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 Praha - Více než 1300 kostelů po celém Česku otevírá v pátek v noci své brány a odhaluje svá tajemství. Jedenáct církví zve v 
neobvyklou dobu dospělé i děti na koncerty, výstavy, divadlo nebo debaty v sakrálních prostorách. Jenom v Praze a 
Středočeském kraji bude během Noci kostelů otevřeno nejméně 233 svatostánků. 

 Noc kostelů je podle organizátorů pozváním pro každého, aby bez ostychu a zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl 
obdivovat duchovní a umělecké bohatství. Nepůjde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby. 
"Cílem je pozvat do kostela i ty, kteří tam normálně nechodí. Takovým tím navazovacím bodem je krása umění, architektury i 
hudby," řekl mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora. 

 "Tato akce přivádí nejen správce našich kostelů, aby otevírali kostely. Jde o to, aby se tato akce stávala určitým mostem, 
branou do společností, učí obě strany jistému dialogu, odbourává předsudky a vytváří nová přátelství," říká pražský arcibiskup 
Dominik Duka. 

 V Noci kostelů má Duka v plánu být v katedrále sv. Víta, ale chce také inkognito zavítat do dalších kostelů. Kromě pozdravení 
kardinála čeká na návštěvníky katedrály varhanní hudba, duchovní zamyšlení v chórové kapli, prezentace fotografií a divadelní 
představení Tři středověká komická mystéria. 

 Předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml vítá, že jednotlivé křesťanské církve Noc kostelů společně koordinují. "Jsem vděčen 
za jisté pokroky, kterých je směrem k ekumeničnosti akce u nás dosahováno a jsem rovněž vděčen tisícům těch, kdo připravují 
takovou prezentaci praktického života své víry," napsal Ruml. 

 V Praze akci zahájí podvečerní zvonění zvonů. Církve pro zájemce opět připravily tematické okruhy návštěv kostelů - trasu 
metrem, jižní okraj Prahy, noční kostely na kole, cestu po pražských varhanech, královskou cestu po kostelech, které míjel 
budoucí panovník, cestu za patronem sv. Václavem, nebo třeba ekumenickou trasu, která vede po devíti kostelech různých 
vyznání. 

 Cyklotrasa k nočním kostelům na kole je dlouhá 14 kilometrů a vede z Chodova přes Hostivař a Petrovice do Uhříněvsi. Na 
Chodově začíná i trasa po jižním okraji Prahy, která kopíruje trasu autobusu 165 a zavede zájemce na Šeberov, do Kunratic, do 
Modřan, nebo na Zbraslav. 

 Organizátoři varují, že pokud si vyberete absolvovat některou z připravených tras, je možné v jednom kostele zůstat maximálně 
30 minut, aby se návštěvníci v průběhu večera stihli vrátit na začátek trasy. 

 Geocaching a iKostel v mobilu 

 Během Noci kostelů budou zpřístupněny některé běžně nepřístupné části kostelů, třeba varhanní kůry, sakristie, věže, krypty 
nebo klášterní zahrady. Součástí akce budou také koncerty, výtvarné dílny, divadelní představení, vystoupení šermířů nebo 
geocaching. 

Od loňského roku je pro uživatele iPhonů a iPadů k dispozici zdarma dostupná aplikace iKostel, díky níž mohou návštěvníci 
poznávat krásu kostelů bez tištěné brožury. K Noci kostelů je připraveno také pexeso nebo magnetky. 

 Myšlenka pozvat kohokoli ve zvláštní dobu do kostela vznikla v Rakousku v roce 2005. Od té doby se projekt šíří po Evropě, 
během dnešní noci mohou kostely navštívit také lidé na Slovensku, nebo třeba v Estonsku. Na zahraniční stránky o Noci kostelů 
se podívejte zde. 

 Další informace a podrobný program hledejte na webu. 

 Podívejte se také na upoutávku na Noc kostelů: 

 
 
 



Začala Noc otevřených dveří českých kostelů 
 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Jolana VOLDÁNOVÁ 
Relace: Události 
Čas vysílání: 19:21:42 
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Hosté: Jiří SVOBODA 
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 Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka: 

Začala Noc otevřených dveří českých kostelů. Víc než 1 300 církevních chrámů a modliteben zve i ty, kteří běžně do kostela 
nechodí. Lidé se mají možnost podívat taky na místa, která jsou většinou uzavřená. Kolega Jiří Svoboda je teď například v 
evangelickém kostele U Jákoba žebříku v pražských Kobylisích. A já se zeptám, Jiří, jaký je konkrétní program Noci kostelů, 
nejen na tom tvém místě. 

