přicházejí věřící i ti, kterým víra jindy v roce nic neříká, třeba jen proto, aby obdivovali architekturu a jedinečnou noční 
atmosféru. 

Kromě kladenského kostela Nanebevzetí Panny Marie či Kaple sv. Floriána se k celorepublikové akci letos poprvé připojí i Kostel 
sv. Mikuláše v KladněHnidousích, kde oslaví 100 let výročí od jeho posvěcení. Program začíná v 18 hodin Premiéru bude mít i 
chrám svatého Gottharda ve Slaném. Zde zahájí program v 19 hodin a potrvá do 21 hodin. 

Všichni, kteří mají zájem, mohou navštívit kostely v celém regionu. V kladenských kostelích bude otevřeno od 18 a 19 hodin. 
Prostory budou přístupny veřejnosti zhruba do 21 až 22 hodin. Nebude chybět odborný výklad či chrámová hudba. 

Podrobný program Noci kostelů v Kladně naleznete na: www.kladensky.denik.cz 

 "K návštěvě jste srdečně zváni Vy, Vaši přátelé, známí a všichni lidé dobré vůle." Kladenský farář Jiří Neliba 

  
Katolický kostel měl být původně zámkem 
 
Zdroj: Kroměřížský deník 
Datum vydání: 23. 5. 2013 
Odkaz: http://kromerizsky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
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 Vsetín 

 Pouze jeden den v roce mohou obyvatelé Vsetína vkročit do sklepení, podívat se k varhanům nebo vstoupit do věže místního 
katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Farnost Vsetín se k Noci kostelů poprvé připojila před čtyřmi lety. "V minulém roce jsme se dočkali zatím největší návštěvnosti. 
Přišlo k nám více než šest stovek lidí," prozradila koordinátorka Noci kostelů Marta Řeháková. 

Kromě komentovaných prohlídek budovy se snaží zájemcům nabídnout vždy ještě něco navíc. "Pořádáme proto různé výstavy. 
Letos budou zaměřeny na příchod Konstantina a Metoděje. V předchozích letech se návštěvníci dověděli něco o vývoji víry od 
uctívání přírody po současnost či o historii našeho kostela," uvedla Řeháková. 

Doplnila, že na místě kostela měl původně stát nový zámek. Protože ale tehdejší kostel vyhořel, dostala církev nedokončenou 
stavbu darem. 



 Foto: Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Foto: Deník/Martin Fojtík 

  
Noc kostelů. I pro ty, co je nenavštěvují 
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 NOC KOSTELŮ 2013 

 Chcete mít ve své sbírce netradiční zážitek? Pak si nenechte ujít Noc kostelů, která se uskuteční již tento pátek 24. května. 
Cílem je otevřít svatostánek netradičním způsobem a pro všechny lidi. Tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli. Ve Zlínském 
kraji se do akce zapojí šest církví. Zpřístupní osmdesát kostelů, kaplí a také modliteben. 

 VALAŠSKO 

 Hošťálková, kostel Českobratrské církve evangelické; Huslenky, evangelický kostel; Jasenice, kaple sv. Cyrila a Metoděje; 
Karolinka, kostel Panny Marie Karmelské; Kelč, kostel sv. Kateřiny; Kelč, kostel sv. Petra a Pavla; Kladeruby, kostel sv. Cyrila a 
Metoděje; Krásno, kostel sv. Jakuba; Lešná, kostel sv. Michaela archanděla; Pozděchov, evangelický kostel; Pržno, kostel 
Českobratrské církve evangelické; Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie; Velká Lhota u Valašského Meziříčí, 
evangelický toleranční dřevěný kostel; Velké Karlovice, kostel Panny Marie Sněžné; Vsetín, kostel Horního sboru Českobratrské 
církve evangelické; Vsetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, modlitebna Bratrské jednoty baptistů; Zašová, poutní kostel 
Navštívení Panny Marie. 

 KROMĚŘÍŽSKO 

 Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel svaté Anny, kaple u svatého Martina; Kroměříž, kostel Panny Marie, kostel 
svatého Mořice, kostel svatého Jana Křtitele, kaple Arcibiskupského gymnázia, kaple svatého Šebestiána, kaple svatého 
Floriána, kaple svatého Vincence, kaple svatého Kříže, Milíčův sbor Československé církve husitské, kostel svatých Cyrila a 
Metoděje, pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, farní sbor Českobratrské církve evangelické; Hradisko, kostel Všech 
svatých; Hulín, kaple svaté Anny; Chropyně, kostel svatého Jiljí; Kvasice, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie; Prusinovice, 
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, kostel Českobratrské církve evangelické; Rajnochovice, kostel svaté Anny; Rataje, kostel sv. 
Petra Pavla; 

 VALAŠSKO 

 ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY. 

V kostele Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové vystoupí od 18.45 do 19.25 hudební soubor Zvonky dobré zprávy. 
Soubor, využívající ke hře ruční a chórové zvonky, je první a jediný svého druhu v republice. CIMBÁLOVÉ NOKTURNO. 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí zahrají od 21.30 do 22.15 účastníci právě probíhajícího X. 
Mezinárodního festivalu cimbálu skladby barokních autorů. 

ZASLÍBENÁ ZEMĚ. 

V modlitebně sboru Bratrské jednoty baptistů ve Vsetíně bude od 20.00 do 21.30 k vidění muzikál Zaslíbená země, v němž 
účinkuje křesťanská mládež z Bratislavy. 

HEKAL ZPÍVÁ. Ve vsetínském kostele Horního sboru Českobratrské církve evangelické se od 19.00 do 20.00 hodin uskuteční 
benefiční koncert pěveckého sboru pod vedením Heleny Kaločové na podporu Zdeňky Šebelové, která je upoutána na invalidní 
vozík. 

VE STOPÁCH SV. CYRILA A METODĚJE. V 19.15 začíná v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Zašové hodinový 
komponovaný program s etnografem Danielem Drápalou. Mluvené slovo bude střídat poezie i vystoupení Zašovského 
chrámového sboru. 



 KROMĚŘÍŽSKO 

 VYZVÁNĚNÍ VŠECH ZVONŮ. 

Kroměříž, kostel svatého Mořice. Zvony jsou zavěšeny v severní věži kostela. Jsou svěceny se jmény svatých: Marka, Cyrila a 
Metoděje, Mořice a Panny Marie. Svým hlasem zahájí v 18 h kroměřížskou Noc kostelů. 

KONCERT ZUŠ – SMYČCOVÝ ORCHESTR. 

V kostele svatého Jana Křtitele od 19 h. Dětský a studentský orchestr provede malá hudební díla pod taktovkou Miroslava 
Bubeníčka. 

PO STOPÁCH SVATÝCH CYRILA A METODĚJE. 

Kostel svaté Anny v Rajnochovicích od půl deváté, soutěž pro velké i malé děti. 

Vydejte se s námi po stopách bratrů ze Soluně! Soutěž pro všechny dobrodruhy a odvážné školáky i předškoláky. Zároveň bude 
probíhat prohlídka kostela s výkladem symboliky. 

PŘEDČÍTÁNÍ ZAJÍMAVÝCH PASÁŽÍ Z BIBLE. V kostele v Záhlinicích si návštěvníci mohou od 21.20 hodin poslechnout pět lektorů 
přednášejících hlavní biblické události v chronologickém sledu. 

AŤ NÁM HOSPODIN ŽEHNÁ! 

V holešovském kostele Nanebevzetí Panny Marie se přítomní od 23.45 mohou společně pomodlit. Krátká adorace s požehnáním 
všem přítomným a celému městu. 

 SLOVÁCKO 

 DECHOVÉ KVARTETO. 

V průběhu noci zazní v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě skladby dechového kvarteta, 
pro veřejnost bude otevřena sakristie chrámu, kde budou k vidění liturgické předměty, knihy, kněžská roucha a podobně. 

VÝSTAVA O CYRILU A METODĚJI. 

V prostorách farního kostela v Uherském Brodě 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. 

POPELKA NAZARETSKÁ. 

V klášterním kostele v Uherském Brodě se v úvodní tři čtvrtě hodině uskuteční pásmo od Václava Renče Popelka Nazaretská v 
podání mládeže z Jalubí. Pak se návštěvníci zaposlouchají do zpěvu komorního sboru. Krátce před půlnocí se přítomní dočkají 
ekumenické modlitby a závěrečného požehnání městu Uherský Brod. 

VARHANNÍ PŮLHODINKA. 

Varhany v bánovském kostele svatého Martina se mezi 22.30 a 23. hodinou rozezní pod rukama tamní bývalé varhanistky 
Michaely Novákové. 

 ZLÍNSKO 

 MODLITBA ZA MĚSTO. 

Ve zlínském katolickém kostele sv. Filipa a Jakuba se přítomní od 23.45 do půlnoci společně pomodlí za město Zlín. Hospodine, 
můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka. 

KDE JSTE, CYRILE A METODĚJI? 



Videoprezentace v otrokovickém kostele sv. Vojtěcha, která seznamuje s tím, jak se odkaz obou bratří projevuje v životě 
současné společnosti. Od 19.20 do 20 hodin a od 21.20 do 22 hodin. 

PÍSEČNÁ MAGIE MARIKY KOŇAŘOVÉ. 

Příběhy vytvořené jen světlem a pískem nabídne od 22.00 do 22.30 kostel Českobratrské církve evangelické ve Zlíně. 

Hudební doprovod vás vtáhne do písečného vyprávění. 

STÍNOHRA PŘEDSTAVÍ JEŽÍŠOVU SMRT. 

Vizovický kostel sv. Vavřince bude od 21.15 na půl hodiny hostit stínové divadlo. Těšit se můžete i na prohlídku varhan a 
vystoupení cimbálovky. 

DÉMANT A SLZA. 

Anglická duchovní poezie a barokní hudba se rozezní od 20.15 do 21.00 ve fryštáckém kostele sv. Mikuláše. Na faře vystoupí 
členové Rapsodického divadla Olomouc. 

Těšnovice, kostel sv. Petra a Pavla; Záhlinice, kostel Nanebevzetí Panny Marie; Zlámanka, kostel sv. Jiří; Zlobice, kostel sv. 
Cyrila a Metoděje; Žeranovice, kostel sv. Vavřince. 

 SLOVÁCKO 

 Bánov, kostel sv. Martina; Březolupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie; Kunovice, kostel sv. 

Petra a Pavla; Nedachlebice, kostel sv. Cyrila a Metoděje; Ostrožská Lhota, kostel sv. Jakuba staršího; Uherské Hradiště, 
modlitebna Jana Amose Komenského; Uherský Brod, chrám Mistra Jana Husa – CČSH, Uherský Brod, klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, Uherský Brod, kostel Neposkvrněného početí P. Marie; Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a 
sv. 

Cyrila a Metoděje. 

 ZLÍNSKO 

 Bratřejov, kostel sv. Cyrila a Metoděje; Fryšták, kostel sv. Mikuláše; Hvozdná, kostel Všech svatých; Jasenná, kostel 
Českobratrské církve evangelické; Lhota u Malenovic, kostel sv. 

