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 Láká vás vidina poklidného koncertu, přednášky nebo divadla pod rouškou tmy? Tak dobře, ale našlapujte tiše. Na pátek se 
chystá Noc kostelů. 

 JIŽNÍ ČECHY / Na chvíli se zastavit ve spěchu světa, jen tak si užít chvíli klidu ve vznešeném sakrálním prostředí a přitom se 
nechat kolébat jemným sborovým zpěvem. Takovou možnost nabídnou v pátek 24. května večer kostely po celé republice. 
"Otevřením našich kostelů můžeme symbolicky ukázat otevřenost našich církví a křesťanských sborů pro dialog se světem," řekl 
farář Miloš Szabo. 

V evangelickém kostele v jindřichohradeckém parku se na programu začínajícím v šest hodin odpoledne vystřídají divadlo Jirky 
Nořinského, pěvecký sbor Jakoubek nebo promítání filmu Tři dary. Ten vypráví o pomoci v Afghánistánu. Návštěvníkům se 
otevřou i jinak nepřístupné prostory kostela. 

Na program pro děti, přednášku z historie kostela i města a varhanní koncert zase láká kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Otevřou se i kostel sv. Kateřiny a Husův sbor. 

V Českých Budějovicích se do každoroční události zapojila hned patnáctka chrámů. 

Kostel Obětování Panny Marie kupříkladu zve na hudební večer v podobě vystoupení žesťů nebo vokálního souboru Dyškanti. 

Téměř všechny kostely, které se v pátek večer otevřou, nabízí také možnost komentovaných prohlídek nebo návštěvu běžně 
nepřístupných prostor. Kupříkladu v třeboňském kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí nahlédnou návštěvníci do míst, odkud 
kostelem zaznívají varhany. O půl desáté je v kostele na programu recitace básně Prsten Třeboňské Madoně od Jaroslava 
Seiferta. Výstavu fotografií a vystoupení flétnového kvarteta si užijí návštěvníci prachatické kaple blahoslaveného Jana Pavla II. 
V táborském okrese zase láká chýnovský kostel Nejsvětější Trojice. Nabídne totiž prohlídku věžních zvonů a hodin a ochutnávku 
vína. 

Kompletní seznam jihočeských kostelů a jejich pátečních programů naleznete na webových stránkách www.nockostelu.cz. 
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 Magická atmosféra církevních objektů doprovází každou Noc kostelů. Řadu zážitků skýtá i letošní. 

 Orlicko / Noc kostelů se pro řadu návštěvníků stala příjemným předznamením víkendu, při němž někteří objevují podmanivost 
kaplí a kostelů ve svém městě či obci. 

Také zítra večer se mnohde otevřou kostely, někde až do půlnoci. 

Například na Rychnovsku se v kostele Českobratrské církve v Potštejně uskuteční od 17 hodin Zpívánky, od 18 hodin vyprávění s 
promítáním Izrael - země známá, neznámá a od 19 hodin zpívání s kytarou. 



V kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí se odbude vylosování výherců výtvarné soutěže pro školáky na téma kostel a kaple. 
Děti pak rozezní kostel jazzem a swingem. 

Noc kostelů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí začne zítra už v 17.50 prohlídkou věže se zvoněním. 

Kromě modliteb bude od 20 do 22 hodin možné navštívit jinak uzavřený areál starého hřbitova. "Návštěvníci Noci kostelů také 
mohou okusit pamlsky v noční farní cukrárně. Akci doprovodí výstava liturgických předmětů a od 20 hodin i koncert orchestru 
Jaroslava Kociana, který řídí Bohuslav Mimra," zvou pořadatelé a připomínají, že od 21 do 23 hodin bude pro účastníky otevřen 
kůr a věž kostela. 

"Ukážeme také účastníkům, jak se vyvěšuje a sundává velké postní plátno," lákají organizátoři. Před závěrečnou modlitbou 
vystoupí hudebníci scholy Cecilské hudební jednoty. 

Zatímco v ústeckém kostele budou mít cukrárnu, v kostele Zvěstování Páně ve Vysokém Mýtě-Knířově bude fungovat farní 
kavárna pod širým nebem. 

"Pro návštěvníky jsme připravili po celý večer komentované prohlídky kostela a kůru, výstavu fotografií a dokumentů, letecké 
snímky, netradiční záběry, fotografie a dokumenty z historie i současnosti," stojí na webových stránkách kostela. 

  Organizátoři zvou i do improvizované kavárny na kávu s domácími koláčky. "A pokud se zadaří, bude i domácí pivo!" lákají. 

Návštěvníci vyslechnou přednášku Křesťanství v době komunistické totality, kde budou moci o tématu diskutovat. Nezapomínají 
také na letošní 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu a 400. výročí Kralické bible. Kostely ve Vysokém Mýtě a 
Knířově všech křesťanských církví propojí společná hra. 

Na hru lákají i v kostele sv. Anny v Lanškrouně. Od 18 do 22 hodin tam pořádají hru geocaching trochu jinak. "Zájemci o tuto 
populární hru mohou tentokrát nechat GPS doma," zvou pořadatelé. 

Další akce na Orlicku lze nalézt na www.nockostelu.cz 

 Foto: při Noci kostelů budou v lanškrouně její návštěvníci hrát turistickou hru geocaching. Ale GpS mají nechat doma 

Foto / ARCHIV LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI 
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 TRUTNOVSKO / Přes deset kostelů v trutnovském regionu se v pátek 24. května otevře široké veřejnosti. Památky ve Dvoře 
Králové nad Labem, Trutnově, Úpici, Kohoutově, Borovnici nebo Vrchlabí se zapojily do letošního ročníku Noci kostelů. Nabídnou 
nejen prohlídky staveb, ale i zajímavý doprovodný program. 

Slibuje ho například dramaturgie v kostele sv. Anny v Žirči u Dvora Králové, který je součástí Domova sv. Josefa pro pacienty s 
roztroušenou sklerózou. "Vloni se k nám přišla podívat takřka pětistovka návštěvníků, i letos bude možné vybírat z bohatého 
programu," říká Jitka Holcová z Domova sv. Josefa. 

Akci zahájí deset minut před 18. hodinou, tak jako v dalších kostelech, zvuk zvonů. Postupně se představí barokní soubor La 
bilancetta, pěvecké sdružení Cantus, na varhany zahraje Jana Havlíčková. Ve 21 hodin se uskuteční komentovaná přehlídka 
církevní módy. "Od 20. hodiny budou v půlhodinových intervalech probíhat návštěvy věže," dodává Holcová. 

V dalším královédvorském kostele sv. Jana Křtitele organizátoři připravili například vystoupení šermířské skupiny nebo 
přednášku archeologa Marka Madaje o nejstarších kostelech v regionu a o románské sakrální architektuře. Od 20.30 přijdou na 
řadu prohlídky památky s výkladem. 



V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trutnově začne program už v 16 hodin divadelním představením a soutěžemi pro děti. 
Večer vystoupí trubači a Krkonošské Collegium Musicum. Večer uzavře společná modlitba. Více na nockostelu.cz. 
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 Krátce 

 SvitavSKo / Netradiční setkání s křesťanstvím nabídne na Svitavsku ve večerních a nočních hodinách v pátek 24. května necelá 
dvacítka kostelů, modliteben a kaplí. Noc kostelů 2013 nabídne programy jak duchovní, tak ryze kulturní. Na své si přijdou 
milovníci historie, divadla, hudby i netradičních aktivit. Většina kostelů umožní návštěvníkům prohlédnout si jejich věže. Na 
programu je i zvonění, hraní na varhany, nechybí kulturní programy pro děti. Jenom v samotných Svitavách je do projektu 
zapojeno šest církevních staveb, což je historicky nejvíc. Pro návštěvníky budou připraveny Poutnické pasy, do kterých bude 
možné sbírat razítka navštívených kostelů. Komu se do konce roku podaří nasbírat razítka všech objektů, bude si moci na faře 
vyzvednout malé překvapení. Programy začínají v kostelech většinou od 18 nebo od 19 hodin. Podrobný program na 
www.nockostelu.cz. 

 Mutace - 5+2 dny - Svitavsko 
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 Benešov – Mší svatou začne dnes v 18 hodin v benešovském kostele sv. Anny program další akce s názvem Noc kostelů. 
Hudební doprovod úvodu programu zajistí místní sbor. 

V 19 hodin můžete být při tom, když člen Historického ústavu Akademie věd ČR Jaroslav Šebek prozradí něco o malé revoluci ve 
Vatikánu. 

Od kolébky za hrob. Právě tak se jmenuje pásmo hudby a slova, kde organizátoři představí kostel sv. Anny i s jeho podzemní 
kryptou, benešovskou farnost a obecně také církev. Tahle část programu Noci kostelů ve sv. Anně na Masarykově náměstí 
začne ve 20 hodin. 

Malé občerstvení čeká účastníky akce v rajské zahradě od půl desáté večer. 

"Přijďte do míst, kam se běžně nedostanete a nechte se pohostit," vyzval k návštěvě kostela Ctirad Sedláček, 
multiinstrumentalista, který Noc kostelů doprovodí svým uměním při koncertu klasické hudby. Od 22 hodin zahraje na varhany, 
zpěvem ho doprovodí Dana Jelínková, recitací pak z básně Život Mariin Reinera Marii Rilkeho Petr Vobecký. Závěrečná modlitba 
a požehnání začnou hodinu před půlnocí. 
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 Každoroční Kostelní noc se uskuteční už dnes, a v jejím rámci nabídne příležitost i obyvatelům Mladoboleslavska, aby se 
seznámili se zdejšími památkami. Přímo ve městě automobilů se otevře třeba kostel Nanebevzetí panny Marie, v Mnichově 
Hradišti se otevře kaple Sv. Anny a kostel Tří králů. 
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 Vždyť noc je ještě mladá. Tuto "hlášku" neuslyšíte v květnu jen z lokálů a barů, ale také třeba z kostelů a muzeí. Večerní a 
noční Brno ožije 18. května při Brněnské muzejní noci a následně 24. května při Noci kostelů. Obě již tradiční noci, kdy se 
nechodí spát, spojuje letos motiv světla. "Pomyslným mottem letošní muzejní noci může být »posviťte si na umění, ale i na 
historii, přírodu, techniku«. Proto jsme připravili překvapení v podobě svítících předmětů, které přispějí k ozvláštnění celé 
kouzelné noci," vysvětlila mluvčí Moravské galerie v Brně Martina Vašková. Noc kostelů si zase 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." 

A kdy se tedy jindy potemnělé prostory rozsvítí? 18. května od 18 do 24 hodin otevře veřejnosti své brány patnáct brněnských i 
mimobrněnských muzeí a kulturních institucí – letos i nový host Filharmonie Brno. Všichni kromě prohlídek expozic nabídnou 
příchozím bohatý kulturní program. 

Letošní devátý ročník ovšem bude prvním, kdy budou všechna muzea vybírat společné vstupné. "Symbolický 20korunový 
poplatek zaplatíte v první instituci a vstupy do všech dalších pak máte zdarma," vysvětlila Vašková. 

Veškeré informace najdete na webu www.brnenskamuzejninoc.cz, na Facebooku nebo v informačním autobusu. I letos se na 
akci podílí Dopravní podnik města Brna, který zajistí bezplatnou dopravu do budov mimo centrum města. Je libo noční mystiku? 

V rozšířené podobě a s novým vizuálním stylem se letos 24. května představí již čtvrtý ročník brněnské Noci kostelů. Myšlenka 
otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni a od roku 2010 zdomácněla v České republice a rozšířila se dále do Evropy. 

Na území Brna se letos zúčastní přes 40 kostelů, chrámů a modliteben, kde budou návštěvníci 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. 

 Foto: Muzea po setmění nepatří jen dospělým. Program čeká i na děti. 

Foto: M. Schmerková  
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 V pátek 24. května se otevřou již popáté dveře řady kostelů v České republice, Slovensku a Rakousku, aby ukázaly své 
uměleckohistorické poklady všem zájemcům z řad veřejnosti. K otevřeným kostelům patří i kostel sv. Vincence v Doudlebech na 
Českobudějovicku. Zde mohou zájemci spatřit – kromě pozoruhodného barokního interiéru a cenných nástěnných maleb ze 14. 
století v sakristii kostela – i pozoruhodný mozaikový boží hrob, který se jinak staví pouze o Velikonocích. 

Označení "boží hrob" se užívá pro nejrůznější architektonická, malovaná či sošná vyobrazení místa, kde spočinul Ježíš po svém 
ukřižování. Původně šlo především o napodobení architektury Kristova hrobu v Jeruzalémě. Prameny dokládají jejich rozšíření v 
16. století, zvláště oblíbené byly pak v době baroka. Mozaikový hrob v Doudlebech patří k výrobkům firmy Zbitek, které vznikaly 
v druhé polovině 19. a na počátku 20. století a dodnes budí pozornost. 

 Dar farářovy sestry 

 Sídlem někdejší ruční manufaktury byla obec Nové Sady u Olomouce. Základ zde vyrobených božích hrobů tvoří vždy vlastní 
skalní hrob se sochou ležícího Kristova těla. Kolem něho se staví dřevěné kartony s vyskládanou skleněnou mozaikou. Hrob 
doplňují andělé a především postavy rytířů ve zbroji – strážci, které podle bible k hrobu nechal postavit Pilát. Součástí hrobu je i 
vlastní svatostánek. Doudlebský boží hrob zakoupil v roce 1883 tehdejší farář František Kuliš za 523 zlatých. Šlo tehdy o 
poměrně velkou částku peněz odkázaných farářovou zemřelou sestrou Josefkou. 

K božímu hrobu se vázala řada velikonočních zvyků. V minulosti klečeli u božího hrobu před vystavenou svátostí po celou Bílou 
sobotu ministranti až do večerní slavnosti Vzkříšení. Průběžně pak k němu přicházeli další farníci. Původně se také za skleněné 
dekorace zavěšovalo velké množství petrolejových lamp. Nedávno zesnulý Josef Paleček, který jako kostelník působil 47 let, 
ještě pamatoval, jak ještě jeho děda během své kostelnické služby musel o Velikonocích stále dolévat do lamp olej. 

Po zavedení elektřiny do kostela v roce 1940 se obsluha božího hrobu v tomto směru zjednodušila. Neulehčila se však práce při 
jeho stavění. Letos zabrala pěti mužům přes čtyři hodiny. Vyráběné boží hroby se těšily ve své době velké oblibě. Podle 
některých odhadů vzniklo mezi lety 1846 a 1914, kdy výrobu přerušila první světová válka, kolem tisíce takových božích hrobů. 

Stovky se jich dostávaly prostřednictvím železnice do celé katolické Evropy, některé dokonce i do zámoří. Přesto se u nás ve 
střední Evropě dochovaly jen ojediněle. Za své vzaly především s celkovými úpravami kostelních interiérů ve druhé polovině 20. 
století nebo se rozbily častou manipulací. Ty funkční proto dnes patří ke kostelním raritám. 

 Liturgie i lidovost 

 V jižních Čechách lze zachovalé boží hroby dodnes vidět v kostele sv. Petra a Pavla v Kaplici a v kostele sv. Zikmunda v 
Rapšachu; oba jsou však o něco menší. V Rakousku by jich mělo být kolem pěti, v Německu tři. Téměř identický s doudlebským 
se dochoval v dolnorakouském Kettlasbrunnu. 