 Jiří SVOBODA, redaktor ČT, Praha: 

Pražská Noc kostelů připravila několik tématických okruhů pro návštěvníky, například se můžu vydat na cestu po kostele 
metrem, na kole, anebo zvolit tématický okruh specielně nazvaný třeba Královská cesta, Ekumenická cesta. V každém případě 
se otevírají třeba i místa, která běžně dostupná nejsou, jako jsou věže, zákristie, krypty, či případně farní zahrady. No a 
připraven je i bohatý doprovodný program, jako vidíte za mými zády. Kostel U Jákoba žebříku těží z toho, že to je společná 
farnost českých, korejských a japonských farníků, takže právě teď zpívá sbor dětský českých, korejských a japonských dětí. 

Noc kostelů otevřela brány 
 
Zdroj: ČT 24 
Datum vydání: 25.5.2013 
Moderátor: Světlana WITOWSKÁ 
Relace: Polední události 
Čas vysílání: 12:11:19 
Rozsah: 00:01:46 
Hosté: Dominik DUKA, Josef PROKEŠ 
Pořadí: 10 
Oblast: Televize 

 Světlana WITOWSKÁ, moderátorka: 

Přes 3000 zvonů po celém Česku včera v podvečer ohlásilo začínající Noc kostelů. Svoje brány pak lidem otevřelo téměř 1400 
církevních institucí. Návštěvníkům připravili speciální program - od modliteb přes koncerty až po divadelní představení. Zájemci 
se navíc dostali do jindy nepřístupných míst. 

 redaktorka: 

Zvony ve svatovítské katedrále se rozezněly přesně v 18 hodin. Začala Noc kostelů. Akce, která zve v neobvyklou dobu dospělé i 
děti na kulturní program, rozjímání nebo debaty v sakrálních prostorách. Do nejvýznamnější pražské duchovní památky přišlo 
skoro 5500 lidí. Návštěvníky osobně přivítal kardinál Dominik Duka. 

 Dominik DUKA, kardinál; arcibiskup pražský: 

Já jsem nesmírně rád, nejenom, že přicházejí lidé,ale že i pracovníci církve, kteří se starají o kostely, pochopili, jak tato noc je 
důležitá. 

 návštěvník Chrámu sv. Víta: 

Já mám rád věže, zvonice, zvony, tak jsem se přišel podívat. Ne každý den se podaří dostat se sem do těchto míst. 

  



redaktorka: 

Společnou modlitbou za město a mládež začal program ve studentském kostele svaté rodiny v Českých Budějovicích. Spolu s 
přilehlým klášterem byl zavřený od roku 1968. Za jeho zdmi byl sklad státního archivu. Teď je v péči biskupství. Díky sbírce 
začíná ale postupně znovu ožívat. 

 Josef PROKEŠ, spirituál, Biskupské gymnázium: 

Máme za sebou první fázi, kdy se ten kostel propojil zpátky se školou, tak to bylo vždycky. 

 redaktorka: 

Letošní Noc kostelů kladla větší důraz na křesťanství a duchovní rovinu. Podle Pražského arcibiskupství byla pozváním pro 
každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké 
bohatství. 

Kostelní noc. Zvony, cesta po chrámech, kardinál Duka i děti 
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 Více než 1 300 kostelů po celém Česku otevřelo v pátek v noci své brány a poodhalilo svá zákoutí. Jedenáct církví pozvalo v 
neobvyklou dobu dospělé i děti na kulturní program, bdění, rozjímání nebo debaty v sakrálních prostorách. Jak Noc kostelů 
probíhala v hlavním městě České republiky Praze, zachytil pro MF DNES fotoreportér Tomáš Krist. 

 --- 

 Noc kostelů Praha a celá republika, pátek 24. května 2013 Katolíci i protestanti, několik křesťanských církví otevřelo večer a v 
noci své kostely a připravilo návštěvníkům různý, často i netradiční program. Myšlenka kostelní noci vznikla v Rakousku v roce 
2005. 

