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Tradiční noc otevřených kostelů se letos koná 23. května. Jako každý rok se zapojí i kostely na Hradecku 

  

JINDŘICHOHRADECKO / Vyrábění lampionů, světelný průvod parkem nebo komentované prohlídky kostelních 

varhan si na letošní Noc kostelů, která se chystá na předposlední květnový pátek, připravili v Evangelickém 

kostele. Ten se nad jindřichohradeckým parkem tyčí už více než stovku let. Jeho program v Noci kostelů začíná v 

18 hodin povídáním Davida Balcara o světle a tmě v bibli i v životě. 

"Od půl osmé přijde na řadu vyrábění lampionů, se kterými se pak děti s rodiči o hodinu později vydají parkem až 

ke kostelu sv. Kateřiny," zvou pořadatelé na webu www.nockostelu.cz, kde je k nalezení kompletní a podrobný 

program celé události. 

Návštěvníci dostanou také příležitost prohlédnout si kostelní varhany, prohlídky doplní výklad i hudba. 

Veřejnosti se zpřístupní také Husův sbor v Kostelní ulici, a to od šestnácti hodin. O půl sedmé večer povede 

farářka Jana Valsová modlitební chvilku. K dispozici budou i zajímavé informace o historii budovy, někdejší 

židovské synagogy z osmnáctého století. 

Obsáhlého programu se v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského dočkají Dačičtí. Zahájení se tu chystá na 

sedmou hodinu večer. Zajímavostí jistě bude přednáška Michala Stehlíka o situaci na Dačicku v letech 1945-1960 

a represi proti církvi v padesátých letech. Hudební nabídka je rovněž široká: pásmo písní dačické scholy sv. 

Antonína, duchovní hudba v podání pěveckého sboru Kvítek nebo renesanční a barokní hudba ZUŠ Dačice. 

  

Noc rozezní zvony i klavír 

  

Začátek Noci kostelů v Chlumu u Třeboně oznámí zvony kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po něm povypráví o 

unikátní sbírce rouch, do které se odívala socha Panny Marie s Ježíškem, Jiří Vácha. Večer završí vystoupení 

klavírního virtuosa Sergeye Perepeliatnyka, proložené četbou textů. 

Množství drobných událostí prožijí návštěvníci kostela Panny Marie a sv. Jiljí v Třeboni. Na výběr je z několika 

druhů prohlídek částí kostela, varhanní koncert, výklady historie nebo literárněhudební pásmo. Mezi další kostely, 

které se celorepublikové noci zúčastní, patří i kostely v Majdaleně, Suchdole nad Lužnicí nebo Příbrazi. 

  

Foto: Kostely po roce otevírají své brány a lákají na odpolední a večerní program, nejen nábožensky zaměřený. 

FOTO / M. HLAVÁČOVÁ 
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1. DÍL Česká Lípa, Stráž 

  

Českolipsko – Jedenáct. Tolik svatostánků se letos otevře během páteční Noci kostelů na Českolipsku. Po celý 

týden budeme postupně představovat kostely, které můžete v pátek navštívit. 

Stráž pod Ralskem: kostel sv. Zikmunda Pozdně barokní kostel vznikl v letech 17721779 kompletní přestavbou 

původně gotického kostela ze 13. století. Věž pochází z roku 1605. Mezi léty 19451989 byl kostel značně 

zdevastován, v současné době probíhá jeho obnova. 

Páteční večer odstartuje v 18 hodin koncertem žáků místní ZUŠ, na programu bude Česká Lípa: modlitebna Církve 

adventistů sedmého dne 

Sbor Církve adventistů si letos připomíná 140 let působení v České Lípě a poprvé se připojuje k mezinárodní Noci 

kostelů. V pátek 23. května od 18 do 22 hodin můžete navštívit komentovaná prohlídka, přednášky a řada 

hudebních vystoupení. 

sbor CSAD v ulici Čs. armády 1578 a dozvědět se tam základní informace o historii sboru. 

Kromě prohlídky budou připravené krátké filmové dokumenty, nebude chybět hudba a občerstvení.  
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moderátor: 

Při letošní Noci kostelů se návštěvníkům z Olomouckého kraje otevře přes stovka objektů. Do akce se příští pátek 

zapojí osm církví. Lidé budou moci zamířit do 109. kostelů, kaplí a také modliteben. Na řadě míst nebude chybět 

ani doprovodný program. 
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Noc kostelů se bude konat v pátek 23. května 2014. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 

více než 1300 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu 

veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera 

a noci. Na Slovensku bylo v rámci Noci kostolov otevřeno několik desítek kostelů. Noc kostelů "Kirikute öö" se 

konala také v Estonsku. 

Hořice – kostel Českobratrské církve evangelické 19.00 – 20.00 Setkání se zpěvy z Taizé, program sestavený z 

písní a čtení z Písma. Zapojit se může každý, kdo má chuť zpívat a rozjímat. 

