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 Slabčice – Farní společenství ve Slabčicích, zvláště pak zpěvačky kůrového sboru v čele s kostelnicí Annou Liškovou, připravily 
akci Noc kostelů, letos již druhý ročník. Kostel sv. Josefa byl, spolu s mnoha stovkami dalších kostelů v republice i v zahraničí, v 
pátek 24. května od 19 hodin za vyzvánění zvonů otevřen veřejnosti. Program byl bohatý, po úvodním slovu Anny Liškové, kdy 
jsme se dozvěděli zajímavá fakta z historie kostela, zazpíval sbor několik písní, Marie Hanusová přednesla báseň k sv. Josefu a 
pak následovalo zajímavé povídání ohledně oblečení kněží, jáhnů a ministrantů. Toho se ujal P. Pius Zdeněk Vágner, jáhen Karel 
Sádlo a za ministranty Jiří Liška. 

Mohli jsme si prohlédnout staré barokní ornáty i ornáty, které se používají v současnosti. Také kleriku, biret i premonstrátský 
hábit. Přítomní se dověděli i význam barev v liturgii i v oblečení kněží a také hierarchii v římskokatolické církvi. Následovalo 
krátké zamyšlení a společná modlitba. Anna Lišková všem pověděla o kapličkách v okolních obcích, komu jsou zasvěcené, a 
následovaly písně k sv. Josefu a sv. Janu. Kaplička ve Smolči je zasvěcena sv. Vojtěchovi a píseň k tomuto světci zpěvačky 
neznaly, zazpívaly proto písničku Fialky, kterou má ráda Božena Veselá, bývalá dlouholetá kostelnice. Tato více jak 
devadesátiletá paní celá dlouhá léta vedla májové pobožnosti v této kapličce, písnička byla tedy i jako poděkování pro ni. 

Na závěr bylo možno navštívit věž kostela a prohlédnout si zvony. Bylo připraveno pro všechny malé občerstvení i ochutnávka 
mešního vína. Příjemné setkání více jak čtyřiceti návštěvníků skončilo před 22.hodinou. 

 Foto: Pius Zdeněk Vágner. 
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 Napsali jste nám 

 Již pátým rokem probíhá v celé České republice kulturní a společenská událost Noc kostelů. V okolních státech tato bezesporu 
velmi zajímavá akce probíhá již od roku 2005, v naší zemi od roku 2009. V letošním roce se k celostátnímu dění připojila poprvé 
i obec Krajková, ležící na jihozápadním okraji Krušných hor. Z celkového počtu 1365 kostelů a modliteben, které se v České 
republice zúčastnily a zcela netradičně představily široké veřejnosti, organizátoři z Krajkové začali psát novou historii místa. 

Pod pojmem Noc kostelů si nezasvěcený člověk může představit cokoli. Jeden například, že jde o zviditelnění sakrální stavby, 
jiného napadne, možná že jde o krok církve rozšířit řady svých věřících. Ale tato akce je mnohem prozaičtější. Podívámeli se o 
nějaké to století zpět, na zakládání sídelních míst, vždy se osadníci snažili dle svých možností postavit nějakou tu kapličku či 
kostel, bod, centrum daného místa, kde by se mohli scházet, duchovně rozjímat, stvrzovat svůj vztah k milované osobě (svatba, 
křtiny), ale také loučit se svými milými na cestě poslední. Kostel byl a troufám si říci, že stále je obrazem DOMOVA v našich 
myslích. V širším pojetí jde o velmi zásadní krajinný prvek. Aprávě tady vidím a cítím smysl této akce. Ano, setkávání lidí všech 
generací v jeden okamžik (několik hodin) na jednom místě, bližší, doslova hmatatelné seznámení s dílem mistrů, kteří stavěli a 
podíleli se na výzdobě kostela, ale také s těmi, pro které se kostel stal posláním, ve zcela netradičním pojetí. 

Vše, co jsem výše zmínila, organizátoři historicky prvého pátku Noci kostelů v Krajkové velmi citlivě doplnili programovou 
skladbou. Kromě toho, že si každý návštěvník měl možnost dle svých fyzických schopností prohlédnout kostel od paty až po věž, 
zhlédnout vystoupení dětského pěveckého sboru ZŠ Krajková, mladistvého a rozšafného uskupení Páni kluci, ale i zajímavý 



emotivní film MOST. V programu nechyběla fundovaná přednáška Petra Rojíka od počátku až po současnost obce Krajková a 
okolí, prolnutá jeho hrou na varhany za doprovodu houslí Táni Uhlíkové a zpěvu Věry Smržové. Závěr večera patřil mládí a 
rockové skupině REST, která svým vystoupením dotvořila nevšední zážitek v prostředí tak odlišném od daného hudebního žánru. 

V každém, kdo si udělal čas nebo čistě náhodou zavítal do kostela v Krajkové, zanechal tento večer pocit sounáležitosti s místem 
konání a hluboký vnitřní cit k domovině. Všem, kteří se na skladbě večera podíleli, patří velké poděkování. Paní Saše Pokorné, 
která po celou dobu byla přítomna a večerem provázela, patří zvláštní poděkování a přání mnoha sil při přípravách dalších 
ročníků Noci kostelů. Večer se povedl. 
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