
NOC KOSTELŮ ZAČALA POD VEDENÍM PATRIARCHY 
 
Zdroj: Brněnský deník 
Datum vydání: 25.5.2013 
Odkaz: http://brnensky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 3 
Rubrika: Brno 
Oblast: Regionální deníky - Jihomoravský kraj 

 Foto: OTEVŘENÉ CHRÁMY. Brněnské kostely a modlitebny včera večer rozezněla hudba a naplnily davy lidí. Pátý ročník Noci 
kostelů zahájil v kostele sv. Václava pod Špilberkem konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, hlava pravoslavné církve. "Pozvání 
do Brna si velmi vážím. Pobyt mi přinesl a ještě přinese mnoho duchovních zážitků," řekl patriarcha ve svém projevu k věřícím. 
Lidé v kostele sv. Václava viděli i zázračnou ikonu Matky Boží s názvem Obměkčení kamenných srdcí. Obraz do Brna přijel ve 
čtvrtek, v chrámuzůstane do úterý. "Ikona, která putuje po České republice, je litografickou kopií moskevského originálu. 
Jedním ze zázraků je například to, že před potopením ruské ponorky Kursk začala madona ronit rudé slzy," podotkl duchovní 
správce chrámu Jozef Fejsár. Noc kostelů letos v brněnské diecézi mimořádně otevřela 170 kostelů a modliteben. Na mnoha 
místech lidé nahlédli i do běžně uzavřených míst. Vystoupali na věž kostela sv. Jakuba po dvojitě šroubovitých schodech nebo si 
prohlédli kryptu ve Šlapanicích na Brněnsku. Víc fotografií na www.rovnost.cz 

Foto: Deník/Lubomír Stehlík 

Kostely přilákaly víc lidí než loni 
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 Brno – Necelých 170 kostelů a modliteben otevřela v pátek v noci brněnská diecéze jako součást tradiční akce Noc kostelů. 
Navštívilo je 123 tisíc lidí. "Loni na Noc kostelů zavítalo o dva tisíce lidí méně," sdělila mluvčí brněnského biskupství Martina 
Jandlová. Podle ní lidí do kostelů nechodí nahodile, ale přímo na konkrétní programy, které si předem vybrali. Roste i zájem o 
mimobrněnské kostely, které lákají na rodinnou atmosféru farností. 

V ČR proběhne už popáté Noc kostelů 
 
Zdroj: ČRo - Brno 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Věra JELÍNKOVÁ 
Relace: Radionoviny 17:00 
Čas vysílání: 17:08:07 
Rozsah: 00:01:29 
Hosté: Gabriela GRMOLCOVÁ, Roman KUBÍN, Jiří VLČEK 
Pořadí: 8 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Věra JELÍNKOVÁ, moderátorka: 

Česká republika se dnes už popáté zapojí do Noci kostelů. Rok od roku se přitom k akci hlásí stále více církví i farností. 
Veřejnosti se otevírají i běžně nepřístupná místa, jako jsou krypty, věže, zvonice, prostory pro varhany a podobně. Doprovodný 
program je většinou zaměřen na 1150.výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Více informací má Gabriela Grmolcová. 

 Gabriela GRMOLCOVÁ, redaktorka: 

S nápadem otevřít kostely a běžně nepřístupná duchovní místa veřejnosti v jednu noc přišlo před 7 lety původně Rakousko. K 
němu se přidala Česká republika, následně Slovensko a Estonsko. V brněnské diecézi se letos zapojí celkem 169 kostelů, 
novinkou bude například otevřená krypta kostela ve Šlapanicích, doplňuje ředitel pastoračního střediska brněnské diecéze 
Roman Kubín. 



 Roman KUBÍN, ředitel pastoračního střediska brněnské diecéze: 

Každá krypta má své tajemství, že jo, samozřejmě jsou tam hroby, takže je zajímavá a tou svojí architekturou, vlastně takovou 
jednoduchou a to, že je poprvé přístupná, protože běžně se tam návštěvník nedostane. 

 Gabriela GRMOLCOVÁ, redaktorka: 

Akce má podle koordinátora Noci kostelů ve Zlíně a okolí Jiřího Vlčka kromě jiného i význam ekumenický. Letos se totiž podařilo 
získat více církví. 

 Jiří VLČEK, koordinátor Noci kostelů ve Zlíně a okolí: 

Ty farnosti a kostely, církve mají zájem o tu spolupráci. Skutečně nám jde o jeden společný cíl, kterým je zvěstovat evangelium 
a šířit křesťanství také ve Zlíně. 

 Věra JELÍNKOVÁ, moderátorka: 

Zpravodajství Českého rozhlasu vám přinášíme také na internetu na adrese zpravy.rozhlas.cz. 

  
Právě dnes zůstane velká část chrámu královéhradecké diecéze otevřena až do půlnoci 
 
Zdroj: ČRo - Hradec Králové 
Datum vydání: 24.5.2013 
Relace: Události dne 18:00 
Čas vysílání: 18:02:28 
Rozsah: 00:00:55 
Hosté: Libor ŠVEC 
Pořadí: 6 
Oblast: Regionální rozhlas 

 moderátor: 

Právě dnes zůstane velká část chrámu královéhradecké diecéze otevřena až do půlnoci. Při Noci kostelů, nad kterou převzal 
záštitu biskup Jan Vokál, se budou promítat filmy, zazní varhany a přednášky. Program je od půl sedmé večer připravený také v 
barokním Hospitalu na Kuksu. Jak říká kastelán Libor Švec, právě tyto akce můžou pomoci nalákat turisty. 

 Libor ŠVEC, kastelán: 

Vzhledem k trendu posledních let, kdy ubývá návštěvníků památek Královéhradeckého kraje, se snažíme my kasteláni dělat 
mimořádné akce. Mezi ně patří i třeba mezinárodní akce Noc kostelů, kde si návštěvníci mohou prohlédnout prostory Hospitalu, 
a sice nejcennější, nejstarší prostory Kostel nejsvětější trojice, kryptu, zákristii, kapli atd. A myslím si, že to je jedinečná 
příležitost vidět památkový Vien hau. 

  
Noc kostelů 
 
Zdroj: ČRo - Olomouc 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Jiří KOŘÍNEK 
Relace: Události regionu 17:00 
Čas vysílání: 17:05:14 
Rozsah: 00:01:33 
Hosté: Petr BĚLEŠ, Dominika DOLÁKOVÁ 
Pořadí: 6 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Jiří KOŘÍNEK, moderátor: 

Stovka kostelů se dnes v našem regionu otevře v rámci Noci kostelů, do níž se zapojí osm církví. Akce má otevřít místa běžně 
nepřístupná. Na mnoha se uskuteční doprovodné koncerty, komentované prohlídky, výstavy. Letos se poprvé připojí olomoucké 
Arcidiecézní muzeum s románským biskupským palácem Jindřicha Zdíka. Více mluvčí muzea Petr Běleš. 



Petr BĚLEŠ, mluvčí muzea: 

My jsme při té příležitosti připravili pro návštěvníky prohlídkový program. Budou si moci od osmnácti až do 22 hodin 
prohlédnout jak naši stálou expozici, která v šestnácti sálech představuje zhruba tři stovky pokladů z olomoucké arcidiecéze, tak 
čerstvou aktuální výstavu nazvanou Mezi východem a západem, která se věnuje výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. 

 Jiří KOŘÍNEK, moderátor: 

Noc kostelů dnes otevře také kapli svatého Josefa v Senici na Hané. Podrobnosti doplní organizátorka akce Dominika Doláková. 

 Dominika DOLÁKOVÁ, : 

Je v barokním stylu, stejně jako naše fara. Půdorys té kapličky je kříž. Ono to není moc dobře vidět, protože jsou tady ty dva 
výklenky. V obou těch výklencích, v těch nikách by měly být krásně zobrazeni andílci a korespondují vlastně s tím, co je na 
klenbě vymalováno, což je nebeská klenba, zářivá, modrá s hvězdičkama. A tam jsou taky dva andílci. A vprostřed je holubice, 
která symbolizuje Ducha svatého. 

  
Sto dvacet kostelů na západě Čech se dnes otevře návštěvníkům v rámci Noci kostelů. 
 
Zdroj: ČRo - Plzeň 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Kateřina ŠMÍDOVÁ 
Relace: Události dne 17:00 
Čas vysílání: 17:04:50 
Rozsah: 00:01:16 
Hosté: Krzysztof DEDEK 
Pořadí: 5 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Kateřina ŠMÍDOVÁ, moderátorka: 

Sto dvacet kostelů na západě Čech se dnes otevře návštěvníkům v rámci Noci kostelů. Zhruba pětina z nich není běžně 
přístupná. Každý kostel si také připravil zajímavý kulturně duchovní program. Některé církevní památky navíc nabízí prohlídky 
běžně nepřístupných míst. Například katedrála v Plzni otevře vůbec poprvé unikátní klenotnici. Zájemci se mohou podívat do 
podzemí plzeňského kostelíka U Ježíška, do kaple rodu Lobkowiczů na zámku v Křimicích nebo vystoupat na věž kostela v 
Liticích a jak říká biskupský vikář Krzysztof Dedek. Málo navštěvované kostely na Manětínsku bude objíždět speciální autobus. 

 Krzysztof DEDEK, biskupský vikář: 

Pojede autobus a postupně se budou navštěvovat kostely. Začíná to v Plasích, pak Manětín, Luková, Krašov, Dolní Jemné, 
Březín, /nesrozumitelné/, Rabštejn a v tom Rabštejnu to končí. Pak se vracíme zase do Plas. Začíná to všechno v 17:30, končí 
ve 22 hodin. V každém kostele se autobus zastaví, bude dokumentovaná prohlídka, ukázka toho kostela. Kdo chce může zůstat, 
když se tam bude líbit a kdo chce může pokračovat dál. 

 Kateřina ŠMÍDOVÁ, moderátorka: 

Autobus, který bude objíždět kostely na Manětínsku, odjíždí v 17:30 hodin z Plas. Podrobný program Noci kostelů najdete na 
internetových stránkách www.nockostelů.cz. 

  
Noc kostelů 
 
Zdroj: ČRo - Sever 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Jana MORAVCOVÁ 
Relace: Události v regionu 18:00 
Čas vysílání: 18:00:59 
Rozsah: 00:00:44 
Hosté: Miroslav ZIMMER, Kristýna SOLNIČKOVÁ 
Pořadí: 2 
Oblast: Regionální rozhlas 



 Jana MORAVCOVÁ, moderátorka: 

Téměř 2500 objektů zpřístupní církve veřejnosti v litoměřické diecézi při dnešní Noci kostelů. Většina z nich se nachází v 
Ústeckém a Libereckém kraji. Lidé se tak mohou podívat i do míst, kam se běžně nedostanou. 

 Miroslav ZIMMER, redaktor: 

Třeba na zvony do gotické zvonice mariánského kostela v Roudnici. Do jinak uzavřeného kapucínského kostela v Litoměřicích 
nebo se v bazilice v Jablonném zúčastnit koncertu Scholy Gregoriuana Pragensis. Program bude v řadě míst bohatý. Lidé se o 
něm i o památkách mohou poprvé dozvědět i díky jedné elektronické novince. 

 Kristýna SOLNIČKOVÁ, litoměřická diecéze: 

Je to aplikace ikostel ke stažení pro iphone a ještě nějaké drobnosti je potřeba doladit, ale na Noc kostelů už by měla být plně 
funkční. 

 Miroslav ZIMMER, redaktor: 

Řekla mi za diecézi Kristýna Solničková. Z Litoměřic Miroslav Zimmer. 

  
Noc kostelů 
 
Zdroj: ČRo - Sever 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Jana MORAVCOVÁ 
Relace: Události regionu - Ústecký kraj 
Čas vysílání: 17:02:42 
Rozsah: 00:00:28 
Pořadí: 4 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Jana MORAVCOVÁ, moderátorka: 

Téměř 200 objektů, o 20 víc než loni, zpřístupní v dnešní Noci kostelů církev na území litoměřické diecéze. Počtvrté od roku 
2010 představí zájemcům krásy křesťanské kultury a umění. Lidé mohou vidět i místa běžně nepřístupná. Například zvony v 
gotickém kostele v Roudnici, jinde třeba varhany, sakristie, krypty i věže. Leckde se taky mohou zúčastnit komentovaných 
prohlídek, přednášek, koncertů, ale i besed o víře a modliteb. 

  

Noc kostelů 
 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Jorga HRUŠKOVÁ 
Relace: Události v regionech - Praha 
Čas vysílání: 18:18:07 
Rozsah: 00:02:54 

Hosté: Jan STUCHLÍK, Antonín FEGYVÉRES, Hana HAVLOVÁ, Jana MICHALKOVÁ, Jiří 
SVOBODA 

Pořadí: 12 
Oblast: Televize 

 Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka: 

V Česku právě začala Noc kostelů. Pro zájemce se otevřelo skoro 1400 církevních památek. S největším počtem návštěvníků 
počítají v Praze, Středočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Podstatně větší zájem tak letos zaznamenávají třeba v 
litoměřické diecézi. 

 Jan STUCHLÍK, redaktor: 



Noc kostelů začala jako vždy, s úderem zvonů přesně o osmnácté. V litoměřické katedrále sv. Štěpána ale otevřeli už 
dopoledne. Pro ty, kteří večer nemohou. 

 Antonín FEGYVÉRES, Biskupství litoměřické: 

Dalo by se říct, vymysleli jsme takzvaný den kostelů. 

 Hana HAVLOVÁ, ZŠ Masarykova Litoměřice: 

Myslím, že je to vynikající nápad. 

 žákyně litoměřické základní školy: 

Bůhví, jak jsou ty obrazy staré, ale jsou krásné. 

 žákyně litoměřické základní školy: 

hezký. 