Největší exempláře jsou v rakouské bazilice u jezera Mondsee a v německém Iffeldorfu, jenž má již znatelné prvky secese. 
Kromě Rakouska a Německa by se známé hroby z mozaiky měly nacházet dokonce i ve Vatikánu a ve městě Kartágo v dnešním 
severoafrickém státu Tunis. 

Znalci umění se shodují, že výrobky firmy Zbitek v sobě pozoruhodně propojují liturgii a prvky lidové zbožnosti. Doudlebský boží 
hrob si mohou zájemci prohlédnout v pátek 24. května mezi 18. a 21. hodinou večer. 

 Foto: BOŽÍ HROB v Doudlebech z roku 1883. 

Foto: Archiv Jana Šimánka 

O autorovi: kronikář, Doudleby 
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Kostel Nejsvětější Trojice nedaleko Trhových Svinů dnes nabídne jedinečnou možnost noční prohlídky. Stane se tak u příležitosti 
Noci kostelů. 

V objektu s neobvyklým architektonickým řešením se nejprve od 17 hodin uskuteční mše svatá a potom od 17.45 hodin májová 
pobožnost. Následně si budou moci prohlédnout kostel od 18.15 do 22 hodin všichni zájemci, protože bude pro návštěvníky 
volně přístupný. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech bude volně přístupný od 19 do 23 hodin a zájemci uvidí 
výstavu mešních rouch a fotografií ze života farnosti. 

  
Chrám svatého Bartoloměje v Plzni poprvé zpřístupní svou unikátní katedrální klenotnici 
 
Zdroj: ČRo - Plzeň 
Datum vydání: 23. 5. 2013 
Moderátor: Kateřina ŠMÍDOVÁ 
Relace: Události dne 17:00 
Čas vysílání: 17:05:27 
Rozsah: 00:01:13 
Hosté: Jan SOUKUP 
Pořadí: 5 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Kateřina ŠMÍDOVÁ, moderátorka: 

Chrám sv. Bartoloměje v Plzni vůbec poprvé zpřístupní svou unikátní katedrální klenotnici. Stane se tak zítra v rámci Noci 
kostelů. Klenotnice sloužila po staletí pro uchování bohoslužebného náčiní a roucha a dokonce 18. století i pokladu plzeňské 
madony. Je tu umístěn nejvyšší soubor gotického nábytku v republice. Jak říká architekt katedrály Jan Soukup, klenotnici ve 
14.století zřídil Řád německých rytířů, který kostel spravoval. 

 Jan SOUKUP, architekt katedrály: 

Jsou tam vyobrazeni takoví nepřátelé v řádech německých rytířů, kteří ten kostel stavěli. Je tam prostě mouřenín. Je tam prostě 
mouřenín, je tam muslim, Litevec a potom takový divoch, Slovan z východních pralesů. Chceme to tam taky představit soubor 
vlastně pozdně gotického nábytku, který je u nás přímo unikátní. Jsou tam tři gotické truhly a jedna skříň, asi tak z roku 1460, 
který se nám zachovaly především proto, že úzkým schodištěm už nešly odnést. 

 Kateřina ŠMÍDOVÁ, moderátorka: 

Katedrála svatého Bartoloměje nabídne během Noci kostelů také prohlídky podkroví nebo kúru, přednášky o varhanách a o 
proměnách hlavního oltáře. Seznámí s historií zvonů katedrální věže a vystoupí také několik sborů a zazní varhanní hudba. 

  
Magická Noc kostelů otevře chrámy, krypty i Arcidiecézní muzeum 
 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 23. 5. 2013 
Odkaz: http://www.denik.cz/olomouck...zni-muzeum-20130523-9zlr.html 
Číslo: 143 
Rubrika: Olomoucký kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Olomouc - Koncerty, divadla, přednášky i prohlídky běžně nepřístupných míst. To vše nabídne v pátek 24. května tradiční Noc 
kostelů. 

 Na Olomoucku se návštěvníkům otevřou dveře u 38 kostelů ve 14 městech a obcích. 

 V samotné Olomouci to bude celkem dvacet otevřených objektů. 

 "V katedrále svatého Václava na Václavské náměstí program začne už v 16 hodin a nabídne akce pro menší děti, letos 
inspirované sv. Cyrilem a Metodějem, varhanní koncerty ve 20.20 a 22.45 či zpěvy východní liturgie," uvedl mluvčí olomouckého 
arcibiskupství Jiří Gračka. 

 Doplnil, že po celý večer je možné si prohlédnout největší zvon Moravy nebo výstavu liturgických oděvů a také fotoprojekci 
grafik s portréty i motivy ze života a díla sv. Cyrila a Metoděje. 



 Poprvé se připojí i Muzeum umění Olomouc, noční návštěvníci tak mohou od 18 do 22 hodin spojit návštěvu katedrály svatého 
Václava s bezplatnou prohlídkou sousedního Arcidiecézního muzea Olomouc. 

 "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," poznamenal 
mluvčí. 

 Také hrad Šternberk u této příležitosti připravuje speciální komentované prohlídky hradní kaple a hudební vystoupení. 

 "Navštívit můžete i farní chrám Zvěstování Panny Marie, kapli Státního hradu Šternberk, modlitebnu evangelické církve U Horní 
brány a kapli sv. Anežky v klášteře sester klarisek – kapucínek. Připraven je program pro děti i dospělé, koncerty, písařská dílna, 
prohlídka varhan s komentářem," informovala mluvčí šternberské radnice Irena Černocká. 

 NOC KOSTELŮ - otevřené objekty a PODROBNÝ PROGRAM ZDE" 

Děti z Fontány vystoupí na Noci kostelů 
 
Zdroj: Domažlický deník 
Datum vydání: 24. 5. 2013 
Odkaz: http://domazlicky.denik.cz/ 
Číslo: 120 
Strana: 10 
Autor: Jakub Jansa 
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 Domažlice – Kluci a holky z domažlického nízkoprahového zařízení dostali příležitost vystoupit v kostele Českobratrské církve 
evangelické na tradiční Noci kostelů, která se tento rok koná dnes, v pátek 24. 5. Okamžitě se ujali příprav. V odpoledních 
hodinách se scházejí v Klubu a pilně nacvičují beat box, break dance, moderní tanec, rap a hru na elektrické klávesy, což 
ilustrují přiložené fotografie. Svá vystoupení neustále dolaďují, aby divákům předvedli to nejlepší. Blok jejich vystoupení je 
plánovaný od 18:00 do 18:30 hod. Budeme rádi, když přijdete a podpoříte svojí účastí kluky a holky z "nízkoprahu." Více 
informací naleznete na naší internetové adrese domazlice. evangnet.cz. 

Do Noci kostelů se zapojí 15 svatostánků 
 
Zdroj: Domažlický deník 
Datum vydání: 24. 5. 2013 
Odkaz: http://domazlicky.denik.cz/ 
Číslo: 120 
Strana: 3 
Rubrika: Domažlicko 
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 Přinášíme vám program ve všech patnácti kostelech v našem regionu, které zítra, v pátek 24. května, otevřou své dveře 
návštěvníkům. V rámci akce Noc kostelů nabídnou komentované prohlídky běžně nepřístupných míst, koncerty, přednášky i 
akce pro děti 

 

Domažlice, arciděkanský kostel 

Narození Panny Marie 

 17:30 – 20:00 Volný vstup na věž kostela 

18:00 – 18:10 Ukázka ručního zvonění ve věži kostela 

18:15 – 19:00 "Čeští svatí" – program pro děti 

18:30 – 20:00 Kde zmizela gotická okna? 

Volný vstup na půdu kostela. 

19:00 – 19:20 Příběhy ze stropu kostela 

19:20 – 20:00 Skleněný basreliéf zblízka 

Vladimíra Tesařová seznamuje s v Čechách největším 
skleněným reliéfem 

Nanebevzetí Panny Marie. 

Během večera bude příležitost seznámit se s tajemstvím 
krypty pod kaplí 

sv. Barbory. 



 Tanaberk u Kdyně, kostel sv. Anny 

 18:00 – 19:00 Zahájení, přednáška Z. Procházky 

Přednáška pana Zdeňka Procházky o historii kostela, 

ale i okolí. 

19:00 – 20:00 Oheň, občerstvení 

Vuřty bude možno zakoupit v altánu. 

20:00 – 21:00 Koncert skupiny Canzonetta 

21:00 – 22:00 Koncert skupiny Laudatio z Eschlkamu 

 Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího 

 17:00 – 17:55 Mše svatá 

Při mši svaté se krátce představí zbrusu nová dětská 

schóla. Po mši bude následovat krátká májová 

pobožnost. 

17:50 – 21:30 Prohlídka Křížových cest 

18:00 – 18:55 Hra pro děti, které umějí číst. 

Děti budou hledat a následně přiřazovat popisky 

k předmětům v kostele. 

19:00 – 19:20 Komentovaná prohlídka kostela 

19:30 – 20:15 Mariánský koncert 

20:15 – 22:00 Prostor pro ztišení a meditaci 

20:30 – 21:30 Vyhlídka z kostelní věže 

22:00 – 22:10 Závěrečné kněžské požehnání 

V kostele budou vystaveny liturgické oděvy. Po domluvě 
lze také prohlédnout 

dvě křížové cesty od akademického malíře Jana 
Kutry.Vbývalé stodole 

na farní zahradě, zvané Betlém, bude možno posedět a 
popít čaj. 

Domažlice, kostel 

Zvěstování Páně 

 21:00 – 22:00 

Koncert: Giovanni Battista Pergolesi, 

Stabat Mater. V kostele 

Zvěstování Páně (U Svatých) 

účinkují Petra Popelková – soprán, 

Pavla Popelková – alt a Piccola orchestra 

quartet. 

 Klenčí, kostel 

sv. Martina 

 21:00 – 22:00 

Koncert kapely Zrcadla – Akustický 

artfolkový koncert k 25. výročí 

skupiny Zrcadla.cz. 

 Horšov, kostel 

Všech svatých 

 19:00 – 22:00 

Komentované prohlídky včetně 

unikátního gotického krovu. 

 Domažlice, kostel 

Českobratrské církve evangelické 

 17:00 Úvodní slovo 

Proslov bratra faráře Petra Grendela s 

modlitbou. 

17:00 – 18.00 Vernisáž obrazů 

Vernisáž maleb Václava Siky "Francouzká 

Provence". 

18:30 – 19:00 Diakonie ČCE západ se 

představuje 

Představení činnosti Nízkoprahového komunitního centra 
Fontána spojené 

s vystoupením jeho klientů. 



19:30  20:30 EXUSIA 

Vystoupení hudební skupiny Křesťanského sboru 
Domažlice. 

21:00 – 21:30 Seznámení s bratrem Janem Rohem 

Vyprávění o domažlickém rodákovi, biskupovi Jednoty 
bratrské. 

22:00 – 22:30 EXUSIA 

Vystoupení skupiny, modlitba s požehnáním a písní na 
rozloučenou. 

  

Kdyně, kostel sv. Mikuláše 

  

17:00 – 20:00 Hra pro děti – Cesta ze 

Soluně na Velkou Moravu. Děti se přenesou 

do doby 9. století, aby se s Cyrilem 

a Metodějem seznámily trochu jinak. 

20:00 – 20:15 Zvony a zahájení P. 

Miroslavem Kratochvílem 

20:15 – 21:00 Přednáška historika 

Zdeňka Procházky 

Představení kostela sv. Mikuláše a 

města Kdyně z historického pohledu 

Zdeňka Procházky. 

21:00 – 21:45 

21:45 – 22:00 

  

Mrákov, kostel 

sv. Vavřince 

  

20:00 – 22:00 

Krátké vyprávění o kostele, 

prohlídka starých fotografií 

kostela, aktivity pro děti. 

  

Újezd Svatého Kříže, 

kostel Nalezení svatého Kříže 

  

19:00 – 19:05 Nechte zvony znít 

19:05 – 19:15 Uvítání 

19:15 – 19:45 Bohoslužba slova 

19:45 – 20:45 Komentovaná prohlídka 

Prohlídka kostela a výstav (liturgické oděvy, 

textilie, knihy,...) 

20:45 – 21:00 Litanie loretánské, Te deum 

  

H. Týn, kostel 

sv. Apolináře 

  

19:00 – 22:00 

Zahájení – vyzvánění zvonů, komentované 

prohlídky kostela 

včetně cenné výzdoby kaple 

Panny Marie, hudební vystoupení 

žáků a učitelů ZUŠ, výstava 

výtvarných prací žáků 

ZUŠ H. Týn a Zš a Oš H. Týn. 

  

Poběžovice, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie 

  

16:15 – 16:30 Červánek 



Pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Poběžovice. 

16:35 – 17:40 Zahájení 

Zahájení první Noci kostelů v Poběžovicích a netradiční 
komentovaná prohlídka 

kostela. 

18:00 – 18:40 Mše svatá 

19:00 – 19:30 Otevři se zpěvem 

Písně známé i neznámé, staré irské, anglické i české v 
podání Daniely Hrubé. 

20:00 – 20:30 Potulní muzikanti 

Spojení netradičních hudebních nástrojů (bubínky, fujara, 
didgeridoo a flétna) 

v podání mladých umělců. 

21:00 – 22:15 Poitín 

Legendární plzeňská hudební skupina, hrající nejen irskou 
hudbu. 

  

H. Týn, kostel 

sv. Petra a Pavla 

  

19:00 – 22:00 

Zahájení – vyzvánění zvonů, komentované 

prohlídky kostela, 

hudební vystoupení žáků a učitelů 

ZUŠ a pěveckého sdružení 

JL, Výstava Paramenta – předměty 

k bohoslužbě (patény, kalichy, 

monstrance atd.), výstava 

– Ze života farnosti. 

  

Brůdek, kostel 

sv. Václava 

  

20:00 – 22:00 

Hudební vystoupení, komentovaná 

prohlídka kostela, následně venkovní posezení u ohně. 

  

Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího 

  

14:55 – 15:00 Volání zvonů 

15:00 – 15:30 Mše svatá 

15:45 – 16:00 Zahájení 

Uvítání starostou Miroslavem Rauchem, přivítání zástupců 

partnerského města Waldthurn. 

16:00 – 16:45 Kdo Pánu Bohu zpívá, dvakrát se modlí 

Zpívání dětí z MŠ, ZŠ a VÚDDŠ v Hostouni. 

16:45 – 20:00 Soutěže pro děti 

17:00 – 20:00 Country skupina Vysoká tráva 

20:00 – 20:15 Vyhodnocení soutěže dětí 

20:15 – 20:45 Představení historie kostela 

S prohlídkou, vystavenými liturgickými oděvy a předměty 
sloužícími k slavení 

Eucharistie. Vystoupí hudební trio z německého 
Lenesriethu. 

20:45 – 21:00 Kdo Pánu Bohu zpívá, dvakrát se modlí 

Vystoupí houslové duo paní Marie Zdeborová a pan Štěpán 
Kyrylyč . 

21:00 – 21:30 Litanie k Panně Marii 

21:30 – 22:30 Představení historie kostela 

22:30 – 22:35 Děkovná modlitba za město Hostouň 

22:35 – 22:40 Te deum 

Na varhany doprovodí Adrianka Kyryličová. 