20.00 – 21.00 drobné občerstvení, pro zájemce prohlídka modlitebny, koncert hudebního spolku Dalibor. 

Hořice, – kostel Narození Panny Marie 19.15 – 20.15 hodin Předskokany hudebního vystoupení spolku Dalibor 

budou děti z MŠ Na Daliborce, které předvedou krátké pásmo písní a po nich je připraveno slíbené vystoupení 

hudebního spolku Dalibor. 

17.00 – 18.00 Otevření kostela – volná prohlídka kostela, možnost výstupu na věž 17.00 – 19.00 Výtvarná dílna 

pro děti, prostranství před kostelem Choteč – kostel sv. Mikuláše 18.00 – 18.05 Zahájení Noci kostelů – P. ThLic. 

Grzegorz Puszkiewicz 18.05 – 18.10 Slovo starosty obce Choteč Jiřího Horáka 18.10 – 18.15 Pěvecké vystoupení 

18.15 – 18.25 Historie obce Choteč a zdejšího kostela 18.25 – 18.30 VíraS – vystoupení křesťanské mládežnické 

kapely z Lázní Bělohradu 18.30 – 18.40 Svatý Mikuláš 18.40 – 18.45 VíraS Křesťanská hudební skupina z Lázních 

Bělohradu 18.45 – 19.00 Volná prohlídka kostela – možnost výstupu na věž 19.00 – 19.10 Výzdoba zdejšího 

kostela a umělecké styly užívané při výzdobách kostelů 19.10 – 19.15 Gregoriánské chorály – Mužský sbor 

Chrámu Všech svatých Lázně Bělohrad 19.15 – 19.25 Jaroslav Pantaleon Major – chotečský rodák, církevní 

umělec 19.15 – 19.25 Gregoriánské chorály – Mužský sbor Chrámu všech svatých Lázně Bělohrad 19.30 – 19.45 

Volná prohlídka kostela – možnost výstupu na věž 19.45 – 20.05 Malé zastavení v krajině – Choteč 23.5. 2014 

20.05 – 20.15 Jan Křtitel Kuchař – chotečský rodák 20.15 – 20.30 Varhanní tvorba J. K. Kuchaře – ukázky 20.30 – 

21.50 Volná prohlídka kostela – možnost výstupu na věž 21.50 – 22.00 Zpěvy z Taizé a meditace – Chrámový 

sbor kostela Všech svatých v Lázních Bělohradu Výstava originálu křížové cesty z dílny Jaroslava Pantaleona 

Majora. Mimořádná příležitost zhlédnout dílo Jaroslava P. Majora, zapůjčené z kostela ve Svatém Janu pod 

Skalou, v jeho rodné obci. 

Možnost občerstvení – prostranství před kostelem – zajišťujeSDHChoteč Jičín – Valdické předměstí, kostel 

Českobratrské církve evangelické, 17.00 – 18.00 Zpěvy bratrské písně z kancionálu, projekce 18.00 – 19.00 

IZRAEL – izraelské písně, projekce 19.00 – 20.00 Spirituály v písni Možnost prohlídky kostela až do 21:00 hod 

Jičín – kostel sv. Ignáce 18.00 – 19.00 Dětská mše svatá 19. 00 – 20.00 – Děti pro děti 20.30 – 21.30 – Koncert 

smíšeného komorního sboru Bona Vita z Hořic, doprovodný program Jičín – kostel sv. Jakuba 19.30 – 21.30 

Koncert BONA NOTA – koncert komorního smyčcového orchestru z Pardubic 21.30 – 23. 00 Adorace adorace se 

zpěvy z Taize Konecchlumí – kostel sv. Petra a Pavla bude otevřen od 17 do 22 hodin. Možný je přístup i pro 

vozíčkáře. 

Po noci kostelu je možno domluvit si vstup do kostela na email: kober.jiri@centrum.cz alespoň tři dny předem. 

Nová Paka – Husův sbor Církve čs. husitské 17.00 – 19.15 Výtvarná dílna a program nejen pro děti. Jedním ze 

symbolů Noci kostelů může být světlo rozžaté svíce. Přijďte si takovou svíci potisknout barevnými vzory společně 

se svými dětmi a odneste si domů památku na tento jedinečný večer! 

19.30 – 20.30 Koncert zpěvačky a kytaristky – Eva Henychová v Husově sbor. 

Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především 

charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. 

Výstava obrazů výtvarnice Jany Svobodové. Abstraktní obrazy plné duchovních symbolů, hry světel a barev. 

Přijďte se potěšit a popustit uzdu své fantazie ... 

Prohlídka prostor kulturní památky s výkladem. 



Zpřístupněny budou prostory kůru, věže, zimní modlitebny. Vystoupit bude možné do věže až ke zvonům. V době 

přítomnosti varhaníka si budou návštěvníci moci vyzkoušet hru na tento královský nástroj . 