 žákyně litoměřické základní školy: 

Ten kostel nemá chybu. 

 Jan STUCHLÍK, redaktor: 

Ve většině kostelů navíc na večer nachystali nějaké překvapení. Jak říkají lidé z Litoměřické diecéze, každý i ten nejmenší 
kostelík má své kouzlo. 

 Jana MICHALKOVÁ, mluvčí, Biskupství litoměřické: 

Bude toho hodně, ale protože jsme v kostele, tak pochopitelně součástí těch programů jsou i třeba bohoslužby, čtení z písma. 

 Jan STUCHLÍK, redaktor: 

Dnes se návštěvníci dostanou i tam, kam jindy nemohou. K varhanům, do podzemní krypty, nebo jako v Litoměřicích až do 
zvonice na věži. 

 Jana MICHALKOVÁ, mluvčí, Biskupství litoměřické: 

Myslím, že tenhle pohled bude stát zato. 

 Jan STUCHLÍK, redaktor: 

S novými nápady ale přicházejí i příznivci noci kostelů. Ty z Ústecka nasednou do autobusu a vyrazí na okružní jízdu po 
venkovských kostelících. Jan Stuchlík, Česká televize, Litoměřice. 

 Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka: 

Podvečerní zvonění zahájilo noc kostelů taky v Praze. I ty, kteří do kostela běžně nechodí, pozval kardinál Dominik Duka. V 
katedrále sv. Víta je osobně přivítá okolo 21 hodiny. No a kolega Jiří Svoboda, tak ten je v evangelickém kostele u Jákobova 
žebříku v Kobylisích, hezký večer. Jiří, jaký je program noci kostelů v hlavním městě? 

 Jiří SVOBODA, redaktor: 

Tak, Praha si připravila několik tématických okruhů pro návštěvníky pražské noci. Můžete se vydat třeba na příklad na cestu 
kostelů, nebo můžete jet také na kole, nebo případně zvolit některý tématický okruh nazvaný jako třeba královská stezka nebo 
ekonomická stezka. Připraven je i bohatý doprovodný program. Jak vidíte třeba teď za mými zády, tady v evangelickém kostele, 
jak jsi říkala, tak tohle je mezinárodní kostel, který vlastně těží z toho, že to je vlastně společné místo pro české, korejské a 
japonské farníky. Takže tady ten program je opravdu bohatý celý večer. No a jinak jsou připraveny samozřejmě divadelní 
vystoupení, koncertní vystoupení, no a samozřejmě pražské kostely otevřou i ta místa, která běžně dostupná nejsou. 



 Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka: 

Informace o noci kostelů v Praze od Jiřího Svobody. 

  
Noc kostelů 
 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Lenka SOLANSKÁ 
Relace: Události v regionech - Brno 
Čas vysílání: 18:17:55 
Rozsah: 00:01:55 
Hosté: Martina TLACHOVÁ 
Pořadí: 9 
Oblast: Televize 

 Lenka SOLANSKÁ, moderátorka: 

O odkazu Cyrila a Metoděje v rámci oslav jejich 1150.výročí příchodu na Velkou Moravu jsme už dnes mluvili a převážně v tomto 
duchu se nese i dnešní Noc kostelů. Do této celorepublikové akce se například v olomoucké arcidiecézi zapojí skoro dvě stovky 
kostelů, kaplí a modliteben. A v kostele v olomouckém Hejčíně je také kolegyně Martina Tlachová. Martino, co všechno kostely v 
noci nabídnou? 

 Martina TLACHOVÁ, redaktorka: 

Hezký večer. Téměř všechny kostely nabízejí komentované prohlídky a různé koncerty a většina kostelů své zájemce pustí i do 
zázemí a sakristií, kam se lidé většinou nemají šanci dostat a kde uvidí například vystavené oblečení farářů, anebo mnichů. Jen 
v Olomouci je zpřístupněno celkem 20 kostelů, modliteben a kaplí a kromě toho, kde teď stojíme v olomouckém Hejčíně v 
kostele svatého Cyrila a Metoděje, tak jsou to samozřejmě i kostely v centru města, například dóm, chrám svatého Mořice nebo 
třeba pravoslavný kostel svatého Gorazda. A otevřená bude i malinká kaple schovaná ve sloupu Nejsvětější trojice na Horním 
náměstí, anebo taky arcidiecézní muzeum. 

 Lenka SOLANSKÁ, moderátorka: 

Kostely budou otevřené i na jižní Moravě, co konkrétně čeká návštěvníky tam? 

 Martina TLACHOVÁ, redaktorka: 

Tak konkrétně v Brně bude otevřených přes 40 kostelů a je tam připravený hlavně program pro děti, které se můžou zapojit do 
pátrací soutěže, díky které se jim podaří poodhalit tajemství jednotlivých brněnských kostelů a poprvé se lidé můžou podívat i 
do krypty kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích, ve kterých je taková jedna zajímavost, a to taková, že na severní 
straně krypty se díky přítomnosti vody vytvořily malé krápníky. A ještě připomenu, že většina těch kostelů je nejen v 
Olomouckém nebo v Jihomoravském kraji, ale po celém Česku otevřená až do dnešní půlnoci. 

 Lenka SOLANSKÁ, moderátorka: 

Na noční návštěvu kostelů nás pozvala Martina Tlachová. Děkujeme. 

 Noc kostelů na Olomoucku 
 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 24.5.2013 
Moderátor: Helena DOHNALOVÁ 
Relace: Události v regionech - Ostrava 
Čas vysílání: 18:09:59 
Rozsah: 00:01:55 
Hosté: Martina TLACHOVÁ 
Pořadí: 5 
Oblast: Televize 

 Helena DOHNALOVÁ, moderátorka: 



Skoro dvě stovky kostelů, kaplí a modliteben z olomoucké arcidiecéze se zapojí do dnešní Noci kostelů. Hlavním motivem je 
zdůraznění odkazů Cyrila a Metoděje v rámci oslav jejích 1150. výročí příchodu na Moravu. V Olomouckém Hejčíně je Martina 
Tlachová. Martino, co všechno kostely v noci nabídnou? 

 Martina TLACHOVÁ, redaktorka: 

Hezký večer. Tak téměř většina, téměř všechny kostely nabídnou komentované prohlídky a různé koncerty. A většina kostelů 
zájemce pustí i do zázemí a do zákristií, kam většinou nemají lidé šanci se podívat. A kde uvidí například vystavené oblečení 
farářů nebo mnichů. My momentálně stojíme v Kostele svatého Cyrila a Metoděje v olomouckém Hejčíně, kde před chvílí začalo 
slavnostní zahájení letošní Noci kostelů. A stojíme právě tady, protože právě Cyril, Cyrilu a Metodějovi je věnovaná a jejich 
příchodu na Moravu je ta letošní Noc kostelů věnovaná. Jen v Olomouci je zpřístupněno celkem 20 kostelů, kaplí anebo 
modliteben. A samozřejmě kromě toho, kde teď stojíme, tak jsou to i kostely v centru města. Například dóm, nebo chrám sv. 
Mořice, nebo pravoslavný kostel sv. Gorazda. A otevřená bude třeba i malinká kaple ve sloupu nejsvětější trojice na Horním 
náměstí. Anebo taky arcidiecézní muzeum. Zajímavý bude i program i na Svatém Kopečku, kde chystají kytarové nebo varhanní 
koncerty. A právě hudba, ať už varhanní nebo třeba barokní, bude doprovázet většinu těch akcí v kostelích po celém kraji. 
Zájemci si můžou tady v Olomouci stejně jako loni vyzvednout poutnický pas, díky kterému se jim, se jim určitě nemůže stát, že 
by nějaký z kostelů vynechali. A letos poprvé bude tedy tento poutnický pas k dispozici i v Kroměříži. Já ještě připomenu, že 
většina kostelů bude nejen tady v Olomouci, ale po celém, po celém kraji, po celém Česku otevřena do dnešní půlnoci. 

  

Kostely a modlitebny v Královéhradeckém kraji se už připravují na svou noc 
 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 24.5.2013 
Odkaz: http://www.denik.cz/kraloveh...a-svou-noc-20130523-3llm.html 
Číslo: 144 
Rubrika: Královéhradecký kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Královéhradecký kraj Jen na jednu noc v roce se otevře většina kostelů a modliteben v České republice, aby veřejnosti ukázaly 
svá tajemná zákoutí, která jindy bývají uzavřena. Jen jednou v roce máme příležitost užít si atmosféru a bohatý program Noci 
kostelů, která je naplánována už na pátek. 

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

Téměř 70 kostelů 

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

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

 Opravdu pestrý program je připraven v evangelickém kostele v nedalekých Třebechovicích pod Orebem. "Letos jsme se k Noci 
kostelů připojili už potřetí a musím říct, že zájem veřejnosti je rok od roku větší," říká místní evangelický farář Filip Čapek, který 
Noc připravuje už od října společně s několika dalšími dobrovolníky. 

 A návštěvníci se mají opravdu na co těšit. Výstava historických biblí, dětské divadlo, ochutnávka výrobků fair trade nebo místní 
smyčcové kvarteto to vše je tu v pátek čeká. 

Zástupy pomocníků 

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

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

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

Kam a kdy v kraji na Noc kostelů? 



 - Borovnice, kostel svatého Víta, 18.45 23.00 hodin 

 - Červený Kostelec, kostel svatého Jakuba Staršího, 17.00 23.00 hodin 

 - Jaroměř, kostel svatého Mikuláše, 18.00 23.00 hodin 

 - Jičín, kostel svatého Ignáce, 18.00 22.00 hodin 

 - Hradec Králové, katedrála svatého Ducha, 19.00 23.40 hodin 

 - Nová Paka, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.00 23.00 hodin 

- Rychnov nad Kněžnou, kostel svatého Havla, 19.00 23.00 hodin 

 - Trutnov, kostel Narození Panny Marie, 16.00 22.45 hodin 

 - Třebechovice, evangelický kostel, 19.00 24.00 hodin 

 - Týniště nad Orlicí, kostel svatého Mikuláše, 18.00 23.15 hodin 

VERONIKA SKŘIVANOVÁ" 

  
Moravský Kras láká na hutě a jeskyně. Kostely na noc 
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 Blanensko – Redaktoři Blanenského deníku Rovnost vybrali pro čtenáře několik tipů, jak si oživit tento víkend v regionu. 

  

1. BAMBIRIÁDA 

 Kdy? Pátek 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 16.00 

 Kde? Zámecký park, Blansko 

 Dětství v proměnách času. Tak se jmenuje téma letošního ročníku akce se záhadným názvem Bambiriáda. Celorepubliková 
akce s patnáctiletou tradicí zavítá letos poprvé i do Blanska. Uskuteční se v pátek a v sobotu v areálu zámeckého parku. Jejím 
cílem je seznámit děti s možnostmi, jak mohou trávit svůj volný čas. Děti si vyzkouší například výhody lanového centra, čím dál 
populárnější střelbu z luku nebo si zajezdí s modely lodí a aut. Pořadatelé připraví i noční hru. 

 Na akci se představí dvacet organizací. "Jsme rádi, že se jich do Bambiriády zapojilo tolik. Díky tomu si děti mohou udělat větší 
přehled, z jakých kroužků si vybírat," uvádí hlavní organizátor akce Miroslav Martinek. 

 2. NOC KOSTELŮ 

 Kdy? Pátek 16.00 

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

  



Koncert na zvonohru, výstupy na věž, prohlídky s výkladem, varhanní preludia nebo čtení biblických žalmů. Nejen toto letos 
připravili organizátoři v kostelích, které se v pátek připojí k celorepublikové akci Noc kostelů. Nejdříve, už v šestnáct hodin, 
začne program v kostele sv. Barbory v Adamově. Pro děti je připravena hra Okolo kostela, při níž budou poznávat místa, kterými 
prošli svatí Cyril a Metoděj. Večer také zazní odborné výklady o vzácném Světelském oltáři či literárně-hudební pásmo 
motivované dílem zesnulého rousínovského básníka Josefa Řičánka. Do Noci kostelů se zapojí na Blanensku třináct církevních 
staveb. Poprvé také kostel Českobratrské církve evangelické v Boskovicích. Nabídne varhanní koncerty. 

 3. SETKÁNÍ V KRASU 

 Kdy? Sobota 9.30 – 17.00 

 Kde? Stará huť v Josefovském údolí, kostel sv. Barbory Adamov, zámek a arboretum Křtiny, Býčí skála, jeskyně Výpustek, 
jeskyně Stará drátenická, Švýcárna 

 Ukázky řemesel, tavba v historických pecích, unikátní Světelský oltář či návštěva tajemného podzemí. To vše a mnohem víc 
nabídne Setkání ve střední části Moravského krasu. Koná se v sobotu u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne 
chráněných území. Tentokrát již po třinácté. 

 Turisté si mohou vybrat z pestrého programu hned na několika místech. V areálu Stará huť v Josefovském údolí nedaleko 
Adamova. Ve Křtinách na tamním zámku v parku a arboretu. A také v Adamově v kostele svaté Barbory. Turisté se podívají i do 
tří jeskyní. Do Býčí skály, do jeskyně Výpustek u Křtin a také do nepřístupné Staré drátenické jeskyně. 

Navštivte zajímavé víkendové akce na východě Čech 
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 Rychnovsko - Páteční noc bude patřit chrámům a kostelům 

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

 Zdobnice - V sobotu od 12 hodin celou vaši rodinu čeká zábavné odpoledne. Soutěže a hry pro malé i velké, jízdárna, střelnice, 
stánky, občerstvení, workshop Ladislava Hamrlíka a spousta dalších překvapení. Od 13 hodin představí ochotnické divadlo z 
Potštejna pohádku O kuchařince Majdalence, poté vystoupí skupina historických pokusů a omylů FEXT a od 17 hodin zahraje 
skupina Kalumet. V případě nepříznivého počasí je připraven party stan. 