17:00 – 21:00 Doprovodný program 



Program pro děti, rodiče a prarodiče. Hřbitovní kaple Nanabevzetí Panny Marie bude rovněž 
zpřístupněna. 

  

Foto: Koncert skupiny Pro Vikariát Band Zakončení, pozvánka ke ztišení 

  
 
Noc kostelů odhalí krásy a poklady chrámů 
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 Hranice – Více než 1000 chrámů a modliteben v celé České republice se v pátek 24. května již počtvrté otevře v rámci Noci 
kostelů. Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost 
setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Cílem Noci kostelů je přiblížit široké veřejnosti krásy 
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které se v našich kostelech nachází. Na návštěvníky jednotlivých kostelů 
čeká bohatý program – průvodcovské prohlídky, přednášky, možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně přístupných míst 
a další. Také na Hranicku bude otevřeno několik kostelů, jsou to farní kostel na hranickém Masarykově náměstí Stětí sv. Jana 
Křtitele, Evangelický kostel, kostel v Černotíně, Drahotuších, Jindřichově, Paršovicích, Hustopečích nad Bečvou, Partutovicích, 
dále kostely v Lipníku nad Bečvou. Podrobné informace o programech v jednotlivých kostelech najdete na: www.nockostelu.cz. 

 Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích 

 17.50 – 18.00 Zvony 18.00 – 18.30 Májová pobožnost 18.30 – 19.00 Dětská schola Hranice 18.30 – 19.30 Jitřenka dětem – 
program v boční kapli 19.00 – 19.30 Chrámem zní baroko – hudební pásmo hranických varhaníků a jejich přátel 19.00 – 20.30 
Prohlídka kostelní věže 19.30 – 20.15 Dětský pěvecký sbor Cantabile ZUŠ Hranice a Komorní smyčcový orchestr 20.15 – 20.30 
Historie a umění našeho chrámu – komentář 20.30 – 21.00 Schola Ústí 21.00 – 21.30 Za doprovodu varhan – hudební pásmo 
varhaníků a jejich přátel 21.30 22.00 Malé nokturno chrámového pěveckého sboru 22.00 22.30 Večerní adorace a požehnání 
městu 

  
Nejsou tu jen pro pána Boha 
 
Zdroj: Jičínský deník 
Datum vydání: 24. 5. 2013 
Odkaz: http://jicinsky.denik.cz/ 
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Autor: IVA KOVÁŘOVÁ 
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 Právě dnes večer se otevřou chrámy a modlitebny v celé České republice 

 Jičínsko – V pátek 24. května se již počtvrté v rámci Noci kostelů otevřou chrámy a modlitebny v celé České republice. 
Jednotlivé farnosti, sbory či řády přivítají večer v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem. Na Jičínsku se 
zpřístupní tyto církevní památky: 

V Hořicích kostel Narození Panny Marie, kostel Českobratrské církve evangelické, kde je například připravena prohlídka a 
komentář o životě sboru. V 19.30 a 21. hodin je plánováno uvedení filmu Milujte své nepřátele. V kostele Narození Panny Marie 
si příchozí vyslechnou od 18 hodin dětskou bohoslužbu, od 19.15 nejen swingový koncert hudebního spolku Dalibor. 

Jičín otevře brány kostela Českobratrské církve evangelické (od 17 hodin zpěvy, přednáška o kořenech křesťanství, prohlídka a 
promítání dokumentárního filmu o životě Přemysla Pittera), kostel sv. Ignáce zve od 18 hodin na dětskou mši svatou, pořad Děti 
pro děti a Noc u svatého Ignáce (od 20. do 22. hodin). 



Pořad v kostele sv. Jakuba nese název Nechme srdce naslouchat (19. 30 – 22. 00). 

Nová Paka zpřístupní Husův sbor CČSH. Tady vás čeká od 17 hodin výtvarná dílna a program nejen pro děti, fotoprezentace 
sborového života (práce s dětmi, prohlídka sboru, výstava obrazů Vladimíra Tekverka). Průběžně uslyšíte varhanní improvizace 
Jaroslava Moravce a zhlédnete ukázku a nácvik židovského kruhového tance. V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie je 
plánována od 19 hodin prohlídka kostela s komentářem, pro zájemce rodinný kvíz o sladkou odměnu a výstup ke zvonům. 

V kostele sv. Mikuláše vyslechnete od 18 hodin koncert smíšeného pěveckého sboru Hlas Nová Paka, následuje prohlídka 
kostela s výkladem. Sbor Jednoty bratrské pořádá od 17 do 0:30 hodin prohlídku objektu včetně prostor ZŠ Brána, nabízí 
možnost rozhovoru o duchovních věcech s modlitbou, živou hudbu a od 19 hod. akci pro děti s přespáním. Velice pestrý 
program je nachystán do kostela sv. Jiří v Hřídelci, a to již od 17 hodin. Mimo prohlídky se tu uskuteční výtvarná dílna pro děti, 
přednáška o historii objektu i obce, varhanní koncert a mnohé další. 

Ve Vysokém Veselí v kostele sv. Mikuláše Tolentinského vás čeká od 19.05 překvapení bez záruky. Romské písně zazpívá 
skupina Liščata. 

 Zeptali jsme se farářů, jak vnímají Noc kostelů? 

 Aleš Jaluška, farář československé církve husitské Jsem rád, že má církev šanci ukázat, že tu není jen pro pána Boha, ale pro 
lidi. A že chce především lepší život na této zemi. V Lomnici akci nechystáme, ale zapůjčujeme obrazy do Paky. 

 Bohdan Čančík, kazatel Sboru Jednoty bratrské Páteční noc je příležitostí zažít církevní prostory jinak, civilně. Není to 
bohoslužba ani jiný obřad. Je možnost dostat se tam, kam bych se běžně nedostal a získat objasnění souvislostí. 

 Pavel Jandejsek, farář římskokatolické církve Noc kostelů vidím jako příležitost ukázat něco z církevních hodnot veřejnosti, která 
jinak do kostelů nepřijde. Já sám budu tento večer účinkovat v kostele v Kostelci nad Orlicí. (kov) 

  
 
Páteční noc otevře kostely i v Třešti, Růžené či v Kostelci 
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 REGION – Ve většině kostelů Jihlavy, v Telči i dalších městech se dnes koná Noc kostelů. 

K akci se připojuje už počtvrté i katolická farnost v Třešti. V kostele sv. Kateřiny začne program v 16 hodin akcí pro děti Po 
stopách Cyrila a Metoděje. V okolí kostela bude připraveno několik zábavných stanovišť, která připomenou výročí 1150 let od 
příchodu věrozvěstů. Mše v 18 hodin potom bude doplněna o komentáře, které objasní, co se při mši svaté slaví a proč. 

V 19.15 bude hovořit otec Serafim o životě v mužském klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří. Ve 20.30 uvede skupina Labyrint 
literárně-hudební pásmo Popelka Nazaretská od básníka Václava Renče (+ 1973). To se uchovalo ve vězení díky paměti 
spoluvězňů. 

Ve 21.30 naváže svědectví manželů Markových z Velkého Meziříčí o vztazích a ve 22.45 proběhne zastavení nad Biblí s 
meditativními obrazy německého kněze a umělce S. Ködera a zpěvem skupiny Effatha. Od 18 do 20 také poběží prohlídky věže 
kostela s komentářem, bude se ochutnávat mešní víno a hostie v sakristii. Prodávat se budou knihy z Karmelitánského 
nakladatelství. 

Kostel sv. Martina bude od 18 do 24 hodin otevřen ke ztišení a osobní modlitbě. V mezinárodním projektu tady bude možno 
ručně opsat část Bible pro jeruzalémský Dům Bible. Od 20.30 budou po dvě hodiny zodpovídat otázky příchozích místní farář 
Tomáš Caha a otec Serafim z Kostelního Vydří. Od 18 do 22 bude také možné si prohlédnout kostnici. V konírně v areálu 
svatomartinské fary bude celý večer v provozu improvizovaná čajovna a kavárna. 

Program poběží také v třešťské synagoze. V 17.15 to bude loutková pohádka O čarovné podkově v podání DS Karla Čapka. Běží 
zde výstava o životě v dívek v Terezíně. Kostely se ale 24.5. otevřou také v Růžené a v Kostelci 17 – 20). Specifický románsko-
gotický kostel sv. Kunhuty v Kostelci prošel loni opravou interiéru i části exteriéru. 



Více informací je na www. nockostelu.cz. Podrobnosti k programu v Jihlavě a Telči přinesly JL 21.5. 

Noc kostelů poprvé proběhla v roce 2005 ve Vídni. V roce 2009 se z Rakouska rozšířila do ČR, kde se do ní dnes zapojuje přes 
tisíc kostelů. Koná se též na Slovensku, v Německu, Estonsku a Nizozemí. 

Program: hry, čtení, divadlo, zastavení i kostnice 

  
Tradiční akce Noc kostelů 
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 Krátce 

 V rámci celorepublikové Noci kostelů se 24. května uskuteční zajímavý program také v kostelích, které jsou na území obvodu 
Ostrava-Jih. V Hrabůvce se do této akce zapojí kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence a Husův sbor Církve 
československé husitské, v Zábřehu to budou kostely Navštívení Panny Marie a kostel svatého Ducha a ve Výškovicích kaple v 
Hospici sv. Lukáše. Program začne v 17 nebo v 18 hodin. Více informací o akci se zájemci dozvědí na webových stránkách 
www.nockostelu.cz. 

  
Noc kostelů nabídne šermíře, koncerty, přednášky i film 
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 Trutnovsko – Bohaté kulturní i naučné programy čekají dnes na účastníky Noci kostelů v regionu. 

 Přijede královna 

 "Tato noc dává možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás," zve kardinál Dominik Duka, který osobně 
pozdraví návštěvníky svatovítské katedrály. Ve Dvoře Králové se opět koná několik společných akcí katolické, evangelické a 
husitské farnosti. Akci zahájí před kostelem sv. Jana Křtitele od 18.30 hodin příjezd královny Žofie. Potom se už mohou 
návštěvníci vypravit do tří svatostánků, kde například vystoupí šermířská skupina Legenda Aurea, zazní poezie Jana Skácela 
nebo písně Sváti Karáska, promítnou dokument o Přemyslu Pittnerovi. Připraveny jsou i přednášky z historie. Noc zakončí 
společná modlitba v evangelickém kostele vedle gymnázia. 

Kostel sv. Anny v Domově sv. Josefa v Žirči nabídne od 18 hodin koncerty souborů La Bilancetta, sboru Cantus Jaroměř, ukázky 
církevní módy a koncert na varhany a zvonkohru. 

 Dětský program 

 V Trutnově se zapojí katolický a evangelický kostel. V chrámu Panny Marie začne program už v 16 hodin akcemi pro děti, které 
připravily také děti. Od 18 hodin je mše, potom následují komentované prohlídky, koncert sboru Chorea Corcontica a 
Krkonošského Collegia Musicum. 

Evangelický chrám nabízí od 17 hodin vystoupení dětí z farního sboru, hru pro velké i malé, pořad o křesťanství v klasické 
hudbě nebo ve 20.30 hodin koncert z díla J. S. Bacha. Také zde promítnou film o Přemyslu Pittnerovi. 

Ve Vrchlabí bude otevřena pro zájemce zámecká kaple Černínů – Morzínů. 



V Úpici začne akce v 18 hodin v kostele sv. Jakuba Většího. pokračování na str. 3 Noc kostelů nabízí řadu akcí 

 Pokračování ze str. 1: Od 18 hodin zazní poprvé církevní hudba v podání souboru Soli Deo, koncert se bude ještě dvakrát 
opakovat. V 19.45 hodin přednese Marcel Bělík přednášku na téma Vesmír – dílo boží. 

Kaplička u hotelu Pod Zvičinou od 19 hodin návštěvníky potěší koncerty ZUŠ Hořice a Dvůr Králové, povídáním o historii 
obnovené kapličky. Vše zakončí mše a přípitek pramenitou vodou ze Studně mariánské. 

Dalším z kostelů, který nabídne zajímavý program, je Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově. Od 18 hodin začne výtvarná dílna 
pro malé i velké Pomozte nám opravit kostel. Děti si budou moci vyzkoušet akustiku kostela při hře na jednoduché hudební 
nástroje. Po přednášce o historii je na 21. hodinu připravena experimentální holografická projekce Ozvěny rozprav o člověku a 
krajině. Potom vystoupí ve 22 hodin soubor staré hudby Vox Humana. 

Kostely se otevřou také v Dubenci, kde je připraveno vystoupení místních školáků, v Borovnici si můžete vyzkoušet zvon kostela. 

VKuksu otevřou hospitální kostel, kde bude připravena přednáška o Milosrdných bratřích a vystoupení Královédvorského 
chrámového sboru. Zájemci si budou moci také prohlédnout hraběcí hrobku a sakristii. Začátek je v 18.30 hodin. 

"Tato noc dává možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás. Osloví vás umění a kultura. " Dominik 
Duka, arcibiskup 

  
Kristův kříž 
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 Každý si životem neseme nějaký ten kříž. Jestli chcete vidět ten pravý, na kterém trpěl Kristus, vydejte se do údolí Liébana v 
Kantaberském pohoří. Ve zdejším klášteře Santo Toribio de Liébana totiž údajně uchovávají levé rameno skutečného dřevěného 
kříže, na který Krista přibili. Do Španělska svaté dřevo přinesl svatý Turibius, podle kterého je celé místo pojmenováno. Dnes je 
relikvie přechovávána ve stříbrném pozlaceném kříži z gotického období a až do Kantaberského pohoří se spolu s Turibiovými 
ostatky dostala, když se je křesťané snažili uchránit před maurskou invazí. Díky tomuto pokladu patří klášter vedle Jeruzaléma, 
Říma, Santiaga de Compostela a Caravaca de la Cruz k pěti nejposvátnějším místům křesťanství. 

 http://www.holysoulscrusade.org/SantoToribio.html Více o Španělsku a další články i fotografie najdete na 
www.lideazeme.cz/zeme/spanelsko 

 Noc kostelů na Litoměřicku: Kdy, kde, co 
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 Lovosice, kostel sv. Václava – 17:0017:05 h Hlas zvonů; – 17:0517:30 h Modlitba růžence; – 17:3018:15 h Mše svatá; – 18:15-
18:30 h Promítání s hudbou; 

– 18:15 h Přepisování Bible; 

– Popis kostela a jeho předmětů k liturgiím, Prosby (u vstupu do kostela), Lovosičtí kněží od 17. století; – 18:3019:00 h Divadlo; 
– 19:0019:30 h Koncert; – 19:3020:00 h Komentovaná prohlídka kostela; – 20:0020:30 h Koncert; – 20:3021:00 h Otázky na 
duchovního otce; 

– 21:0021:30 h Adorace Nejsvětější Svátosti, Májová pobožnost, Latinský zpěv: SALVEREGINA; 



– 21:3022:00 h Promítání s hudbou; 

– 22:0022:10 h Desátek v 10 jazycích; – 22:1022:50 h Koncert; – 22:5023.15 h Promítání s hudbou 

– 23:15 h Modlitba při svíčkách, prosby, večerní modlitba, já a Bůh v tichu, závěrečné požehnání; 

– 23:55 h Uzavření kostela; Lovosice, Mírový kostelCČSH 

– 17.0018:00 h Koncert sopranistky Dany Krausové za doprovodu Ester Godovské (zazní židovské, hebrejské a sefardské písně 
v jazyce hebrejském, v jidiš a v ladino); 

– 18:0018:05 h Zvonění kostelního zvonu; 

– 21:1522:20 h Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia In flagranti; Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského 

 S ohledem na probíhající stavební práce na kostele sv. Antonína Paduánského bude program Noci kostelů probíhat v zámecké 
kapli milešovského zámku. 