 Foto: Nejsvětější srdce Páně Děti v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Dílo slavného architekta 
Plečnika. 

Foto: Kardinál Dominik Duka v Chrámu sv. Víta "Tato akce přivádí nejen správce našich kostelů, aby otevírali kostely... Jde o to, 
aby se tato akce stávala určitým mostem, branou do společnosti, učí obě strany jistému dialogu, odbourává předsudky, vytváří 
nová přátelství," řekl primas české katolické církve Duka. 

Foto: Koncerty a hra na varhany v kostele sv. Ludmily Kostel sv. Ludmily na pražském náměstí Míru nabízel komentované 
prohlídky, koncerty duchovní hudby i komentovanou prohlídku kůru s praktickou ukázkou hry na varhany. Program končil 
modlitbou před spaním patnáct minut po půlnoci. 

Foto: Tady jsme všude byli, máme razítka Jako turisté, kteří sbírají razítka třeba z horských chat, mohli účastníci kostelní noci 
razítkem zaznamenat, které kostely navštívili. Snímek byl pořízen v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru na pražských 
Vinohradech - stavbu postavili na konci 19. století. 

Foto: Zvon Zikmund v katedrále svatého Víta na Pražském hradě Právě zvony zahájily v pátek v šest hodin večer Noc kostelů. V 
hlavním městě České republiky se rozeznělo zhruba pět set zvonů. Zvláštní pozornost patří zvonu Zikmund v katedrále svatého 
Víta, Václava a Vojtěcha, jak se tento klíčový chrám v zemi oficiálně jmenuje. Zikmund je největším českým zvonem s dolním 
průměrem 256 cm, výškou 203 cm a odhadovanou hmotností 16,5 tuny. Právě u Zikmunda vyprávěli zvoníci návštěvníkům o 
zvonech v Česku. V některých kostelech si je mohli lidé zkusit rozhoupat. 
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 Foto: NOC KOSTELŮ. Přes tisíc chrámů a modliteben různých církví bylo včera otevřeno v celé České republice u příležitosti 
letošní Noci kostelů, která netradičním způsobem zpřístupňuje sakrální prostory. Lidé mohli zavítat i do olomoucké katedrály sv. 
Václava, která už odpoledne nabídla akce pro děti, inspirované sv. Cyrilem a Metodějem. Večer si pak zájemci mohli 
prohlédnout mj. i největší zvon na Moravě – sv. Václava, který váží 8156 kg a vyroben byl v roce 1827 ve Vídni. 

Foto PRÁVO – Miloslav Hradil 

Noc kostelů 
 
Zdroj: Radiožurnál 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Veronika SEDLÁČKOVÁ 
Relace: Ozvěny dne 18:00 
Čas vysílání: 18:25:55 
Rozsah: 00:03:44 
Hosté: Ondřej PÁVEK, Tomáš HOLUB 
Pořadí: 4 
Oblast: Rozhlas 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Už zanedlouho se tuzemské chrámy otevřou pro návštěvníky, kteří chtějí zakusit jejich atmosféru po setmění. Začíná Noc 
kostelů, mezi Čechy mimořádně oblíbená. Vloni využilo této možnosti na 400 tisíc lidí a dá se předpokládat, že letos jich bude 
ještě víc, protože své dveře otevře veřejnosti víc svatostánků než vloni, celkem 1361. Mezi nimi i nejslavnější z nich - katedrála 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Tam po výkladu o významu církevních stánků nebo přehlídce fotografií katedrály pozdraví 
hosty kardinál Dominik Duka. A jak mi řekl farář od svatého Víta Ondřej Pávek, bude možné se podívat i do míst, kam se turisté 
běžně nedostanou. 

 Ondřej PÁVEK, farář katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze: 

Bude otevřena zvonice, zvonice sice je normálně přístupná přes den, ale budou přístupné i ty prostory, kde jsou zavěšené zvony 
a bude poskytnut výklad k těm zvonům, to zajistí naši svatovítští zvoníci, což si myslím, že je zajímavé, protože jak asi mnozí 
lidé vědí, tak minulý rok byly zavěšeny tři nové zvony do zvonice svatovítské katedrály, takže ten zvonový soubor je opět 
kompletní po mnoha a mnoha letech, tak je to jistě taková zajímavá věc, která předpokládám, leckoho přitáhne. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Tolik farář katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. A živě zdravím generálního sekretáře České biskupské konference 
Tomáše Holuba, dobrý den. 