Anny; OtrokoviceKvítkovice, kaple sv. Anny; Otrokovice, kostel sv. Michaela; Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha; Pozlovice, kostel 
sv. Martina; Slavičín, kostel sv. 

Vojtěcha; Štípa, kaple Kristova vzkříšení; Štípa, kostel Narození Panny Marie; Štípa, starý gotický kostel; Tečovice, kostel sv. 

Jakuba Většího; Vizovice, kostel sv. Vavřince; Vizovice, sborový dům ČCE; ZádveřiceRaková, evangelický kostel; ZlínJižní Svahy, 
kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů; ZlínMalenovice, kostel sv. Mikuláše; Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické; Zlín, 
kostel sv. Filipa a Jakuba; Zlín, modlitebna CASD. 

 INFOGRAFIKA: DENÍK/ONDŘEJ ČANÍK 
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Kutnohorsko – Prohlédnout si významné církevní památky na Kutnohorsku, vyslechnout si varhanní koncert či duchovní písně, 
nebo si vyzkoušet třeba psaní starou cyrilicí. 

To vše si mohou vyzkoušet návštěvníci kostelů a chrámů v okresu v pátek 24. května v rámci Noci kostelů. 

Začátek připravených programů je naplánován v časovém rozmezí od 16 do 19 hodin a potrvá přibližně do jedenácti hodin 
večer. 

V Kutné Hoře se příchozím otevře například kostel sv. Jakuba, kde si lze vyzkoušet napsání vlastního jména cyrilicí, dále chrám 
sv. Barbory, kde si lze vyslechnout ukázky chrámové hudby nebo zhlédnout světelnou podívanou v rámci projektu Rozsviťme 
památky UNESCO. 

V Čáslavi své brány otevře kostel sv. Petra a Pavla, kde příchozí vystoupají na věž, která tvoří jeho dominantu. V chrámové lodi 
se uskuteční několik koncertů. V jejich rámci návštěvníci vyslechnou Čáslavské klavírní trio nebo Čáslavskou chrámovou scholu. 

Program v rámci Noci kostelů si přichystali také v kostelech v Nové Lhotě, Chlístovicích, Paběnicích nebo v Malíně. 

Kostel sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích přivítá místní zájemce vystoupením žáků ze Základní umělecké školy v Kolíně, připravena 
je také dramatizace příběhu o Konstantinovi a Metodějovi s prvky hraného i loutkového divadla, které doplní písně. 

Kostel sv. Aloise v Uhlířských Janovicích nabídne komentovanou prohlídku svatostánku. Pozornost upoutají například barokní 
varhany, které později rozezvučí prostory při varhanním koncertu, a návštěvníci vystoupají po schodech až na zvonici. 

 V pátek 24. května se v rámci Noci kostelů otevřou návštěvníkům v odpoledních a večerních hodinách dveře církevních 
památek na Kutnohorsku. 
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 Ochutnat mešní víno, prohlédnout si vzácné staré tisky nebo zjistit, jak to bylo s křesťanskými misiemi mezi Indiány. To 
všechno můžete zažít během letošní Noci kostelů. Potrvá do dnešní půlnoci a Deník je partnerem akce. 

 Severní Čechy – Celých šedesát let prožil misionář Jednoty bratrské David Zeisberger mezi severoamerickými Indiány. V roce 
1744 se naučil v nové osadě Jednoty Bratrské v Bethelehemu indiánskou řeč a v příštím roce odešel k mohavským Indiánům na 
Hudsonu. Přitom byl Angličany uvržen na dva měsíce do vězení jako francouzský špion. 

Dobrodružný příběh duchovního Davida Zeisbergera, který patřil k nejvýraznějším osobnostem Jednoty bratrské, zpracovali do 
divadelní hry členové Ochranovského sboru Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou. Předvedou ho na zahradě 
modlitebny v Máchově ulici v rámci Noci kostelů. "Hru na podkladě historických událostí napsal a zrežíroval jeden z našich 
členů," potvrdila kazatelka sboru Dagmar Kubíčková. 

Právě misie podle ní patřily ke stěžejním činnostem této evangelické církve, jejíž členové museli po událostech na Bílé hoře 
odejít do emigrace. Většina našla azyl v nedalekém Ochranově, dnes německé obci Herrnhut, odkud se členové církve začali 
vydávat do různých částí světa. Rodiče Davida Zeisbergera odešli právě do Ameriky, kde mladý duchovní šířil mezi indiánskými 
kmeny myšlenky křesťanství. Do jazyka různých kmenů dokonce sepsal části Nového zákona a zanechal po sobě množství 
deníků s detaily o životě Indiánů a jejich historii. "Některá fakta o kolonizaci Ameriky jsou skutečně hodně tvrdá," zmínila 
kazatelka. 

Inspirována osobností duchovního Jednoty bratrské sestavila i celý program. Ten odstartuje v 18.00 hodin indiánskými hrami, 
následovat bude samotná divadelní scénka a beseda o ní. Celou kostelní noc završí indiánská modlitba o 22. hodině. Cílem akce 
je ukázat pohnutou historii církve, spojenou především s jejím nejznámějším biskupem a učencem Janem Amosem Komenským. 
"Doufám, že u veřejnosti probudí program zájem," zve kazatelka Dagmar Kubíčková. 



 Liberec sází na staré knihy 

 Zatímco v Jablonci sází Noc kostelů na živou kulturu, liberecké kostely nabízejí staré knihy a hudbu. Například v kostele 
Nalezení sv. Kříže si můžete prohlédnout faksimile vzácných historických knih s dobovými ilustracemi. Je mezi nimi i nejmenší 
žaltář nebo naopak téměř půlmetrová ručně malovaná bible, jejíž originál si nechal zhotovit Václav IV. "Jde o ukázku církevní i 
světské tvorby od 4. do 16. století," shrnul arciděkan římskokatolické farnosti v Liberci Radek Jurnečka. 

Návštěvníci nejstaršího barokního kostela v Liberci ocení i bohatou výzdobu se vzácnou sošky Matky Boží. "Na požádání bude 
možné prohlédnout si také jedinečnou knihovnu v patře kostela," upozornil arciděkan. 

Nechal ji zřídit a roku 1759 otevřít jeho předchůdce Anton Kopsch, který také financoval bohatou výzdobu kostela. "Přál si, aby 
se vzdělání dostalo také k nižším a nemajetným vrstvám," upozornil Jurnečka. Knihovna obsahuje 120 svazků z nejrůznějších 
oblastí. Od teologie přes fyziku, matematiku, filozofii, umění až po astronomii. Podle arciděkana Jurnečky bude hlavním tahákem 
kostelní noci bezesporu návštěva zahrady, kde je umístěn krásný morový sloup z dílny slavného sochaře M. B. Brauna a křížová 
cesta s obrazy Josefa Führicha – rodáka z nedaleké Chrastavy. 

 Ostatky svatých a mešní víno 

 V hlavním libereckém kostele Antonína Velikého vystaví rovněž unikát. Dvě vzácné monstrance z 16. a 18. století a čtyři kalichy. 
Kromě toho představí i vzácné relikvie – sbírku ostatků svatých, které byly hlavně v 17. a 18. století velmi oblíbené. 

"Jejich sbírku vytvořil patrně některý z mých předchůdců," vysvětlil k jejich původu arciděkan Jurnečka. Kromě ostatků patrona 
kostela, Antonína Velikého, které jsou součástí takzvaného ostatkového oltáře, budou dnes k vidění i bohatě zdobené skříňky s 
ostatky svatého Vojtěcha, Petra a Pavla, Ludmily či Jana Nepomuckého. 

V rámci Noci kostelů tu zazní také hudba. " Zpěv a varhany v díle Johanna Sebastiana Bacha a Mendelssohna Bartholdyho," 
upozornil duchovní. V 19.00 hodin můžete také shlédnout na Liberec z věže kostela a v protějším arciděkanství ochutnat mešní 
víno. 

Program k Noci kostelů si na dnešek připravily i farnosti sv. Antonína Paudánského v Liberci Ruprechticích, nebo Červený kostel 
na Perštýně. Koho zajímají liturgické obřady určené k významným událostem, jakými je například advent či vánoční a 
velikonoční svátky, může se zajít podívat do kostela v Hanychově. Zavítat můžete i do kostela sv. Pankráce v Jítravě nebo 
kostela Neposkvrněného početí v Horní Řasnici. 

Celkem se v litoměřické diecézi, pod níž spadá část Libereckého kraje, přihlásilo 185 církevních objektů. 

"Z nich je 142 kostelů a kaplí katolické církve," upozornila mluvčí diecéze Jana Michálková. Litoměřická diecéze se k Noci kostelů 
připojuje počtvrté. Akci zaštítil biskup Jan Baxant. "Snad každý člověk z hloubi své duše touží po světle. Vždyť i okamžik 
narození kteréhokoliv člověka označujeme jako chvíli, kdy "spatřil světlo světa", i když se teprve bude kolem sebe rozhlížet," řekl 
biskup. 

"Cílem akce je také představit kostely jako důležitou součást společenského života obce či města," doplnila mluvčí. Nejvyšší 
představitel katolické církve v kraji také ocenil práci desítek duchovních i dobrovolníků, díky nimž se dnes chrámy, svatyně, 
vzácné křesťanské památky otevírají. Součástí programů jsou komentované prohlídky, zajímavé přednášky, ukázky, koncerty a 
programy pro děti, ale i modlitby, čtení z Písma, duchovní slovo či besedy o víře. Návštěvníci budou moci přímo na místě oslovit 
přítomné kněze a zeptat se jich na vše, co je zajímá. 

Finanční příspěvek na tvorbu propagačních materiálů poskytlo Ministerstvo kultury ČR a kraje. Aktuální přehled církevních 
objektů otevřených v rámci Noci kostelů 2013 v litoměřické diecézi naleznete na www.nockostelu. cz. 

 --- 

 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: KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE V LIBERCI otevře v rámci dnešní Noci kostelů i vzácnou Kopschovu knihovnu. Nejstarší 
veřejnou v regionu. Skrývá desítky svazků z mnoha oborů lidské činnosti. Nyní slouží k bádání historiků. Na snímku kaplan Josef 
Peňáz. 

Foto: Deník/ Vít Černý 

 Foto: BAZILIKA V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ. Na Noc kostelů naváže v sobotu Zdislavina pouť. 