– 17:0017:15 h Zpěv dětí z milešovské školky a ZŠ Velemín; – 17:1518:00 h Divadlo pro děti – Babiččiny pohádky (herci z 
divadla Rozmanitostí Most); 

– 18:0019:00 h Přednáška o historii Milešova a okolí; 

– dokumentace památek v Milešově – nálezy a objevy – PhDr. Kamil Podroužek, Ph. D.; 

– drobné sakrální památky Milešova – Bc. Antonín Kadlec; – významní majitelé Milešovav 17. a 18. století – Mgr. Jakub Pátek; 

– 19:0019:30 h Volná diskuse o historii Milešova; 

– 19:30 h Poděkování a nasvícení starého a nového hřbitova; 

– Máteli staré fotografie Milešova a okolí, prosím, vezměte je s sebou, moc nám tím pomůžete. 

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice 

– 18:30 h Zahájení, o historii kostela;  19.00 h Adorace Nejsvětější Svátosti s Májovou pobožností a duchovním slovem 20.00 h 
Otázky pro pana faráře s prohlídkou kostela 

Výstava liturgických nádob a ornátů 

– 20:30 h Varhanní koncert – Markéta Stará; – 21:00 h Modlitba růžence; – 21:30 h Koncert – kytara a housle; 

– 22:00 h Ukončení; Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše – Po celý večer Občerstvení pro návštěvníky s ochutnávkou vína od 
místních vinařů. 

– 18:00 h Zahájení – zvon a přivítání (starostka obce a kanovník Martin Davídek); 

– 18:15 h Vystoupení dětského souboru Vinohrádek ZŠ Žalhostice ; –Varhany – Majka Brůnová – 19:00 h Prohlídka kostela 
rodiče s dětmi (malování obrázků a jejich výstavka); – Varhany – Majka Brůnová;– 20.:00 h Přednáška; 

–"Pojďte se seznámit" – historie kostela, výklad o inventáři kostela, výstavka liturgických oděvů, zapálení svíček za své nejbližší; 

– 21:00 h Varhanní a houslový koncert; 

– 22:00 h Ukončení; Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla – 18:00 h Otevření kostela; 

– 18:1019:00 h Koncert duchovní hudby; 

– 19:00 h Prohlídka kostela s výkladem; 



 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. Chrámy, kostely a modlitebny se v celé zemi 
otevírají dnes ve večerních hodinách. Deník vám přináší závěrečnou část podrobného programu unikátní akce. 

  
Noc kostelů a muzeí slibuje zážitky 
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 »Tipy MF DNES Dnes večer můžete mimořádně vyrazit za zábavou do muzeí, galerií i církevních staveb. Pořadatelé slibují 
muzikál, stínohru či koncerty. 

 VYSOČINA Kostely, muzea a galerie napříč Vysočinou ožijí dnes zábavným, naučným a leckdy i napínavým nočním programem. 
Koná se Noc kostelů a také devátý ročník festivalu Muzejní a galerijní noc. 1. Jihlava nabídne ohňovou show Atraktivní program 
chystají například v jihlavském Muzeu Vysočiny dnes od 17 hodin. "Můžete se těšit na komentované prohlídky výstav, přednášky 
nebo ohňovou show," láká k návštěvě pracovnice muzea Dana Oberreiterová. 

"Na vlastní oči uvidíte různá řemesla jako například paličkování a vyšívání," vzkázala muzejnice. Zazní i úryvky z muzikálu Noc 
na Karlštejně. "Těmi návštěvníky provedou v originálním podání a v kouzelných divadelních kostýmech zástupci Divadelního 
spolku Karla Čapka a Skupiny historie, divadla, tance a šermu Hebrix z Třeště," doplnila Oberreiterová. 

Pokud vyjde počasí, astronomická společnost přítomné zasvětí do tajů oblohy. Návštěvníci ji budou moci sledovat dalekohledem. 

K vidění bude také výstava Romantická zastavení aneb střípky z módní historie. Ta mapuje módu a odívání z období od konce 
19. století do čtyřicátých let století 20. a návštěvníky na ní provedou její kurátorky a členky Klubu panenek. 

V půl osmé večer se v Jihlavě také koná vernisáž a komentovaná prohlídka mezinárodní výstavy členů surrealistické skupiny Stir 
up a jejich hostů s názvem Všichni jsme stvořeni z lásky, které se účastní se svými výtvarnými díly 39 umělců z dvanácti zemí. 

Muzejní a galerijní noc 2013 v Jihlavě tradičně zakončí v půl desáté večer na Masarykově náměstí ohňová show Společenství 
ohně a šermu Ad Infinitum z Polné. 

2. Vyrobte si netopýra v galerii, radí pořadatelé Na dnešek se těší i Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. První akce se 
tam koná už v 11 hodin: dílny, na nichž si děti mohou vyrobit netopýra. Program pokračuje v 17 hodin překvapením, návštěvníci 
zhlédnou taneční pohybové divadlo a užijí si koncert. Po celou dobu se budou konat komentované prohlídky. "Tentokrát 
nebudeme mít lampionový průvod, bude to jinak nasvícené," uvedl ředitel galerie Josef Chalupa. 

Letos se akce uskuteční v menším rozsahu. "Je to proto, že bude připravený program také v Horáckém muzeu a v evangelickém 
kostele, kde začne v 19 hodin čtení z kronik, varhanní koncert a společná bohoslužba. Program je velice rozsáhlý, proto se to u 
nás trochu uskromnilo, aby prostor dostali také ostatní," vysvětlil šéf galerie. 3. Na zámku v Kamenici nad Lipou jsou kejklíři a 
tanečníci Hraná pohádka pro děti, vystoupení taneční skupiny, kejklíři na chůdách a ohňová show. Takový program je dnes od 
19 hodin avizován na zámku v Kamenici nad Lipou. Vstupné je dobrovolné. Návštěvníci mohou zavítat také do expozic 
městského muzea. 

4. Mikuláš představí Johanku z Arku Už v 16 hodin slavnostně odstartuje mezi lidmi oblíbená Noc kostelů. Například v kostele 
svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí se koná mše svatá, hned po ní s písněmi z pohádek vystoupí sbor Sluníčko. V programu je 
také komentovaná prohlídka kostela, Bachovy melodie nebo muzikál Johanka z Arku v podání pěveckého sboru Harmonie. Mezi 
18. a 23. hodinou je možnost shlédnout na město z věže kostela. 5. V Třešti provede děti Cyril a Metoděj V kostele svaté 
Kateřiny se v 16 hodin zájemci vydají po stopách Cyrila a Metoděje, pro děti je připraveno několik stanovišť. Ochutnat lze po 19. 
hodině v sakristii mešní víno. 6. Prohlídka věže a slavnostní koncert v Třebíči Noc kostelů se odehraje třeba i v třebíčském 
kostele svatého Martina. Začátek je naplánován na 18. hodinu. Chybět nebude slavnostní koncert, bezplatná prohlídka věže i 
varhan, přednáška Co bylo před 1150 lety a duchovní hudba Svatomartinského sboru. Ožije také třebíčská bazilika. 

7. V Daňkovicích předvedou Horácké pověsti se stínohrou Program se chystá rovněž v kostele v Daňkovicích. Startuje v 19 
hodin úvodním slovem farářky Debory Rumlové. Návštěvníky akce potěší tajemné Horácké pověsti doprovázené stínohrou, 
výstava Horácké umění v podobě olejomalby Marcely Putnové či balady. Program je navíc vymyšlen tak, aby byl vhodný pro děti 
i dospělé. Vstup je volný. 8. V Havlíčkově Brodě se otevře Nikodémova světnička V Havlíčkově Brodě začne večer v kostele 



Nanebevzetí Panny Marie dětským divadelním představením (od 19.00), pak například zahrají místní varhaníci otec a syn 
Růžkovi, návštěvníci vystoupají na věž a poslechnou si přednášku o premonstrátském řádu. V kostele sv. Vojtěcha bude 
otevřena "Nikodémova světnička" s možností soukromého rozhovoru s knězem. 9. V Nížkově mohou lidé nahlédnout do kostnice 
Od šesti hodin odpoledne mohou lidé přijít na bohoslužbu do kostela v Nížkově. Po jejím skončení se mohou vypravit na 
prohlídku kostnice a věže. Během večera vystoupí také skupina La Via a hudebníci z umělecké školy v Přibyslavi. 

10. Opatský chrám se také těší na večerní návštěvníky K Noci kostelů se připojuje také klášter v Želivě. Od 19 hodin je na 
programu prohlídka opatského kostela pro děti po naučné stezce. Součástí prohlídky bude možnost vyjít na kazatelnu nebo si 
sednout na opatské křeslo, slibují pořadatelé z kláštera. Prohlídka pro dospělé je na programu od 20 hodin. Zaměří se na historii 
a architekturu. 

www.nockostelu.cz 

 Kompletní program v kostelích na Vysočině je na www.nockostelu.cz 

 Foto: Noc kostelů a muzeí Vysočina si připravila lákavý program pro fanoušky památek i církevních staveb. Pořadatelé 
výjimečně zpřístupní spoustu zajímavých míst. Na snímku noční fotografie kostela v Náměšti nad Oslavou. 

Ilustrační foto: Petr Lemberk, MAFRA 

 O autorovi: Zuzana Dudášová, s přispěním Jaroslava Paclíka 
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 SEVERNÍ ČECHY Na stovkách míst v celé zemi se dnes koná Noc kostelů, při níž návštěvníkům zpestří prohlídku chrámů řada 
netradičních pořadů a aktivit nebo se pro ně otevřou jindy nepřístupná místa. Už počtvrté se do akce zapojuje i litoměřická 
diecéze, která zpřístupní v kraji 125 kostelů, kaplí či modliteben. 

V řadě z nich dobrovolníci připravili atraktivní program. Někde zazní kostelem varhanní hudba, jinde čeká zájemce výstava, 
beseda či komentovaná prohlídka. K největším lákadlům patří prohlídka kláštera v Oseku nebo krypt kostelů v Dubí a Teplicích. 
Tam se lidé dozví i o historii kaple ve vazební věznici. Ta ale není přístupná, vyprávění o ní zazní v kostele apoštola Bartoloměje. 

Výstavu biblí a na ní jeden unikátní exponát uvidí lidé v lounském kostele Nejsvětější Trojice. "Pochází z roku 1489 a je to 
nejstarší ilustrovaná bible v Čechách. Jsou v ní dřevoryty, které původně nebyly barevné, postupně si je ale vymalovávali její 
vlastníci," přibližuje vzácnou knihu z doby krále Vladislava Jagellonského lounský děkan Werner Horák. 

Noc kostelů: spatříte tajemné krypty i první barevnou bibli 

Výstava biblí bude k vidění pouze pro dnešní večer – odpoledne se expozice v kostele připravuje, ještě v noci si majitelé bible 
zase rozeberou a odvezou. 

V Košticích na Lounsku členové místního Vožekova sdružení přiblíží, jak probíhá jejich snaha o opravu kostela sv. Antonína 
Paduánského. "V kostele v Chotiněvsi si zase návštěvníci mohou vyzkoušet sepsat kázání a v Postoloprtech si prohlédnou 
románské zbytky kláštera Porta Apostolorum," zve na další místa diecézní koordinátorka Kristýna Solničková. 

Pěší procházku hned po několika místních kostelích si mohou zájemci udělat v Kadani či Litoměřicích. "Každého, kdo rád vidí a 
zažije za jeden večer co nejvíce, určitě zaujme také možnost autobusových cest po kostelících, které je možné absolvovat 
například v Děčíně a na Ústecku," upozorňuje Solničková a doplňuje, že součástí letošní Noci kostelů v litoměřické diecézi budou 
také dvě soutěže. Výtvarná je určená pro děti, fotografická zase pro dospělé. 



 Program v mobilu 

 Kompletní program akce je na webové stránce www.nockostelu.cz. Nabídku ve svém nejbližším okolí ale objeví lidé i v 
některých mobilních telefonech. "Asi největší novinkou letošního ročníku je zapojení naší diecéze do programu Noc kostelů pro 
iPhone, který byl v loňském roce úspěšně spuštěn v rámci pražské arcidiecéze," upozornila Solničková. Program je možné do 
mobilu zdarma stáhnout z webové stránky www.ikostel.cz. 

 Foto: Unikát Lounský farář Werner Horák ukazuje nejstarší českou ilustrovanou bibli z roku 1489. Byla původně černobílá, ale 
vybarvili ji její vlastníci. 

Foto: Karel Pešek, MAFRA 
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Do věží i za hudbou. Noc kostelů dnes v kraji nabídne divadlo a koncerty, téma restitucí, mešní víno, detektivku pro děti či 
středověkou fresku 

 HRADEC KRÁLOVÉ Davy lidí proudí do kostelů jen párkrát do roka. Jedním z takových "svátků" je Noc kostelů, při níž se lidem 
otevírají až do pozdních hodin dveře malých kaplí i velkých chrámů. V Hradeckém kraji jsou věřící i ateisté zváni už dnes 
odpoledne. 

Zvony hradecké katedrály sv. Ducha se rozezní v 19 hodin. "O půl hodiny později tam začne meditace doprovázená působivými 
zpěvy z Taizé. Restaurátor Roman Ševčík bude přednášet o gotických skvostech katedrály, sbor Cantores Gradecensis přednese 
výběr z duchovní a varhanní hudby," sdělil mluvčí královéhradeckého biskupství Petr Suchomel. 

V katedrále příchozí uvidí výstavu liturgických předmětů a oděvů, v plánu jsou také komentované prohlídky. V kostele sv. Pavla 
na hradeckém Pouchově zvou na detektivní hru pro děti, dospělí zase ocení ochutnávky mešního vína z Moravy. Na Noc kostelů 
lákají i ve Dvoře Králové nad Labem, lákadlem jsou například šermířské souboje. 

"Očekáváme, že velký zájem bude od 17 hodin opět o výstup na věž, odkud je krásný výhled na město i nedaleký Kuks. Rádi 
bychom pozvali na přednášku archeologa o románské sakrální architektuře, fronta se jistě bude tvořit u stánku s trdelníky," řekl 
asistent děkana farnosti Zdeněk Bartoš. 

Klášter v Broumově ukáže gotickou fresku s pannami, v Polici nad Metují se zájemci mohou podívat na kopii Ďáblovy bible, 
největší ručně psané knihy světa. Originál benediktini ukrývali ve 14. století před husity v Broumově, kde bible vydržela až do 
roku 1594. Na konci třicetileté války ji uchvátili Švédové coby součást rudolfinských sbírek a od té doby je ve Stockholmu. 
Vystavena bude už jen do zítra. 

K akci se přidá i kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu. 