Nová Paka – klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 19.00 – 19.00 Otevření kostela 19.00 – 23.00 Možnost si 

prohlédnout kostel s průvodcem či samostatně. 

V lodi kostela bude výstava liturgických předmětů, které námzanechali naši předkové 19.00 – 23.00 Výstup do 

věže ke zvonům s pohledem na klenby a výhledem na město Nová Paka – kostel sv. Mikuláše 18.00 – 18.30 

Koncert smíšený pěvecký sbor Hlas Nová Paka 18.30 – 23.00 prohlídka kostela s možností průvodce Nová Paka – 

Jednota bratrská v Kollárově ulici 456 zve od 18 do 0.30 hodin k návštěvě svého sboru. Zájemci si prohlédnou 

objekt včetně prostor Základní školy Brána, mají možnost rozhovoru o duchovních věcech s modlitbou, zahraje 

moderní živá hudba a přichystána bude ochutnávka kávy Stará Paka – kostel sv. Vavřince 19.00 – 19.30 koncert – 

Chrámový novopacký sbor 19.30 – 23.00 Prohlídka kostela Újezd pod Troskami – kostel sv. Jana Křtitele 19.00 

bohoslužba slova 19.30 zahájení Noci kostelů 19.45 komentovaná prohlídka kostela 21.00 Ráchel Adamcová – 

varhany – Preludia a fugy J. S. Bacha 21.30 z historie naší farnosti – čtení z farní kroniky s projekcí 22.00 Jan 

Halama člen FOKu – violoncello ze sólových svit J. s. Bacha 22.30 modlitba nešpor 23.00 manželé Bohuslav a Eva 

Lédlovi – klavír a soprán 23.30 Adorace před Nejsvětější svátosti 24.00 zakončení Vysoké Veselí – kostel sv. 

Mikuláše Tolentinského. 

Od 18.00 hodin začne program místní romské dětské skupiny Liščata (písně, scénka, autorské čtení). 

  

Foto: V KOSTELE sv. Mikuláše v Chotči mají na pátek 23. května připraven bohatý program. 

Foto: Iva Vydrová 
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Když o víkendu u příležitosti tradiční žďárské poutě zamířily davy lidí k tamnímu poutnímu kostelu svatého Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře, vadilo jim možná spíše to, že zrovna prší, než fakt, že "Zelená hora" stále ještě 

nemá vyřešeno, čí je. Respektive, zda je kostel, jenž letos slaví 20. výročí zapsání na seznam světového 

kulturního dědictví UNESCO, ještě pořád státu, anebo už církve, která o něj v rámci církevních restitucí loni 

požádala. Jenže celorepublikově ostře sledovaná jednání se protahují a protahují a konec je dosud v nedohlednu. 

Nikomu se do rozhodnutí asi dvakrát nechce. Řeklo se i napsalo spousta slov, jednání vzbudila mnoho vášní. 

Možnázbytečných. 

Těm lidem, kteří se do kostela na kopci nad Žďárem vypravili, aby se buď pomodlili, anebo si chrám prohlédli, je 

úplně jedno, komu kostel říká pane. 

Pokud se o něj bude starat tak, jak si památka takového významuzaslouží. 

  

Noc kostelů otevře mnoho chrámů 
 
Zdroj: Kladenský deník 
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Kladno – Farnost Kladno se účastní Noci kostelů. V pátek večer budou přístupné kostely Nanebevzetí Panny Marie 

a kaple sv. Floriána v centru města, dále kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích, odkud se přejde procesím do kostela 

sv. Jana Křtitele v lese mezi Dubím a Dříní. V Kladně a okolí budou otevřeny také kostely patřící pod farnost 

Rozdělov i kostely evangelických církví. Pro všechna místa je připraven zajímavý program. 

 

  
Během Noci kostelů v hradecké diecézi bude otevřeno 200 kostelů 
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V pátek 23. května se koná tradiční Noc kostelů, společná akce křesťanských církví nejen na území ČR. Záštitu 

nad ní převzal hradecký biskup Jan Vokál. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky, varhanní 

koncerty, divadelní představení, filmy i program pro děti. 

  

Přihlášeno je dvě stě kostelů, z toho tři čtvrtiny katolických. Do chrámů během Noci kostelů tradičně přicházejí 

rodiny, studenti i senioři. Pravidelní návštěvníci bohoslužeb, ale třeba i zájemci o historii nebo náhodní 

kolemjdoucí. 

  

Například v Hradci Králové v katedrále Svatého Ducha zahájí Noc kostelů v 18:30 hodin Requiem za arcibiskupa 

Karla Otčenáška v den třetího výročí jeho úmrtí, samotný program začne krátce před osmou hodinou večer 

přednáškou dirigenta chrámového sboru Josefa Zadiny o tom, jak zvony katedrály ovlivnily skladatele duchovní 

hudby. V devět večer promluví architek Jan Falta o gotickém pastoforiu katedrály, o půl hodiny později začne 

koncert chrámové hudby. Otevřena bude výstava liturgických předmětů a oděvů a návštěvníci si budou moci 

projít katedrálu s výkladem. O půl dvanácté skončí program závěrečným požehnáním. 