 Ilustrační foto: Deník 
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Stejně jako v loňském roce byla i letos vydána brožura s přehledem církevních objektů, otevřených v rámci Noci kostelů na 
území litoměřické diecéze. Ta zároveň návštěvníkům poslouží jako poutnický pas. Do těchto 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. 
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 Bohušovice nad Ohří, kostel sv. Prokopa a Mikuláše Brozany nad Ohří, kostel sv. Gotharda  program pro malé i velké 
návštěvníky s výtvarnou a pěveckou dílnou; Doksany, klášterní kostel Narození Panny Marie Chotiněves, kostel Farního 
sboruČCE 

 16:0017:30 h Kdo si hraje, nezlobí – program pro děti, seznámení s kostelem; 

 17:3018:00 h Dokud se zpívá – kytarové "svítákové" zpívání nejen pro děti; 

 18:00 h Rozezvučte krásný tón zvonu – kostelní zvonění určené pro děti; 

 18:0018:15 h Slovo na úvod; 

 18:1519:30 h Milujte své nepřátele – film; 

19:4520:00 h Boratín zpívá – zpívání pro milovníky časů Boratínských – čtyřhlasé zpěvy;  20:00 h Kostelní zvonění; 20:0520:45 
h Neznámě známý Jazz George Gershwina v podání Dua Aries; 

 21:0021:40 h Je libo trochu operní klasiky? – operní árie v podání Dua Aries (autoři: Smetana, Dvořák, Verdi);  21:4522:00 h 
"Dodatkové" zpívání – společné zpívání církevních písní z Dodatku; 



 22:00 h Duchovní závěr – Martina Šeráková Vlková (biblický text, modlitba a požehnání);  Po celý večer Věci pro potěšení, aneb 
Pár nutných zbytečností (bazar), výstava fotografií ak. arch. Víta Cimbury– zachycení života sboru, historie a současnost kostela 
v obrazech – panelový projekt a projekce. Zkuste si napsat kázání – workshop; Liběšice u Litoměřic, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 

 Po celý večer Výstava – děti ZŠ a MŠ malují kostel; dobové fotografie; 

 18:0018:30 h Úvodní pobožnost k Panně Marii (zpívané Loretánské litanie a Mariánské písně); 

 19:0020:00 h Komentovaná prohlídka kostela a prezentace historických varhan;  20:3021:30h 

Koncert duchovní hudby; Libochovany, kostel Narození Panny Marie 19:00 h Zpívá sbor Vinohrádek;  20:00 h Prohlídka kostela, 
duchovní hudba; 

 21:00 h Výklad o liturgii (doby, liturgické předměty, souvislosti); 

 22:00 h Prohlídka kostela, duchovní hudba; 

 23:30 h Zakončení; Libochovice, kostel Všech svatých  18:0018:45 h Mše svatá;  19:0020:00 h Prohlídka kostela Všech 
svatých; 

 20:0021:00 h Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Melodie; 

 21:0023:00 h Prohlídka kostela Všech svatých; Litoměřice, Červený kostel 

18:0024:00 h Prohlídka kostela s průběžným programem pro děti; Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele 18:0022:00 h Volná 
prohlídka;  22:00 h Uzavření kaple; Litoměřice, kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána)  16:0019:00 h Dětské odpoledne; – 
Přijďte si zasoutěžit v netradičních disciplínách a zkusit si, jak se může cítit člověk, který je nemocný; 

 19:0023:00 h Stopy světla, stopy lásky; 

– "Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou." Albert Schweitzer; 

 Kaple hospice bude otevřena k tiché vzpomínce na ty, kteří nás z tohoto světa předešli. Věříme, že nic dobrého se s člověkem 
neztrácí. Přijďte zapálit svíčku, napsat jméno, v modlitbě odevzdat Bohu ty, které jste měli rádi a kteří už tu s námi fyzicky 
nejsou. 

 19:00 h Koncert skupiny Šavlozubý ponožky: Trio absurdního folku (pohodové písně pro všechny mladé nejen datem narození); 
 23:0024:00 h Slavnost odevzdání; 

– Každého, jehož stopu jste v kapli zanechali, odevzdáme v modlitbě Stvořiteli; Litoměřice, katedrála sv. Štěpána 

 18:0022:00 h Otevřena věž;  18:0019:00 h Volná prohlídka;  19:0020:00 h Koncert sboru Páni kluci; 

 20:0021:00 h Přednáška – J. M. can. Mgr. Jiří Hladík O. Cr.; 

 21:0022:00 h Prohlídka sakristie; 

 22:0023:00 h Prohlídka varhan; Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem 

 18:0021:00 h Duchovní program; 

– 23:00 h Uzavření kostela Litoměřice, kostel sv. Ludmily 

 18:0023:00 h Meditační zákoutí, zapojte svoje smysly – výtvarné a jiné aktivity; 

 18:30 h Stvoření – čtení, flétnové duo; 

 19:00 h Čtení z písma, taneční vystoupení;  19:30 h Hudba starých varhan;  20:30 h Litoměřická schola – hudba mladých;  
21:00 h Hudba starých varhan;  22:00 h Prorok – čtení, klavírní melodie; Litoměřice, kostel sv. Václava 



 18:0020:00 h Kostel otevřen k prohlídce a rozhovoru; Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha  18:0019:00 h Volná prohlídka;  19:00-
19:30 h Koncert – varhanní hudba, violoncello; 

 19:3020:30 h Prohlídka varhan; 

 20:3021:00 h Koncert komorního sboru Páni kluci; 

 21:0023:00 h Volná prohlídka; Litoměřice, kostel Všech svatých  18:0018:45 h Zahájení – mše svatá; 

 19:0020:00 h Svátosti – Světlo na cestu (program mladých);  20:3021:00 h Varhanní koncert a prohlídka varhan; 

 21:0022:00 h Koncert sborů Puellae cantantes a Syrinx;  22:0023:00 h Četba starozákonních textů – Dar poznání; 23:0023:45 
h Vystoupení vokálního seskupení Appendix;  23:4524:00 h Závěrečná modlitba s požehnáním; 

 Po celou dobu programu kostel otevřen k prohlídce (s ohledem na mši sv.), pro setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými 
věřícími. 

Litoměřice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne 

 18:00 h Oficiální zahájení Noci kostelů – zvony v Litoměřicích;  18:0018:45 h Putování do zaslíbené země (biblická hra pro děti 
od 3 do 7 let a od 8 do 12 let); 

 18:4519:30 h Koncert křesťanské skupiny z Hradce Králové; 

 19:3019:35 h Čtení textů z Bible; 

 19:3519:55 h Ztišení (prezentace provázená hudbou a texty sv. Písma); 

 20:0020:45 h Koncert křesťanské skupiny z Hradce Králové; 

 20:4520:50 h Čtení textů z Bible; 

 20:5021:15 h Ztišení (prezentace provázená hudbou a texty sv. Písma); 

 21:1522:00 h Poslech známých křesťanských melodií a písní; 

 22:0022:05 h Čtení textů z Bible; 

 22:0522:30 h Ztišení (prezentace provázená hudbou a texty sv. Písma); Litoměřice, modlitebna Církve československé husitské 
(Husův sbor) 

 Po celý večer prohlídka modlitebny; 

 18:0019:00 h Program pro děti; 

 20:0020:30 h Křesťanská meditace; 

 22:0022:30 h Křesťanská meditace; 

 Nabídka programu Noci kostelů se pro letošní ročník opět rozrostla. Své interiéry na Litoměřicku představí 23 kostelů. V těch 
bude připravený kromě prohlídek i kulturní program, přednášky a koncerty. Deník vám přináší první část podrobného programu. 
Jeho pokračování najdete v zítřejším vydání Litoměřického deníku. 
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 JIŽNÍ MORAVA Už několik týdnů zdobí desítky kostelů na jižní Moravě velké barevné poutače, které zvou kolemjdoucí na další 
ročník Noci kostelů. Akce, která se z Rakouska rozšířila do Brna a odtud do celého Česka i na Slovensko, startuje už zítra v šest 
hodin večer. 

V brněnské diecézi se letos otevře na 170 kostelů, chrámů a modliteben. Lidé se podívají také do obvykle nepřístupných věží či 
krypt, jako například na věž kostela svatého Jakuba v Brně či do hrobky knížecího rodu Lichtenštejnů ve Vranově u Brna. 

"Hrobka je zatím ve zuboženém stavu, ale doufejme, že příští nebo přespříští rok bude zrestaurována a stane se krásnou 
ukázkou toho, co Lichtenštejnové na Moravě zanechali," uvedl farář vranovského poutního kostela Karel Hanslík. 

Poprvé se veřejnosti otevře také centrální krypta pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích u Brna. 

Noc kostelů se v brněnské diecézi koná popáté, počet zapojených chrámů stoupá. "Nejde o trhání rekordů, ale je potěšující, že 
roste počet lidí, kteří se rozhodnou strávit večer v kostelích a modlitebnách. Někdo je zvědavý na architekturu, někdo na 
výtvarné umění, většina z návštěvníků ale má i tu zvědavost, co vlastně dělají ti lidé v kostelech, jak to tam vypadá," zhodnotil 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

Doprovodný program je tentokrát zaměřen na 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pořadatelé z devíti 
církví připravili pro návštěvníky různá divadelní představení, koncerty či komentované prohlídky. Přesný program najdou zájemci 
na webových stránkách www.nockostelu.cz nebo v programové brožuře. 

Jaké kostely také výjimečně otevřou své brány? 

 Adamov kostel svaté Barbory, kde je k vidění téměř 500 let starý Světelský oltář Nanebevzetí Panny Marie Blansko dřevěný 
kostelík Husova sboru, jenž původně stával jako pravoslavný v Nižním Selišti na Podkarpatské Rusi Brno pravoslavný chrám 
svatého Václava v Pellicově ulici modlitebna sboru Církve adventistů sedmého dne ve Střední ulici – tady je největší sbor této 
církve v České republice a loni oslavil stoleté výročí svého založení Blučina kostel Nanebevzetí Panny Marie: od 19.00 si bude s 
návštěvníky kostela povídat vojenský kaplan o životě českých vojáků v Afghánistánu Slavkov u Brna v modlitebně Českobratrské 
církve evangelické si návštěvníci připomenou 400. výročí Bible kralické 
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 Návštěvníci Noci kostelů si budou moci v ostravsko-opavské diecézi pořídit po každé návštěvě svatostánku sběratelskou 
kartičku. Kdo jich získá alespoň sedm, dostane sběratelské album. V kostelích se připravují i koncerty či hry pro děti. 

 Věřící i milovníci historie vyrazí zítra večer do kostelů, sborů a modliteben na celém území ostravskoopavské diecéze. 
Pořadatelé tradiční akce i letos připravují bohatý program. Jednou z novinek je možnost získat ve 131 přihlášených objektech 
speciální sběratelské kartičky, ke kterým pak lze dostat sběratelské album. 

S další zajímavou novinkou přišli například pořadatelé na česko-polské hranici v Českém Těšíně a Cieszyně. Společně uspořádají 
běh zástupců všech zapojených církví mezi desíti přihlášenými kostely, který bude doprovázen modlitbami za město. Běh bude 
zahájen v 18.15 u dominantního kostela Ježíšova (Parafia Ewangelicko-Augsburska) v Cieszyně a ukončení běhu se předpokládá 
kolem 20.55 hodin u kostela Slezské církve evangelické v Českém Těšíně. Součástí běhu bude zastávka u každého z desíti 
zapojených kostelů spojená s přímluvnou modlitbou za město a společnou modlitbou Otče náš. 