"Pro účastníky jsme připravili komentovanou prohlídku kostela, kaple sv. Kříže a sakristie a dále ukázku liturgického textilu. 
Prohlídka skončí v kostelní kryptě sloužící jako hrobka rodiny zakladatele Kuksu F. A. Šporka. Začátek je v 18.30 hodin na terase 
před kostelem," oznámil správce depozitáře na Kuksu Jindřich Kolda. 

V kostele Narození Panny Marie v Trutnově chystají kromě divadelního představení také vystoupení dětské farní kapely a 
souboru Krkonošské Collegium Musicum. 

V dalším kostele na Trutnovsku v obci Kohoutov připravují členové sboru výtvarnou dílnu pro děti s mottem "Pomozte nám 
opravit kostel" a experimentální holografickou projekci o člověku a krajině. 



Vystoupení flétnového souboru I Flautti Mati čeká návštěvníky kaple Proměnění Těla Páně v Rychnově nad Kněžnou, chybět 
nebude ani soubor nejmenších houslistů. V České Skalici si lidé budou moci prohlédnout portréty farářů z minulých dob, 
poslechnout vyprávění o Cyrilu a Metoději a hudbu francouzského baroka na kopiích dobových nástrojů či vystoupení souboru 
La Bilancetta, který zahraje kompozice od italských barokních mistrů. 

Koncerty budou taktéž v Červeném Kostelci, kde otevřou i velké téma o majetkovém vyrovnání církve se státem. "Přednášet o 
tématu přijede generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub," sdělil mluvčí Suchomel. 

Noc kostelů se koná i v dalších městech, v Žirči v kostele sv. Anny pořádají přehlídku církevní módy, v Potštejně promítání o 
Izraeli. Ke kořenům Izraele se vrátí i v jičínském kostele Českobratrské církve, kde také promítnou film o věhlasném kazateli 
Přemyslu Pitterovi. Většina kostelů se otevře už brzo po poledni a lidem budou přístupné až do půlnoci. 

V kostele Českobratrské církve v Semonicích vystoupí Big band mladých hudebníků z Holic a k památce 400. výročí vydání 
Kralické bible se tu koná vernisáž výstavy Kniha knih. 

 Dnešní Noc kostelů v kraji (výběr) 

 Broumov kostel sv. Petra a Pavla 20.30 otevření podzemí fary na Kostelním náměstí se středověkou freskou Posledního soudu s 
komentářem Červený Kostelec kostel sv. Jakuba Staršího 20.30 přednáška generálního sekretáře České biskupské konference 
Tomáše Holuba o majetkovém vyrovnání církve se státem Česká Skalice kostel Nanebevzetí Panny Marie 19.00 výstava portrétů 
farářů 19.10 a 19.45 vyprávění o Cyrilu a Metoději 21.45 hudba francouzského baroka na kopiích dobových nástrojů či 
vystoupení souboru La Bilancetta Dvůr Králové nad Labem kostel sv. Jana Křtitele 17.00 výstup na věž 18.50 a 20.45 šermířské 
souboje 19.30 přednášku archeologa o románské sakrální architektuře 23.55 fanfáry na lesní roh z věže kostela Prodej 
trdelníků, klobás a dalšího občerstvení Hradec Králové Katedrála sv. Ducha 19.00 Zvony znějí napříč časem 19.30 meditace 
doprovázená zpěvy z Taizé 19.50 hudba Catores Gradecenses 20.15 přednáška malíře a restaurátora Romana Ševčíka o gotice 
20.45 výstavka liturgických předmětů a oděvů v kapli sv. Michala kostel sv. Pavla na Pouchově 19.00 a 20.30 detektivní hra pro 
děti Ochutnávka mešního vína kostel Božského Srdce Páně 19.15 a 20.15 Tóny varhan v podání Ireny Audrlické 21.00 O 
řeckokatolické církvi Jičín kostel Českobratrské círve evangelické 17.30 Kořeny křesťanství v Izraeli Kuks kostel Nejsvětější 
Trojice na Kuksu 18.30 komentovaná prohlídka kostela, kaple sv. Kříže a sakristie, ukázka liturgického textilu Rychnov nad 
Kněžnou kaple Proměnění Těla Páně 16.10 vystoupení flétnového souboru I Flautti Mati 17.00 soubor nejmenších houslistů 
Orechie Picoloa 17.30 hudební vyprávění Miroslavy a Jakuba Kozákových s doprovodem klavíru. Trutnov kostel Narození Panny 
Marie 21.30 vystoupí soubor Krkonošské Collegium Musicum kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově na Trutnovsku 18.00 
výtvarná dílna pro malé i velké "Pomozte nám opravit kostel" 21.00 experimentální holografická projekce "Ozvěny Rozprav o 
člověku a krajině" Žireč kostel sv. Anny 20.15 přehlídka cirkevní módy 

 Foto: Ďáblova bible Kopie největší ručně psané knihy bude do zítřka k vidění v benediktinském klášteře v Polici nad Metují. 

Foto: Katedrála sv. Ducha a Bílá věž 

Foto: MAFRA 
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 Jedenaosmdesát kostelů a kaplí v kraji dnes nabídne koncerty, komentované prohlídky a akce pro děti. Koná se pátý ročník 
mezinárodního festivalu Noc kostelů, který loni přilákal 400 tisíc lidí. 

 ZLÍNSKÝ KRAJ Přesně deset minut před dnešní šestou hodinou večerní se ve Štípě rozezní zvon v kostele Narození Panny 
Marie. Oznámí začátek mezinárodního festivalu Noc kostelů, který se koná už popáté. "Lidé se mohou zblízka podívat na 
varhany, vystoupat do věže k hodinovému strojku i ke zvonu," uvedla Jitka Březinová ze štípské fary. 



Program si každý kostel připravuje sám, rozdílné jsou i začátky akce. Jisté však je, že se zájemci dostanou i do prostor, věží 
nebo krypt, které jsou běžně nepřístupné. Připravené jsou většinou koncerty, divadelní představení a komentované prohlídky. 
Například ve Štípě vystoupí děti za Základní umělecké školy Morava, Schola Štípa nebo Štípští varhaníci. "Poslední koncert začne 
půl hodiny před půlnocí a o půlnoci bude závěrečné požehnání," dodala Březinová. 

Jen ve Zlínském kraji se do festivalu zapojilo 81 kostelů a kaplí. Suverénně nejvíc jich je v Kroměříži, kde se otevře 14 různých 
objektů. Mezi nimi třeba i pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje na Slovanském náměstí, který původně vznikl jako 
památník padlých po druhé světové válce. 

Tradice pochází z Rakouska a má lidem představit a přiblížit bohatství křesťanské víry. Zaměřená však není výhradně na věřící, 
ale naopak na širokou ateistickou veřejnost, kterou láká také na výtvarné a architektonické poklady křesťanských kostelů. 
Zároveň zdůrazňuje společné body všech křesťanských církví a většina kostelů navíc připravila i speciální programy pro děti. 

Zatímco třeba ve Štípě mají k dispozici různé dílničky, na Velehradě bude i dětská mše nebo speciální dětské prohlídky baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. "Celý program je uzpůsobený tak, aby mohl zaujmout děti i rodiče. Zpívat 
bude dětská schola, ale i hudební skupina Velblue nebo dechové kvarteto," nastínil František Ingr z Velehradu. V loňském roce 
přilákala Noc kostelů v celé zemi více než 400 tisíc návštěvníků. 

 Otevřené kostely 

Okres Zlín 

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 

Otrokovice, kostel sv. Michaela, 

kostel sv. Vojtěcha 

Pozlovice, kostel sv. Martina 

Slavičín, kostel sv. Vojtěcha 

Štípa, kostel Narození Panny Marie, 

starý gotický kostel 

Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího 

Vizovice, kostel sv. Vavřince, sborový 

dům ČCE 

Zádveřice-Raková, evangelický 

kostel 

Zlín – Jižní Svahy, kostel Panny 

Marie Pomocnice křesťanů 

Zlín-Malenovice, kostel sv. Mikuláše 

Zlín, kostel Českobratrské církve 

evangelické, kostel sv. Filipa a Jakuba 

Okres Vsetín 

Hošťálková, kostel Českobratrské 

církve evangelické 

Huslenky, evangelický kostel 

Jasenice, kaple sv. Cyrila a Metoděje 

Karolinka, kostel Panny Marie Karmelské 

Kelč, kostel sv. Kateřiny, 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 

Velké Karlovice, kostel Panny Marie 

Sněžné 

Vsetín, kostel Horního sboru Českobratrské 

církve evangelické, kostel 



Nanebevzetí Panny Marie 

Zašová, poutní kostel Navštívení 

Panny Marie 

  

Otevřené kostely 

Okres Kroměříž 

Holešov, Dům U svatého Martina 

s kaplí sv. Martina, kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, kostel u svaté 

Anny 

Hradisko u Kroměříže, kostel 

Všech svatých 

Hulín, kaple sv. Anny 

Chropyně, kostel sv. Jiljí 

Kroměříž, kaple Panny Marie – 

AG, kaple svatého Kříže, kaple svatého 

Vincence, kostel Českobratrské 

církve evangelické, kostel sv. 

Jana Křtitele, kostel sv. Mořice, 

pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, 

zámecká kaple svatého Šebestiána 

Kvasice, hřbitovní kostel Nanebevzetí 

Panny Marie 

Prusinovice, kostel Českobratrské 

církve evangelické, kostel sv. Kateřiny 

Alexandrijské 

Rajnochovice, kostel sv. Anny 

Rataje, kostel sv. Petra a Pavla 

Těšnovice, kostel svatého Petra 

a Pavla 

Záhlinice, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie 

Zlámanka, kostel sv. Jiří 

Zlobice, kostel sv. Cyrila a Metoděje 

Žeranovice, kostel svatého Vavřince 

Okres Uherské Hradiště 

Bánov, kostel sv. Martina 

Březolupy, kostel Nanebevzetí 

Panny Marie 

Kunovice, kostel svatého 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, klášterní kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, kostel Neposkvrněného 

početí P. Marie 

Velehrad, bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 

Poznámka: Výběr kostelů, celý přehled je 

na www.nockostelu.cz 

  

Foto: Štípa V kostele Narození Panny Marie na festivalu 
vystoupí děti ze ZUŠ Morava, Schola Štípa nebo Štípští 
varhaníci. 

Foto: Dalibor Glück, MAFRA 
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 Táborské Klokoty lákají na prohlídky kaplí a věží nebo přednášku Procházka Jeruzalémem 

 JIŽNÍ ČECHY Koncerty, komentované prohlídky, divadelní představení, ale i možnost nahlédnout do sakristií či klášterních 
zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele 
křesťanských chrámů. 

Po celé republice dnes večer začíná Noc kostelů. Připojují se i jihočeská města a vesnice. "Lidé se mohou v netradiční čas vydat 
do 111 jihočeských kostelů. Proti loňsku je to mírný nárůst. Jen v Budějovicích je jich 14. Dohromady se na akci podílí osm 
různých křesťanských církví," říká Štěpán Hadač z Biskupství českobudějovického. 

Upozorňuje na program v budějovickém kostele svaté Rodiny v ulici Karla IV., kde studenti místních gymnázií připravili několik 
vystoupení. Klášterní kostel Obětování Panny Marie rozezní od 19 hodin žesťová hudba. O hodinu později vystoupí Dyškanti a 
po nich katedrální sbor s orchestrem. Ve 22 hodin začíná komentovaná prohlídka s besedou. 

Odbitím zvonů v 18 hodin otevře své brány kostel Panny Marie Růžencové na Žižkově třídě v Budějovicích. Děti čeká tvořivá 
dílna v křesťanském rodinném centru, dospělé komentovaná prohlídka varhan, kostela a sakristie i noční barokní hudba. Před 
půlnocí si mohou poslední příchozí dát na posilněnou polévku. 

Za návštěvu stojí také kaple blahoslaveného Jana Pavla II. v prachatickém hospici, kde před časem získali papežovy ostatky. 
Kapka krve je uložená v horní části kříže v centrální části kaple. V 18.30 hodin vystoupí flétnové kvarteto. Až do 22 hodin bude 
ke zhlédnutí výstava velkoformátových fotografií. 

"V Táboře zase vytvořili cestu a navazující program mezi jednotlivými kostely. Může to být taková pouť po místech," upozornil 
Štěpán Hadač. 

Například kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech láká na prohlídky kaplí a věží nebo přednášku Procházka Jeruzalémem. 

Podrobné informace o jednotlivých kostelech a program jsou na www.nockostelu.cz. 

V kraji také pokračuje Festival muzejních nocí. Dnes připravilo hudební, taneční a divadelní program vodňanské muzeum. V 
Blatné si zase můžete upéct žitné placky a seznámit se s bylinkami. Zítra zve na noční program Husitské muzeum v Táboře. Od 
18 do 23 hodin zpřístupní zdarma Starou radnici, gotický sál i středověké sklepení. 

 Foto: Dnes večer můžete navštívit kapli blahoslaveného Jana Pavla II. v prachatickém hospici. 

Foto: V kostele Panny Marie Růžencové v Budějovicích čeká děti tvořivá dílna. 
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Koncerty, prohlídky, přednášky nebo opékání vuřtů si dnes večer užijí lidé, kteří se vydají na čtvrtý ročník Noci kostelů. Koná se 
v šestadvaceti církevních památkách v kraji, přičemž nejvíc na výběr budou mít ti, kteří vyrazí na Chebsko. 

 KARLOVARSKÝ KRAJ Téměř tři desítky kostelů v Karlovarském kraji nechá dnes po západu slunce odemčené dveře. Na pátek 
24. května totiž letos připadla Noc kostelů, která se v České republice koná po čtvrté. 

Řada církevních památek neumožní lidem pouze noční prohlídky, ale chystá také doprovodný program. Největší výběr budou mít 
zájemci na Chebsku, kde se jim otevře 14 kostelů a po druhé také Chebský hrad. 

"Přístupné budou i některé části kostelů jako například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady, do kterých 
se lidé běžně nepodívají," uvedla Martina Kuželová, mluvčí chebské radnice. 

Jedním z takových unikátů je například střecha kostela svatého Mikuláše, jejíž návštěvu doporučuje farář Římskokatolické 
farnosti Cheb Petr Hruška. "Tento kostel je skvostem sám o sobě a podívat se pod jeho věže je velmi zajímavé. Už třeba proto, 
že z nich lidé uvidí noční Cheb. Jistě bych doporučil také návštěvu hradu a Františkánský klášter, který má v noci velké kouzlo," 
řekl farář, který se do tradiční akce také zapojí. 

Letos poprvé nezavřou na noc dveře kostela sv. Petra a Pavla organizátoři v Krajkové na Sokolovsku. Už od čtyř hodin 
odpoledne tam budou znít zvony a hudba, kterou vystřídají přednášky či promítání filmů. "Program jsme se snažili postavit tak, 
aby si vybral každý. Zajímavý jistě bude výstup do věže kostela, která nebyla nikdy přístupná. Nebo o tom alespoň nevím," řekla 
Alexandra Pokorná, jedna z organizátorek Noci kostelů v Krajkové. Součástí prohlídky věže bude také představení věžních hodin, 
které popíše znalec, jenž se o stroj stará. Slavnost v kostele zakončí kapela, jejíž vystoupení doprovodí decentní světelné efekty. 