  

Na Novém Hradci v kostele sv. Jana Křtitele se můžete zaposlouchat do houslových meditací a varhanního 

koncertu. Koncert Českého chlapeckého sboru a komentovaná prohlídka o historii kostela na vás čeká v kostele 

sv. Anny v Kuklenách. V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Rožberku začíná program adorací a Mší 

svatou. Můžete zhlédnout výstavu obrazů, drobné keramiky a kamenů, pro nejmenší návštěvníky je připraven 

hravý naučný program. 

  

V Třebechovicích pod Orebem zazpívá schola mládeže farnosti sv. Ondřeje a zahraje rodinná kapela Kouband. V 

Chrudimi začnou Mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V 19 hodin začíná okružní jízda po několika méně 

známých kostelech Železných hor. Poté zpívané nešpory pod vedením chrámového sboru Salvátor, hudební kůr 

představí regenschori MgA. Tomáš Žídek a na závěr noční výstup na věž a prohlídka zvonice. 



  

Program pro děti, včetně mše svaté, si připravili v Jičíně v kostele sv. Ignáce od 18 do 20 hodiny. V klášterním 

kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pacce připravili výstavu liturgických předmětů, které nám zanechali naši 

předkové. Po 19 hodině bude možný výstup do věže ke zvonům s pohledem na klenby a výhledem na město. V 

Poděbradech v nové kapli Bétel, otevřené na podzim roku 2007, je připraven program pro mladé rodiny s dětmi. 

  

V Přelouči v kostele sv. Jakuba Staršího bude od 20 hodin promítán film Most, následuje diskuze. V prostorách 

márnice za kostelem bude připravena výstava Bible různých vydání. Přehlídku liturgických oděvů a výstavu 

liturgických předmětů mohou návštěvníci zhlédnout v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Od 22 hodin noční 

koncert Musica da Chiesa. 

  

Netradiční prohlídku interiéru kostela v leže můžete zažít v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L. 

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Mgr. Petr Suchomel, biskupský sekretář Biskupství královehradecké. 

  

 
Noc kostelů nabídne koncerty, soutěže, opékání špekáčků i společné 
modlitby 
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Mělnicko – Už tento pátek se otevřou brány stovek církevních objektů v celé republice, aby jejich branami mohli 

projít návštěvníci, kteří si je chtějí prohlédnout v rámci akce Noc kostelů. Doprojektu se zapojí také dvanáctka 

kostelů mělnického regionu, který spadá pod litoměřickou diecézi. Zájemci si tak v noci z pátku 23. na sobotu 24. 

května budou moci projít evangelický kostel, kostel Čtrnácti svatých pomocníků a věž chrámu svatých Petra a 

Pavla v Mělníku, kostel narození svatého Jana Křtitele v Kralupech nad Vltavou – Zeměchách, chorušický kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, evangelický kostel ve Mšeně, kostel svatého Martina ve VidimiHorní Vidimi, kapli 

Nejsvětější Trojice a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hostíně u Vojkovic, libišské kostely svatého Jakuba 

Staršího a Svaté Trojice, a také kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích u Neratovic. 

Na každém z těchto míst přitom na příchozí čeká bohatý doprovodný program, zajímavá setkání i možnost v 

tichosti v některém z Božích chrámů rozjímat. Právě to je totiž podle koordinátorky Noci kostelů v litoměřické 

diecézi Kristýny Solničkové jedním z cílů celého projektu. 

"Návštěvníci budou všude přivítáni a kromě nabídnutých kulturních programů si budou moci s přítomnými 

pořadateli a kněžími popovídat, zeptat se na všechno, co je zajímá, nebo si jen v klidu kostela odpočinout od 

hektických všedních dnů," uvedla Kristýna Solničková. 

  

Mělníkem bude znít sborový zpěv 

  

Nejbohatší doprovodný program v rámci Mělníka nabídne evangelický kostel v Krombholcově ulici. Noc kostelů 

tam začne s úderem osmnácté hodiny úvodním zvonením. Třicet minut nato si návštěvníci budou moci 



poslechnout mělnický pěvecký sbor Chrapot, na který krátce po dvacáté hodině naváže koncert sboru Intermezzo 

ze Mšena. Hudební program doplní v půl desáté večer promítání záznamu divadelního muzikálu Jezus Christ 

Superstar a tři čtvrtě hodiny před půlnocí pak vystoupí mladí zpěváci z Tensingu Mělník. 

Veřejného vystoupení v některém z mělnických kostelů se dočkají také žáci Základní umělecké školy Mělník. Ti 

zahrají a zazpívají v kostele Čtrnácti svatých pomocníků po jednadvacáté hodině. 