Kostely se v pátek večer otevřely návštěvám 
 
Zdroj: Domažlický deník 
Datum vydání: 27.5.2013 
Odkaz: http://domazlicky.denik.cz/ 
Číslo: 122 
Strana: 3 
Autor: JOSEF BABOR 
Rubrika: Domažlicko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

 Domažlicko – "Církev je otevřený prostor – k naslouchání, k přemýšlení, k setkávání, k spolužití. Církev není přežitkem z 
minulosti, není to hrabivec, který si nárokuje peníze daňových poplatníků a majetek státu z církevních restitucí." Těmito slovy 
zahájil páteční Noc kostelů Petr Grendel, domažlický farář Českobratrské evangelické církve. Duchu jeho slov odpovídal průběh 
akce v patnácti svatostáncích na Domažlicku. Návštěvníci kostelů se účastnili mší svatých, zhlédli kulturní vystoupení, v nabídce 
byly prohlídky běžně nepřístupných míst. Ve Staňkově, Hostouni, Kdyni i jinde organizátoři přichystali soutěže pro děti. 

 Více fotografií z Noci kostelů na www.domazlicky.denik.cz 



 Foto: HOSTOUŇ. Netradiční součástí Noci Kostelů v Hostouni byla možnost pro nejmenší svézt se ve farské zahradě na ponících 
z koňské farmy ve Svržně. Možnosti využila i téměř tříletá Viktorka Procházková. 

Foto: DOMAŽLICE. Návštěvníci kostela Českobratrské církve evangelické byli mj. přítomni vernisáži obrazů Václava Siky. 

Foto: HOSTOUŇ. Kostel sv. Jakuba v Hostouni byl zaplněn výrazně více, než je tomu při bohoslužbách. Pro děti byly přichystány 
soutěže, malování a kvízy, dospělí mohli navštívit věž kostela. 

Foto: DOMAŽLICE. Necelé dvě desítky obrazů inspirované pobyty ve francouzské Provence jsou součástí expozice, která měla v 
rámci Noci kostelů vernisáž v kostele Českobratrské církve evangelické. 

Foto: POBĚŽOVICE. V kostele Nanebevzetí Panny Marie postupně vystoupil místní školní sbor Červánek, zpěvačka Daniela Hrubá 
a známá plzeňská skupina Poitín hrající nejen irskou hudbu. 

Foto: DOMAŽLICE. Součástí programu v modlitebně ČCE bylo i hudební vystoupení skupiny Exusia z Křesťanského sboru 
Domažlice. 

Foto: HOSTOUŇ. Děti z místní mateřské školy sklidily potlesk za své hudební vystoupení. 

 Foto: 8x Deník/Josef Babor 

Noc kostelů zpestřil běh farníků mezi svatostánky 
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 Skupinka proběhla celkem deset kostelů v obou Těšínech a v každém se pomodlila 

 Karvinsko – Kompletní prohlídka svatostánků, bohatý program pro děti nebo vystoupení pěveckých sborů. Páteční Noc kostelů 
měla pestrý program. 

V kostele sv. Anny v Havířově si mohli návštěvníci po večerní bohoslužbě prohlédnout vstupní areál, interiér, varhany a také 
kostelní věž. 

O kulturní zážitek se postaral pěvecký sbor Meandry pod taktovkou Oldřišky Honsové, farní sbor mládeže, dále houslista a 
zpěvák Vojtěch Michalčík. 

Děti si užily Trpasličí pohádku, výtvarnou soutěž na cyrilometodějské téma a velkým magnetem byl skákací hrad. "Jsme tu 
poprvé a moc se nám to líbí. S desetiletým Tomášem a ještě ani ne šestiletým Lukášem jsme šlapali po strmých dřevěných 
schodech až na věž. Zvony, půdní prostory, varhany i samotné schody jsou nevšední podívanou. Lukáš obdivoval netopýry, 
nemohl odtrhnout od nich oči. Nechyběli jsme ani na pohádce," prozradila redaktoru Deníku Romana Řehová. Organizátoři 
letošní noc kostelů věnovali také 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Návštěvníci tak mohli zhlédnout výstavu, která se k 
tomuto výročí vztahuje. "Do programu jsme k příchodu věrozvěstů na Moravu zařadili také přednášku plukovníka Františka 
Valdštýna," uvedla havířovská koordinátorka Dagmar Kotajná s tím, že letos přišlo okolo osmi set lidí. 

Se zajímavou novinkou přišli v Českém Těšíně. Uspořádali tam běh mezi kostely. 

Skupinka farníků začala v Ciezynie a následně navštívili také svatostánky na druhé straně Olše. "V každém kostele se zastavíme 
a pomodlíme se společnou modlitbu," vysvětlil jeden z účastníků běhu Petr Šářec. 

Podle něj je to symbolické právě v Těšíně, kde je několik církví. "Sjednocuje to jednotlivé farnosti a díky tomu, že je to česko-
polský běh, tak i národnosti," dodal účastník běhu. V karvinském kostele Povýšení svatého Kříže nejvíce zaujala prohlídka věže. 
Prozrazovala to fronta, která byla neustále před vchodem. Na své si přišli také návštěvníci sakristie. 

Kaplan Petr Plachký zájemcům podal vyčerpávající přednášku o liturgických předmětech. Návštěvníky zaujal především šatník. 
"Jsou zde roucha podle liturgických období a příležítostí, to znamená, že jsou tu například roucha na Vánoce, advent, Velikonoce 
nebo třeba na pohřeb," vysvětlil kaplan. 



 Ve dvanácti kostelích se svítilo 
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 Havlíčkobrodsko – Do tuctu svatostánků přišli v pátek věřící i ateisté, aby v rámci akce Noc kostelů společně prožili čas po 
západu slunce. Kromě modliteb a bohoslužeb zazněly přednášky o historii chrámů, koncerty, lidé si prohlédli zvony a z ochozů 
věží se mohli rozhlédnout po kraji. Bylo tomu tak v Brodě, Číhošti, Horní Pasece – Zahrádce, Horním Studenci, Chotěboři, Libici 
nad Doubravou, Lučici, Přibyslavi, Skále, Světlé nad Sázavou a Vilémově – Klášteře. 

Již tradiční Noc kostelů letos na Havlíčkobrodsku uspořádaly pouze římskokatolické farnosti, kulturní myšlenku z neznámých 
důvodů, na rozdíl od například Žďárska, tentokrát jiné církve nepodpořily. 

 Foto: Kostel sv. Václava ve Světlé vznikl již ve 12. století. Věž kostela má charakteristické dřevěné patro. Na něm jsou umístěny 
čtyři zvony. Ten největší, zasvěcený sv. Václavovi, pochází z roku 1569. 

Foto: Ivo Havlík 

 Chrudimský kostel přivítal návštěvníky i malé detektivy 
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 Chrudim – Smráká se. Páteční vlažná noc vede mé kroky do kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí, který se zapojil do 
Noci kostelů. Uvnitř je plno. Právě se zde koná detektivní hra. 

Kostel se mění na mraveniště plné malých, do případu zapálených Sherlocků Holmesů. Děti pobíhají všude a přitom počítají 
lavice či hledají rozdíly mezi fotografií a originální malbou. Vše dělají proto, aby splnily úkol a získaly další indicii vedoucí k 
odhalení zločince. 

"Mám zalepené ruce, ale za tu práci to stálo," říká Kateřina Kusá z Chrudimi a chlubí se mozaikou, kterou právě vyrobila. Sotva 
byl zločinec odhalen, děti přechází do sakristie, kde se pouští do skládání a nalepování barvených kamínků na podložku. 
Kostelem se line vůně kanagomu. 

 Stejná tvář 

 Za okny už se zešeřilo natolik, že nelze vidět barevné vitráže. "Tady nebude pohádka," upozorňuje farář Jiří Heblt několik dětí, 
které trpělivě sledují promítací plátno očekávajíce příběh s dobrým koncem. Farář poté přednáší o různých podobách 
zobrazování Ježíše Krista. Sledujeme, jak malíři během dvou tisíců let stále opakují jednu tvář. Čtvrt hodina mi uteče jako nic. 

"Tady se tomu říká kůr, od slova chór jako sbor," vítá noční návštěvníky varhaník Tomáš Židek a usazuje hosty do 
improvizovaného hlediště u varhan. Kůr nebyl koncipovaný jako jeviště, protože se předpokládalo, že posluchači budou dole, ale 
přesto se nás tam okolo dvaceti posluchačů namačká. Poprvé vidím varhany zblízka. Zdá se mi, že mají víc ovládacích prvků než 
Černobyl. A tu se Tomáš Židek pouští do hry. "Varhany jsou elektronické. Jelikož nám je poškodil blesk, fungují zatím jen na 
šedesát procent," vysvětluje varhaník, proč na dnešní večer pozval i zpěváky. 

 Důstojné zvony 

 V přestávkách mezi skladbami se slabě ozývá zvonění. Koukám na hodinky, není ani půl. Zvědavě tak opouštím kůr a stoupám 
po schodech výš na věž. Kamenné stupně se mění na dřevěné, které po chvíli připomínají spíše žebřík. Bez nehody ale 



vystoupám třicet metrů nad chrudimské náměstí. Stojím v severní věži, kde visí dva ze tří chrudimských zvonů – svatý Dominik 
a Vavřinec. 

Zvoník Tomáš Pavlík nejprve stručně vysvětluje, jak zvon funguje a jak je starý a pak už rozhoupává tělo zvonu. První úder, 
druhý, třetí. Zvonici naplňuje majestátný a doslova hmatatelný zvuk, který mi vibruje tělem a dlouho z ní v uších. "Jaké to 
bylo?" Ptá se zvoník později. "Cože?" Ozývá se z davu. Z věže slézám mezi posledními. Za tento večer jí prošlo okolo dvou set 
nočních návštěvníků. Zvonění pro dnešek definitivně utichlo. 

Galerie snímků na: www.chrudimsky. denik.cz/nockostelu 
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 Počtvrté se v celé republice v pátek večer otevřely kostely i modlitebny. Zájem veřejnosti byl poměrně velký 

 NováPaka–Nockostelů, projekt, který v pátek večer otevřel kostely a modlitebny po celé České republice, získává u veřejnosti 
na oblibě. Svědčí o tom i návštěvnost církevních stánků v Nové Pace. "Vloni jsme měli tak třicet účastníků, ale letos 
předpokládám, že jich bude mnohem víc. Uvidíme, jak to lidé zaregistrují. My jsme připravili obměněný program, svůj prostor tu 
mají i děti, které čekají herní disciplíny, zpívání chválů, potom procházka po kostelech v Nové Pace a přespání v budově," 
popisuje průběh páteční noci kazatel Bohdan Čančík ze Sboru Jednoty bratrské, kam nás vedly první kroky. Po sedmnácté 
hodině už přicházejí návštěvníci, prohlíží si zdejší modlitebnu i celý objekt, který slouží jako základní škola pro 52 žáků. "Brali 
jsme tento večer i jako příležitost k setkání členů našeho sboru, měl by být přínosem pro příchozí, ale také pro nás, chceme si 
ho užít," upozorňuje Bohdan Čančík. "Jsme tu poprvé, jinak Noc kostelů využíváme. Je to určitě dobrá akce," říká první z 
příchozích Marie Kynychová z Nové Paky. "Vedla mě sem zvědavost, zdejší sbor mě překvapil rodinnou atmosférou, je vidět, že 
se tu žije dohromady," hodnotí Ludmila Malá z Nové Paky. 

Míříme do farního kostela sv. Mikuláše, který je od 18 hodin zaplněn do posledního místečka. Lidi přilákala nejen možnost si 
kostel prohlédnout avyslechnoutjehohistorii,ale také koncert místního pěveckého sboru Hlas. Vítal nás tu hlas zvonů, poté farář 
Pavel Kalita. Odcházeli jsme obohaceni o nádherné zážitky. 

Třetí zastávkou je monstrózní klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, který se vypíná nad městem. Tady vedle 
prohlídkymůžemezhlédnouti staré tisky. Obdivujeme bible ze 16. století i misále. 

Opět nám to nedá a vyšlapeme 120 schodů, abychom se dostali pod srdce zvonů, zasvěcených Panně Marii a Janu 
Nepomuckému. Nezapomenutelný pohled na město. JeštěnásčekáHusůvsbor,kde si dokonce vyzkoušíme kruhový tanec. Byl 
vytvořen v roce 1937 poté, co po sedmi letech hledání byl v poušti nalezen pramen. "Akce má vzestupnou tendenci, hodnotím ji 
pozitivně," říká zdejší farář. 

 "Brali jsme tento večer i jako příležitost k setkání členů našeho sboru, měl by být přínosem pro příchozí, ale také pro nás." 
Bohdan Čančík, kazatel 
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 Telč – Noc kostelů na Jihlavsku se setkala s velkým zájmem lidí. Například v Telči se na speciálním programu k akci ukázali 
turisté z různých koutů světa. 



"Mezi obdivovateli se ukázali turisté z Japonska i jiných zemí. K nezapomenutelným zážitkům přispěl bohatý program naplněný 
vystoupeními dětí a koncerty. Zcela naplněný kostel svatého Jakuba byl při vystoupení dětského sboru Srdíčko i při hudbě 
varhan, které rozezněli žáci ZUŠ v Telči," popsal atmosféru letošní Noci kostelů v Telči Stanislav Bartoň. 

Velmi navštěvované a zároveň poučné jsou podle něj i virtuální přednášky Oldřicha Zadražila. Letos byly věnované historii 
hřbitova u Matky Boží. 

"Překvapením pro mnohé bylo zpřístupnění krypty pod kostelem Jména Ježíš. Nepřetržité davy malých i velkých vítali u vchodu 
dva tajemní mniši." dodal Bartoň. Zpřístupněné prostory krypty doplňovala výstava kovových plastik Davida Habermanna. 
Návštěvníci měli možnost využit malého občerstvení v prostoru Křížové chodby, které bylo i letos nabízeno zcela zdarma. 