Nováčkem, který se letos do Noci kostelů zapojil, je také nejdecký hrad, respektive jeho pozůstatek, tedy věž. Památka je 
součástí areálu děkanského farního kostela a slouží několik století jako zvonice. Návštěvníkům však běžně přístupná není, a to 
kvůli jejímu špatnému stavu. Zájemci o prohlídky se však mohou telefonicky objednat nebo počkat na některou ze zvláštních 
příležitostí, jakou je třeba právě Noc kostelů. 

"Lidé o prohlídky zájem mají. Pomáhá nám to v tom, abychom získali nějaké peníze na opravu. Pokud by se to podařilo, rádi 
bychom v budoucnu udělali v areálu také letní kino," prozradil pastorační asistent Jan Nevečeřal. 

Noc kostelů se koná v České republice od roku 2009 a předlohou jí byla vídeňská Lange Nacht der Kirchen, kterou uspořádali 
organizátoři o čtyři roky dříve. Během loňského ročníku nezamklo své dveře 1200 kostelů. Organizátoři v nich připravili lidem na 
sedm tisícovek programů. Jana Plechatá 

 PROGRAM 

Kam vyrazit na Noc 

kostelů 2013 

Okres Cheb 

Aš, kostel sv. Karla Boromejského 

Františkovy Lázně, evangelický 

kostel sv. Petra a Pavla 

Františkovy Lázně, Chrám svaté 

kněžny Olgy 

Hazlov, kostel Povýšení sv. Kříže 

Cheb, Evangelický kostel Pokoje 

Cheb, hradní kaple sv. Erharda a 

Uršuly 

Cheb, kaple sv. Jana - farní dům 

Cheb, kostel sv. Bartoloměje 

Cheb, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty 

Cheb, kostel sv. Václava 

Cheb, kostel Zvěstování Panny Marie 

Cheb, modlitebna Bratrské jednoty 

baptistů I 

Cheb, modlitebna CASD společenství 

Vinice 



Teplá - klášterní kostel Zvěstování 

Páně 

Okres Karlovy Vary 

Branišov u Toužimi, kaple sv. Blažeje 

Karlovy Vary-Stará Role, kostel 

Nanebevstoupení Páně 

Karlovy Vary, Ondřejská kaple, 

chrám sv. Ondřeje 

Nejdek, hradní věž - zvonice kostela 

sv. Martina 

Ostrov nad Ohří, kostel sv. Michaela 

Archanděla a Panny Marie Věrné 

Skoky u Žlutic, kostel Navštívení 

Panny Marie 

Údrč, kostel sv. Linharta 

Valeč, kostel Nejsvětější Trojice 

Okres Sokolov 

Chodov, kostel sv. Vavřince 

Krajková, kostel sv. Petra a Pavla 

Kynšperk nad Ohří, evangelický 

kostel Vykupitele 

Sokolov, kostel sv. Jakuba Staršího 

Více na www.nockostelu.cz 

  

»Program jsme se snažili postavit tak, aby si vybral každý. 
Zajímavý bude výstup do věže kostela, která nebyla nikdy 
přístupná. Alexandra Pokorná jedna z organizátorek v 
Krajkové 

  

Foto: Krajková Alexandra Pokorná, organizátorka Noci kostelů v Krajkové, v kostele sv. Petra a Pavla. 

Foto: Martin Stolař, MAFRA 
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PLZEŇ Skvost z druhé poloviny 15. století si budou moct už dnes prohlédnout zájemci v chrámu svatého Bartoloměje. Během 
Noci kostelů se otevře místní katedrální klenotnice. 

"Ještě nikdy otevřena nebyla," konstatuje plzeňský architekt Jan Soukup, který se historií svatého Bartoloměje zabývá 
dlouhodobě. Na vlastní oči klenotnici neviděl dosud ani plzeňský biskup František Radkovský. 

Klenotnice skrývá opravdový unikát, dodnes je vybavena původním gotickým nábytkem zhruba z roku 1460, který je nejstarší 
na našem území. V minulosti ukrývala bohoslužebné náčiní, roucha a do konce 18. století také poklad Plzeňské Madony. Nachází 
se tu tři malované truhly a jedna skříň, další je v Diecézním muzeu. "Je to největší soubor gotického nábytku v naší republice," 
říká Soukup. 



Klenotnici zřídil na konci 14. století řád německých rytířů. "Zajímavé je, že její klenba je druhotně použita ze starší sakristie. Ta 
byla rozebrána a klenba byla znovu složena o patro výš právě nad sakristií," přibližuje Soukup a dodává, že na konzolích klenby 
jsou tváře nepřátel řádu německých rytířů, kteří tehdy kostel spravovali. "Je tam tvář černocha, muslima, Litevce a divokého 
pohana z ruských pralesů," konstatuje Jan Soukup. 

Do klenotnice se bude chodit zvenčí katedrály, ze strany, na níž se nachází radnice. Jednotlivé skupinky mohou být maximálně 
patnáctičlenné, organizátoři proto doporučují vyzvednout si včas vstupenky. Prohlídky se uskuteční od 20.45 do 23.45 hodin. 

V plzeňské diecézi se během Noci kostelů otevře 120 kostelů a modliteben, zhruba pětina z nich je běžně nepřístupná. 

» Program na plzen.idnes.cz 
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 Církevní památky se připravují na čtvrtou Noc kostelů 

 Foto: Objevovat krásu křesťanských výtvarných a architektonických skvostů se dnes večer vypraví ti, kteří se zúčastní Noci 
kostelů v Karlovarském kraji. Do čtvrtého ročníku akce se letos přihlásilo šestadvacet církevních památek regionu. Organizátoři 
chystají noční prohlídky i doprovodné akce. (ple) » Více čtěte na straně B3 Východ Měsíce nad chebským kostelem sv. Mikuláše 

Foto: Martin Stolař, MAFRA 
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 Kostelní věže lákají 

 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. Už dnes se 
v Ostravě rozezní zvony a zahájí tak letošní Noc kostelů. Chrámy budou pro návštěvníky otevřeny až do půlnoci. 

Letošní novinkou jsou sběratelské kartičky. 

"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. 

Noc kostelů myslí také 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 prohlížejí a 
často se zastavují k modlitbě." 

  
Komentované prohlídky kostelů jsou zdarma 
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 Zlín – Zlínské kostely se opět připojily k projektu Otevřené brány. Farní kostel svatých Filipa a Jakuba, poutní kostel ve Štípě, 
moderní evangelický kostel a také gotický kostelík v Tečovicích nabízí od května do září komentované prohlídky, které 
návštěvníkům tyto památky přiblíží. 

Barokní kostel ve Štípě je přístupný denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, římskokatolický kostel ve Zlíně denně od 10 do 12 
a od 13 do 17 hodin. Gotický kostel v Tečovicích, nejstarší na Zlínsku, je otevřen v sobotu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v 
neděli od 13 do 17 hodin, ve stejném čase je přístupný i zlínský evangelický kostel od architekta Vladimíra Karfíka. V 
evangelickém kostele si můžete prohlédnout výstavu výtvarníka Daniela Balabána. Vstupné na prohlídky se neplatí. 

Speciální program zlínské chrámy připravily na Noc kostelů, která se uskuteční 24. května. Více na www.nockostelu.cz. 

  
Za soumraku na památky: je tu Noc kostelů, otevřou se i muzea 
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 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, páteční Noc kostelů otevře večer 
brány památek včetně těch, do nichž se jindy veřejnost nedostane. 

 "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. 
Muzejní noc: sen, z něhož se nebudete chtít probudit 

  



V přerovském Muzeu Komenského patří pátek pro změnu Muzejní noci. "Letos jsme ji propojili s naším hlavním výstavním 
projektem Meopta 80 o historii optického průmyslu v Přerově. Návštěvníci večer projdou zámkem a zhlédnou například techniku 
vyvolávání fotografií nebo reklamní snímky Meopty z minulosti," popsal ředitel muzea Radim Himmler. 

 O týden později - 31. května - pak pořádá Muzejní noc olomoucké Muzeum umění. Průběh večera bude vycházet především z 
aktuální výstavy Jana Švankmajera Možnosti dialogu, od 19 hodin se například rodiny s dětmi mohou účastnit speciálního 
programu s názvem Sním, či bdím? 

 "Nerada bych prozrazovala, co na děti i dospělé čeká, ale naznačím, že budeme čerpat ze Švankmajerovy surrealistické estetiky 
a že z naší Muzejní noci budou návštěvníci odcházet jako ve snách," uvedla lektorka Michaela Johnová Čapková a dodala: "Můžu 
slíbit, že to bude dobrodružství, místy téměř magické, ale taky veselé a někdy lehce morbidní. Zkrátka jako ve snu, z něhož se 
už nikdy nebudete chtít probudit."  

Do kostela večer? Brány dnes budou otevřené 
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 Lidé si v rámci Noci kostelů mohou prohlédnout církevní památky za svitu lamp a svíček. Součástí bude i doprovodný program 
pro děti 

 Olomoucký kraj – Otevřít kostel netradičním způsobem, a to i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli, se chystají dnes večer na 
mnoha místech Olomouckého kraje. Koná se totiž celorepubliková Noc kostelů. V kraji se do akce zapojí osm církví, které 
zpřístupní celkem devadesát osm kostelů, kaplí a modliteben. 

 Největší zvon na Moravě 

 "Jen v samotné Olomouci zpřístupníme celkem dvacet objektů. V katedrále svatého Václava na Václavském náměstí začne 
program už v 16 hodin a nabídne akce pro menší děti, letos inspirované svatým Cyrilem a Metodějem. Večer pořádáme varhanní 
koncerty ve 20.20 a 22.45 a také zpěvy východní liturgie," uvedl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Po celý večer 
bude možné si prohlédnout největší zvon Moravy nebo výstavu liturgických oděvů a také fotoprojekci grafik s portréty i motivy 
ze života a díla svatého Cyrila a Metoděje. 

K akci se letos poprvé připojí i Muzeum umění Olomouc, noční návštěvníci tak mohou od 18 do 22 hodin spojit návštěvu 
katedrály svatého Václava s bezplatnou prohlídkou sousedního Arcidiecézního muzea Olomouc, včetně nové výstavy zaměřené 
na životy svatého Cyrila a Metoděje. 

"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 jim bude rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben," 
poznamenal mluvčí. 

 Prohlídka kostela při svíčkách 

 Také hrad Šternberk u této příležitosti připravuje speciální komentované prohlídky hradní kaple a hudební vystoupení. "Navštívit 
můžete i farní chrám Zvěstování Panny Marie, kapli Státního hradu Šternberk, modlitebnu evangelické církve U Horní brány a 
kapli svaté Anežky v klášteře sester klarisek – kapucínek. Připraven je program pro děti i dospělé, koncerty, písařská dílna, 
prohlídka varhan s komentářem," informovala mluvčí šternberské radnice Irena Černocká. 

V okrese Prostějov mohou návštěvníci zamířit do jednadvaceti kostelů, kaplí či modliteben. "Samotný Prostějov nabídne deset 
otevřených objektů. V kostele Povýšení svatého Kříže zahájí v 18 hodin Noc kostelů primátor Miroslav Pišťák, následovat bude 
mše svatá, prohlídka s průvodkyněmi a s praktickou ukázkou hry na varhany. Chybět nebude kytarový koncert či noční 
prohlídka při svíčkách," popsal program Gračka. 

 Teologické vtipy a židovské písně 

 Pozadu nezůstane ani Přerovsko. "V kostele svatého Vavřince se návštěvníci mohou těšit na vystoupení dětí z místní mateřské 
školy, přednášku o historii kostela nebo teologické vtipy s výkladem přerovského faráře P. Hofírka hodinu před půlnocí. 



Katolická církev dále otevře kapli svatého Jiří na Horním náměstí, kostel svatého Michala na Šířavě a kostel Marie Magdalény v 
Předmostí," pokračoval Jiří Gračka. 

Celkem osmnáct kostelů a kaplí se otevře na Šumpersku. Program v šumperském kostele svatého Jana Křtitele zahájí v 17.50 
slavnostní zvonění a po něm mše svatá. Od 19 hodin bude připravený dobrodružný program pro děti a ve 20.30 začíná koncert 
židovských písní v podání místní skupiny Avonotaj, po němž následuje prohlídka varhan s výkladem. Podrobný program najdou 
zájemci na webových stránkách www.nockostelu.cz. 

 OLOMOUCKO 

 

Olomouc, Arcidiecézní muzeum 

 18 – 22 hodin, prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc 
včetně nové výstavy Mezi Východem a Západem – Svatí 
Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Přístupný bude i 
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka 

 Olomouc – Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje 

 18 – 23 hodin, pásmo četby z literárního díla soluňských 
bratří ve staroslověnštině a češtině doprovázené 
staroslověnskými zpěvy a hudbou, cyrilometodějská hra 
pro děti, noční modlitba 

 Ústín, kaple svatého Jana a Pavla 

 17 – 20 hodin, ukázka techniky hry na varhany, výstava 
fotografií kaple a obce Ústín, soutěž v malování, koncert 
sboru Schola Těšetice 

 Senice na Hané, kostel svaté Máří Magdalény 

 17 – 21.35, výstava a ukázky dřevořezby i malování 
obrazů, zpřístupnění kaple svatého Josefa u sokolského 
hřiště, ochutnávka mešního vína na faře, výstup na 
kostelní věž, noční prohlídka kostela 

 Jívová, kostel svatého Bartoloměje 

 18 – 21.45, výstava kreseb v kapli kostela svatého 
Bartoloměje, koncert MTZ Brno, koncert Jívovského 
smíšeného pěveckého sboru, jazzový a meditační koncert 
PROSTĚJOVSKO 

 Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže 

 od 18 hodin komentované prohlídky věže s průvodcem, v 
19.40 kytarový koncert Non Mesure, ve 22 hodin velká 
noční prohlídka kostela při svíčkách 

 Prostějov, Husův sbor 

 v 18 hodin husitský chorál, v 18.15 představení pro děti, 
poté vystoupení klauna, ve 22 hodin Jam Session – 
vystoupení husitských bojovníků s ochutnávkou mešního 
vína 

 Kostelec na Hané, kostel svatého Jakuba staršího 

 v 19 hodin prohlídka kostelní věže, ve 21.15 letní kino – 
venkovní promítání dokumentu o svatém Cyrilu a 
Metodějovi 

 Suchdol-Jednov, kostel Navštívení Panny Marie 

 v 19.30 komentovaná prohlídka kostela a výstava 
liturgických předmětů a ornátů, ve 21 hodin ochutnávka 
mešních vín 

 Otaslavice, kostel svatého Michaela archanděla 

 ve 21 a 23 hodin komentovaná prohlídka bohoslužebných 
předmětů, ve 20.30 a 22.30 prohlídka varhan a zvonů 
PŘEROVSKO 

 Přerov, kaple svatého Jiří 

  

ve 20 hodin možnost soukromé prohlídky, ve 20.30 a 
21.15 vyprávění Zdeňky Molinové o kapli 