 Tomáš HOLUB, generální sekretář České biskupské konference: 

Dobrý den. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Jaký je, řekl byste, smysl té dnešní kostelní noci? 

 Tomáš HOLUB, generální sekretář České biskupské konference: 

Já myslím, že je možné říci, že církve, protože je to ekumenická akce, která sdružuje 11 církví, tímhle tím říkají pojďte do 
kostela bez ostychu. Pojďte tam se podívat na místa, která normálně vidět nemůžete, pojďte zakusit něco, co je atmosféra, 
která může oslovit každého. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Myslíte si, že se lidé stydí jít přes den, i když je otevřený, do kostela? 



 Tomáš HOLUB, generální sekretář České biskupské konference: 

Já si stále myslím, že v české společnosti jít do kostela znamená překročit určitý práh, který není každému úplně samozřejmý. A 
my se snažíme právě touto nocí říci, že ten práh je něčím, co patří do našeho života, do našich měst, tak bez ostychu ho 
překročme. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Je vidět, že lidé mají zájem o kostelní noc, je za tím spíš zvědavost, řekl byste, nebo je v tom i to, co vy naznačujete, tedy 
potřeba podívat se někam, kde to je trochu jiné, než v našem běžném životě. 

 Tomáš HOLUB, generální sekretář České biskupské konference: 

Osobně bych řekl, že to je oboje. Jsou určitě lidé, kteří využijí právě tak unikátních pozvánek, o kterých mluvil také Ondřej 
Pávek před chvilkou, podívat se na místa, která jsou normálně z praktických důvodů nepřístupná, ale je tam jistě i možná 
taková vnitřní touha, snad i nepřiznaná, zažít něco tajemného, zažít něco, co člověka se dotkne takovým zvláštním pohlazením, 
ale já věřím, že ta noc to také nabídne. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Myslíte si, že by tam lidé chodili, myslím, do kostelů v té kostelní noci, kdyby tam nebyl ten speciální přidaný program, který je 
na mnoze míst velmi zajímavý, ať už jsou to varhanní koncerty, výstavy, nebo další, divadelní představení, dejme tomu. 

 Tomáš HOLUB, generální sekretář České biskupské konference: 

Určitě by také se našlo mnoho lidí, kteří by navštívili kostel jen tak, ale kostel je místo živé a tak v okamžiku, když se tam něco 
děje, tak bych řekl, že to pravdivě dotváří atmosféru, kterou kostel má mít právě proto, že je středem duchovního života té obce 
nebo města, ve které byl postaven. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Říká generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub. Děkuji za váš čas, na shledanou. 

 Tomáš HOLUB, generální sekretář České biskupské konference: 

Já děkuji za zavolání. Na shledanou. 

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: 

Z dnešního publicistického souhrnu po šesté je to vše. 

  
Noc kostelů v Česku 
 
Zdroj: Radiožurnál 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Helena ŠULCOVÁ 
Relace: Stalo se dnes 
Čas vysílání: 21:20:53 
Rozsah: 00:02:58 
Hosté: Ondřej VAŇURA 
Pořadí: 5 
Oblast: Rozhlas 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

V Česku začala Noc kostelů své brány otevřelo 1372 kostelů a modliteben. 11 církví zve na kulturní program, rozjímání a nebo 
debaty. Samozřejmě, že návštěvníci se budou moci podívat do míst, kam se normálně nesmí. My se podíváme za naším 
zpravodajem do Hradce Králové Ondřejem Vaňurou. Ondřeji, zdravím tě, dobrý večer. 

 Ondřej VAŇURA, redaktor: 



Dobrý večer. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

Ty ses byl podívat například na Kuksu tam byl koncert v kostele Nejsvětější trojice, pokud se nepletu, tak se jmenuje ten kostel 
a ty se také mohl podívat do míst, kam se normálně nesmí, tak nám pověz, co jsi viděl? 