1. Bruntálsko. V Dětřichovicích zazpívá Zdeňka Dulajová Akce se na Bruntálsku zúčastní 12 kostelů. Například ve 20 hodin začne 
koncert pěvkyně Zdeňky Dulajové s doprovodem varhanního positivu Miroslava Maňouška v kostele sv. Michala Archanděla v 
Dětřichovicích. K vidění bude výstava obrazů výtvarnice Petry Rosemary Landové a pro návštěvníky bude kromě jiného 
připraveno pohoštění pivem a specialitami na grilu. 

V kostele sv. Jakuba v Dolní Moravici zvony zahájí Noc kostelů v 18.20. O deset minut později děti z místní základní školy sehrají 
Stvoření světa na motivy francouzského seriálu. Připravena je také prohlídka věže, soutěžní hra pro děti, prohlídka kostela s 
výkladem nebo pořad Sakristie aneb Co se skrývá za rudým závěsem v boční kapli. 

Kostel Nejsvětější Trojice v Malé Morávce nabídne od 19.10 přednášku Igora Hornišera, který se svým bratrem Ivanem založil 
přímo v obci Malá Morávka instituci, která umožňuje dokumentovat a soustředit autentické doklady o životě v podhorské vesnici. 

Václavov u Bruntálu, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie přivítá v 18.30 koncert pěveckého sboru Bernardini z Břidličné. 
Nebude chybět ani tradiční možnost vzpomínky na blízké se zapálenou svící. Prosba bude pronesena v přímluvách během mše. 

2. Frýdecko-Místecko. Gospelový workshop Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku nabídne od 18 hodin instalaci Poslední 
večeře Páně s kvízem na téma: Poznáte kde kdo seděl při poslední večeři? Od 19. hodiny bude otevřena krypta pod bazilikou se 
svíčkami. Prostory posledního odpočinku utonulých poutníků i řady kněží tak budou zpřístupněny v tlumeném osvětlení. 

Frýdecký evangelický kostel zve od 18. hodiny na Gospelový workshop (Come and sing!) s podtitulem Přijďte si vyzkoušet, jak 
se zpívá gospel. 

Farní kostel sv. Jana Křtitele nabídne od 14 hodin možnost vystoupit až k nebesům. Zdejší Svatojánská věž nabízí aktuálně 
audioexpozici básní, které si může návštěvník poslechnout při výstupu na věž. V horní části věže je výstava o historii kostelů ve 
farnosti Frýdek včetně zajímavých exponátů. Od 18 hodin mohou návštěvníci zároveň využít ochutnávky mešních vín a odřezků 
hostií. 

Modlitebna CASD ve Frýdku nabídne mezi 23. hodinou a půlnocí čtení z Bible při světle svíček. 

Prostředí, kde byla dřív pohřební kaple, určitě nabízí zvláštní kouzlo pro ztišení a modlitbu. Také Bible čtená při světle svíček 
může překvapit něčím, čeho si účastníci dříve nevšimli. 

3. Karvinsko. Na věž, která se časem propadla Pověstná karvinská šikmá věž kostela sv. Petra z Alkantry nabídne prohlídky od 
18 hodin. Barokní stavba z roku 1736 zaujme už jen tím, že se vlivem dolování uhlí propadla společně s okolím o 37 metrů. 

Evangelický kostel v Orlové láká ve 22 hodin na vystoupení pěveckého sboru Keep Smiling Gospel, po něm zazní Keltská večerní 
meditace z Iony. Kostel sv. Anny v Havířově zve v 17.30 na mši svatou za doprovodu mládeže. Po prohlídce běžně 
nepřístupných částí se děti mohou těšit na venkovní skákací hrad. V 18.45 bude zahájena Trpasličí pohádka pro děti o tom, že 
ať jsou na světě tvorové malí, či velcí, všichni by se měli mít rádi a vzájemně si pomáhat, protože zeměkoule je veliká a místa je 
v ní dost pro všechny. Nebudou chybět varhanní koncerty, historické výklady či aktuální představení chystané přestavby kostela. 

4. Novojičínsko. Papež a židovský kouzelník Novojičínský sborový dům Českobratrské církve evangelické nabídne od 18.30 
hudebně literární pásmo Malý princ. Sborový dům Českobratrské církve evangelické v Odrách láká od 20 hodin na Misii 
Moravských bratří mezi Indiány. 

Farní kostel sv. Jakuba ve Spálově pořádá vystoupení místního kostelního sboru v 18.10. Poté je připraveno dětské vystoupení 
Papež a židovský kostelník. V 19.30 pak vystoupí dětský pěvecký sbor Ondrášek. Po celou dobu Noci kostelů budou moci lidé 
vystoupit na kostelní věž. Pro děti je připraven speciální program a pro dospělé ochutnávka mešního vína. 

5. Opavsko. Zpřístupněná kaple v Bílém zámku Ludgeřovický kostel sv. Mikuláše připravuje mimo hlavní program, který zahájí v 
17 hodin mše svatá, například netradiční nasvícení interiéru, ale také ukázku pečení hostií. K vidění bude také prohlídka sklepení 
kostela se strojovnou původního vytápění nebo zájemci mohou využít možnosti prohlídky hřbitovní kaple. 

Fulnek-Jerlochovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, láká od 18 hodin na Pohled na večerní Jerlochovice ze zvonice kostela. 
Návštěvníkům bude zpřístupněna zvonice kostela, po dřevěných schodech vždy pro deset lidí. Prohlídka neopomene zdejší zvon, 
který je z roku 1524. 

Kostel sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí od 18 hodin zpřístupní kapli v Bílém zámku s výkladem průvodce. V 18.15 tady 
také začne dětské divadelní představení Bratři Slova – krátké divadelní vystoupení dětí z farnosti o životě a působení sv. Cyrila a 
Metoděje na Velké Moravě. Kostel Navštívení Panny Marie ve Starých Oldřůvkách zaujme od 20 hodin Staromódní přehlídkou – 
ukázkou liturgických oděvů. 

6. Ostrava. Napište poděkování a prosby Bohu Kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence v Ostravě-Hrabůvce zahajuje v 
18 hodin Poštu do nebe. Po celý večer budou moci návštěvníci kostela vepsat své poděkování a prosby Bohu na připravené 
lístky, budou pak předneseny v Modlitbě za město. 



V Ostravě – Staré Bělé, v Husově sboru připravili od 18 hodin akci Lidé všech národů tleskejte v dlaně, podpoří je v tom 
bubeníci Kuby Kupčíka ze Základní umělecké školy E. Marhuly: Bumbumband Junior, absolventi a hosté. Jeden z nejnovějších 
kostelů v kraji – kostel Svatého Ducha v OstravěZábřehu skýtá možnost zhlédnutí výstavy bl. Jan Pavel II. a filmu o stavbě 
tohoto kostela v Pastoračním centru bl. Jana Pavla II. Od 19 hodin tady pak začne Jazzový večer – koncert Hornkvartet Ostrava. 
Nebude chybět ani ochutnávka mešních vín. Možnost výstupu na věž si mohou vybrat v OstravěPustkovci, v kostele sv. Cyrila a 
Metoděje, od 17 do 21 hodin. 

 Foto: V kostele Tisíce lidí vyrazí zítra večer do kostelů, které otevřou jindy nepřístupné prostory, za modlitbou či koncerty. 

Foto: Archiv MAFRA 
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 OLOMOUCKÝ KRAJ Fanoušci památek, umění, i zábavných akcí si přijdou v následujících dnech na své. Zatímco Muzeum 
Komenského v Přerově, Vlastivědné muzeum a Muzeum umění v Olomouci chystají zvláštní program na Muzejní noc, zítřejší Noc 
kostelů otevře večer brány památek včetně těch, do nichž se jindy veřejnost nedostane. Speciální akci chystají na hradě 
Šternberk a letos poprvé se připojí i olomoucké Muzeum umění. 

"V pátek mohou noční poutníci spojit návštěvu katedrály svatého Václava s bezplatnou prohlídkou sousedního Arcidiecézního 
muzea, které sídlí v objektu někdejšího kapitulního děkanství a jeho součástí je také románský biskupský palác Jindřicha Zdíka," 
popsal Petr Bielesz, mluvčí Muzea umění. Zdarma bude také aktuální výstava Mezi Východem a Západem / Svatí Cyril a Metoděj 
v kultuře českých zemí, v případě pěkného počasí se lidé mohou podívat i na běžně nepřístupné barokní schodiště a terasy. 
Komentované prohlídky hradní kaple i koncert duchovních písní pořádají na Šternberku. Příznivce historie potěší i zvýhodněné 
vstupné na hradní trasu. "Do Noci kostelů se v Olomouckém kraji zapojí osm církví a otevřeno bude celkem 98 kostelů, kaplí a 
modliteben," doplnil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. 

Mnohde pak otevření kostelů a kaplí doplní varhanní koncerty, komentované prohlídky, výstava ornátů nebo bohoslužebných 
předmětů. V Olomouci mohou lidé vyrazit do katedrály svatého Václava, kostela Panny Marie Sněžné či svatého Michala, na 
Svatý Kopeček, ale i do pravoslavného chrámu svatého Gorazda nebo kostela Českobratrské církve evangelické v Husově ulici. 
Tradice Noci kostelů pochází z Vídně, kde se poprvé uskutečnila před osmi lety, a rychle se rozšířila i do dalších zemí Evropy. 

--- 

 PROGRAM Noc kostelů (v pátek) Olomouc Arcidiecézní muzeum 18.00 bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček 18.00 
katedrála sv. Václava 16.00 kostel Panny Marie Sněžné 18.15 kostel sv. Michala 17.30 kostel sv. Mořice 18.00 hrad Šternberk 
16.00 biskupská kaple Panny Marie v arcibiskupském paláci 17.00 Šumperk klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 17.50 kostel 
sv. Jana Křtitele 17.50 Přerov kostel svatého Vavřince 18.00 kostel sv. Michala 19.00 Prostějov kostel Povýšení sv. Kříže 18.00 
kostel sv. Cyrila a Metod. 18.00 kostel sv. Petra a Pavla 18.00 Jeseník farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 15.00 Pozn.: Celý 
program je k nalezení na www.nockostelu.cz. 

 Foto: Kostely i muzea Na Noc kostelů své brány otevře také Arcidiecézní muzeum či katedrála svatého Václava v Olomouci. 

Foto: MAFRA 

 Mutace - Mladá fronta DNES - Olomoucký kraj 

  
Noc kostelů: v šest se rozezní zvony. Program bude pestrý 
 
Zdroj: Moravskoslezský deník 
Datum vydání: 23. 5. 2013 



Odkaz: http://www.moravskoslezsky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 5 
Autor: TEREZA KRUMPHOLZOVÁ 
Rubrika: Zpravodajství 
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj 

 Už zítra se v Ostravě rozezní zvony, a zahájí tak letošní Noc kostelů. Chrámy budou pro návštěvníky otevřeny až do půlnoci. 
Letošní novinkou jsou sběratelské kartičky. 