Chrám svatých Petra a Pavla je sice nyní pro veřejnost uzavřený, přesto se ale alespoň jedna jeho část v pátek 

zájemcům zpřístupní. Mezi devatenáctou a dvaadvacátou hodinou si budou moci návštěvníci ve věži popovídat s 

mělnickými zvoníky a po celou dobu konání Noci kostelů si navíc budou moci věž kdykoliv projít. A přesně ve 

20:51 hodin v pátek a v 5:05 hodin v sobotu si navíc bude moci každý z chrámové věže vyfotit západ, resp. 

východ slunce. 

  

Kralupští mohou vyhrát v kvízu 

  

Bohatý program pro návštěvníky připravili také v kostele Narození svatého Jana Křtitele v kralupských 

Zeměchách. Noc kostelů tam zahájí starosta města Petr Holeček už v sedmnáct hodin. V průběhu odpoledne a 

večera si návštěvníci budou moci poslechnout například duo Lenka a Jiřina Zahradníkovy, které zahrají skladby 

Johanna Sebastiana Bacha, nebo moderní křesťanské písně v podání kralupské scholy pod vedením J. Šimona. Od 

osmnácti hodin si pak zájemci budou moci projít kostel v doprovodu P. F. Masaříka, který jim popíše, co všechno 

mohou v kostele najít a k čemu to slouží. A krátce před devatenáctou hodinou proběhne losování výherců 

znalostního kvízu, který bude součástí Noci kostelů. 

  

Mšeno nabídne výstavu fotek 

  

Na návštěvníky evangelického kostela ve Mšeně zase vedle koncertu mšenského sboru Intermezzo, který zazpívá 

od osmnácti hodin, čeká výstava fotografií žáků tamní základní umělecké školy, která bude v předsálí k vidění už 

od čtyř hodin odpoledne. Od devatenácti hodin bude následovat promítání snímků kostelů z různých evropských 

zemí, které slovem doprovodí cestovatel Zdeněk Bergl. A na farní zahradě si budou moci návštěvníci opéci 

špekáček. 

  

Libiští si budou moci zazvonit 

  

Kostel svatého Jakuba Staršího v Libiši se sice návštěvníkům otevře až v osmnáct hodin, přesto stojí za to najít si 

tam cestu. Každou celou hodinu si totiž příchozí budou moci zazvonit na kostelní zvon, a to až do deseti hodin 

večer. 

Jen o pár kilometrů dál v lobkovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie se zase zaměří hlavně na nejmenší 

návštěvníky. Od osmnácti hodin, kdy se brány kostela otevřou veřejnosti, tam pro ně bude připravený speciální 

program. A už o dvě hodiny dřív odstartuje na neratovickém hřišti v Kojetické ulici etapová soutěž po městě pro 

děti a mládež. 

V hostínském kostele Nanebevzetí Panny Marie v půl osmé večer zahraje a zazpívá houslistka Vítězslava Pajerová. 

Stejnojmenný kostel v Chorušicích zase od šesti hodin odpoledne nabídne výstavu dětských prací na téma 

Malujeme zvony. A ve vidimském kostele svatého Martina se pod rukama Miloslava Šimka v 18.30 hodin rozezní 

varhany. 

  



  

28 tisíc lidí navštívilo v minulém roce v rámci akce Noc kostelů celkem 189 církevních objektů v litoměřické 

diecézi, do které spadá i Mělnicko. Oproti roku 2010, kdy se litoměřická diecéze k projektu připojila poprvé, jde o 

více než dvojnásobný nárůst návštěvnosti. Tehdy totiž bylo napočítáno zhruba 11 tisíc vstupů do 65 církevních 

objektů. 

  

Soutěžte s projektem Noc kostelů Výtvarná soutěž pro děti do 15 let Výtvarné práce musejí být zpracované na 

téma "Nechme zvony znít aneb Zvony a zvonky očima dětí". Malí umělci mohou kreslit různými technikami zvony 

a zvonky všech velikostí. Fotografická soutěž pro dospělé od 16 let Fotografie exteriérů kostelů do soutěže musejí 

být zpracované na téma "Tvář kostela aneb Exteriér kostela objektivem fotoaparátu". Fotit kostely je možné 

pouze zvenčí – celkový pohled, detail mříže, věže a podobně. Všechny soutěžní práce do obou kategorií mohou 

soutěžící zasílat v době od 27. května do 5. července na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 9, 412 

88 Litoměřice. Obálku je třeba označit heslem "Soutěž" a na její zadní stranu uvést jméno a příjmení, věk, adresu 

a email soutěžícího. Vítězové se mohou těšit na hodnotné ceny. 

  

Foto: SMĚLNICKÝMzvoníkem JiřímMaleckýma jeho kolegy se návštěvníci Noci kostelů budou moci setkat ve 

věžichrámusvatých Petra a Pavla,kde zvoněním celou noc zahájí i ukončí. 