Lidé si mohli prohlédnout také dva kostely katolické a jeden evangelický. 

 Foto: KONCERT. V Telči si užili Noc kostelů. 

Foto: Stanislav Bartoň 
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 Kladno – Celorepubliková Noc kostelů v pátek neminula ani Kladensko a Slánsko. Návštěvníky přivítaly nejen kladenské 
svatostánky: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kaple sv. Floriána, Kostel sv. Mikuláše, ale také chrám svatého Gottharda ve 
Slaném. 

I když všude byl připraven pěkný program, v kostele sv. Mikuláše v Kladně Hnidousích příchozí slavili také výročí 100 let jeho 
vysvěcení. U této příležitosti byla vydána brožura shrnující dosavadní historii stavby a představující jednotlivé kněží, kteří zde 
sloužili. 

"Byly zde významné kněžské osobnosti, například páter Ladislav Šinkmajer, který do Kladna přišel za heydrichiády. Ve Vrapicích 
a Hnidousích obnovil skauting. Poté byl rok a půl vězněn, přišel o státní souhlas a pracoval jako dělník," vzpomenul místní 
kostelník Jakub Pavlík z Kladna. 

Další významnou osobností kostela sv. Mikuláše byl páter Zdeněk Korejs, který zde sloužil více než čtvrt století. "V roce 1991 
zemřel. Pohřeb měl zde v kostele a zádušní mši svatou sloužil někdejší arcibiskup pražský Miloslav Vlk," dodal kostelník. 

Nynějším duchovním správcem je v Hnidousích páter Jan Píška. 

Kromě historie se návštěvníci dozvěděli také mnoho o architektuře stavby a poslechli si řadu písní zdejšího sboru. 

"Je připravena také výstava kněžských roun neboli ornátů. Nejsou to současná roucha, ale ta starší, která se používala, když se 
mše sloužila ještě čelem k oltáři. Až později byla zavedena čelem k lidu. Proto jsou ornáty bohatě zdobené zezadu, vpředu jen 
málo," dodal kostelník. 

Zdejší zvláštností je, že dva kostely, které od sebe nejsou moc vzdáleny, byly zasvěceny stejnému patronu sv. Mikuláši, jelikož 
další kostel sv. Mikuláše se nachází ve Vrapicích. "Přesný důvod neznám, ale řekl bych, že je to tím, že zde žili prostí chudí lidé, 
kteří tvrdě pracovali na hutích, v dolech či zemědělství. Sv. Mikuláš je spojován právě s chudými lidmi. Byl to biskup, který 
chudé zachraňoval, takže zřejmě proto," uzavřel Jakub Pavlík. 

Mezi pátečními návštěvníky kostelu v Hnidousích byli také manželé Luboš a Eliška z Kladna, kteří s sebou vzali svého vnuka 
Vojtěcha. 

"Nechodíme sem pravidelně, ale byl jsem zde křtěný, takže jsem se přišel podívat," zdůvodnil pan Luboš. 



"Prvně jsme se vlastně dozvěděli o historii stavby a kostele vůbec," doplnila ho manželka Eliška. 

"Líbil semi zpěv sboru. Jsou zde zajímavé věci, například varhany. Nebyla to nuda. Přišel jsem dobrovolně," usmál se 
šestnáctiletý Vojtěch. 

 Foto: NOC KOSTELŮ přilákala do chrámů všechny generace. 

Foto: PĚVECKÝ SBOR zazpíval návštěvníkům kostela sv. Mikuláše několik písní. 

 2xfoto: Deník/Daniela Řečínská 
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Zdroj: Klatovský deník 
Datum vydání: 27.5.2013 
Odkaz: http://klatovsky.denik.cz/ 
Číslo: 122 
Strana: 2 
Autor: ROSTISLAV KUTĚJ 
Rubrika: Klatovsko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

 Lidé se mohli podívat do běžně nepřístupných prostor kostelů na Klatovsku 

Reportáž Deníku 

 Klatovsko – Redaktor Deníku navštívil několik kostelů, které se na Klatovsku zapojily do Noci kostelů. 

 Klatovy 

 Svou cestu začínám v Klatovech. Jezuitský kostel na náměstí Míru se po začíná plnit lidmi. Někteří usednou do lavic, jiní 
postávají a prohlížejí si kostel. Ti nejzvědavější vyrážejí na předčasnou prohlídku. Návštěvníky úderem sedmé hodiny večerní 
přivítá klatovský okrskový vikář Jaroslav Hůlle. Na programu je vystoupení trubačů Hudby hradní stráže. Akustika kostela je 
doslova ohromující, zvuk nástrojů, které mají v rukou zkušení hudebníci bez jakéhokoli elektronického zesílení doslova zaplní 
celý prostor chrámu. K trubačům se přidávají tóny varhan. Na varhany hraje světoznámý varhaník Vladimír Roubal. Plzeňský 
rodák dnes působí například ve Strahovském klášteře."Myslím,že není moc známé, jak unikátní varhany v Klatovech máme. Jsou 
sedm století staré a bez výraznějšího zásahu dodnes bezvadně fungují," říká mi jáhen z Klatovské farnosti Ivan Pavlíček. 

 Kolinec 

 Opouštím Klatovy a vydávám se do Kolince. Tamní kostel byl nedávno opraven, v jeho interiéru je to vidět. Přijíždím v době, 
kdy končí hra na varhany a začíná čtení z farní kroniky. Kronika obsahuje zápisky, které dokládají, jak se kostel postupně 
opravoval. Zajímavostí byla cena oprav. V poměru na dnešní počty je téměř neuvěřitelné, že pozlacení soch na oltáři vyšlo na 
začátku dvacátého století na sto tehdejších korun. "Ty ceny oprav jsou zvláštní, dneska bych si za sto korun nekoupil ani večeři 
pro dva lidi," dělí se o svůj pocit návštěvník Lukáš Rovenský. 

 Zdouň 

 Z Kolince je to jen coby kamenem dohodil do Hrádku. Dominantou okolí Hrádku je románskogotický kostel sv. Vavřince ve 
Zdouni. Při příchodu ke kostelu je zevnitř slyšet smích. Tamní kněz Jan Wirth ukazuje návštěvníkům části kněžského oděvu. 
"Roucha, která zde mám, jsou barokního střihu,což znamená,že jsou už hezkých pár let v módě. A myslím, že ještě nějaké to 
století v módě budou. My kněží si na módní výstřelky nepotrpíme," směje se Wirth. S historií kostela, kolem kterého stála kdysi 
osada, seznamuje zájemce starosta Hrádku Josef Kutil. "Kostel je poslední památkou na starou osadu rýžovníků zlata, které se 
říkalo Vzduny. Kdy osada vznikla a kdy zanikla, se přesně neví," říká Kutil. 

Využívám starostovy nabídky a spolu s několika dalšími zájemci se jdu podívat na vrchol kostelní věže. "To je doslova fascinující, 
chtěl jsem si zkusit zazvonit na zvon, ale nakonec jsem odolal. Jen na schodišti jsem se trošku bál," svěřil se Milan Poláček, 
který se do kostela přijel podívat z Klatov. 

 Švihov 

  



Ze Zdouně vede má cesta do Švihova. Těším se na hradní kapli, která má být podle programu osvětlena pouze světlem svíček. 
Nádvoří hradu je otevřené, ale liduprázdné. Hradní kaple je přístupná, zážitek z prostoru, který je osvícen pouze mihotavým 
světlem, je těžko popsatelný. Dozvídám se, že jsem teprve jedenáctý člověk, který kapli v rámci Noci kostelů navštívil. Hrad prý 
dlouho blokovali filmaři, kteří tam natáčí film, a pro veřejnost se otevřel až po deváté hodině večer. 

 Klatovy 

 Putování po kostelech končím v Klatovech. Necelá stovka lidí poslouchá vyprávění Jaroslava Hůlleho, který popisuje, jak se 
dostal k povolání kněze. Lidé zpívají, texty písní neznám, ale v chrámové lodi je jejich zvuk silný a znělý. Do Noci kostelů se na 
Klatovsku zapojilo více kostelů, než kolik jsem jich stihl objet. Lidé se mohli podívat například na kostelní ochozy, na kůry a nebo 
do míst, kde se připravují mše. 

 Foto: NOC kostelů v Klatovech. Lidé zaplnili celý kostel. 

Foto: KOSTEL sv. Vavřince na Zdouni přivítal zájemce o prohlídku. 

Foto: HRADNÍ kaple ve Švihově osvětlená světlem svící. Více fotografií najdete na webu klatovsky.denik.cz. 

 3x foto: Deník/Rostislav Kutěj 

  
Zvuk kláves linoucí se tichem. Taková byla Noc kostelů v kostele sv. Václava v Pečkách 
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 Pečky – Tiché povídání a zájem o brožury nebo památeční razítko Noci kostelů. Tak to vypadá krátce před šestou hodinou 
večerní v kostele sv. Václava na Masarykově náměstí v Pečkách. Před malou chvílí se uskutečnila modlitba růžence a Mše svatá 
s výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. Ti, kdo nemají v tuto chvíli zájem o letáky, obdivují krásu kostela, jiní potichu sedí a 
vyčkávají na další program. 

To už farář Josef Nerad přichází k mikrofonu a začíná další bod programu. 

"Moc se nás tady nesešlo," konstatuje na počátku své řeči Nerad. A je to tak, v kostele sedí něco více než deset lidí, dvacet jich 
však rozhodně není. Lidé se tu však střídají. Tu jeden odejde a dva přijdou. Většinou si lidé vybírají jen část programu. 

S historií kostela začíná Nerad ze široka. Nejprve hovoří o Pečkách jako malé vísce, později o rozrostlém městu a farnosti v 
Dobřichově. Až následně přišla stavba kostela a veškeré zajímavosti. 

"Naším úkolem je tento stánek předat další generaci minimálně v takovém stavu, jako jsme ho dostali, když ne v lepším," říká 
velkou pravdu Nerad. A ihned navazuje na práce, které se v kostele dějí. Přítomné také upozornil, že vyvrcholí v říjnu tohoto 
roku, u příležitosti sto let od založení kostela. 

Za malý okamžik nastává hudební vystoupení, po kterém Nerad hovoří o veškerých kostelech farnosti. Poté se opět kostelem 
linou tóny kláves. Až po osmé hodině je naplánovaná volná prohlídka kostela a meditace. 

Poslední hodina Noci kostelů v Pečkách patří závěrečnému duchovnímu slovu. Po desáté hodině pak je kostel sv. Václava 
uzavřený. 

Pečky/ Kolínsko – Kostel sv. Václava byl jedním z devíti kostelů a modliteben na Kolínsku, které se otevřely. 

Do kostela Nanebevzetí Panny Marie mohli v pátek zavítat obyvatelé Grunty, Libeničtí mohli navštívit kostel Českobratrské církve 
evangelické, v Žiželicích se otevřely dveře kostela sv. Prokopa. Českobrodští si jistě nenechali ujít recitaci v kostele Svaté 
Trojice. 



Kolínští měli možnost navštívit kostel Českobratrské církve evangelické, který od čtyř hodin připravil program také pro ty 
nejmenší. V modlitebně Apoštolské církve si mohli návštěvníci v rámci Noci kostelů posedět, zahrát moderní společenské hry a 
popovídat nad nejrůznějšími druhy čajů. 

Kouřimští si v kostele sv. Štěpána mohli prohlédnout zpřístupněný kůr i varhany. S duchovní hudbou a divadelní hrou O 
námořníku Čepičkovi se seznamovali návštěvníci kostela Narození Panny Marie v Poříčanech. 

Chrámy a modlitebny nejen na Kolínsku, ale po celé zemi, se v pátek otevřely v rámci Noci kostelů již po čtvrté. V Praze a 
Středních Čechách se jich tentokrát otevřel o více než dvě stě třicet. 

Organizátoři Noci kostelů letos kladli větší důraz na samo křesťanství a duchovní rovinu. Přesto v bohatých programech 
nechyběly komentované prohlídky, koncerty, workshopy nebo divadelní představení. 

Zpřístupněny byly také běžně nepřístupné části kostelů jako sakristie, věže, krypty, varhanní kůry nebo klášterní zahrady. 

Přesto organizátoři poukazovali na to, že význam akce nebyl pouze společenský a kulturní, jak by se mohlo zdát, ale také 
náboženský. "Noc kostelů má přiblížit křesťanství těm, kdo chtějí poznat Boha. Tak jako Bůh otvírá své srdce člověku, ať 
hledající naleznou otevřená srdce všech, kteří se nazývají křesťany," řekl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 

 Kostel sv. Václava je jedním z devíti svatostánků na Kolínsku, které se Noci kostelů účastnily 

 Foto: Pečecký farář Josef Nerad hovořil o historii i všech kostelech farnosti. 

Foto: Deník/ Lucie Mašínová 
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 Kromě komentovaných prohlídek mohli zájemci také slyšet poezii, přednášky, šermíře, koncerty nebo vidět holografické 
promítání 

 Trutnovsko – Páteční noc do půlnoci mohli zájemci prožít v kostelech na několika místech regionu. Čekal je tam zajímavý 
program. 

 Nejen prohlídky 

 Většina z církevních staveb nabízela především komentované prohlídky nebo možnost nahlédnout do zákulisí chrámů. Téměř 
nikde nechyběla hudební vystoupení klasických nebo folkových souborů. Pro děti byly připraveny různé poznávací hry nebo 
divadelní představení. Mezi přednáškami byla zajímavá například ta o trutnovském evangelickém kostele. V80. letech byl 
přestavěn na koncertní síň B. Martinů. Nyní slouží oběma účelům. 