 Ostrava – Komentované prohlídky, hudební či divadelní vystoupení i výstava liturgických předmětů. To vše nabídne letošní Noc 
kostelů, do které se zapojilo na sto třicet kostelů a modliteben v Moravskoslezském kraji. 

"Návštěvníky přivítá v řadě chrámů varhanní hudba nebo vystoupení místních schol. Hudební produkci nabídnou v kostele sv. 
Václava v Moravské Ostravě, v kostele Nejsvětější Trojice v Kamence, v kostele sv. Jiří v Dobré, v kostele sv. Vavřince v Paskově 
či v kostele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a v řadě jiných chrámů," vyjmenoval Pavel Siuda, mluvčí biskupství ostravskoopavského. 

Římskokatolická farnost OstravaMoravská Ostrava připravila pro návštěvníky velmi pestrý program. "Úderem páté hodiny 
odpolední zahájí v katedrále Božského Spasitele letošní Noc kostelů mší svatou biskup František Václav Lobkowicz. Následovat 
bude modlitba za město Ostravu, dále pak komentovaná prohlídka interiéru kostela a také varhanní recitál Lukáše Kubenky," 
uvedl farář Jan Plaček. 

Podobně pestrý program však návštěvníky čeká i na dalších místech v Ostravě. 

V kostele Panny Marie Královny posvátného růžence v OstravěHrabůvce začíná bohatý program v 18 hodin. 

V porubském kostele sv. Mikuláše se mohou návštěvníci těšit v 19 hodin na divadelní představení ochotníků z Lidečka. 

Noc kostelů myslí i na děti. Ty si budou moci například v katedrále Božského Spasitele postavit z dřevěných dílů její model, nebo 
z kostek sestavit její obraz. Unikátní svým způsobem bude rovněž výstava 3D snímků, které budou promítány na plátně. 

"Na těchto fotografiích jsou zachycena místa, kam se běžný návštěvník kostela nedostane. Mám na mysli především věž, zvony 
a pochopitelně také pohled na okolí katedrály přímo z věže," láká na Noc kostelů farář ostravské římskokatolické farnosti. 
Současně dodává, že velikým lákadlem je také obraz Ostravská madona, vystavený v katedrále Božského Spasitele od poloviny 
října loňského roku. "Byl to bezpochyby dobrý počin, vystavit tento obraz v našem kostele. Lidé si ho s obdivem prohlížení a 
často se zastavují k modlitbě." 
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 Náchodsko – Zítra se už 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, který mnohde potrvá až do půlnoci. 

Zvony náchodského kostela sv. Vavřince na Masarykově náměstí se rozezní už několik minut před šestou hodinou. 

 Mišáci, opravené prostory i mumie 

 Noc kostelů zahájí Mše svatá. "Nově se příchozí mohou těšit nejen na vystoupení našeho dětského pěveckého sboru Mišáci, ale 
i na prohlídku opravených půdních prostor nad hlavní lodí kostela či na přednášku o příchodu věrozvěstů svatého Cyrila a 
Metoděje na naše území," prozradil děkan Boguslaw Partyka. Na programu bude i komentovaná prohlídka kostela a zvonice, 
vystoupení pěveckého sboru Hron a závěrečná bohoslužba. 

V Náchodě bude v tento den možné navštívit i modlitebnu Církve bratrské čiHusůvsbor, kde bude připravený program. 



Noc kostelů se chystá i v jaroměřském kostele sv. Mikuláše. Během komentované prohlídky bude možné navštívit kryptu s 
mumiemi, hudební literátský kůr a varhany. Mimořádně bude možné vidět historické hudebniny z archivu svatomikulášského 
kůru. 

Broumovští by si neměli nechat ujít návštěvu kostela Petra a Pavla na Kostelním náměstí. Ten připravil nově ve spolupráci s 
Národním památkovým ústavem v Josefově komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor. Akce se koná v rámci projektu 
Pro život kostelů Broumovska, který se snaží o jejich záchranu. 

 Středověká freska či sto let staré plány 

 Začátek programu je od osmi hodin, kdy se uskuteční Pobožnost křížové cesty za doprovodu pěveckého sboru Stěnavan. 
"Velkým lákadlem pro návštěvníky je otevření a představení středověké fresky Posledního soudu v podzemí 
faryatakéstoletstaréplányna přestavbu fary, které byly objeveny uplynulé pondělí," nalákal k návštěvě farář Martin Lanži. 

Duchovní je přesvědčen o tom, že Noc kostelů je jedinečnou příležitostí pro mnoho lidí. "Nejenže se lidé dostanou do míst, která 
nejsou běžně přístupná, ale dozvědí se i spoustu informací a zajímavostí. Je to příležitost poznat věci, které jsou součástí naší 
kultury. Rád se této noci také účastním," dodal farář broumovského kostela. 

Noc kostelů láká do nevídaných prostor chrámů 

 V Polici nad Metují se společně s Nocí kostelů uskuteční i muzejní noc. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude na programu 
Mše svatá, koncert, přednáška Petra Prokopa Siostrzonka z Břevnova o řádu Benediktinů, komentovaná prohlídka kostela, 
presbytáře i varhan. Návštěvníci si prohlédnou také muzeum, klášter i jeho zákoutí či hřbitovní kapli a zvonici. 

V Červeném Kostelci v kostele svatého Jakuba Staršího nabídnou několik koncertů, ale netradičně i přednášku o probíhajícím 
majetkovém vyrovnání církví se státem. Přednášet přijede generální sekretář České biskupské konference Mons. TomášHolub. 

V kostele Nejsvětější Trojice v Novém Městě nad Metují čeká program i na ty nejmenší, návštěvníci se budou moci zamyslet nad 
texty papeže Františka a seznámení s jeho životopisem, zaposlouchají do duchovní hudby Missa Brevis od Jiřího Pavlici v podání 
pěveckého sboru Kácov či zažijí "ticho jako v kostele". (reh) Podrobný program Noci kostelů najdete na dnešní straně 9. 

 " Nejenže se lidé dostanou do míst, která nejsou běžně přístupná, ale dozvědí se i spoustu informací a zajímavostí. Je to 
příležitost poznat věci, které jsou součástí naší kultury. Rád se této noci také účastním." Martin Lanži, farář 
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 V pátek startuje napříč celou Českou republikou oblíbená akce Noc kostelů. Tradičně se připojily i svatostánky z Novojičínska a 
z bohatého programu si vybere každý. 

 Novojičínsko – Na desítkách míst v okrese se tento pátek přesně v šest v podvečer rozezní zvony v kostelních věžích, aby 
pozvaly na pestrý program Noci kostelů. Jen na severní Moravě a ve Slezsku se do akce zapojilo sto třicet svatostánků a 
modliteben osmi křesťanských církví. Letošní novinkou jsou sběratelské kartičky, které má každý kostel, společně s poutnickými 
pasy, k dispozici v dostatečném množství. 

"Na kartičce je zobrazen kostel či modlitebna, součástí je také věta charakterizující toto místo. "Účastníci, kteří získají alespoň 7 
těchto kartiček, mohou na biskupství ostravskoopavském získat sběratelské album, kde si tyto kartičky uloží. Kolekci kartiček 
mohou sběratelé nadále rozšiřovat a v kostelích získávat i během roku. Počítáme s jejich využitím při dalších ročnících Noci 
kostelů," uvedl za pořadatele Miroslav Přikryl z ostravskoopavského biskupství. 

Kdo neví, kam zítra večer vyrazit, a rád by, stačí když si místa předem vytypuje na internetové stránce www.nockostelu.cz, kde 
najde kompletní seznam, včetně programu. A co farnosti pro letošek přichystaly? "Kromě komentovaných prohlídek také 
hudební či dramatickýá vystoupení a výstavy. Farnosti nabídnou výstavy fotografií a liturgických předmětů, ale také tematické 
expozice zaměřené na tisíc stopadesáté výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje," vyjmenoval Vít Zatloukal, biskupský vikář 
pro pastoraci ostravskoopavské diecéze. 



 Modlitba, ať se prosby plní 

 Svůj prostor bude mít samozřejmě i duchovní stránka. Například v kapli sv. Anežky České v Odrách se uskuteční společná 
modlitba za úmysly vhazované do připraveného košíku. S obdobným počinem mají zkušenost v Bílovci. "Během večera byla 
napsána na lístečky asi stovka proseb, většinou za členy rodin. Od 23 hodin jsme prosby předčítali, modlili se a zpívali. Této 
modlitby se už z venku asi nikdo nezúčastnil," popsal své zkušenosti bílovecký farář a děkan P. Lumír Tkáč. Adorační kapli, kde 
se bude stále někdo modlit za osobní úmysly zapsané na připravené lístečky, budou mít také v kostele sv. Michala v Kujavách. 

Noc kostelů si mohou lidé na Novojičínsku užít v Bílovci, Fulneku, Hladkých Životicích, Hodslavicích, Kaménce, Kopřivnici, 
Kujavách, Kuníně, Mankovicích, Odrách, dále pak v Pustějové, Rybí, Sedlnici, Spálově, Studénce, Suchdole nad Odrou, 
Štramberku, Vrchách a v Novém Jičíně (seznam akcí v Novém Jičíně najdete také na této stránce). 

 Foto: NA MNOHA místech budou slyšet i varhany. 

Ilustrační foto: Archiv VLP 
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 Nový Jičín – kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 – 21:00 kvíz pro děti 18:00 – 18:05 zvonění zvonů, volný vstup, rozjímání 
21:00 prohlídka zvonice ve věži kostela 18:15 – 18:45 seznámení se s významem kostela 19:00 – 19:20 koncert – Pěvecký sbor 
Ondráš 19:30 – 19:45 varhany – Karel Monsport 20:00 – 20:20 koncert – Pěvecký sbor Ondráš 20:30 – 20:45 varhany – Karel 
Monsport 21:00 – 21:15 schola farního kostela – rytmické písně 21:15 – 21:30 varhanní preludia – Tomáš Klvaňa 21:30 – 21:40 
kostelní sbor – písně a doprovod: housle a varhany 22:00 – 22:15 schola farního kostela – rytmické písně 22:15 – 22:30 
varhanní preludia – Tomáš Klvaňa 22:40 kostelní sbor – písně a doprovod: housle a varhany 22:45 – 23:00 požehnání, děkan 
Mons. dr. Alois Peroutka Nový Jičín, sborový dům Českobratrské církve evangelické 18:00 – 18:30 –KONCERT ŽÁKŮ Z UŠ Nový 
Jičín pod vedením p. A. Michálkové 18:30 – 19:30MALÝPRINC(A. SaintExupéry) literárně hudební pásmo 19:30 – 20:00 
VÝSTAVA: BIBLICKÁ KNIHA PÍSEŇ PÍSNÍ 20:00 – 20:30 RADUJME SE VŽDY SPOLEČNĚ Pásmo písní,vzpomínek a vyprávění o 
tom,co radostného jsme na faře prožili. 