Foto: Deník/Petra Špitálská 

  
Lidé poznají tajemství kostelů 
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PLZEŇ V předposlední květnový pátek otevřou své dveře návštěvníkům kostely, kaple a modlitebny v Plzni a 

širokém okolí. Běžně nepřístupné prostory odhalí svou tvář při tradiční akci Noc kostelů. Unikátní nabídku, která 

nemá v plzeňské diecézi obdobu, nabízí kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Historickou perlu 

ve svěžím hávu představí nejen svým vrstevníkům skupina katolických studentů plzeňských univerzit. 

"Je to pro nás studenty možnost, kdy můžeme představit a ukázat náš domovský kostel, kde se jako 

vysokoškoláci scházíme. A to nejen našim spolužákům, kteří sem běžně nezavítají, ale i ostatním lidem," osvětluje 

medička Ester Poláčková, koordinátorka studentského přípravného týmu. 

Pro necelou dvacítku mladých lidí je organizace takovéto akce výzvou. "Studentská Noc kostelů nám umožní 

vyzkoušet si samotnou organizaci, od natočení propagačního spotu, přes distribuci pozvánek na sociálních sítích, 

až po přípravu a uskutečnění zajímavého programu," říká Poláčková. 

Mezi hlavní lákadla programu patří čajovna umístěná ve starobylé sakristii, komentované prohlídky chrámových 

prostor z úst studentských průvodců nebo možnost diskuze s mladými křesťany. Na své si ve františkánském 

kostele přijdou i mladé rodiny s dětmi, pro něž je připraven soubor her, kdy je malým návštěvníkům představován 

prostor, ve kterém se nacházejí. "Spolupráce s lidmi, ať už v církvi, nebo mimo církev, je vždycky náročná, ale 

také obohacující," říká Poláčková, jež vyzdvihuje vstřícnost duchovního správce farnosti Mons. Emila Soukupa. 



A čím jsou studenti honorováni? "Odměnou jsou často pocity únavy a bezmoci, jindy však převáží pocity radosti a 

uspokojení, že to má smysl. Vše děláme dobrovolně, takže je naším jediným platem vatikánská měna - aneb 

zaplať Pán Bůh, ať vám to Pán Bůh oplatí na dětech," zakončuje s úsměvem Ester Poláčková. 

   

»Je to pro nás studenty možnost, kdy můžeme představit a ukázat náš domovský kostel, kde se jako 

vysokoškoláci scházíme. A to nejen našim spolužákům, kteří sem běžně nezavítají, ale i ostatním lidem. Ester 

Poláčková, koordinátorka studentského přípravného týmu 

  

O autorovi: Alžběta Kalábová, Autorka je spolupracovnicí redakce 
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Dnes začíná Týden otevřených kostelů, tedy pásmo filmů, divadelních představení a diskusí. Největší nápor 

návštěvníků se očekává v pátek, kdy se při Noci kostelů otevřou jak zapovězená místa, tak třeba i lahve mešního 

vína. 

  

HRADEC KRÁLOVÉ Těžké kované mříže, které uzavírají některé kostely, se dnes otevřou dokořán a odemčené 

netradičně zůstanou až do neděle. 

Začíná totiž akce s bohatým programem nazvaná Týden otevřených kostelů. Jestliže do nich bude proudit více lidí 

než obyčejně, v pátek se dají očekávat rovnou davy: začíná totiž Noc kostelů, která přitahuje i ty, kteří do kostela 

míří maximálně o Vánocích. 

"Chceme odbourat předsudky vůči církvi a přiblížit lidem víru. Vlastně neděláme nic zvláštního, pouze plníme to, 

co je úkolem každého křesťana," říká skromně biskupský vikář pro pastoraci Jan Linhart. "Dnešní člověk někdy 

jazyku církve moc nerozumí, ale duchovní hodnoty stále hledá. Proto využíváme všeobecně přístupné formy 

kulturních a společenských akcí, jako jsou filmy, koncerty či přednášky," doplňuje jej organizátor Martin 

Suchomel. A protože filmy se nejlépe sledují na velkém plátně, týdenní kostelní maraton podpořilo i hradecké Bio 

Central. Dnes se tu za přednášky mediálního odborníka a kněze Libora Všetuly bude promítat blok Stopy Boha na 

Youtube, zítra je na programu drama kněze za druhé světové války Devátý den s diskusí historika a kněze 

Tomáše Petráčka. 

Ve středu se hlavní program přestěhuje do kostela Českobratrské církve evangelické v Nezvalově ulici. Biskup 

Václav Malý tady od 17 hodin povede přednášku na téma Solidarita, spravedlnost a evangelium. Čtvrtek potom 

bude patřit hudbě a divadlu. Nejprve se před kostelem na náměstí 28. října odehraje představení Divadla Víti 



Marčíka Robinson Crusoe, od 17 hodin pak v kostele Božského Srdce Páně na Pražském Předměstí začíná koncert 

skupiny Smile Back. 

Sobotní program hostí kostel Panny Marie na Velkém náměstí a Týden otevřených kostelů uzavře v neděli od 

11.30 do 16 hodin Zahradní slavnost pro rodiny v klášteře u sester de Notre Dame. 