 Přerov, kostel Českobratrské církve evangelické 

 v 18 hodin vystoupení olomouckého mima Václava 
Dostála, v 18.30 křesťanské songy, ve 20 hodin koncert 
Add Gospel Přerov, ve 21.15 prohlídka kostela s průvodci, 
ve 22 hodin pěvecký sbor Vokál, ve 23 hodin promítání 
filmů mladých přerovských evangelíků 

 Lipník nad Bečvou, synagoga 

 v 19 hodin projekce filmu Židovský Lipník (režie Jonáš 
Vacek) 

 Horní Moštěnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 v 19 hodin vystoupení chrámového sboru, výklad o historii 
kostela, možnost prohlídky s průvodci, projekce fotografií z 
oprav kostela 

 Hranice, kostel Stětí svatého Jana Křtitele 

 v 18 hodin Májová pobožnost, program pro děti v boční 
kapli, prohlídka věže, vystoupení pěveckého a chrámového 
sboru JESENICKO A ŠUMPERSKO 

 Česká Ves, kostel svatého Josefa 



 v 16 hodin S kolem kolem kostela – cyklistická soutěž pro 
děti a dospělé, Kostelart – výtvarné tvoření, farní kavárna 
s dětským koutkem, komentovaná prohlídka kostela, 
výstava liturgických předmětů a oděvů, výstup na věž 

 Jeseník, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 V 18.15 koncert chrámového sboru Laudate Dominum, 
odborný výklad o historii kostela a hudební tečka – trubka 
s doprovodem varhan 

 Šumperk, kostel svatého Jana Křtitele 

 v 19 hodin prohlídka kostela, výstup na kostelní věž, 
výstava ornátů a bohoslužebných předmětů a dobrodružná 
cesta kostelem pro děti 

 Moravičany, kostel svatého Jiří 

v 19.15 prohlídka věže – Cesta ke zvonům, prohlídka 
historického hodinového stroje ve věži kostela 

 Zábřeh, kostel svatého Bartoloměje 

 ve 23.30 Půlnoc v kostele s varhanní hudbou, noční 
pohled na město Zábřeh z věže kostela, během večera 
zdobení palonínských svící 
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Po mši v kostele zahraje kytarista Štěpán Rak 
 
Zdroj: Orlický deník 
Datum vydání: 24. 5. 2013 
Odkaz: http://orlicky.denik.cz/ 
Číslo: 120 
Strana: 3 
Autor: miš 
Rubrika: Orlicko 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

 Králíky – Večer plný kulturních a duchovních zážitků slibuje dnešní Noc kostelů na Králicku. V 17 hodin se otevře klášter na 
Hedeči i kostel sv. Michaela, archanděla v Králíkách. 

V klášteře budou znít v průběhu večera zvony i slova modlitby. Návštěvníci budou mít možnost prohlídky "od půdy po sklep", 
prohlédnou si pokoje po sestrách, kněžské pokoje, sakristii i klášterní kuchyň, uskuteční se i ukázka oblečení pro kněze a 
ministranty. Zdarma bude možné nahlédnout do ambitů i památníku obětem internace. 

Farní kostel v Králíkách nabídne mši nebo komentovanou prohlídku kostela. Hned po mši svaté tam od 19 hodin vystoupí známý 
kytarista Štěpán Rak se svým programem, v němž zazní i duchovní hudba dávných mistrů a jeho Píseň pro biblického krále 
Davida. 

Koncert má být i připomínkou dvou významných duchovních výročí – prvního českého vydání Bible Kralické a příchodu Cyrila a 
Metoděje. "Koncert dělám bez nároku na honorář jako svůj příspěvek k této celostátní krásné a potřebné akci," dodávána svých 
webových stránkách Štěpán Rak. 

  
Zažijte noc v kostele. Chybět nebude ani hudební doprovod 
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 Holice – Již dnes se uskuteční koncert žáků Základní školy umělecké Holice, který je součástí akce nazvané Noc kostelů 2013. 

Koncert se bude konat v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostřetíně. Vystoupení bude zahájeno od 18 hodin. 

Ten samý den se uskuteční také v kostele svatého Gotharda ve Vysokém Chvojně další koncert, a to v podání učitelů Základní 
umělecké školy Holice. Začátek bude ve 20.30 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na skladby známých autorů, jako jsou Johann 
Sebastian Bach, Antonín Dvořák, Jules Massenet, Miloslav Gajdoš, Ennio Morricone a řada dalších. 



V Pardubicích se Noc kostelů uskuteční v kostele svatého Bartoloměje. Promítat se zde bude dokument o archeologickém 
průzkumu hrobky Pernštejnů, zazní přednáška o historii chrámu a v závěru i "ticho jako v kostele". 

Noc kostelů se koná tradičně již několik let a stejně, jako tomu bylo v předchozích letech, se stane příležitostí pozvat co nejširší 
veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, 
umění nebo zážitku. 

  
 Kostely dneska večer ožijí. Otevřou se nejen ty v Písku a Milevsku 
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 Písecko – Hudba, prohlídka kostela a další program čekají dnes na zájemce, kteří se zúčastní Noci kostelů, celorepublikové 
akce, díky které mohou návštěvníci nahlédnout i do běžně nepřístupných míst. Na Písecku se celkem otevře dvanáct staveb z 
Písku, Milevska, Protivína, ale i Kovářova či Chyšek. 

"Chceme lidem, kteří jinak do kostela nepřijdou, nabídnout možnost se do něj podívat," vysvětlil představený milevského 
kláštera Řehoř Jiří Žáček, proč se do akce zapojili. Písek – Dnes v době od 18 do 21 hodin se otevře římskokatolická farnost 
děkanský kostel Narození Panny Marie na Bakalářích a kostel sv. Václava na Václavském náměstí. V děkanském kostele bude 
mimo jiné příležitost vidět na pilířích mezilodních arkád dochované nástěnné malby, z nichž nejstarší jsou datovány kolem roku 
1270. 

Milevsko – Klášterní bazilika Navštívení Panny Marie nabídne od 18.40 hodin hudební program, po kterém bude následovat 
prohlídka chrámu s výkladem Pavla Břicháčka. 

Kovářov – Kostel Všech svatých v Kovářově zahájí akci Noc kostelů v 19.40 hodin hudebním programem, na který naváže 
povídání o historii kostela a jeho prohlídka. Zájemci si také budou moci prohlédnout věž kostela. Řehoř Jiří Žáček, který se stará 
i o farnost v Kovářově, odhaduje, že do kovářovského kostela přijdou dnes večer dvě až tři. desítky lidí. 

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1200 staveb. Vstupné do kostelů je dobrovolné. 

 Seznam kostelů Chyšky, kostel sv. Prokopa Kostelec, kostel Narození Panny Marie Kovářov, kostel Všech svatých Milevsko, 
bazilika Navštívení Panny Marie 

 Milevsko, kostel CČSH Mirovice, Husův sbor Písek, evangelický kostel Písek, kostel Narození Panny Marie Písek, kostel Povýšení 
sv. Kříže Písek, kostel sv. Václava Protivín, kostel sv. Alžběty Slabčice, kostel sv. Josefa Zdroj: nockostelu.cz, milevskosklaster.cz 

  
Při Noci kostelů se otevře i klenotnice katedrály svatého Bartoloměje 
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 Klenotnice katedrály svatého Bartoloměje v Plzni bude mimořádně otevřena pro veřejnost při tradiční Noci kostelů, která se 
koná tento pátek. Návštěvníci uvidí ojedinělý gotický nábytek. V minulosti místnost skrývala i bohoslužebné náčiní, roucha a do 
konce 18. století i poklad Plzeňské Madony. 

 Noc kostelů je tradiční akce, při níž se v neobvyklém nočním čase otevírají veřejnosti kostely a modlitebny. Jen v Plzeňském 
kraji se do akce zapojí více než devadesát svatostánků. 



 Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, hudební a taneční vystoupení, komentované prohlídky, výstavy, programy pro děti a 
řadu dalších zajímavostí, včetně otevření obvykle nepřístupných prostor. 

 Kostel a hřbitov U Všech svatých v Plzni na Roudné. 

 "V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni bude již v pátek odpoledne otevřena pro veřejnost velice zajímavá půda kostela, která 
nese ještě středověké prvky. Večer se poprvé zpřístupní prostor klenotnice nad sakristií, která je dodnes vybavena unikátním 
gotickým nábytkem," říká mluvčí Biskupství plzeňského Alena Ouředníková. 

 Protože bude o prohlídky klenotnice pravděpodobně velký zájem a skupinky budou omezené, doporučují organizátoři, aby si 
zájemci včas vyzvedávali vstupenky. 

 Mnohé svatostánky chystají pro návštěvníky pestrý program. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni 
nabídne poutníkům mimo jiné posezení a osvěžení v čajovně v sakristii, workshop a komentované prohlídky. 

 Kostel Všech Svatých na Roudné zase láká na prohlídku kostela i přilehlého hřbitova s odborným výkladem. U kostelů v Plzni 
bude sedmnáct skrytých pokladů 

 Meditační zahrada s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho v Plzni-Doudlevcích, která bude výjimečně přes noc osvětlená, zve od půl 
desáté na večerní procházku. 

 Děti mohou od pátku až do neděle pátrat po skrytých pokladech v poutnických schránkách u sedmnácti kostelů v Plzni. 

 Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině připravil program ve farní zahradě a patnáct minut před 23. hodinou tu 
začne noční putování s loučemi po hřbitově. "Provedeme vás po hrobech významných osobností pohřbených na dýšinském 
hřbitově," slibují organizátoři. 

 Klatovské katakomby. 

 V Klatovech se kromě kostela Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce otevřou veřejnosti i zdejší katakomby. 

 Vytrvalci Noci kostelů, kteří navštíví během akce více jak deset kostelů, získají Certifikát poutníka. Poutníci si také mohou 
odnést tématické pexeso, exkluzivní pohlednice a pamětní razítka. Seznam kostelů, které se akce účastní, a jejich program 
najdete na webu Noci kostelů . 

 Zároveň s Nocí kostelů se letos koná i Muzejní noc. Program připravilo Západočeské muzeum, Národopisné muzeum Plzeňska, 
Muzeum loutek, ale také Západočeská galerie v Plzni a Galerie města Plzně. 

 Noční návštěvníky také přivítá Plzeňské historické podzemí či Pivovarské muzeum. Připraveny jsou i prohlídky Plzeňského 
Prazdroje. Pro účastníky muzejní noci bude od 18 hodin do páteční půlnoci městská hromadná doprava v Plzni zdarma. Program 
Muzejní noci najdete zde . 

  
Noc kostelů otevře klenotnici katedrály 
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 Plzeň – Klenotnice katedrály svatého Bartoloměje, skvost, který je běžně nepřístupný, bude dnes mimořádně otevřena v rámci 
tradiční Noci kostelů. Místnost po staletí sloužila pro uchování bohoslužebného náčiní a rouch a do konce 18. století i pokladu 
Plzeňské Madony. 

"Zákulisní prostory katedrály budou zpřístupněny od 20:45 do 23:45 hodin," upřesnila mluvčí Biskupství plzeňského Alena 
Ouředníková. 

Během Noci kostelů se návštěvníkům otevírají běžně nepřístupná místa v kostelech a modlitebnách. Letošní ročník se nese v 
duchu citátu z knihy Žalmů: "Potom už nebude den ani noc, ale v čase večer bude světlo". 



Návštěvníci se mohou těšit na atraktivní koncerty, hudební a taneční vystoupení, komentované prohlídky, výstavy, programy pro 
děti a řadu zajímavostí. "V katedrále sv. Bartoloměje bude už odpoledne otevřena půda kostela, která nese středověké prvky," 
láká Ouředníková. 

Novinkou v Plzni bude Pexeso pro děti, na kterém se bude prezentovat 32 kostelů. 

Pro vytrvalce, kteří navštíví během Noci kostelů minimálně deset kostelů, organizátoři připravili certifikát poutníka. "U sedmnácti 
kostelů v Plzni budou poutnické schránky a až do neděle mohou děti hledat skryté poklady," vysvětlila Ouředníková. 

Letos se přihlásilo 120 kostelů a modliteben. Plzeňský kraj zastupuje 92 církevních památek, 26 je z Karlovarského kraje a 2 ze 
středních Čech. 

 Noc kostelů 

 - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:00 až 23:10 hodin Čajovna u bratří františkánů, 

- kostel sv. Martina a Prokopa, 19:30 hodin Vyrob si svou svíci 

- kostel sv. Jiří, 22:00 hodin Harfa a poezie u sv. Jiří, koncert J. Vyšaty doprovázený poezií Martiny Houskové, 

- kostel Všech svatých, 18:45 až 20:00 hodin komentovaná prohlídka kostela a hřbitova, 

- kostel sv. Petra a Pavla, Litice, 19:00 hodin výstup na věž. 

  
24. května bude Noc kostelů 
 
Zdroj: Praha 10 
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 Posláním Noci kostelů je pozvání ke společnému setkání a k objevování krás sakrálních výtvarných a architektonických děl 
minulosti. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, otevření běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit 
co nejširší veřejnost. V kulturním programu nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní 
představení, bude i 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. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla v roce 2005 ve Vídni. V roce 2012 se konala také v Německu, 
Estonsku a Nizozemsku. Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a programy pro všechny návštěvníky zdarma. 

 V PRAZE 10 SE LETOS DO NOCI KOSTELŮ ZAPOJILY: 

- kostel Bét-el, Vilová 26, Strašnice 

- kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Strašnice 

- modlitebna sboru Církve bratrské, Rubensova, Strašnice 

- Husův sbor, Moskevská 34/967, Vršovice 

- modlitebna Československé církve evangelické v Tulské ul. 1 

- kostel sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha 

ZDROJ: NOCKOSTELŮ.CZ 

  



Noc kostelů v litoměřické diecézi 
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 K mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů, který se bude konat v pátek 24. května od večerních hodin do půlnoci, 
se i letos připojí litoměřická diecéze. Jeho smyslem je představit křesťanství srozumitelnou formou pro veřejnost a kostely jako 
důležitou součást společenského života obce či města. Pro veřejnost budou zdarma zpřístupněny téměř dvě stovky církevních 
objektů, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, z nich je 142 kostelů a kaplí katolické církve. Návštěvníci se mohou 
těšit na zajímavé doprovodné programy. 

 Mutace - Právo - region Čechy 

  
Noc kostelů zve k návštěvě památek a kulturních programů 
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 Více než 130 kostelů a kaplí ze všech okresů celého Moravskoslezského kraje se přihlásilo k celostátní akci Noc kostelů, která se 
uskuteční dnes večer. Všechny přihlášené objekty svým návštěvníkem přinesou nejenom možnost prohlídky, ale například i 
hudební produkce, přednášky, projekce filmů či třeba tvůrčí dílny pro děti. 

Kostely Moravskoslezského kraje se Noci kostelů zúčastní už čtvrtým rokem. Novinkou letošního ročníku jsou tzv. sběratelské 
kartičky, které budou pro návštěvníky připraveny v otevřených kostelích, kaplích a modlitebnách. Na každé kartičce je zobrazen 
daný objekt, součástí je i věta charakterizující toto místo. 

"Účastníci, kteří získají alespoň 7 těchto kartiček, mohou na Biskupství ostravsko-opavském získat sběratelské album, kde si tyto 
kartičky uloží. Kolekci kartiček mohou sběratelé nadále rozšiřovat, je možné je v daných kostelích získávat i během roku a počítá 
se s jejich využitím při dalších ročnících Noci kostelů," uvedlo biskupství. 