20:30 – 21:30 FILM: MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE (o životě Přemysla Pittra) (red) 

 Bílovec pořádá soutěž v pečení domácího chleba 

 Bílovec – V těchto dnech vyhlásilo město Bílovec soutěž v pečení domácího chleba. Bíloveckého bochníku se mohou zúčastnit 
všichni občané města a mikroregionu Bílovecko. Zájemci se mohou utkat ve dvou kategoriích – s chlebem z domácí pekárny 
nebo s chlebem z domácí trouby. Pro přípravu chleba však nesmí být použita jakákoliv kupovaná směs. Pekaři se mohou hlásit 
do 14. června v informačním centru na Slezském náměstí v Bílovci, kde se také dozvědí bližší podrobnosti. Vítězní pekaři si 
odnesou finanční odměnu a každý účastník obdrží navíc vstupenku na vybranou kulturní akci ve městě. Veřejná degustace a 
hodnocení porotou se uskuteční v sobotu 22. června v 17.00 hodin v nově zrekonstruovaném objektu muzea v Bílovci. (jca) 

 Radnice opět hledá zájemce o hotel Praha 

 Nový Jičín – Podruhé během krátkého času se novojičínský hotel Praha objevil v nabídkovém řízení radnice. Po neúspěšném 
prvním pokusu hledá město znova nájemce, který by hotel uvedl do provozu. Podrobné nabídkové řízení je na úřední desce i na 
webových stránkách Nového Jičína. Zájemci mohou své žádosti zasílat do 10. června. Nejvíce se ve výběrovém řízení bude 
přihlížet na výši celkového ročního nájemného, na koncepci podnikatelského záměru a na objem a strukturu předpokládaných 
investic. (edm) 
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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. 

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. Poté v kostele vystoupí komorní pěvecký sbor Danielis. 

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

Své brány otevřou i dva břeclavské kostely. 

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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 Nymburk – Noc kostelů již v pátek poodhalí genius loci na mnoha duchovních místech. V Nymburce se návštěvníci znovu 
podívají i do jinak zavřeného kostela sv. Jiří v Tyršově ulici. 

V loňském roce ho široké veřejnosti Jan Chrtek a Jan Červinka z iniciativy Galerie J2 poprvé otevřeli po padesáti letech. Letos 
tak učiní znovu. 

"Minulý rok jsme nabídli výstavu o historii kostela a nymburských hřbitovů vytištěnou na několika panelech, letos nabídku 
inovujeme a rozšiřujeme. Kvidění bude na sto historických snímků exteriéru a interiéru kostela sv. Jiří, zničeného hřbitova, 
stejně jako připomínka historicky prvního hřbitova u sv. Jiljí a třetího hřbitova u krematoria," přiblížil část zajímavého programu 
v kostele sv. Jiří Jan Červinka. 

Po celou dobu zpřístupnění kostela poběží smyčka a promítat se bude dataprojektorem na stěnu uvnitř kostela. Galerie J2 dále 
připravila prezentaci s ukázkami zobrazení sv. Jiří, většinou jde o výjev boje s drakem, a to v evropských dějinách umění od 
středověku do 20. století. "Budou tam ukázky renesančních (Donatello nebo sv. Jiří na Pražském hradě) a barokních soch, 
byzantských obrazů, gotických, renesančních a barokních (Albrecht Dürer, Paolo Uccello či Tintoretto), ale i obrazů moderních 
malířů jako jsou Wassily Kandinsky, August Macke, Giorgio de Chirico nebo Salvador Dalí. V prezentaci nebude chybět prostor 



pro vitráž nebo architekturu. Vrcholem bude koncert violoncellového tria interpretů, kteří společně hráli naposledy přibližně před 
20 lety jako žáci základní školy. 

Noc kostelů v kostele sv. Jiří začíná už v 16 hodin. V Nymburce se otevřou ještě další kostely, a to kostel sv. Jiljí, Husův sbor a 
Kostel Českobratrské církve evangelické. 
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 Do Noci kostelů se v Olomouckém kraji zapojí osm církví a otevřeno bude celkem 98 kostelů, kaplí a modliteben. 

 Olomouckenovinky.cz o tom informoval mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka. Noc kostelů letos připadá na 24. května 
a jejím cílem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli. 

 V okrese Olomouc naleznou návštěvníci otevřené dveře u 38 kostelů ve 14 městech a obcích: v Olomouci, Litovli, Šternberku, 
Uničově a Velké Bystřici, dále v Dlouhé Loučce, Hněvotíně, Hnojicích, Jívové, Senici na Hané, Slatinicích, Tršicích, Ústíně a 
Želechovicích u Uničova. Jen v samotné Olomouci to bude celkem 20 otevřených objektů. 

 V katedrále sv. Václava (Václavské nám.) začíná program již v 16.00 hodin a nabídne akce pro menší děti, inspirované letos sv. 
Cyrilem a Metodějem, varhanní koncerty (20.20 a 22.45) či zpěvy východní liturgie. Po celý večer je možné si prohlédnout 
největší zvon Moravy či shlédnout výstavu liturgických oděvů a také fotoprojekci grafik s portréty i motivy ze života a díla sv. 
Cyrila a Metoděje. Komentovaná prohlídka kostela sv. Michala (Žerotínovo nám.) začíná v 18.00, 20.00 a 22.00 hodin. V 
mezičase je možné si prohlédnout bohoslužebné předměty nebo se zaposlouchat do varhanního koncertu (21.00). 

 Z dalších otevřených kostelů a kaplí stojí za zmínku kaple Božího milosrdenství Arcidiecézní charity Olomouc na Křížkovského 
ulici, kaple Nejsvětější Trojice ve stejnojmenném sloupu na Horním náměstí nebo kaple Panny Marie v Arcibiskupském paláci. 
Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do 
Hejčína, na Novou Ulici nebo Svatý Kopeček a k dispozici je jim rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben. 

 V okrese Prostějov bude o Noci kostelů možné zavítat do 21 kostelů, kaplí či modliteben, které se otevřou ve 12 městech a 
obcích: kromě okresního města je to dále Konice, Kostelec na Hané a Plumlov, z obcí pak Jednov, Klenovice, Olšany, Otaslavice, 
Protivanov, Tištín, Výšovice a Žešov. Samotný Prostějov nabídne zájemcům 10 otevřených objektů. V kostele Povýšení sv. Kříže 
(Filipcovo nám.) zahájí v 18.00 hodin Noc kostelů primátor Miroslav Pišťák, následovat bude mše svatá, prohlídka s 
průvodkyněmi a s praktickou ukázkou hry na varhany (19.00), kytarový koncert (19.40) či noční prohlídka při svíčkách (22.00). 

 Z okresu Přerov se do Noci kostelů zapojí 21 kostelů a kaplí ve třech městech – Přerově, Hranicích a Lipníku nad Bečvou – a 
sedmi dalších obcích: Černotíně, Horní Moštěnici, Hustopečích nad Bečvou, Jindřichově, Paršovicích, Partutovicích a Skaličce. V 
okresním městě to bude celkem 6 objektů, patřících třem církvím. V kostele sv. Vavřince (Kratochvílova ul.) se návštěvníci 
mohou těšit například na vystoupení dětí z místní mateřské školy (18.00), přednášku o historii kostela (21.30) nebo teologické 
vtipy s výkladem přerovského faráře P. Hofírka (23.00). Katolická církev dále otevře kapli sv. Jiří na Horním náměstí, kostel sv. 
Michala na Šířavě a kostel Marie Magdalény v Předmostí. 

 Celkem 18 kostelů a kaplí se otevře ve 14 městech a obcích okresu Šumperk. Vedle okresního města je to dále Staré Město pod 
Sněžníkem a Zábřeh, z obcí pak Bludov, Brníčko, Hoštejn, Hrabová, Jedlí, Moravičany, Nový Malín, Rapotín, Rohle, Svébohov a 
Zvole. Program v šumperském kostele sv. Jana Křtitele (Kostelní nám.) zahájí v 17.50 slavnostní zvonění a po něm mše svatá. 
Návštěvníci si poté mohou individuálně prohlédnout kostel, vystoupit na věž nebo shlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných 
předmětů. Od 19.00 hodin bude připraven dobrodružný program pro děti a ve 20.30 začíná koncert židovských písní v podání 
místní skupiny Avonotaj, po němž následuje prohlídka varhan s výkladem (21.15). Program zakončí duchovní slovo (23.45). 

 (iza, foto: arch.) 

 Více zpráv z regionu na Olomouckenovinky.cz 

 URL|  
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 Hlučín –V Hlučíně se hned na několika místech zapojí do Muzejní noci a také Noci kostelů. V pátek 24.května od 18do22 hodin 
můžete navštívit hned dvě výstavy v Muzeu Hlučínska. Konkrétně se jedná o STOPA – aneb Vyřeš zločin! a pak o prodejní 
expozici uměleckého kováře Tomáše Holička s názvem Ve znamení ohně. 

V Červeném kostele je pak možno navštívit interaktivní, zábavnou a vzdělávací výstavu pro celou rodinu z IQ parku. Kostel svaté 
Markéty se zase stane dějištěm výstavy věnované bližšímu seznámení s Biblí, která se jmenuje Přinesli nám oni Písmo svaté. 
Kostel svatého Jana Křtitele má také připraven speciální program. 

Od 19 hodin zde proběhne společné zahájení Muzejní noci a Noci kostelů. V 19.15 pak startuje Půst– doba obnovy,do něhož 
spadá postní téma v umění – Canticum novum, pašijové hry v podání společenství mladých a také meditace nad obrazy 
slavných malířů. Přesně v 21.30 začne vystoupení scholy a komentovaná liturgická prohlídka se zpěvem Chrámového sboru 
svaté Cecílie. Paralelně s tím od 19.00 do23.00bude probíhat také tzv. průběžný program. 

Ten zahrnuje křížovou cestu, komentovanou prohlídku k historii a výzdobě kostela, program pro děti na farní zahradě anebo 
například rozhovor s knězem v kapli andělů. Uskuteční se i modlitba za město. 

 Foto: NOC KOSTELŮ se uskuteční také v kostele svatého Jana Křtitele v Hlučíně. 

Foto: Archiv 
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 V. Mýto – Ve městě se připojí církve k pátečnímu celostátnímu projektu už potřetí. 