Do kostelů proudí davy jen několikrát do roka. Zárukou plného chrámu je právě páteční Noc kostelů, do které se 

letos zapojilo kolem 200 církevních stánků. I letos jsou připravené komentované prohlídky do obyčejně 

nepřístupných koutů kostela, koncerty i divadelní představení. A možná se opět stane i něco magického, třeba 

jako vloni v broumovském kostele svatého Petra a Pavla. Teprve před rokem se pod haldou dřeva objevila malba 

Ježíše a čtyř evangelistů z počátku 14. století. 

  

»Dnešní člověk někdy jazyku církve moc nerozumí, ale duchovní hodnoty stále hledá. 

  

PROGRAM Noc kostelů v hradecké diecézi Hradec Králové * katedrála Svatého Ducha: 

  

requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška v den třetího výročí jeho úmrtí (začátek v 18.30). Přednáška dirigenta 

Josefa Zadiny, architekta Jana Falty (od 20 hodin), koncert chrámové hudby, výstava liturgických předmětů a 

oděvů, před půlnocí program skončí požehnáním. * kostel sv. Jana Křtitele: houslové meditace a varhanní koncert 

* kostel sv. Anny: koncert Českého chlapeckého sboru a komentovaná prohlídka o historii kostela Jičín * kostel 

sv. Ignáce: program pro děti, mše svatá (18 - 20 hodin) Nová Paka * kostel Nanebevzetí Panny Marie: výstava 

liturgických předmětů, výstup do věže s pohledem na klenby (po 19. hodině) Dvůr Králové * kostel sv. Jana 

Křtitele: netradiční prohlídka interiéru kostela vleže. kompletní program najdete na webu: www.nockostelu.cz 

  

Foto: Noc kostelů V pátek do kostelů přijdou i nevěřící. Lákají je netradiční prohlídky či výstavy. 

Foto: MAFRA 
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» Čtyřkou na Českou Jak se v Brně chystají na Noc kostelů BRNO Už tento pátek otevře většina kostelů po celé 

zemi své brány k nevšednímu zážitku – Noci kostelů. Jak takové večerní dobrodružství prožívají v kostele sv. 

Jakuba v centru Brna přiblížil v tradiční rubrice Čtyřkou na Českou tamní varhaník Ondřej Múčka. 

  

- Noc kostelů u sv. Jakuba zažíváte už poněkolikáté, jaké to je? 

  



Vloni k nám přišlo během noci přes osm tisíc lidí. V kostele to vypadá trochu jako na tržnici, na což samozřejmě 

klasický katolík, který chodí do kostela na mši, není zvyklý. Lidé si kostel prohlížejí, obchází ho dokola, při tom 

probíhají vystoupení, koncerty i samotné bohoslužby. Máme otevřenou i věž, davy lidí tu proudí nahoru a dolů. 

  

- Najdou si tedy v tuto noc cestu do kostela i lidé, kteří by normálně nepřišli? 

  

Určitě je to tak, těchto zvídavých návštěvníků přijde obrovské množství, dorazí i hodně cizinců, procvičíme si tak i 

cizí jazyky. Jde o zajímavou výměnu informací. Navzdory všem možným předsudkům vůči církvím, tak dokážeme 

lidem ukázat, že nejsme žádná od světa odtržená sekta, že umíme používat mikrofony, elektriku, všechno. 

(smích) Jednoduše, že nejsme uzavření. 

  

- Říkáte, že jsou návštěvníci zvídaví, co je na Noci kostelů nejvíce zajímá? 

  

Nejčastěji se setkávám s otázkou, jestli hudbu, kterou při bohoslužbě poslouchají, pouštíme z nějakého 

přehrávače. Někdy mne ty dotazy až úsměvně překvapí. Každý den se v kostele samozřejmě hraje naživo. Myslím, 

že si to lidé často myslí proto, že mají zkušenost s tím, jak probíhá rozloučení s blízkými. V krematoriu je často 

hudba pouštěna z přehrávače. 

  

- Chápu to správně, že normálně se za vámi lidé nahoru k varhanám nedostanou a při příležitosti Noci kostelů 

tuto možnost mají? 

  

Je to tak. Nahoře na kůru normálně nejsme zvyklí vídat davy lidí. Na Noc kostelů jsme ale přirozenou zastávkou 

při cestě dolů z věže. 

  

- Zpívají pak třeba s vámi? 

  

To ne, oni spíš tak jako zírají. Naše varhany jsou totiž historické, poměrně cenné, a především mechanické, což 

znamená, že při hraní je člověk neustále v pohybu, a to návštěvníky většinou zaujme. Nástroj má přes třicet 

hlasů. Aby varhany hrály, musí se vytahovat mnoho táhel, člověk musí rukou jet třeba dvanáct centimetrů, než se 

rejstřík ozve. Navíc je třeba nutné takových táhel vytáhnout deset, pokud možno strašně rychle za sebou, aby se 

dynamická změna objevila. 