Někteří organizátoři nabízeli i něco jiného. Například v husitském kostele ve Dvoře Králové si mohli návštěvníci poslechnout 
pásmo poezie Jana Skácela v podání herců Dušana Hřebíčka a Kateřiny Francové z Hradce Králové. 

Do všech tří kostelů ve Dvoře během večera dorazil průvod královny Žofie s ozbrojenou družinou. "Původní představitelka ráno 
onemocněla, tak jsme museli rychle sehnat náhradu," prozradil jeden z pořadatelů. Po přivítání poddaných se konal na počest 
královny turnaj skupiny historického šermu Legenda Aurea. Mladí šermíři za své výkony sklízeli zasloužený potlesk. Před 
kostelem sv. Jana Křtitele mohli zájemci koupí trdelníku podpořit činnost Farní charity. 

V Kuksu se pro zájemce otevřela nejen sakristie hospitalní kaple, ale také hraběcí hrobky pod kostelem. V nedaleké Žirči zase 
nechyběla módní přehlídka a hra na unikátní zvonkohru. 



Netradiční program čekal na návštěvníky kostela v Kohoutově. "Naše stážistka vytvořila keramickou skládačkujako 
cestukezvýšenízájmu o kulturní dědictví. Děti , ale i dospělí se tak během Noci kostelů" mohli zapojit do oprav kostela," 
informovala zástupci Keramické školy Kohoutov. 

 Holograf v kostele 

 V rámci Noci kostelů se konala také holografická projekce přednáškového cyklu Rozpravy o člověku a krajině, na kterém již 
několik let spolupracuje Keramické studio s Občanským sdružením Kohoutov. Po dvou letech se tak třeba do kostela vrátil 
sochař Kurt Gebauer, který vyprávěl o tom, jak sochař vnímá krajinu. Ovšem jen jako promítaný obraz. Díky moderní 
technologii, kterou zajišťovala pražská firma Ugo Media, byla iluze ale dokonalá. Diváci tak měli dojem, že vystupující jsou 
skutečně fyzicky v kostele přítomní. 

Noci kostelů se v rámci celé republiky zúčastnilo okolo 1300 kostelů a modliteben. Každý rok počet narůstá. 

 Foto: KRÁLOVNA ŽOFIE SESVÝMDOPROVODEM navštívila všechny kostely ve Dvoře Králové, její ozbrojená družina předvedla 
šermířské souboje. Návštěvníci mohli koupí tradičních trdelníků podpořit činnost Farní charity. 

Foto: Deník/Bedřich Machek 
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 Foto: JINAK, NEŽ JE ZNÁTE. Vcelém Zlínském kraji se během noci na dnešek konala Noc kostelů. Své brány otevřelo celkem 81 
kaplí, modliteben a svatostánků. Vmnohaz nich navíc jednotlivé farnosti připravily lidem bohatý program pro děti i dospělé. 
Vnabídce byly koncerty, besedy, modlitby a zájemci se mohli nechat provést místy, kam běžně nevkročí. Mottem akce byl verš z 
bible: Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. Rozžaté svíce na mnoha oltářích tomu byly důkazem. Tento 
snímek pochází z kroměřížského kostela svatého Mořice. 

foto: Deník/Jan Karásek 
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 Číslo bude ještě vyšší. Deník se tentokrát podíval, jak probíhala Noc kostelů v Lovosicích 

 Litoměřicko – Více než dvacet tisíc lidí navštívilo v pátek večer kostely na Litoměřicku při celorepublikové akce Noc kostelů. 
"Podle průběžných informací bylo ve zpřístupněných církevních objektech během letošní Noci kostelů v litoměřické diecézi 
zaznamenáno 23 471 návštěvnických vstupů. Číslo zatím není konečné. U zhruba padesáti objektů ze 189 údaje dosud chybí – 
nebyly pořadateli nahlášeny," informovala Jana Michálková, mluvčí diecéze. Na řadě míst byl pro návštěvníky připraven pestrý 
doprovodný program. Jak probíhala Noc kostelů například v Lovosicích, kde byly otevřeny dva kostely? 

V kostele sv. Václava začala letošní noc kostelů vyzváněním zvonů. V úvodu po modlitbě růžence byla sloužena Mše svatá. V 
18.15 bylo zahájeno přepisování Bible, které pokračovalo až do 23 hodin. Během večera zaznělo několik varhanních koncertů 
(Jiří Stýblo – varhany, Michaela Warneke – zpěv, Jiří Kudrman – sopránsaxofon, Karel Tesařík – flétna a další). 



S divadelním představením vystoupily děti z Centra Amicus. Po celou Noc kostelů byla vystavena v prostoru kostela vzácná 
mešní roucha, ornáty, pluviály a štóly, zdobené výšivkami a malbami. Rovněž byly vystaveny bohoslužebné nádoby a další 
liturgické předměty, například mešní zvonky. Překvapením byl i seznam lovosických farářů od 17. století, který zpracoval Martin 
Brůža. Ten také podal informace o historii kostela, oltářích, freskách a jeho mobiliáři. Poté na otázky návštěvníků odpovídal 
farář P. Roman Depa, následovalo Adorování Nejsvětější Svátosti a Májová pobožnost s písní Salve regina. Od 22:00 do 22:10 
zazněl Desátek v 10 jazycích. Významným aktem byla závěrečná Modlitba při svíčkách za město a farnost, při níž se četly prosby 
občanů, s požehnáním. Noc kostelů byla zakončena rozjímáním Já a Bůh v tichu. 

Kostel během večera navštívilo více jak 150 lidí. 

Mírový kostel Církve československé husitské (CČSH) v ulici Karla Maličkého byl pro prohlídku otevřen od 16 hodin. V kostele 
byly vystaveny snímky z jeho historie a výtvarné práce žáků Základní umělecké školy Lovosice. Celý večer probíhal doprovodný 
program. 

Nejprve v 17 hodin vystoupila sopranistka Dana Krausová za doprovodu klavíristky Ester Godovské. Zpěvačka se představila 
souborem židovských písní zpívaných o židovských svátcích, zazpívala některé hebrejské chvalozpěvy a sefardské milostné 
písně. V 18 hodin zazněl kostelní zvon. V druhém koncertu poprvé vystoupila v Noci kostelů šestičlenná country skupina 
Sebranci. 

Poslední koncert zahájil flétnista Karel Tesařík s doprovodem Petry Kaciánové na klavír. Poté následovaly dva duety z 
Moravských písní v podání Pavly Linkové a Markéty Staré a celý večer zakončilo vystoupení pěveckého souboru IN FLAGRANTI 
pod taktovkou P. Linkové. 

 Foto: NOC KOSTELŮ 2013. Snímek nahoře je z litoměřického kostela sv. Vojtěcha, uprostřed z kostela Všech svatých a foto 
dole je z lovosického kostela sv. Václava. Další foto na straně 9 

Foto: Deník/K. Pech 
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 Otevřelo se více než 130 kostelů 

 Slavnostním vyzváněním zvonů začala včera vpodvečer Noc kostelů. V Praze se k ní připojilo 132 kostelů, kaplí, modliteben a 
sborů, které připravily mše, komentované prohlídky, koncerty, speciální programy pro děti a další akce. V kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně na Vinohradech si zájemci mohli prohlédnout zblízka například varhany, kryptu nebo si poslechnout koncert. V 
metropoli byly připraveny i tematické okruhy, mimo jiné cesta po pražských varhanách, noční kostely na kole, jedna noc v devíti 
církvích nebo cesta za patronem sv. Václavem. 

 Foto: Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech 

Foto: Tomáš Krist, MAFRA 

 Mutace - Mladá fronta DNES - Praha 
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 Noc kostelů u svatého Václava 

 Milovníkům tajemné atmosféry olomouckých katedrál, chrámů a kostelů se včera naskytla ojedinělá příležitost. Mimo jiné si 
mohli prohlédnout katedrálu svatého Václava, která se jim otevřela za soumraku. Při Noci kostelů čekal na olomoucké "noční 
poutníky" i speciální program, mohli si například prohlédnout největší zvon Moravy – svatého Václava v jižní věži katedrály – či 
výstavu liturgických oděvů v kryptě. Vydat se zájemci mohli i na bezplatnou prohlídku Arcidiecézního muzea, které sídlí v 
někdejším kapitulním děkanství a jeho součástí je také románský biskupský palác Jindřicha Zdíka. 

 Foto: Program při Noci kostelů v katedrále svatého Václava 

Foto: Petr Janeček, MAFRA 

 Mutace - Mladá fronta DNES - Olomoucký kraj 
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 BOHATÝ PROGRAM. Kostely – nejen v Ostravskoopavské diecézi, ale v celé republice – se včera otevřely nejširší veřejnosti. 

Lidé si v nich mohli prohlédnout například výstavy liturgických předmětů a rouch, absolvovat komentované prohlídky chrámů a 
dostat se i do míst jinak nepřístupných, sledovat promítání 3D fotografií, hudební vystoupení anebo přehlídku kostelní módy. 
Možnost prožít výjimečný večer nevynechal ani Radim Osuch z Ostravy: "Je třeba využít takové netradiční příležitosti a 
prohlédnout si místa, kam se člověk obvykle nedostane. Loni jsem navštívil kostely v Porubě a jejím okolí. Letosmámv plánu ty v 
centru města." Snímek je z kostela Panny Marie, Královny posvátného růžence v OstravěHrabůvce. 

 Foto: 

Foto: Deník/Pavel Sonnek 
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Deník byl u toho 

 Netradiční zážitky nabídly o víkendu nejen ostravské kostely, ale také třicítka kulturně zaměřených organizací. Ostravskou 
muzejní noc si i přes nepřízeň počasí nenechalo ujít téměř 28 tisíc lidí. 

  



Ostrava – Desetitisíce lidí o víkendu zavítaly na jedny z největších kulturních akcí v Ostravě. Čtvrtý ročník Noci kostelů a pátá 
Muzejní noc slavily velký úspěch. Pro návštěvníky byly na všech místech, která se do těchto akcí zapojila, přichystané bohaté 
programy. 

Noc kostelů každoročně navštěvuje například Pavlína Trávníčková z Ostravy. "Já do kostela pravidelně nechodím. V tento den 
ale mají kostely výjimečné kouzlo. Prozatím jsem byla jen v Hrabůvce v kostele Panny Marie, moc se mi líbí jeho dnešní 
program, takže jsme se rozhodli, že ještě zajdeme kouknout do centra a pak se tady vrátíme na přednášku o tom, jak fungují 
varhany. Pak s přáteli počkáme do půlnoci," popisuje pětadvacetiletá studentka. 

Do katedrály Božského spasitele v centru Ostravy se přišel podívat Radim Osuch s dcerou Teodorou a jejím kamarádem 
Honzou. "Loňskou Noc kostelů jsme strávili v Porubě. Letos jsme se vydali do centra. Kromě katedrály chceme vidět ještě kostel 
svatého Václava a kostel svatého Josefa,"říká Osuch stím,že takovou návštěvnost nečekal. To vzápětí potvrzuje i farář Jaroslav 
Endlicher. "Minulý rok k nám přišlo asi tisíc návštěvníků, troufnu si říct, že teď to bude ještě lepší. Máme totiž v programu 
zvláštní věc. Promítání 3D fotografií s nepřístupnými místy katedrály. Další věc, kterou si lidé nechtějí nechat utéct, je možnost 
podívat se na kůr k varhanům. Tam se obvykle nedostanou. No a do třetice je u nás vystavená Ostravská Madona," vysvětluje 
velký zájem lidí farář. 
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 Ve sklepení fary lidé prvně spatřili unikátní fresku ze 14. století. Jsou na ní zachyceni ďáblové i alkoholik 

 Broumov – Hodiny odbyly osmou večerní a farář Martin Lanži přivítal v broumovském kostele svatého Petra a Pavla několik 
desítek přítomných. Páteční večerní nevlídné počasí a rozsvícený chrám vyčarovaly uvnitř nevšední tajuplnou atmosféru. Jako 
kdyby se člověka dotkla uplynulá staletí. Martin Lanži se jal sloužit pobožnost křížové cesty. 

"Za chvíli už bude konec, vydržte, jste hodní," utěšoval v půli obřadu přítomné mladý farář. Po pobožnosti už si zájemci za 
hudebního doprovodu spolku Stěnavan prohlédli celý kostel včetně kněžiště. Umožnila jim to akce Noc kostelů. "Do těchto 
intimních částí naší kuchyně běžně nepouštíme, dnes je trochu výjimka," uvedl Lanži, který si pochvaloval velkou účast. 

Farnost vystavila i plány na přestavbu fary, dřívějšího domu zvoníka, které se našly teprve před několika dny. 

Do kostela zavítali staří i mladí, věřící i nevěřící. Náhodou jel kolem na chalupu Pavel Pavliš z Hradce Králové, a tak 
hoNockostelů do svatostánku přivábila. "Kostel znám, ale nikdy jsem si ho pořádně neprohlížel. Překvapilo mě, jak pan farář 
výjimečným způsobem zvolil křížovou cestu. To lidé neznají a je to dramatické, že se to možná i nevěřícím líbilo," uvedl Pavel 
Pavliš. 

Krásu kostelních interiérů přišla obdivovat také Alžběta Chramostová, která se v Broumově narodila. "Je to úžasná zajímavá 
příležitost. Musíte uznat, že to je krásné," řekla. 

Velkým lákadlem však byla také unikátní starodávná freska. Farář Lanži mluvil v pátek skoro celý den, přesto ještě večer snad 
asi sedmkrát vysvětloval střídajícím se skupinkám zájemců, co je na fresce, kterou před časem objevili ve sklepení fary, 
vyobrazeno. pokračování na str. 3 Noc kostelů odhalila fresku 

Fresku našli poté, co farář protopil haldu dříví, která ve sklepení byla. Že je tam na zdi nějakámalba,to věděl, ale že je tak cenná 
a pochází pravděpodobně z let 1320 – 1330, o tom neměl nikdo ani tušení. 