Všechny církve působící ve Vysokém Mýtě otevřou své kostely, sbory a srdce. Propojí je navíc hra "Jak Bible do naší země 
přišla" navazující na letošní významné výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje do našich končin, jejíž součástí 
se stane například luštění a doplňování textu v hlaholici. V chrámu svatého Vavřince se do 23 hodin otevřou výstavy, přístupný 
bude zvon a kůr, čtyřikrát se uskuteční komentovaná prohlídka interiéru. Kostel Nejsvětější Trojice nabídne mj. meditační hudbu 
nebo farní kavárnu "U Cyrila a Metoděje", o půlnoci dojde na společnou modlitbu při zvonění zvonu. Posezení u kávy a palačinek 
neodmítne ten, kdo zavítá do sboru Bratrské jednoty baptistů, kde si také prohlédne výstavu "Bible v kresbách". Husův sbor 
přispěje k nabídce bramboráky, výstavou fotografií, jazzem, vzpomínáním na Bulata Okudžavu a Vladimíra Vysockého a 
varhanními improvizacemi. Specialitou ve sboru Českobratrské církve evangelické se stane čtení z Písma svatého při doprovodu 
varhan a trubky. Církev bratrská přiláká do svého sborového domu na výstavu obrazů Aleny Hájkové a Filipa Dvorského nebo 
divadelní inscenaci Otec Martin. Do 23 hodin bude také otevřen poutní kostel v Knířově. Vněm naleznou příchozí výstavy, 
prohlídky, ale mohou také zajít na faru ochutnat domácí pivo. V tomto případě připravili pořadatelé zajímavou drobnou službu: 
pro méně pohyblivé zájemce bude zajištěn odvoz do Knířova od vysokomýtského zdravotního střediska. 

 Kam o Noci kostelů 

 OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ  Brandýs nad Orlicí, sbor Komenského ČCE  Česká Třebová, Husův sbor  Česká Třebová, kostel 
Českobratrské církve evangelické  Česká Třebová, kostel sv. Jakuba  Česká Třebová, modlitebna Církve bratrské  Česká 
Třebová, sborový dům CASD  České Heřmanice, kostel sv. Jakuba  České Libchavy, kostel sv. Víta  Dolní Dobrouč, kostel sv. 
Mikuláše  Dolní Libchavy, kostel sv. Mikuláše  Horní Čermná, kostel Českobratrské církve evangelické  Choceň, kostel 



Českobratrské církve evangelické  Choceň, kostel sv. Františka Serafínského  Jablonné nad Orlicí, kostel sv. Bartoloměje  
Lanškroun, evangelický kostel – Husův dům  Lanškroun, kostel sv. Anny 

  Letohrad, kostel sv. Václava  Nekoř, kostel sv. Mikuláše  Nové Hrady, kostel sv. Jakuba Staršího  Semanín, kostel sv. 
Bartoloměje  Skořenice, kostel sv. Maří Magdalény  Sopotnice, kostel sv. Zikmunda  Sruby, kostel Nanebevstoupení Páně  
Tatenice, kostel sv. Jana Křtitele  Újezd u Chocně, kostel sv. Víta  Ústí nad OrlicíHylváty, kaple sv. Anny  Ústí nad Orlicí, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie  Vysoké MýtoKnířov, kostel Zvěstování Páně  Vysoké Mýto, kostel Českobratrské církve evangelické  
Vysoké Mýto, kostel Nejsvětější Trojice  Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince  Vysoké Mýto, modlitebna Bratrské jednoty baptistů  
Vysoké Mýto, sborový dům Církve bratrské  Žamberk, kostel sv. Václava Podrobný program v jednotlivých kostelech najdete na 
straně 9. 
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 V Lanškrouně budou zítra večer otevřeny dva kostely. Katolická a evangelická farnost připravily společný program. 

 Lanškroun – Páteční večer bude patřit kostelům. Noc kostelů má převážně ateistické společnosti nabídnout možnost 
nezávazného setkání s křesťanstvím, prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života, zpřístupnit místa běžně 
nedostupná... Úplně poprvé jsou na seznamu zúčastněných církevních objektů i dva lanškrounské. Zítra od 18 do 22 hodin bude 
pro veřejnost otevřen kostel sv. Anny v ulici Dobrovského a evangelický Husův dům v ulici Českých bratří. A protože jsou oba 
svatostánky od sebe vzdálené pouhých dvě stě metrů, katolická a evangelická farnost se domluvily a připravily společný 
program. "Řekli jsme si, proč Noc kostelů neuspořádat i u nás v Lanškrouně. Rádi bychom tím lidem řekli, že se nemusí bát do 
kostela přijít. Nakonec mnozí Lanškrouňáci vědí, že v našem evangelickém kostele už léta pořádáme nešpory nebo koncerty. 
Mysleli jsme i na rodiny s dětmi, pro které bude připraveno zázemí," zve na prohlídku jeden z pořadatelů Pavel Skřeček. 
Organizátoři se snažili připravit zajímavý program, mj. zahrnuje poslech varhanní hudby, pásmo písní s doprovodem kapely, 
ukázky různých překladů biblických textů, multimediální pásmo mládeže nebo hry a tvůrčí dílny pro děti. Připraveny k 
prohlédnutí budou kroniky, fotky a videozáznamy z historie oboru farností a bible farníků. "Účastníci si budou moci zahrát 
geocaching, ale trochu jinak, ´gépéesky´ mohou nechat doma," naznačuje další z chystaných aktivit organizátorka Michaela 
Vetíšková. Původně se uvažovalo o tom, zda neotevřít kostel sv. Václava, ten je však veřejnosti známý z řady akcí, proto padla 
volba na svatou Annu. "Kostel je otevřený málokdy, takže doufáme, že lidé možnosti prohlédnout si jej využijí," dodala Michaela 
Vetíšková a připomněla dlouhou historii kostela, která se začala psát na počátku 18. století. 

Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma. Je možné navštívit kostely,  
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 V rozšířené podobě a s novým vizuálním stylem se letos 24. května představí již čtvrtý ročník brněnské Noci kostelů. Noc 
kostelů si pro letošní ročník do svého podtitulu vybrala starozákonní citát z knihy proroka Zachariáše: "Potom už nebude den ani 
noc, ale v čase večera bude světlo." 

 Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety právě ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů - "Lange 
Nacht der Kirchen". V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v 
České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice. 

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty 
křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Na území Brna se letos zúčastní přes 40 kostelů, 
chrámů a modliteben, kde návštěvníci budou moci poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství. Chystá se 



kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní 
představení. 

Lidé také budou mít možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na 
věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele 
křesťanských chrámů. Více najdete na webu www.nockostelu.cz . 

 URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&;clanek=272901 
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 Akce je určena i lidem, kteří jinak do kostela nechodí, říká kaplan Vojtěch Vágai 

 Pelhřimovsko – Do zítřejší celostátní akce Noc kostelů se zapojí i farnosti na Pelhřimovsku. Cílem je ukázat církevní památky v 
netradičním světle, často s doprovodnými kulturními zážitky. 

V Pelhřimově mohou zájemci přijít hned do tří sakrálních objektů. První z nich je kostel svatého Bartoloměje, kde po mši v 18 
hodin následuje v 18.45 hodin volná prohlídka kostela, kterou v půl osmé vystřídá koncert žáků pelhřimovské základní umělecké 
školy. V půl deváté se bude konat videoprojekce s vyprávěním restaurátora Jaroslava Bendy o opravách tamního oltáře. Ve tři 
čtvrtě na deset pohovoří o ikonografii českých světců Josef Hejda. 

Zvlášť mladým a "hledajícím" lidem je pak určen program v kostele Panny Marie u autobusového nádraží. "Připravili jsme ho s 
mládeží, která třikrát měsíčně dochází na takzvané Pátky mladých. Tam chodí asi čtyřicet lidí, ke kterým se může přidat kdokoli, 
a snažíme se nabídnout zajímavý program a diskuse. Založili jsme tam také patnáctičlennou kapelu, která zítra bude mít 
koncert," vysvětluje pelhřimovský kaplan Vojtěch Vágai s tím, že koncert doplní tanec na moderní hudbu s křesťanským textem 
a pantomimické divadlo s názvem Everything – Jsi vším. 

Program se zopakuje dvakrát – v 19 a ve 20.15 hodin – a doplní ho výkladová prohlídka objektu. V půl desáté pak má 
následovat modlitba za Pelhřimov. "Je to dobrá příležitost přiblížit lidem křesťanství a Boha skrze kulturu a architektonicky 
zajímavé stavby," dodává Vágai. 

Třetím objektem je kaple svaté Anny za městem směrem na Humpolec, kde program připravilo občanské sdružení Zelené srdce. 

"Od sedmi do devíti hodin večer se tam návštěvníci dozvědí vše o minulosti, současnosti i budoucnosti této stavby a budou si 
moci prohlédnout mimo vlastní stavby i výstavy fotografií Probuzení kaple svaté Anny a Křížek v polích. Od devíti hodin do 
deseti pak ukážeme kapli v jiném světle, a to ve světle svíček," zval na poslední bod programu Pavel Koubek ze sdružení Zelené 
srdce, které usiluje o záchranu památky. 

Loni sdružení zajišťovalo zároveň i program v pelhřimovském Kostele svatého Kříže, známého jako Kalvárie. Ten letos z důvodu 
stavebních prací zůstane uzavřen, ale o to delší bude program u svaté Anny. 

 Výbuch v kostele 

 Ve dvou chrámech se Noc kostelů odehraje v Humpolci. Program (od půl osmé do devíti večer) je připraven nejen v kostele 
svatého Jana Nepomuckého, ale hlavně v kostele svatého Mikuláše. Tam už v půl šesté navečer začne modlitba růžence, 
následovaná mší svatou. Po sedmé hodině přítomným zahraje havlíčkobrodská skupina Výbuch a od osmi budou mít koncert 
místní varhaníci. 

Po něm následuje prohlídka varhan s výkladem a poté prohlídka kostela, zvonů, barokních ornátů a noční pohled na město z 
věže. 

Netradiční přivítání přichystali na zítra také řeholníci v Želivě. V 19 hodin v tamním chrámu Narození Panny Marie se mohou 
zvláště děti zapojit do stezky z papírových stop, po kterých budou kráčet na nejdůležitější místa kostela. Tam se od průvodce 
dozvědí zajímavé informace. 



Součástí prohlídky bude také možnost vyjít na kazatelnu nebo sednout si na opatské křeslo. Prohlídka určená pro dospělé pak 
následuje v osm večer a zaměří se na historii, architekturu a liturgické předměty. 
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 Zhruba sto objektů se v pátek otevře při letošní Noci kostelů v Olomouckém kraji. Ve Zlínském kraji se připojí další desítky. 

Akce, která netradičním způsobem zpřístupňuje sakrální prostory, se letos poprvé zúčastní také olomoucké Muzeum umění. 

Lidé tak budou moci spojit návštěvu katedrály svatého Václava s bezplatnou prohlídkou sousedního Arcidiecézního muzea, které 
sídlí v objektu někdejšího kapitulního děkanství a jeho součástí je románský biskupský palác Jindřicha Zdíka. 

Celou prohlídkovou trasu Arcidiecézního muzea si budou moci projít lidé v pátek večer zdarma. V případě příznivého počasí 
navíc budou otevřeny i běžně nepřístupné prostory, konkrétně terasy a barokní schodiště. "Zdarma bude přístupná také aktuální 
výstava Mezi Východem a Západem / Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, která představuje fenomén cyrilometodějské 
úcty a tradice ve výtvarném umění v českých zemích od 10. století do současnosti," sdělil Právu mluvčí muzea Petr Bielesz. 

"Do Noci kostelů se letos v Olomouckém kraji zapojí osm církví a otevřeno bude celkem 98 kostelů, kaplí a modliteben," řekl 
Právu mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Někde bude na návštěvníky čekat i doprovodný program. 