 Ondřej VAŇURA, redaktor: 

Ta Noc kostelů začala na Kuksu už o půl sedmé, a to právě tím koncertem sboru v kostele Nejsvětější trojice. Potom už 
následovala večerní prohlídka celého hospitalu, která končila v hrobce, kde je pochovaný i zakladatel kukského areálu František 
Antonín Špork s celou svojí rodinou i se svými přáteli. Do těchto míst se ve večerních hodinách můžete podívat jen výjimečně. 
Dnes tedy právě i během Noci kostelů a ta prohlídka sklidila veliký úspěch u lidí. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

Teď už ses přesunul do Hradce Králové, kde se nacházíš teď? 

 Ondřej VAŇURA, redaktor: 

Já jsem teď přímo v historickém centru Hradce Králové na Velkém náměstí, tady jsou otevřeny hned dva objekty, a to kostel 
Nanebevzetí Panny Marie a pak také katedrála Svatého Ducha. Tu nechala už na počátku 14. století postavit Eliška Rejčka a 
právě tato katedrála dnes v Hradci Králové láká asi nejvíce lidí. Její brány se za zvuku zvonů otevřely už v sedm hodin večer. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

Kolik přišlo na Hradecku na Noc kostelů zatím lidí, dá se to vůbec odhadnout? 

 Ondřej VAŇURA, redaktor: 

V celém Královéhradeckém kraji to jsou určitě stovky lidí. Noc kostelů je tu rok od roku populárnější. Nad akcí převzal záštitu 
biskup královéhradecký Jan Vokál. Jenom na Kuksu, na té první prohlídce bylo zhruba 60 lidí a tady v katedrále Svatého Ducha 
lidé přicházejí od té sedmé hodiny prakticky neustále. Jen v Hradci Králové je až do půlnoci otevřeno devět kostelů, v celém 
kraji je to pak sedm desítek. Dá se říci, že na všechna ta místa dnes lidé přišli, takže ještě přijdou, takže ten zájem je určitě 
veliký. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

Kam míříš teď, co zajímavého ještě Noc kostelů na Hradecku nabídne? 

 Ondřej VAŇURA, redaktor: 

Těch míst, kam se dá vlastně po celém Královéhradeckém kraji, kam se dá vyrazit, je ještě spousta. Například v Broumově je 
otevřená podzemní fara na Kostelním náměstí. Kousek od Hradce Králové v Třebechovicích pod Orebem mají nejzajímavější část 
programu ještě před sebou. Chvilku před půlnocí se z tamního evangelického kostela lidé vydají až na vrchol posvátného vrchu 
Oreb a v Hradci Králové na Pouchově je otevřen kostel Svatého Pavla, kde současný arcibiskup pražský a bývalý biskup 
královéhradecký Dominik Duka poprvé sloužil mši svatou a to už v roce 1970. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

V Česku začala Noc kostelů a po celé české republice je otevřeno přesně 1372 a modliteben. My jsme se byli podívat právě teď 
v 21:24 v Hradci Králové s Ondřejem Vaňurou z tamního studia Českého rozhlasu. Díky za to, Ondro. Na shledanou. 

 Ondřej VAŇURA, redaktor: 

Na slyšenou, hezký večer. 

  
Noc kostelů 
 
Zdroj: Radiožurnál 
Datum vydání: 24.5.2013 



Moderátor: Kateřina CAUSIDISOVÁ 
Relace: Hlavní zprávy 
Čas vysílání: 9:03:22 
Rozsah: 00:00:49 
Hosté: Dominik DUKA 
Pořadí: 6 
Oblast: Rozhlas 

 Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka: 

Noc kostelů dnes večer opět otevře jejich brány po celém Česku. Zapojí se jich na 1400, nejvíce v Praze a Středočeském kraji. 
Jedenáct církví tak zve v neobvyklou dobu dospělé i děti na kulturu, rozjímání nebo debaty. Podle organizátorů je o akci rok od 
roku větší zájem. Mohlo by prý přijít až půl milionu lidí. Kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka říká, že smyslem Noci 
kostelů je otevřít církev každému. 

 Dominik DUKA, pražský arcibiskup: 

To je do jisté míry velký dialog a jisté vzájemné poznávání, jak lidí, tak ale také umění, kultury a duchovního života, který se 
takto prolíná a ukazuje, že můžeme vidět, že každý člověk a každá církev stojí za to, aby zde byla a plní své poslání. 