Na zbytcích fresky jsou vidětuJežíše Krista podoby čtyř evangelistů. "Kdo má bystré oko, uvidí vousy Jana Křtitele. To je ten 
chlapík, co pokřtil Ježíše Krista," vysvětloval farář. Naproti němu je pak Panna Marie. Freska zachycuje i deset panen, pět 
moudrých a pět pošetilých z Matoušova evangelia. Pět rozumných na fresce drží lampy. "Jejich tělo je vznešené, spokojené, 
kráčejí za andělem, který je volá. Ty pošetilé jsou pak takové zničené, jako vy v pátek, když se vracíte z práce," líčil Lanži. 
Broumovské vyobrazení pěti pošetilých panen je naprostým unikátem. "Na jejich ramenou jsou ďáblové a to se nikde jinde 
nevyskytuje," dodal Lanži. 

Na fresce je také alkoholik. "Vpravo dole je vidět takovou spokojenou postavu, která z nějakého džbánku nalévá do číše zřejmě 
víno. Takže alkoholismus máme zaznamenaný i v první polovině 14. století," usmíval se farář. 



Fresku se farnost pokusí restaurovata zakonzervovat. Od státu už má přislíbeno 450 tisíc korun, ještě asi 25 tisíc jí chybí. 

Více fotografií najdete na www.nachodsky. 

denik.cz/ noc_kostelu 

 "Kdomábystré oko, uvidí vousy Jana Křtitele. To je ten chlapík, co pokřtil Ježíše Krista." Martin Lanži, broumovský farář 

 Foto: NOC KOSTELŮ přilákala do broumovského svatostánku několik desítek návštěvníků. 

Foto: FARÁŘ Martin Lanži ukazuje fresku ve sklepení fary. 

Foto: P. Bednář 

Foto: Deník/Pavel Bednář 
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 Netradiční prohlídky, koncerty, výstavy, ale i možnost setkání. Taková byla na Orlickoústecku Noc kostelů 

 Orlickoústecko – Od sakristií až po kúry s varhanami i věže se zvony... Kostely byly v pátek večer otevřeny všem, včetně 
"nevěřících Tomášů". Právěna nevěřící cílí akce Noc kostelů, která po celé republice láká v netradiční hodinu na prohlídku 
svatostánků. 

"V České republice je běžné, že jsou kostely zavřené. Myslím si, že lidé mají právo a nárok se do těchto veřejných prostor 
podívat. Je to open akce naprosto pro všechny," říká o ní lanškrounský kněz Zbigniew Czendlik a vyzdvihuje další pozitiva: 
"Kostely se otevírají pro věřící, otevírají se na bohoslužby, což ne každému musí vyhovovat. Noc kostelů je akce, kdy mohou 
přijít ti, kteří k bohoslužbě nemají vztah, ale mají vztah ke kostelu jako určité dominantě, kulturní památce, historickému 
objektu." Ze stejných důvodů do kostela širokou veřejnost zval i děkan českotřebovské farnosti Miloš Kolovratník: "Je to součást 
naší kultury a všeobecného rozhledu. Kostely jsou často dominantami našich měst a obcí, většinou jsou spojeny s jejich 
dějinami." Početnou skupinou návštěvníků byly rodiny s dětmi, ty kostely poznávaly zábavnou formou. U svatého Jakuba v 
České Třebové je provázeli vrstevníci. Jednou z průvodkyň byla osmiletá Hanka Tomšová. "Podívat se do věže je docela zážitek, 
ale mám trochu strach z výšek, tak jsem radši tady dole v kostele. Chodím sem každou neděli na mši a někdy i večer," svěřila se 
malá průvodkyně. V Lanškrouně provětrali kostel sv. Anny, který je běžně zavřený. Že se to možná změní, naznačil Zbigniew 
Czendlik: "Připravuje se rekonstrukce smuteční síně. Je možné, že se v kostele na přechodnou dobu budou odehrávat rozloučení 
a pohřby." 

Kostely v okrese nabídly i další doprovodný program: koncerty, výstavy nebo promítání. Na mnoha místech měla Noc kostelů 
ekumenický nádech, když se otevřely modlitebny různých církví. 

 "Noc kostelů je akce, kdy mohou přijít ti, kteří k bohoslužbě nemají vztah, ale mají vztah ke kostelu." Zbigniew Czendlik 

  
Noc kostelů v kraji nabídne přednášku Šiklové i mazlení s psem Ťapkou 
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Během pátečního večera a noci otevře svá zákoutí na východě Čech spousta kostelů a chrámů. "Loni jsme v diecézi napočítali 
více než 40 000 návštěvníků. Letos se přihlásilo 207 kostelů a modliteben, což je ještě o něco více než v loňském roce," uvedl 
sekretář Biskupství královéhradeckého Petr Suchomel. 

 Jen v Pardubickém kraji se otevře téměř 90 kostelů. Program není jen doménou římskokatolické církve, řadu akcí pořádají 
Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská a některé další menší církve. 

 Při už tradiční Noci kostelů se budou promítat filmy, zazní varhany, koncerty pěveckých sborů i přednášky o historii chrámů. 
Návštěvníky čekají také výtvarné dílny, divadelní představení, noční hry i autobusový výlet po okolních kaplích. Nebo speciální 
mše, čtení z bible či prostor pro modlitby. 

 "Myslím, že Noc kostelů je stejně přínosná pro věřící ve farnostech i pro náhodné návštěvníky chrámů. A to právě v tom, že se 
v nich společně setkají. Akce má zdůraznit, že kostely jsou a vždycky budou otevřené jako nabídka všem bez rozdílu, že se v 
nich každý může cítit jako doma, najít v nich ztišení, zklidnění a útěchu," řekl biskup Jan Vokál, který převzal nad akcí záštitu. 
Výtky? Snad jen, že jsou noci moc krátké 

 V jeho sídle každoročně shromažďují ohlasy na Noc kostelů z celé diecéze a mohou být s nimi spokojeni. 

 "V naprosté většině jsou kladné. Jediná výtka, která se občas objevila, byl návrh, aby kostely byly otevřeny déle do noci. A to 
je pro nás vlastně potvrzení úspěchu této akce," řekl Petr Suchomel. 

 V Pardubickém kraji se letos objevuje i řada novinek. Například v Lanškrouně je na programu "geocaching trochu jinak". 
Organizátoři podotýkají, že zájemci o tuto populární hru mohou tentokrát nechat GPS doma. 

 "Účastníci dostanou do ruky papír, kde bude popsáno umístění "kešek", tedy tajných schránek. Polovina cílů bude kolem 
katolického kostela sv. Anny a polovina kolem evangelického kostela," řekl farář Daniel Tomeš. Na programu je i "mazlení s 
farským psem" Ťapkou. 

 V chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích se bude mimo jiné promítat dokument o archeologickém průzkumu hrobky Pernštejnů, 
v pardubickém evangelickém kostele chystají scénické čtení inspirované věznicí. 

 Farnost při chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi nabízí okružní autobusovou jízdu s návštěvou kostelů a 
kaplí v okolí města. Nebo také detektivní pátrání v kostele pro děti pod názvem Ve stopách Sherlocka Holmese. 

 Kostel sv. Michaela ve stejném městě zve na literárně-hudební večer s verši Otokara Březiny, Vladimíra Holana, Bohuslava 
Reynka a dalších básníků. Součástí bohatého programu hlineckých evangelíků je přednáška známé socioložky Jiřiny Šiklové o 
sdělnosti biblických podobenství. Některé kostely budou propojeny hrou na počet věrozvěstů 

 Ti, kteří nechtějí kostely jen míjet, mohou zavítat například do evangelického kostela v Brandýse nad Orlicí na přednášku 
cestovatele Ladislava Kalouse o Izraeli a Palestině nebo na koncert Komorního orchestru Jaroslava Kociana v děkanském 
chrámu v Ústí nad Orlicí. 

 Na rekordních šest míst najednou zve Vysoké Mýto, kde budou kostely či modlitebny vedle dalších programů také propojeny 
společnou hrou na počest letošního 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu a 400. výročí Kralické bible. 

 MODERNÍ FORMA KŘESŤANSTVÍ 
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 TANCOVÁNÍ VENKU. K akci Noc kostelů se tradičně připojili i Pelhřimovští, a to nejen u svatého Bartoloměje, ale také u Panny 
Marie u autobusového nádraží. Tam v pátek večer hlavní program připravila mládež pod vedením pelhřimovského kaplana 
Vojtěcha Vágaie. Kromě koncertu jejich kapely v kostele pak na asi 50 příchozích čekalo také pantomimické představení a 
moderní tanec s názvem Pouta (na snímku) na přilehlém parkovišti. Následoval zasvěcený výklad Lenky Martínkové, která 
působí na Jihočeské univerzitě, o historii kostela Panny Marie. Z něj se přítomní mj. dozvěděli, že stavba unikátně spojuje 
severskou a italskou architekturu. 



Plzeňané byli z Noci kostelů nadšeni, poprvé mohli vidět i klenotnici 
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 Tisíce lidí všech věkových kategorií vyměnily v pátek v Plzni a jejím okolí televizní program, návštěvy restaurací nebo diskoték 
za prohlídky kostelů. Většina církevních svatostánků byla mimořádně přístupná do půlnoci. Návštěvníkům se otevřela i místa, 
která dosud neměli šanci vidět. 

 Katedrála svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí republiky umožnila nezvyklý pohled do nitra kostela z kůru od varhan. 
Architekt Jan Soukup po povídání o historii dominantní stavby centra Plzně pak další tři hodiny informoval lidi o zajímavostech v 
bývalé klenotnici katedrály, která se pro veřejnost otevřela v historii vůbec poprvé. 

 "Zájem byl obrovský, dokonce jsme museli udělat časové vstupenky. Abychom lidem udělali radost, protože ne všichni se do 
klenotnice dostali, mimořádně ji zpřístupníme i v pátek 31. května. Jsem rád, že odezva lidí byla tak veliká. Mám z páteční akce 
velmi příjemný pocit," zhodnotil Noc kostelů Jan Soukup. 

 I když pršelo, do kostelů na Plzeňsku i po desáté večer stále chodili i rodiny s dětmi. "V Plzni žiji 15 let, ale v žádném z kostelů 
jsem ještě nebyl. Dcerka s nápadem jít se podívat aspoň do kostela na náměstí přišla ze školy, zpočátku se mi moc nechtělo. 
Musím ale uznat, že je to tu moc krásné. Člověka to ani nenapadne, i když kolem kostela chodí téměř každý den," řekl Plzeňan 
Aleš Hůra. 

 Kostely zněly hlasy pěveckých sborů i hudba z varhan, k vidění byly ornáty užívané při různých bohoslužbách, poháry na mešní 
víno i jindy bezpečně ukryté cenné církevní knihy. Ve františkánském klášteře děti kreslili obrázky, fungovala tu čajovna a každý 
si mohl vlastnoručně vyrobit i placku na oblečení. 
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Plzeň – Každý kostel má něco do sebe, shodli se všichni ti, kteří se v pátek rozhodli využít Noci kostelů. Právě v tento den se 
otevřely brány i běžně nepřístupných chrámů, kostelů a kapliček, nebo bylo možné nahlédnout do jinak uzavřených prostor. 

"Už jsme obešli osm kostelů. Jako poslední si necháváme chrám sv. Bartoloměje na náměstí Republiky," potvrdil ve 
františkánském kostele Robert z Plzně, který na akci vyrazil i s partnerkou Alicí a dvěma dcerkami. Sedmi a osmiletá děvčata si 
mezitím prohlížela zdobení kostelíku – přímo v kostele si také bylo možné vyrobit vlastní placku nebo zrcátko. 

"Ze všech prostor, kde jsme byli, mě úplně nejvíc vzal za srdce kostel u sv. Jiří na Doubravce. Je malinký, útulný a takový 
vymydlený. Naopak třeba ten na Jiráskově náměstí působí až démonicky," popsala své dojmy Alice, která Noci kostelů využila 
poprvé. Jediné, co rodinu na této akci mrzí, je její kolize s Muzejní nocí. "Obojí se zkrátka stihnout nedá," dodal Robert. Zcela 
novým zážitkem byla návštěva kostela i pro další Plzeňanku – Lucku. "Původně jsme to ani neměli v plánu, ale nakonec jsem 
ráda, že jsme šli," podotkla mladá žena. 

Obrovský zájem byl i o katedrálu sv. Bartoloměje, kam proudily doslova davy lidí. V připraveném programu se vystřídalo několik 
řečníků i hudebních vystoupení. Mons. Emil Soukup návštěvníkům shrnul aktuální informace ohledně sbírky pro Bartoloměje. 
"Do konce září bychom měli mít odlité zvony Jana a Marii, tedy dva menší," prohlásil Soukup. Na další dva, Bártu a Hroznatu, 
ještě chybí statisíce korun. 



V chrámu svatého Bartoloměje se výjimečně otevřela katedrální klenotnice. Je vybavená gotickým nábytkem, který slouží k 
uchovávání pokladu Plzeňské madony a liturgického náčiní. Jenže kdo si předem nezajistil časovou vstupenku, měl smůlu. 
"Bohužel už tam nikoho dalšího pustit nemůžeme. Prostor je to malý a je plno. Klenotnice bude znovu zpřístupněna v pátek 31. 
května odpoledne u příležitosti dvacátého výročí založení Biskupství plzeňského," upozornila obsluha před vchodem do 
katedrály. 

 Foto: KLENOTNICE V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE je nepřístupná. Veřejnosti se otevřela poprvé v pátek večer při Noci kostelů 
a její historii přiblížil mons. Emil Soukup (zcela vpravo). 