Bude tomu tak například i v olomoucké katedrále sv. Václava, která už od 16 hodin nabídne akce pro menší děti, inspirované 
letos sv. Cyrilem a Metodějem. Příchozí se mohou těšit také na dva varhanní koncerty, výstavu liturgických oděvů a spatřit 
budou moci také největší zvon Moravy. 

Lidé budou moci zavítat mj. i do biskupské kaple v arcibiskupském paláci v Olomouci, pravoslavného chrámu sv. Gorazda v 
Olomouci, kaple na hradě ve Šternberku či kostela sv. Vavřince v Přerově, kde se mohou těšit na vystoupení dětí z místní 
mateřské školy, přednášku o historii kostela nebo teologické vtipy s výkladem zdejšího faráře. 

V celé olomoucké arcidiecézi, která pokrývá větší část území Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí 
nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, se letos do Noci kostelů zapojí 197 objektů, což je o 13 více než v loňském roce. 

"Nově se v nabídce objeví například kostel sv. Jiří v Bludově či kostel Povýšení svatého Kříže v Hustopečích nad Bečvou. Poprvé 
se také do akce zapojí města Plumlov s kostelem Nejsvětější Trojice a Staré Město pod Sněžníkem, kde bude otevřen kostel sv. 
Anny," dodal Gračka. 

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – "Lange Nacht 
der Kirchen". Od té doby se akce rozšířila do dalších evropských zemí. Program Noci kostelů momentálně v České republice 
připravuje více než 1000 kostelů a modliteben. 

 Nově se v nabídce objeví například kostel sv. Jiří v Bludově Jiří Gračka 

 Foto: K letošní Noci kostelů se přidá i farnost při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech na Uherskohradišťsku. Zavítat 
budou moci návštěvníci i do pravoslavného chrámu sv. Gorazda v Olomouci. 

Foto PRÁVO – Aleš Fuksa, Foto Vlasta Hradilová 

 Mutace - Právo - střední a východní Morava 
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 Noc kostelů 

 Svitavy – Zítřejší Noc kostelů otevře brány nejen krásných historických staveb po celé republice, ale nabídne i řadu zajímavých 
kulturních pořadů. Bohatý program bude i v kostelech ve svitavském okrese. 

"Pro zájemce otevřeme věž kostela na náměstí, kde je v mezipatře výstava o zaniklých kostelích ve Svitavách a okolí. Lidé 
budou moci vystoupat až do věže, odkud je krásný výhled na náměstí," sdělila ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová. 
Římskokatolická farnost spolu s charitou připravila besedy, varhanní minikoncert. Lidé si budou moci vyzkoušet, jaké to je zvonit 
na opravdový zvon a další zajímavé akce. 

 Pas poutníka 

 KNoci kostelů ve Svitavách se přidává historicky nejvíce kostelů a kaplí. Lidé budou moci nahlédnout například také do 
opravené kapličky svaté Anny v Lánech. Podle Zlaty Čajanové ze svitavské charity novinkou letošního ročníku je to, že každý 
návštěvníkdostanepřivstupudo kostela Pas poutníka, do kterého bude během Noci kostelů, ale i po jejím skončení, sbírat razítka 
navštívených svatostánků svitavské farnosti. Na každého, kdo nasbírá otisky všech razítek, čeká malé překvapení. 

K Noci kostelů se ve Svitavách připojuje i sborový dům Českobratrské církve evangelické, který připravil zajímavý program na 
podvečer i pro děti na farské zahradě. Nebude chybět dobrodružné putování za biblickým příběhem s hledáním indicií, vyprávění 
a společné zpívání. 

Kcelostátní akci se přidá také Českomoravská Fatima v Koclířově. Podle pastorační asistentky Hany Frančákové si zájemci 
mohou po mši svaté v osmnáct hodin ve farním kostele prohlédnout kůr, věž, poustevnu a celý farní areál až do dvaadvaceti 
hodin. V kostele Fatimy bude tradičně otevřena cukrárna a Dvorní kavárna. Budou zde každou hodinu komentované prohlídky s 
výkladem historie a současnosti. Volně přístupná bude celá Fatima. Navíc se návštěvníci mohou těšit ve dvacet hodin na večerní 
koncert Noci kostelů. 

Také v Litomyšli lidé navštíví všechny kostely. Přístupný bude kostel Povýšení svatého Kříže, hřbitovní kostel svaté Anny, kostel 
Rozeslání svatých Apoštolů, Nový kostel Církve bratrské, sborový dům Církve československé husitské a evangelický kostel. Ve 
všech je připravený zajímavý program. U Nového kostela se v osmnáct hodin rozhoří ohně. Následovat bude večerníček pro 
malé a větší a také dílnička, ve které si návštěvníci vyrobí lampiony. Závěr večera je až do půlnoci věnovaný volným prohlídkám, 
které budou doplněné o velkoplošné venkovní promítání krátkých animovaných spotů o významných náboženských osobnostech 
z českých dějin. 

 Premiéra 

 Poprvé se k Noci kostelů připojí farníci v Dolním Újezdu. Akce začíná v sedmnáct hodin programem pro děti. O hodinu později 
se uskuteční bohoslužba. Lidé si poté prohlédnou kostel svatého Martina s průvodcem. Zajímavosti o varhanách se návštěvníci 
dozví od varhaníka Martina Kubáta. Po dvaadvacáté hodině se koná individuální prohlídka kostela s hudbou. Hodinu před 
půlnocí uzavře program v újezdském kostele společná modlitba. 

 Foto: NOC KOSTELŮ si užijí také návštěvníci kostela Navštívení Panny Marie na svitavském náměstí. 

Foto: Deník/ Květa Korbářová 
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 Táborsko – Na jedné straně otevřená márnice a ohňová show, na druhé zajímavé přednášky či zábavné hry pro děti. Vrámci 
letošní Noci kostelů se zítra opět po roce otevřou dveře stovek kostelů po celé České republice. 

Své brány nechá na noc dokořán sedmnáct svatostánků ze všech měst Táborska. Ve Veselí se mohou všichni těšit na noční 
výstup na věž a zpívání židovských písní. Úderem 18. hodiny rozezní soběslavské náměstí zvony z kostela Petra a Pavla a pokud 
se chcete porozhlédnout po okolí z výšky a ještě při tom ochutnat mešní vína, zavítejte od 19 hodin do Chýnova. Více o 
programech se dočtete na: www.nockostelu.cz. 

 Kostel Nejsvětější Trojice v Hamru - Návštěvníci si mohou prohlédnout zvonici kostela i márnici. - Během celého večera budou 
zaznívat několikaminutové varhanní skladby a úryvky z Písma. - Kostel v Hamru, jenž vznikl v roce 1581 dílem Albrechta z Osuší, 
bude pro veřejnost otevřený od 19 hodin do půlnoci. 

 Hlavatce: kostel sv. Ondřeje - Program v rámci Noci kostelů vypukne v Hlavatcích v 19 hodin. - Návštěvníci uslyší koncert 
skladeb pro dechové nástroje i varhanní hudbu spojenou se zpěvem a čtením z Bible. - Součástí pátečního večera je i 
komentovaná prohlídka kostela. 

 Jistebnice: kostel sv. Michaela - V Jistebnici vše vypukne v 17. 55 hodin a bohatý program zaujme až do 22.45 hodin. - 
Představí se při něm například pěvecký sbor ze zdejší základní školy a postřehy o Africe předá Olga Švecová, která na tomto 
černém kontinentě učila rok jako dobrovolnice. - Zajímavá bude i přednáška o liturgických oděvech, kdy šatník pro faráře přiblíží 
P. Mikuláš. 

 Sbor Božích bojovníků Tábor - V rámci Noci kostelů 2013 bude otevřený i kostel Církve československé husitské v táborské 
Farského ulici. 

 Mladá Vožice: sv. Martin - Vožická Noc kostelů začíná od 19 hodin. - Příchozí si vyslechnou přednášku na téma oltář a kazatelna 
v kostele svatého Martina. - Pro děti je paralelně připravený také program na hradě Šelmberk. 

 Evangelický kostel Soběslav - V 17 a 19. 30 hodin v evangelickém kostele v ulici 28. října startuje dětská hra. - Při ní malí 
dobrodruzi budou putovat po soběslavských kostelech. - Dospělí návštěvníci od 22 hodin ocení filmový klub. 

 Foto: LIDÉ budou moci zavítat i do kostela Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí. 

Foto: V TÁBOŘE čeká na návštěvníky rozjímání s J. S. Bachem od 21 hodin. 

Foto: KOSTEL v Chýnově nabídne výstavu pokladů z depozitáře farnosti i výstup na věž. Začátek je od 19 hodin. 

Foto: PETR A PAVEL v Soběslavi láká na volný vstup na věž od 18.30 hodin. 

Foto: SVATÝ VÁCLAV v Plané rozezpívají žáci ze zdejší základní školy při koncertě od 19.30. 

Foto: SOBĚSLAVSKÝ kostel sv. Marka připravil na 17. hodinu ekumenickou bohoslužbu a na 21. hodinu ohňovou show. 

Foto: SOBĚSLAVSKÝ SV. VÍT nabídne maraton čtení vybraných textů od 22.30 hodin. 

Foto: U SV. FILIPA A JAKUBA v Táboře se ve 20 hodin dozvíte o historii liturgických předmětů. 

Foto: V TÁBORSKÉM klášterním kostele na nám. Mikuláše z Husi bude od 18 hodin výtvarná dílna pro děti. 

Foto: KOSTEL Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí odkryje svoji dlouhou historii při komentované prohlídce od 18 hodin. 

Foto: KLÁŠTERNÍ kostel Narození Panny Marie v Klokotech rozezní před 18. hodinou zvony. Návštěvníci uvidí zdejší kostnici či 
věže. Do Klokot můžete zavítat až do půlnoci. 
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 Přeckov – Na tradiční oslavy pouti se můžete vydat do Přeckova. Vpátek od 14 a následující den již od 12 hodin se budou na 
tamní návsi po celé odpoledne grilovat makrely. V sobotu se navíc od 16 hodin uskuteční mše svatá ke cti Nejsvětější Trojice, 
které je zasvěcena tamější kaplička. Při církevním obřadu požehná farář Václav Knotek nové technice družstva starších žáků 
SDH Přeckov. 
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 Okres Louny – V ČR se na zítřek chystá Noc kostelů, kdy budou pro návštěvníky otevřeny dlouho do noci. V okrese Louny má 
být takto netradičně zpřístupněno 18 kostelů. V Lounech se otevřou kostely Církve československé husitské, sv. Mikuláše a 
Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků, v Žatci to bude Pravoslavný chrám sv. Jakuba. Kostely se otevřou v Postoloprtech, 
Podbořanech, Kryrech, Černčicích, Liběšicích, Cítolibech, Očihově, Košticích, Minicích, Nehasicích, Strojeticích a dva ve Vroutku. 
V Lenešicích bude otevřena Husova zvonice. 

  