S další novinkou přišli pořadatelé na česko-polské hranici, kde společně uspořádají běh zástupců všech zúčastněných církví mezi 
deseti kostely v Českém Těšíně a v sousedním Cieszyně. Běh bude zahájen v 18.15 h u dominantního kostela Ježíšova v 
Cieszynie a ukončení běhu se předpokládá kolem 20.55 h u kostela Slezské církve evangelické v Českém Těšíně. Součástí běhu 
bude zastávka u každého z deseti zapojených kostelů spojená s modlitbou za město. 

Program Noci kostelů najdou zájemci na www.nockostelu.cz. 

 Mutace - Právo - severní Morava a Slezsko 

  
Večer se otevírají i moravské chrámy 
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 Jen v Brně můžete dnes navštívit dvaačtyřicet kostelů a mnoho dalších v jiných místech. V rámci letošní Noci kostelů určitě láká 
komentovaná prohlídka interiéru Lichtenštejnské hrobky a freskové výzdoby kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna od 
20 hodin. 

Mnohde se rozhodli zpřístupnit místa, která jinak zůstávají uzavřená, například věže. Lidé tak vystoupají například na 96 metrů 
vysokou věž kostela svatého Jakuba, která je dominantou Brna. Schodiště ve tvaru dvojité šroubovice vede až ke zvonům. 

V Třebíči je atrakcí pohled z věže kostela sv. Martina. V celé brněnské diecézi bude v noci otevřeno 92 kostelů, podrobnosti 
najdete na webu Nockostelu.cz. 

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 kostelech, modlitebnách a kteří jsou zvědaví na mnoho věcí. Někdo na 
architekturu, někdo na výtvarné umění, většina z nich ale má i tu zvědavost, co vlastně dělají ti lidé v kostelech, jak to tam 
vypadá," uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

 Mutace - Právo - jižní Morava - Vysočina 

  
Přerovské kostely nabídnou bohatý noční program 
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 Přerov – Mše, koncerty, přednášky nebo speciální vyzvánění zvonů. Takový program nabídne v pátek večer celkem šest 
přerovských kostelů během letošní Noci kostelů. Do té se zapojí přes dvacet církevních míst v okrese Přerov, například v 
Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Horní Moštěnici, Drahotuších, Černotíně, Skaličce, Hustopečích nad Bečvou, Jindřichově, 
Paršovicích či Partutovicích. 

V Přerově mohou lidé navštívit šest kostelů čtyř církví, kde je pro ně připraven program většinou až do půlnoční hodiny. 
Mimořádně zpřístupněná bude kaple sv. Jiří na Horním náměstí, která však bude mít otevřeno jen do dvaadvacáté hodiny. 
Návštěvníci si zde mohou poslechnout přednášky a navštívit všechna její zákoutí. Kostel sv. Vavřince v Kratochvílově ulici hostí 
ve svém programu hudební vystoupení dětí z Církevní mateřské školky i dětské scholy Boží Bang. Pro zájemce budou připraveny 
také teologické vtipy s výkladem, které bude vyprávět farář římskokatolické církve Pavel Hofírek. Četbu evangelia, meditativní 
slovo nebo kostelní hudbu v podání dětské scholy uslyší návštěvníci kostela Máří Magdalény v Předmostí. 

Odlišný program nabídne kostel Českobratrské církve evangelické, který navštíví například olomoucký mim Václav Dostál. 
Vrcholem pak bude vystoupení přerovské skupiny ADD Gospel, které začne ve 20 hodin. 

Zajímavý program je připraven rovněž v kostele sv. Michala na Šířavě, kde zahraje ve 21 hodin netradiční kvarteto duchovní 
písně na varhany a žestě. Ve Sboru Jana Blahoslava vystoupí Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody a další hudební tělesa. I zde 
se představí uskupení ADD Gospel, konkrétně o půl desáté večerní. Kompletní program Noci kostelů se nachází na internetové 
stránce www.nockostelu.cz. 

  
 
Noc kostelů otevře i nepřístupné krypty 
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 Již počtvrté se v noci otvírají kostely, aby nabídly návštěvníkům vstupy do běžně nepřístupných prostor, do krypt a sakristií, na 
věže a ke zvonům, a také komentované prohlídky, koncerty, divadla, výstavy, hry pro děti a také pohled do života jednotlivých 
církví. Letos máte možnost v pátek 24. května od 18 do 24 hodin navštívit v Olomouci 20 kostelů, kaplí a modliteben. Letošní 
Noc kostelů kromě jiného nabídne seznámení s osobnostmi sv. Cyrila a Metoděje a s jejich významem pro náš národ a naši 
kulturu. 

Noc kostelů slavnostně zahájí v 18 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně biskup Josef Hrdlička. 

Již od 16 hodin začne u katedrály sv. Václava program pro děti. Celý večer a část noci pak budou probíhat desítky nejrůznějších 
programů pro malé i velké. Podrobné informace na www.nockostelu.cz. 

 ZAPOJENÉ KOSTELY 

 Kostel sv. Kateřiny, Kateřinská ulice Modlitebna Bratrské jednoty baptistů, Blažejské nám. 9 Kostel sv. Michala, Žerotínovo 
náměstí Kaple sv. Jana Sarkandra, ulice Na Hradě Kaple Nejsvětější Trojice, ve sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí 
Kostel sv. Mořice, ulice 8. května Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie – dominikánský, Slovenská ulice Husův sbor, Ulice 
U Husova sboru Kostel P. Marie Sněžné, Denisova ul. 

Modlitebna Církve bratrské, Mariánská ulice Kaple Božího milosrdenství, Arcidiecézní charita Křížkovského ul. 

Katedrála sv. Václava, Dómské náměstí Kaple sv. Anny, Dómské náměstí Kostel Českobratrské církve evangelické, 
Husova/Blahoslavova ulice Pravoslavný chrám Sv. Gorazda, Gorazdovo náměstí Kostel P. Marie Pomocné – Nová Ulice, ulice I. 
P. Pavlova Kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc – Hejčín, Cyrilometodějské náměstí. 18:00 – slavnostní zahájení Noci kostelů 
2013 v Olomouci Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku, Sadové náměstí Biskupská kaple P. Marie v arcibiskupském 
paláci, Biskupské náměstí Modlitebna Apoštolské církve, U Podjezdu 50/12 

  
Noc kostelů prožijete už dnes 
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 RAKOVNICKO 

 V Rakovníku, v chrámu sv. Bartoloměje začíná Noc kostelů v 17. 30 hodin Mší svatou. Na ní naváže duchovní slovo pátera 
Vojtěcha Nováka. V 19.00 se můžete těšit na varhanní koncert, od 20 do 22.30 hodin pak na prohlídku varhan a kůru. Noc končí 
koncertem chrámového sboru ve 22.30 hodin. 

Kostel sv. Petra a Pavla v Jesenici otevře svou noc loutkovou pohádkou divadélka Před Branou z Rakovníka. O půl deváté bude 
koncertovat žesťový kvintet Classic Brass Quintet. Uslyšíte barokní i renezanční skladby i skladby modernějšího charakteru. 
Během večera můžete vystoupat po žebříku do věže kostela, a to až do 21 hodin. 

V Čisté, v kostele sv. Václava začíná loutková pohádka v podání rakovnického Divadélka Před Branou v 18.00 hodin. Po ní v 19 
hodin vystoupí mladí hudebníci z Čisté. Následuje koncert vokálně instrumentální skupiny Zebedeus z Klatov. Zpívá hlavně 
spirituály. Ve 21.30 se bude promítat dokumentární film Dokument Kimčongílie. Pokudbudehezky, film uvidítevparkuza kostelem 
jako v letním kině. Pokud ne, bude se promítat v kostele. Každý účastník projekce obdrží kupon na pivo nebo limonádu zdarma. 

Dnes se otevře také kaple Korunování Panny Marie na hradě Křivoklátě. Konec letošní Noci kostelů ohlásí zvony a to ve 23 
hodin. 

 
 
 
 



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

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

 Foto: SVATOSTÁNEK. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 

Foto: Deník/Martin Nevyjel 

Pozdrav Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského 
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 Vážení návštěvníci, vítám Vás v našich i Vašich kostelech. Možná Vás to uvítání překvapilo, ale je tomu tak. Toto kulturní a 
duchovní bohatství je společným dědictvím minulosti a bohatstvím celého národa, křesťanů i nekřesťanů, věřících i nevěřících. 
My, kteří tyto stavby užíváme k bohoslužbám, máme možnost vnímat jejich krásu a povznášející duchovní sílu při častých 
návštěvách. Pro Vás, kteří je nenavštěvujete tak často,jsme připravili tuto Noc kostelů, abychom Vám poskytli příležitost zakusit 
jejich bohatství. Nechte ho na sebe působit, nechte se jím povzbudit a potěšit. Nevadí, že jste tato místa navštívili už loni při 
Noci kostelů nebo při jiné příležitosti. Jejich krása se neokouká a jejich duchovní síla je stále svěží a působivá. Navíc na mnoha 
místech jsou k dispozici lidé, kteří Vám o nich poskytnou uměleckohistorické informace a podělí se s Vámi o zkušenost, jak v 
nich věřící čerpají duchovní sílu. Někde budete mít možnost poslechnout si i zpěv a varhanní hudbu, která se v kostelech 
provozuje a doplňuje bohatství těchto staveb. 

Přeji Vám hezký večer, hodně krásných dojmů a zážitků a vyprošuji Vám Boží požehnání. 

 Foto: František Radkovský. 

Foto: Archiv VLP 

O autorovi: římskokatolický biskup František Radkovský 

  
Na Noc kostelů dnes pozvou Dobrš i Strakonice 
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 Strakonicko – Noc kostelů se dnes bude konat na několika místech i na Strakonicku. Například ve Strakonicích v kostele sv. 
Markéty tuto akci předznamená v 17.30 hodin mše svatá. V19 hodin bude následovat koncertní vystoupení a v 19.30 bude 
program pokračovat přednáškou na téma kdo je svatý. Po dalším hudebním vystoupení se uskuteční přednáška o historii 
kostela. Večer zakončí ve 20.30 hodin čtení vybraných textů z bible. VDobrši připravili v čase od 18 do 21.30 hodin představení 
dvou památek – kostela Zvěstování Pany Marie a kaple sv. Jana a Pavla se zvonicí. V obou případech se mohou návštěvníci těšit 
na prohlídku s výkladem. Cílem Noci kostelů je nezávazně přiblížit co nejširšímu okruhu veřejnosti nejen křesťanství, ale i 
prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukázat na jejich kulturní hodnotu. 

 Foto: Kostel sv. Markéty ve Strakonicích. 

  
Muzea i kostely otevřou dnes večer své brány 
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 Prohlédnout si nepřístupná místa kostelů, ochutnat hostie na grilu nebo pozorovat Měsíc mohou lidé právě dnes večer. Začíná 
totiž Muzejní noc a současně i Noc kostelů. 

 Znojmo – Muzejní noc ve Znojmě nabídne pozorování planet, nejrůznější hudební lahůdky, dílny pro děti a strašidla v hradním 
podzemí. Lidé zamíří na hrad, do muzea nebo do Domu umění. Své brány otevřou dnes večer také kostely ve Znojmě i v 
regionu. Minoritský klášter, nádvoří muzea, hrad i Dům umění. Všechna tato místa se dnes večer otevřou ve Znojmě u 
příležitosti Muzejní noci. Letošní, devátý ročník spojuje téma Znojmo – město zeleně. 

"Děti v tradičních dílnách budou vyrábět předměty z přírodních materiálů. Věříme, že velkým lákadlem pro návštěvníky budou 
dětské soubory. Základní umělecká škola bude letos tradičně na hradě a nově také u Minoritů. Velký zájem bývá o pozorování s 
astronomickou společností," pozvala ředitelka Jihomoravského muzea Vladimíra Durajková. 

Loni akci navštívilo asi pět tisíc lidí. "Vše samozřejmě záleží na počasí. Doufáme, že počet návštěvníků bude obdobný. Trochu 
nás mrzí, že ve stejný den je i Noc kostelů, ale snad nás o návštěvníky nepřipraví," doufala ředitelka muzea. 

Program mají na starosti jednotliví pracovníci muzea. "Připravili jsme opět tradiční atrakce v hradním sklepení, které zaplní 
kostýmovaní studenti znojemského gymnázia a pedagogické školy," dodala Durajková. 

Také muzikální múzy se dostanou ke slovu. O hudební doprovod se postarají například Paroháči, Pěvecké sdružení Vítězslav 
Novák, klarinetový soubor Základní umělecké školy Znojmo a sbor Carmina Clara. 

Návštěvníky bude mezi muzejními budovami vozit zdarma turistický vláček. "Trasa začíná u Domu umění v sedm hodin večer a 
vláček bude jezdit dle zájmu. U Domu umění zahájí oslavnou salvu v sedm hodin večer znojemští ostrostřelci, kteří postupně 
navštíví každou historickou budovu," zakončila Durajková. Lidé si kromě muzejních budov budou moci prohlédnout také 
svatostánky ve Znojmě i v regionu. 

Bohatý program nabízí jako tradičně znojemský kostel sv. Mikuláše. Lidé mohou navštívit i kostely ve Vémyslicích nebo 
Hostěradicích. 

"Zájemcům přiblížím Hostěradice očima archeologa. V roce 2009 byla vesnice totiž v hledáčku odborníků. Zkoumali tamní 
germánské sídliště. Přiblížím také starší dobu bronzovou. Chybět nebude ani vystoupení skupiny historického šermu," přiblížila 
archeoložka Jihomoravského muzea ve Znojmě Alena Nejedlá. 

Tradiční Noc kostelů láká návštěvníky svou atmosférou. "Je to možnost, jak i nevěřícím lidem přiblížit křesťanství, církev a víru," 
popsala před časem myšlenku akce mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. 

kam dnes také zajít 



 MUZEJNÍ NOC: Minoritský klášter, Znojmo 19.00 – 23.00 obrazová prezentace o znojemských parcích 22.00 skupina histor. 
šermu Nádvoří muzea, Znojmo 17.00 – 22.00 skupina Paroháči Dům umění, Znojmo 19.00 – 23.00 Řezbářské umění 20.00 – 
20.45 Pěvecké sdružení Vítězslav Novák Znojemský hrad 19.00 – 20.00 Carmina Clara 20.30 Klarinetový soubor ZUŠ pod 
vedením Karla Fojtíka Předhradí 20.00 – 23.00 Pozorování oblohy 

 NOC KOSTELŮ: Kostel sv. Mikuláše, Znojmo 18.00 prohlídka kostela od 18.00 pečení hostií na ohni 19.00 prohlídka varhan 
Kostel sv. Jana Křtitele, Znojmo 18.00 – 22.30 prohlídka krypty Kostel sv. Václava, Louka 18.00 Nebeští trubači Evangelický 
kostel, Miroslav 16.00 – 17.00 Hry pro děti Kostel sv. Kunhuty, Hostěradice 18.00 – 23.00 Výstava liturgických předmětů, 
prohlídky kostela Kostel Narození Panny Marie, Vémyslice 18.00 – 2200 prohlídky kostela 