Noc kostelů? Výstavy i koncerty 
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 Dobřany, Vejprnice – Mimořádné výstavy, prohlídky a koncerty si mohli v rámci páteční Noci kostelů užít i lidé na Plzeňsku. 

V Dobřanech se dokonce otevřely dva kostely. Svatovítský nabídl ukázku výtvarných prací dětí zdejší základní školy. V kostele 
byla k vidění stálá výstava obrazů Oty Janečka a expozice Dobřanské baroko. 

Kostel sv. Mikuláše poskytl pestřejší program. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotky svěcení zvonu Blahoslavený Hroznata z 
roku 1988 nebo liturgické oblečení, o němž se dozvěděli proč, jak, kdy a kde se nosí určitý ornát, proč je zrovna použita fialová 
barva. Litický farář Martin Váňa přednesl loretánské litanie a seznámil přítomné s kostelem. 

Potřetí se do Noci kostelů letos zapojil kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích, kde měli koncertní vystoupení bratři Vilímcové. "Obec 
a občanské sdružení Dědictví předků chtělo do téhle akce nějak přispět, proto jsme pozvali kvalitní umělce. Houslista Miroslav 
Vilímec v kostele už jednou hrál a dnes tu zahrál na klavír i jeho bratr Vladislav," řekl místostarosta Vejprnic Jiří Valenčat. 

Vejprničtí si tóny hudebních nástrojů pochvalovali. "Byl to krásný zážitek, v hezkém prostředí s nádhernou akustikou," 
obdivovala Jaroslava Bolečková. Lidé nepřišli o komentované prohlídky kostela, na programu bylo divadelní vystoupení, mše 
svatá nebo zpěv skupiny Jordán, což je těleso složené z dětí a rodičů misijních rodin. 

 Více foto na www.plzensky.denik.cz. 

 Foto: NOC KOSTELŮ. Návštěvníci kostela sv. Víta v Dobřanech si prohlížejí historii církevních památek. 

Foto: Houslista Miroslav Vilímec (na snímku) zahrál v kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích se svým bratrem Vladislavem. 

Snímky: Deník/Martin Švec 

  
Praha ožila tradiční Nocí kostelů 
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 Praha 

 V pátek se Pražanům otevřelo více než 130 modliteben, kaplí, kostelů a chrámů patřících jedenácti církvím. Letošní, už dvacátá 
pátá Noc kostelů proběhla bez pravoslavné církve. Nejde o žádný rozpor, 24. května slaví pravoslavní na celém světě svátek 
Cyrila a Metoděje. 



  
Foto: Noc kostelů v Chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku 
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 Noc kostelů pozvala Rakovničany do děkanského Chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku. Jednalo se již o čtvrtý ročník této 
nadnárodní a nadkonfesní akce v České republice. Akce jako taková vznikla v roce 2004 v Rakousku a v roce 2009 se dostala na 
Moravu, o rok později se pak stala událostí, která se koná po celé České republice. Za římskokatolickou farnost Rakovník 
upozornil Jakub Zechovský: "Cílem této akce je jednak otevřít kostely a další církevní objekty široké veřejnosti a podat 
návštěvníkům historickokulturně architektonické informace o dané stavbě a jednak navázání kontaktů s těmi lidmi, kteří se o 
kostely starají. 

 Foto: CHARISMATICKÁ Noc kostelů pod dohledem sv. Bartoloměje měla v Rakovníku desítky návštěvníků a skutečnými vrcholy 
byly pak varhanní koncert a vystoupení Rakovnického chrámového sboru, jehož tóny se nesly do všech světýlek a vůní 
Rakovníka. 

Foto a text: Miroslav Koloc 

Foto: Deník/ Jana Elznicová 

  
NOC KOSTELŮ SE TÝKALA I DIAKONIE 
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 V pátek večer se zaplnily církevní stavby i v našem okrese. Věřící a ateisté si nenechali ujít Noc kostelů s atraktivním 
programem. V chrámu Panny Marie Sněžné se zpívalo, přednášelo a cestovatelé se vypravili i na poutní okruh. Diakonie v 
Jiráskově ulici se může pro změnu pochlubit klubem Akcent pro mladé lidi. Své výrobky tu prezentovali Zlata Giňová, Josef 
Jelínek a Marek Gábor. 

 Foto Deník/Václav Havránek 

  
Klíč hrobku otevřel na jednu noc 
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 Sedm svatostánků se v rychnovském okrese připojilo k tradiční akci Noc kostelů. Do lavic usedla i řada nevěřících 

 Rychnovsko – Kostel svaté Barbory ve Vamberku patřil spolu s téměř 1400 dalšími k těm, které se v pátek s přicházejícím 
večerem otevřely v Česku veřejnosti. Pozváníke společnému setkání a objevování krásy křesťanských architektonických a 
výtvarných pokladů také zde přijalo mnoho lidí. 



Zástupci nejmladší generace věřících rozsvítili krátce před osmou hodinou svíčky v lucernách a navodili tak krásnou atmosféru, 
která vamberecký program provázela. Zároveň tím přispěli k rozsvícení světla i v duších mnoha těch, kteří do sv. Barbory přišli a 
v praxi naplnili motto Noci kostelů: "Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo". 

To tichým hlasem potvrdila i Renata Čížková, která do kostela běžně nechodí: "Kostely na mě působí svou akustikou. Když znějí 
hudební nástroje, tak je to kouzelné. Aspoň pro mě je to zážitek." A na otázku, co ji přivedlo k myšlence v tento den zajít do 
kostela, řekla: "Taková možnost je málokdy k vidění. Historie z toho čiší a je to zajímavé." Zážitků ve Vamberku bylo hned 
několik: zajímavá přednáška Miroslava Bergera o historii kostela, přilehlého hřbitova, rodiny hraběte Františka Lützowa a 
hrobky, která se v tento den zcela mimořádně otevřela veřejnosti. 

Dojmy umocnilo vystoupení chrámového sboru pod vedením regenschori Karla Chudého, jehož podíl obnovení sboru ocenil sám 
farář Jiří Mára. Z chóru mimo jiné zaznělo Ave Maria nebo Andante J. S. Bacha a v další části také zpívaná májová pobožnost. 

Při prohlídce kostela a po mnoha letech otevřené hrobky Lützowových členka farní rady Božena Lakmayerová, která se podílela 
na přípravách i průběhu akce, podotkla: "Jsem ráda, že se kostely otvírají, protože někteří lidé se jindy tak trochu stydí sem 
přijít," řekla. Pokr. na str. 3 Klíč hrobku otevřel na jednu noc 

 Dokončení ze strany 1 I Miroslav Berger považuje za důležité otevřít kostely veřejnosti: "Dříve byly kostely otevřeny běžně, 
kdokoliv mohl přijít se pomodlit nebo se jen podívat, spočinout. Bohužel doba je taková, že musí být zavřeny a to je špatné. 
Takže alespoň takto jednou za rok je to určitě potřebná věc a jak je vidět, zájem veřejnosti to potvrzuje." 

 Odhalená historie 

 Z historických faktů, které během výkladu v kostele Miroslav Berger uvedl, patří k nejzajímavějšímu: Kostel sv. Barbory byl 
postaven v roce 1697 a je nestarší architektonickou památkou ve Vamberku. 

Postavil ho tehdejší majitel panství Jan Adam Záruba z Hostiřan, jehož manželka byla Barbora, a proto je zasvěcen patronce 
havířů a dělostřelců. Je čistě barokní s původní výzdobou. Na přilehlém starém hřbitově se mimo jiné nachází hrobka rodiny 
pražského nakladatele Vilímka, rodem z Vamberka, nebo loutkáře Kopeckého, která tady má dva hroby. 

Manželé František a Anna Lützowovi, do jejichž hrobky se mohli zájemci podívat, byli od roku 1861 majiteli zdejšího velkostatku. 
František byl šlechtic, historik a diplomat, velký propagátor českých dějin a literatury v Anglii a ve Spojených státech. 

 Promítání i zpěv 

 Vamberk však nebyl jediným místem v okrese, kde se svatostánky otevřely. Hned dvě místa byla večer zpřístupněna i 
vRychnově nad Kněžnou,kdese do organizace akce zapojilo i město. 

Nejprve mohli návštěvníci zabrousit do kaple Proměnění Těla Páně. Tady program zahajovali žáci rychnovské "lidušky". Nejprve 
vystoupil flétnový soubor I Flauti Matti a poté následovali malí houslisté ze souboru Orecchie Piccole. "Program, který soubory 
nacvičily, byl velmi pestrý a návštěvníci si domů odnášeli určitě nevšední zážitek. Zmíním se také o manželech Kozákových, 
jejichž hudební vyprávění pomocí zpěvu a klavíru bylo nezapomenutelné," říká hlavní organizátor Lukáš Evanič. O velkolepý 
závěr se postaral Rychnovský chrámový sbor. 

Komu se nechtělo odejít domů, mohl se vydat ještě na jedno zajímavé místo, a to do kostela svatého Havla. "Zde nám zazpíval 
písničkář Jirka Hurych z Lanškrouna, konal se Misijní jarmark Papežských Misijních Děl, kde lidé svým dobrovolným příspěvkem 
mohli podpořit dobrou věc, promítali jsme dokument o životech bohoslovců v Zambii, nechyběla komentovaná prohlídka kostela 
a o závěr se postaralo duo The Maps and Exis, které zahrálo a zazpívalo skladby jinak v kostele neslyšené," popsal celý večer 
Lukáš Evanič. 

Lákadlem se stala i možnost navštívit zvonici a slyšet, jak zní zvon z roku 1545 vyrobený Václavem Konvářem z Hradce nad 
Labem. 

 "Jsem ráda, že se kostely otvírají, protože někteří lidé se jindy tak trochu stydí sem přijít." Božena Lakmayerová, členka farní 
rady ve Vamberku 

Páteční večer patřil kostelům 
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 Do celostátní akce se na Tachovsku zapojily čtyři kostely ve třech městech 

 Tachovsko – Na několika místech tachovského okresu se v pátek večer otevřely veřejnosti kostely. Stalo se tak v rámci 
celorepublikové akce Noc kostelů. Na Tachovsku se do ní zapojil kostel sv. Mikuláše v Boru, kostel Nanebevzetí Panny Marie v 
Tachově a dva církevní stánky v Kladrubech – kostel sv. Jakuba na náměstí a Santiniho bazilika v klášteře. 

"Byla to krása, oddych, pohoda," zhodnotila Noc kostelů v Kladrubech Eva Pomyjová, která se zúčastnila nejen jako 
návštěvnice, ale zároveň si v kostele zazpívala s kladrubským sborem. Program v kostele na náměstí začal historickou 
přednáškou Jiřího Čechury, kromě farního sboru pak v objektu zahráli Iveta Strachotová na varhany a Karel Touš na housle. 
Návštěvníkům pak o sakrálním místě přečetla Blanka Krýslová. 

"V klášterním kostele po zahájení zazpíval Kladrubský farní sbor, dále Trio Classic, poté Chebské smyčcové kvarteto. 
Následovala komentovaná prohlídka kostela," doplnila Pomyjová. 

V Tachově začala Noc kostelů modlitbou růžence a pravidelnou večerní bohoslužbou. Následoval krátký koncert duchovní hudby 
a po něm exkurze na kůru u varhan. "Návštěvníkům byly představeny varhany, popsána funkce jednotlivých částí s ukázkami 
melodií," uvedl farář Václav Vojtíšek. Program pokračoval komentovanou prohlídkou liturgických rouch a zakončen byl 
modlitbou. 

V borském chrámu sv. Mikuláše zněla při Noci kostelů barokní a renesanční hudba. Program ale zahájily zvony a o historii stavby 
přednášel borský farář Vladimír Born. Vystoupil také Borský chrámový sbor. 

 Foto: V KLADRUBECH zazpíval v kostele tamní farní sbor. Zleva nahoře Eliška Šípová, Marcela Hlaváčová, Štěpánka Pospíšilová, 
Lenka Hrachovcová, Karel Touš, Vlasta Havránková. Zleva dole: Ladislava Pauchová, Eva Pomyjová a Ivana Strachotová. 

Foto: Silvie Strachotová 
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 Valeč – Na sto dvacet dětí má dnešní den spojen s Děkanátním setkáním ministrantů a mládeže ve Valči. "V rámci třebíčského 
děkanátu se děti takto setkávají vždy v tříletých cyklech. Podvakrát to v minulosti bylo v Přibyslavicích a letos poprvé u nás ve 
Valči," vysvětlil tamní farář Petr Holý. 

Připravený program pro malé účastníky je doslova nabitý. Po návciku zpěvu a mši svaté bude následovat etapová hra. "Dáli Pán 
Bůh, tak bude probíhat ve Valči a jejím okolí. Máme ale připravenou i mokrou variantu v tělocvičně," řekl Holý s tím, že děti by 
se nudit rozhodně neměly. Čeká je totiž například střelba ze vzduchovky, lanové aktivity, slalom na koloběžce nebo vědomostní 
discipliny. 

 Setkání dětí a ministrantů 

Valeč: 

9.00 Příjezd ke kostelu 

9.30 Předprogram v kostele, 

nácvik zpěvu, zpověď 

10.00 Mše svatá v kostele 



11.00 Etapová hra 

15.00 Vyhlášení výsledků 

a zakončení setkání. 
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 Noc kostelů v Třebíči opět nabídla návštěvníkům možnost nahlédnout do jinak nepřístupných částí svatostánků 

 Třebíč – Noc kostelů má již pětiletou tradici. Také letos se v tomto období otevřely kostely nejen na Třebíčsku pro všechny lidi 
dobré vůle. A nabídly jim zajímavé přednášky, krásné koncerty, zábavné dílny či jen umožnily společné setkání. 