  
Noc kostelů je tu: otevře se jich skoro čtrnáct set 
 
Zdroj: tyden.cz 
Datum vydání: 24.5.2013 
Odkaz: http://www.tyden.cz/rubriky/...skoro-ctrnact-set_271131.html 
Číslo: 144 
Autor: red, ČTK 
Rubrika: Cestování 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Téměř tři tisícovky zvonů po celé České republice v pátek vpodvečer oznámí, že se koná další Noc kostelů. Svoje brány otevře 
1372 kostelů a modliteben a poodhalí svá tajemná zákoutí. Jedenáct církví zve v neobvyklou dobu dospělé i děti na kulturní 
program, rozjímání nebo debaty v sakrálních prostorách. Vidět bude možné běžně nepřístupná místa, jako jsou varhanní kůry, 
zvonice, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. 

 Téměř tři tisícovky zvonů po celé České republice v pátek vpodvečer oznámí, že se koná další Noc kostelů. Svoje brány otevře 
1372 kostelů a modliteben a poodhalí svá tajemná zákoutí. Jedenáct církví zve v neobvyklou dobu dospělé i děti na kulturní 
program, rozjímání nebo debaty v sakrálních prostorách. Vidět bude možné běžně nepřístupná místa, jako jsou varhanní kůry, 
zvonice, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. 

 Organizátoři Noci kostelů letos kladou větší důraz na samo křesťanství a duchovní rovinu. Podle pražského arcibiskupství je noc 
kostelů pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich 
duchovní a umělecké bohatství. 

 Bude to však setkání nejen s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale i s tím, co bylo inspirací pro stavitele 
křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. Loni zamířilo do nočních kostelů skoro 400 tisíc lidí. 
Letos by to mohlo být i víc, protože do akce se zapojily další kostely a chrámy. Mnohé prohlídky navíc doplní speciální program 
jako třeba ochutnávka mešního vína. 

 Bližší informace o otevřených kostelech či doporučených trasách je možné nalézt na www.nockostelu.cz. Například v Praze a 
Středočeském kraji bude otevřeno nejméně 233 svatostánků, v brněnské diecézi se otevře 170 chrámů. 

 Ve Vranově u Brna bude pravděpodobně největším lákadlem pro návštěvníky obvykle uzavřená hrobka Lichtensteinů, na 
kutnohorský chrám svaté Barbory se bude promítat program o památkách UNESCO. V Mělníku se Noc kostelů protáhne až do 
ranních hodin, kdy se návštěvníci z věže chrámu svatého Petra a Pavla mohou podívat na ranní město. 

 

Česko opět zažije Noc kostelů. Otevře se jich skoro čtrnáct set 
 
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz 
Datum vydání: 24.5.2013 



Odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprava/1215936 
Číslo: 144 
Autor: Lenka Jansová, kko 
Rubrika: politika 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Skoro čtrnáct set kostelů po celé republice otevře dnes večer své brány každému, kdo přijde. V Česku se totiž koná další Noc 
kostelů. Jedenáct církví zve v neobvyklou dobu dospělé i děti na kulturu, rozjímání nebo debaty. Podle organizátorů je o akci 
čím dál větší zájem. Mohlo by přijít až půl milionu lidí. 