Jedna z věcí, která tradičně láká lidi do svatostánků, je možnost nakouknout do míst, kam by se běžně nedostaly. "Kdo se ještě 
nebyl podívat, může vystoupat po schodech do trpasličí galerie. Trpaslíky tam sice neuvidíte, ale můžete si prohlédnout baziliku 
a město Třebíč z jiného pohledu," zval na prohlídku farář z baziliky svatého Prokopa Jakub Holík. 

Projít skrz varhany a podívat se do mezipatra městské věže bylo možné v kostele svatého Martina v Třebíči. Místnost vznikla v 
roce 1458 a fungovala jako pokladnice pro uchovávání cenností. 

"Když se blížilo vojsko, tak sem představitelé města schovali cenné listiny a věci. Možná také strhli venkovní schodiště. Dříve 
totiž byl kostel kratší a museli se sem dostávat jinudy. Současné propojení vzniklo až v roce 1716," informoval návštěvníky 
průvodce. Pro všechny, kdo přišli do svatostánků, byl připravený také bohatý program, který pamatoval, jak na ty nejmenší, tak 
na jejich rodiče. 

Děti si například mohly v bazilice vymodelovat z hlíny vlastní rozetové okno. 

 Fotogalerii z třebíčské Noci kostelů najdete na webu: www.trebicskydenik. 

cz/noc 

 Foto: NOC KOSTELŮ. Na Noci kostelů v třebíčských svatostáncích čekal program skutečně pro každého. Děti si například mohly 
v bazilice sv. Prokopa zahrát na kameníky a vymodelovat si vlastní rozetové okno. 

Foto: Deník/František Vondrák 

Noc kostelů oslovila tisíce (nejen) věřících 
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 Zlín – Přes velmi chladné počasí vyrazili do kostelů v celé České republice v pátek tisíce lidí. Také kostely na Zlínsku otevřely 
své brány návštěvníkům. Přímo ve Zlíně mohli lidé zavítat do třech kostelů. 



Tradiční církevní program nabídl návštěvníkům kostel sv. Filipa a Jakuba. V kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních 
Svazích mysleli také na děti, které si zde mohly vyrobit jednoduchý dárek. V kostele Českobratrské církve evangelické 
zavzpomínali s pamětníky na Baťu a školu, kterou ve Zlíně obuvník založil. 

Právě program určený všem věkovým kategoriím přilákal do kostelů spousty lidí. "Často se setkávám s tím, že lidé se jakoby 
bojí vstoupit do kostela. Avšak když cítí, že jsou do něj pozvaní, jejich zábrany opadnou a oni, ačkoliv nejsou věřící, zde 
naleznou duchovní úlevu od problémů. A to je jedno z poslání Noci kostelů – aby lidé nalézali útěchu a navrátili se k sobě 
samým," říká Ivan Fišar, farář z kostela Filipa a Jakuba. 

Kromě modliteb si věřící mohli poslechnout v kostelech vystoupení hudebních kapel a zhlédnout několik zajímavých uměleckých 
produkcí. Ve zlínském evangelickém kostele zahrála skupina Hostband z Hostišové na Zlínsku a návštěvníci si mohli vyslechnout 
také ukázku hry na kostelní varhany. 

K zajímavým zpestřením programu v evangelickém kostele patřila i písečná animace Mariky Koňářové. Za pomoci světla a písku 
zde vznikaly nevšední obrazce a vše bylo podbarveno malebnou hudbou. 

V kostele sv. Filipa a Jakuba si mohli návštěvníci vychutnat půlhodinu s klasickou hudbou a poslechnout skupinu Chvalte pána. 

 Lidé často nezůstali jen v jednom z kostelů, ale snažili se jich během noc navštívit co nejvíce, aby si poslechli doprovodný 
program. 

Organizátoři Noci kostelů měli plné ruce práce a navíc se museli vypořádat s chladným počasím."V kostele je ještě docela teplo, 
ale tady venku je zima. Pokud bude nejhůř, můžu se zahřát čajem," prohlásil organizátor Adam Náplava. Organizace celé akce 
podle něj není až tolik náročná, protože se na ní podílí celý tým lidí a každý dělá něco. "Dá se to zvládnout. Jsem rád že Noc 
kostelů má mezi lidmi takový úspěch. Potkávají se tu lidé z komunity a ostatní věřící,"doplnil Náplava. 

Také sedmnáctiletá Lenka Hrdličková chodí do kostela pravidelně. "Je docela chladno, ale líbí se mi tu a jsem moc ráda, že jsem 
dnes do kostela přišla," tvrdí mladá dívka. 

"Často se setkávám s tím, že lidé se jakoby bojí vstoupit do kostela. Avšak když cítí, že jsou do něj pozvaní, jejich zábrany 
opadnou." Ivan Fišar, farář z kostela Filipa a Jakuba "Jsem rád, že Noc kostelů má mezi lidmi takový úspěch. Potkávají se tu lidé 
z komunity a ostatní věřící." Adam Náplava, organizátor 

  
Nabídli jsme ticho. Osvědčilo se 
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 Správce farnosti Pavel Glogar o Noci kostelů říká: 

 Zlín – Správce farnosti kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů Pavel Glogar odpovídal Deníku. 

 - Kolik lidí váš kostel během Noci kostelů navštívilo? 

 Zhruba kolem tří stovek lidí. Jsme věřícím i ateistům, kteří se k nám přišli podívat, za tak hojnou účast vděční. 

 - V čem se váš program lišil od ostatních kostelů? 

 Největší rozdíl byl asi v tom, že jsme návštěvníkům nabídli ticho a osvědčilo se nám to. Zhruba dvě stovky návštěvníků přišly 
kvůli tomu, což jsou téměř všichni, když nepočítám ty, kteří k nám přijeli autobusem, který objížděl všechny kostely. Lidé v 
dnešní uspěchané době hledají ticho a klid. 

 - Jaký jiný program jste návštěvníkům nabídli? 

 Komentovanou prohlídku kostela, výstavu fotografií a dětský koutek, kde bylo živo až do pozdních večerních hodin. Nejsem si 
příliš jistý, na jakou věkovou generaci je Noc kostelů zaměřená, proto se nesnažíme program přizpůsobit věkově. Snažíme se 
lidem, kteří k nám přišli, hlavně přinést informace. 



  
Své dveře otevřou téměř dvě stovky kostelů v Libereckém a Ústeckém kraji 
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 Po celé České republice se dnes večer a v noci otevřou kostely. Lidé tak dostanou možnost nahlédnout v rámci Noci kostelů i 
do veřejnosti běžně nepřístupných míst, například do sakristií nebo klášterních zahrad. Začátek Noci kostelů je většinou v 18:00 
hodin a končí obvykle kolem půlnoci. 

 V letošním roce se v Libereckém a Ústeckém kraji lidem otevře celkem 190 kostelů. Například ve vratislavickém kostele se 
návštěvníci můžou vypravit na věž, čeká je komentovaná prohlídka nebo třeba biblický loutkový příběh.V Kapli Vzkříšení v 
Liberci je připravená výstava starých a současných bohoslužebných knih, lidé se můžou těšit na varhanní koncert nebo 
promítání fotografií.V kostele sv. Vavřince v Dlouhém Mostě na Liberecku je zase možné poslat poštu do nebe. Po celou dobu 
Noci kostelů tu bude možné zapálit svíčku před oltářem jako vzpomínku na blízkého člověka nebo poděkování, prosbu, 
odpuštění.Noc kostelůMyšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni. Litoměřická diecéze se k Noci kostelů 
připojuje počtvrté. Také v letošním roce ji zaštítil svým jménem diecézní biskup Monsignor Jan Baxant. Tato noc má představit 
křesťanství srozumitelnou formou a kostely jako důležitou součást společenského života obce nebo města. V loňském roce se do 
Noci kostelů zapojilo více než 1200 kostelů ve všech krajích České republiky. Během večera a noci je navštívilo 400 tisíc 
lidí.Každý kostel, který se akce Noci kostelů účastní, má svůj bohatý program. Nebudou chybět koncerty, komentované 
prohlídky nebo divadelní představení. Lidé budou mít možnost nahlédnout do kostelních sakristií, klášterních zahrad, zkusit si 
zahrát na varhany, sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro 
stavitele křesťanských chrámů.Návštěvníci kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci si pak můžou zalistovat věrnými napodobeninami 
vzácných knih zejména z období středověku. Originály vlastnili v minulosti jen císaři a králové, a proto je to velká vzácnost. Je 
tam zhruba 20 faksimile.Mezi nimi například faksimile nejmenšího žaltáře na světě. Je to taková poloviční krabička od sirek. 
Knížečka obsahuje všech 150 žalmů krále Davida. Je to vlastně jedna celá kniha z bible. Cena každé z knih se pohybuje řádově 
ve stovkách tisíc korun. Proto zájemci musí při prohlídce knih mít na rukou bílé rukavice.Výstava je přístupná do 25. června 
každý den od 14:00 do 17:00 hodin a o víkendech i mezi 10:00 a 12:00.Česko opět zažije Noc kostelů. Otevře se jich skoro 
čtrnáct setBěhem populární Noci kostelů se otevře i kaple v Senici na Hané 

 URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1216132 
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 Česká republika má před sebou unikátní noc. Na stovkách míst se totiž v netradičních časech otevřou kostely a chrámy. V rámci 
takzvané Noci kostelů bude připravený zajímavý program také v Královéhradeckém kraji. 

 Velká část chrámů královéhradecké diecéze zůstane otevřena až do půlnoci.Při tradiční Noci kostelů, nad kterou převzal záštitu 
biskup Jan Vokál, se budou promítat filmy, zazní varhany i přednášky o historii chrámů. Těšit se návštěvníci mohou také na 
výtvarné dílny, divadelní představení nebo vystoupení šermířů.Každý kostel si připravil něco speciálního. Třeba v evangelickém 
kostele v Třebechovicích pod Orebem lidé těsně před půlnocí vyjdou na památný vrch Oreb.Česko opět zažije Noc kostelů. 
Otevře se jich skoro čtrnáct setV kostele Narození Panny Marie v Hořicích v chrámovém prostředí zazní populární melodie z 50. 
a 60. let minulého století. A třeba v Broumově se o půl deváté večer otevře podzemí fary na Kostelním náměstí.Zajímavý 
program bude také na Kuksu. Noc kostelů tam začne v barokním hospitálu už v půl sedmé večer. V rámci prohlídky budou k 
vidění i mimořádné prostory, a to kostel Nejsvětější trojice, rodová hrobka, zákristie nebo kaple. To vše bude doprovázeno 
hudebním vystoupením královédvorského chrámového sboru.Noc kostelů se letos v České republice koná už počtvrté. V 
loňském roce se k akci připojilo více než 1200 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na sedm tisíc programů. 
O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než 400 tisíc návštěvníků během večera a noci. Noc kostelů ale není jen českou 
záležitostí, chrámy se otevírají také na Slovensku nebo dokonce v Estonsku.V rámci muzejní noci se v Pardubicích otevře 
návštěvníkům i krematorium Česko opět zažije Noc kostelů. Otevře se jich skoro čtrnáct set 
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 Brány zhruba dvanácti stovek kostelů po celé republice se dnes otevřou veřejnosti v rámci Noci kostelů. Na Olomoucku mohou 
lidé navštívit 36 míst. Poprvé se dnes chystají veřejnosti ukázat kapli svatého Josefa v Senici na Hané. 

 Ta prošla poslední opravou střechy a fasády před asi deseti lety a od té doby byla uzavřená."Je v barokním stylu, stejně jako 
naše fara. Půdorys kaple je křížový, což nejde moc dobře vidět, protože jsou tady ty dva výklenky, v obou jsou vyobrazení 
andílci," přidává podrobnosti místní organizátorka akce Dominika Doláková.Zobrazení andílci korespondují s výmalbou klenby, 
kde je zobrazeno zářivě modrá nebeská klenba s hvězdami."Tam jsou další dva andílci a uprostřed potom holubice, která 
symbolizuje Ducha svatého," popisuje Doláková.Své brány otevře při Noci kostelů po celé České republice na 1400 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.Česko opět zažije Noc kostelů. Otevře se jich skoro čtrnáct setVěřící 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 
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 Foto: Zcela ojedinělá příležitost se naskytla návštěvníkům lounského kostela Nejsvětější trojice a čtrnácti svatých Pomocníků v 
pátek večer. V rámci celostátně probíhající Noci kostelů tam byla otevřena výstava několika desítek různých druhů biblí a 
hlavním lákadlem byl originální výtisk Bible kutnohorské, pocházející z roku 1489. "Jde o jeden z asi čtyřiceti známých 
originálních exemplářů. Zapůjčení na výstavu nám nabídl její majitel," uvedl Jaroslav Havrlant, kurátor výstavy (na snímku). 
Vlastníkem unikátu stěží vyčíslitelné historické hodnoty je soukromá osoba z okresu Louny. Bible kutnohorská je první 
ilustrovanou tištěnou českou biblí na území tehdejšího českého království. V Lounech bylo k vidění její první vydání. Zájemci si 
mohli prohlédnout rovněž zmíněné ilustrace. Mezi dalšími vzácnými kousky se vyjímala také Hallská bible z roku 1766, obsahující 
kralický text. Návštěvníci si mohli prohlédnout i Svatováclavskou bibli z roku 1677, obsahující Nový zákon. Obě zmíněné knihy 
zapůjčilo k výstavě lounské muzeum. Expozici především kvůli ochraně cenné Bible kutnohorské doprovázela zvýšená 
bezpečnostní opatření a pozornost policie. Malým překvapením tak bylo, že originál přicestoval, ač starostlivě zabalen, v 
obyčejné papírové krabici. Ještě tutéž noc byl po skončení programu odvezen zpět na neznámé místo. Do Noci kostelů se 
zapojilo s programem pro veřejnost osmnáct církevních památek na různých místech okresu Louny. 

Text a foto Deník/Zdeněk Plachý 

   

 

 

 

 