 Noc kostelů otevřou v 18 hodin pražské zvony. Páter Miloš Szabó z pražské arcidiecéze informuje, že nejvíc památek se zapojí v 
hlavním městě a Středočeském kraji: "Potom následuje Olomoucký kraj, Brněnský kraj, ale velmi mile jsem překvapen, že 
zatímco v předchozích ročnících pohraničí trochu pokulhávalo, tak letos Litoměřicko, Plzeňsko, a dokonce Ostravsko se do toho 
zapojují s velkým nadšením, tak se to dotahuje," říká.Církve v Praze letos pamatovaly i na sportovce. "Pro cyklisty je trasa spíš 
po tom jižním cípu Prahy. Snažili jsme se opravdu, aby vedla po cyklotrasách, aby nebylo nebezpečí, že se něco stane. Tato 
cyklotrasa je přesně vyznačena mapkou, časovým harmonogramem. Kdo má rád kolo, ať vyrazí," zve Szabó.Podle kardinála a 
pražského arcibiskupa Dominika Duky je smyslem Noci kostelů otevřít církev každému, kdo přijde."To je do jisté míry velký 
dialog a jisté vzájemné poznávání. Jak lidí, tak umění, kultury a duchovního života, který se takto prolíná a ukazuje, že můžeme 
vidět, že každý člověk a každá církev stojí za to, aby zde byla. A plní své poslání," zamýšlí se Duka a dodává:"Já se zúčastním 
programu v katedrále svatého Víta, kde jsem i uveden, a pak navštívím několik kostelů, kde budu inkognito." Teolog Tomáš 
Halík zve na bohatý program do pražského kostela Nejsvětějšího Salvátora:"Jednou jeho součástí bude skladba, která byla 
speciálně vytvořena pro náš kostel. Ta skladba Slavomíra Hořínky je nádherná nejen svou hudební krásou, ale i tím, že je 
zakomponována do prostoru kostela. Jednotliví zpěváci chodí kostelem, kostel je speciálně osvětlen, takže je to i taková hra s 
prostorem," popisuje.Program vychází z nového českého přebásnění Písně písní Danielem Rausem ze stanice Český rozhlas Plus. 
Myšlenka pozvat kohokoli ve zvláštní dobu do kostela vznikla v Rakousku v roce 2005. Věřící v Polsku mají jedinečnou příležitost 
přijít ke zpovědi i ve tři ránoVe Francii prodávají kostel. Stane se z něj mešita? Cestu do historie podnikli v noci odvážní 
návštěvníci barokního hospitálu Kuks Lidem v celé republice se otevřely stovky kostelů 

Po Česku se otevřely stovky kostelů, lidem poodhalí jindy nepřístupná místa 
 
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz 
Datum vydání: 24.5.2013 
Odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprava/1216373 
Číslo: 144 
Autor: Veronika Sedláčková, Martin Hromádka 
Rubrika: politika 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Téměř tři tisícovky zvonů po celé České republice vpodvečer oznámily, že se koná další Noc kostelů. Akce je mezi Čechy 
mimořádně oblíbená, loni využilo možnosti navštívit svatostánky v netradiční dobu na 400 tisíc lidí a dá se předpokládat, že letos 
jich bude ještě víc. 

 Své dveře otevřelo veřejnosti víc kostelů než vloni, celkem 1361. Mezi nimi i ten nejslavnější - Katedrála svatého Víta, Václava a 
Vojtěcha.Po výkladu o významu církevních stánků nebo přehlídce fotografií katedrály tam hosty pozdraví kardinál Dominik Duka. 
A jak připomíná farář od svatého Víta Ondřej Pávek, bude možné podívat se i do míst, kam se běžně turisté nedostanou."Je 
otevřená zvonice, která je sice normálně přes den přístupná, ale budou přístupné i prostory, kde jsou zavěšené zvony. 
Svatovítští zvoníci poskytnou výklad, což je zajímavé, protože minulý rok byly zavěšeny tři nové zvony do zvonice svatovítské 
katedrály, takže zvonový soubor je po mnoha letech opět kompletní," zmínil jedno z lákadel pro návštěvníky Ondřej 
Pávek.Jedenáct církví zve v neobvyklou dobu dospělé i děti nejen na setkání s krásou architektury, ale také na různý kulturní 
program, rozjímání nebo debaty v sakrálních prostorách. A letos organizátoři Noci kostelů kladou větší důraz na samo 
křesťanství a duchovní rovinu."V české společnosti jít do kostela znamená překročit určitý práh, který není každému úplně 
samozřejmý, a my se snažíme právě touto nocí říci, že ten práh je něco, co patří do našeho života, do našich měst. Tak ho bez 
ostychu překročme," zdůrazňuje sekretář České biskupské konference Tomáš Holub.Bližší informace o otevřených kostelech či 
doporučených trasách je možné nalézt na webových stránkách www.nockostelu.cz.Noc kostelů otevře i v Královéhradeckém 
kraji zajímavá a jindy nepřístupná místaV rámci muzejní noci se v Pardubicích otevře návštěvníkům i krematoriumČesko opět 
zažije Noc kostelů. Otevře se jich skoro čtrnáct set 

  

 