  

- To musí být i fyzicky náročné? 

  

Je to trochu tělocvik. 

  

- Jak jste se vlastně dostal ke hře na varhany? 

  

Dlouhá léta jsem hrál na housle. Asi až ve druháku na gymplu u nás na farnosti zemřel dlouholetý varhaník a 

maminka pak chtěla, abych s hraním vypomohl. Začal jsem cvičit na klavír, dostal jsem se na základní uměleckou 

školu v Brně se zaměřením na církevní hudbu, díky tomu jsem pak mohl sedm let působit i v zahraničí. Od roku 

2004 hraji na varhany u sv. Jakuba. 



  

- Připravujete na Noc kostelů nějaký speciální program? 

  

Letos dost trénujeme, zahraji několik věcí od Bacha. Zajímavé je, že naše varhany nejsou na Bacha určené. 

Cvičím preludium, kde vlastně díky omezenému počtu tónů v pedálu musím některé pasáže přehazovat v 

oktávách jinam, než byly původně napsány. Je to trošku záběr. 

  

- Na co se tedy mohou návštěvníci v pátek těšit? 

  

V šest večer by měl začít náš velký chrámový sbor. Na půl hodiny máme nachystaných asi sedm skladeb. Pak 

bude vystoupení dívek s liturgickým tancem. Budou se prostřídávat s naším slovenským sborem. V devět hodin 

večer je mše svatá, při které bude také hudební doprovod. Na závěr v jedenáct večer začínají nešpory. 

  

Čtyřkou na Českou * Pravidelná rubrika pondělní MF DNES s regionální přílohou Brno a jižní Morava, při které 

během cesty tramvají z hlavního nádraží na Českou redaktor vyzpovídá vybranou osobnost. * Tentokrát se s 

Karolínou Kyselovou svezl varhaník od sv. Jakuba Ondřej Múčka. 

  

Foto: Jiří Salik Sláma, MAFRA 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava 

  
Noc kostelů nabídne hru na varhany i divadla 
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JIŽNÍ ČECHY Koncerty, komentované prohlídky, dokonce i divadelní představení. Netradiční zážitky na vás čekají 

v pátek večer ve většině jihočeských kostelů. Chrámy se připojují k celorepublikové akci Noc kostelů. Na jihu 

otevře své brány 66 památek, kaplí a modliteben. "Původně tento nápad vznikl v Rakousku. Na jihu Čech se Noc 

kostelů pořádá od roku 2009," uvedl koordinátor akce v budějovické diecézi Štěpán Hadač. 

Podle něj bude program na každém z míst různorodý. "Většinou všude v pět nebo šest hodin večer zazvoní zvony, 

začne bohoslužba a poté bude připravená nějaká akce. Vše záleží na možnostech jednotlivých míst," naznačil 

Hadač. Lidé mohou navštívit například kostely v Českých Budějovicích, Lišově, Třeboni, Písku, Táboře a dalších 

menších městech po celém kraji. V programech nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy 

nebo divadelní představení. Kromě nich mohou návštěvníci nahlédnout do kostelních sakristií nebo klášterních 

zahrad. Dále si například zahrají na varhany, vystoupí na věže nebo se podívají do starobylých krypt. 

  

V synagoze hraje Saxband 

  



"Otevřít na hodinu bránu kostela může být někdy i více, než organizovat velké akce," podotkl Hadač. 

Ve vodňanském kostele začíná v 17 hodin komentovaná prohlídka, po které přijde na řadu posezení a varhanní 

koncert. Dvouhodinový program pak ukončí bohoslužba. V místní synagoze také zahraje od 19 hodin kapela 

Saxband. 

Bohatý program nabídne kostel svaté Rodiny u Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Zazpívá tam od 18 

hodin sbor Biskupského gymnázia, následně se bude od 19 hodin debatovat o tom, jak se za poslední rok kostel 

obnovil podle návrhu Josefa Pleskota. Ve 20 hodin zazní Cantus firmus a následně vystoupí Abwun, pěvecké 

sdružení absolventů Gymnázia J. V. Jirsíka. Večer zakončí modlitba za město od 22 hodin. 

Poprvé se myšlenka Noci kostelů uskutečnila v roce 2005 ve Vídni. Během několika let se pak dostala i do České 

republiky, kde je rok od roku oblíbenější a zapojuje se do ní stále více kostelů. V loňském roce byl zájem 

veřejnosti velký a během večera a noci přišlo do chrámů více než 450 tisíc návštěvníků. Kromě Česka a Rakouska 

se tato akce koná také na Slovensku a v Estonsku. 

Podrobný program v jihočeských kostelech najdete na webu www.nockostelu.cz 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy 

  

Pátek ve znamení Noci kostelů 
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Tip   

Pokud se zajímáte o architekturu, umění či třeba duchovno, poznačte si páteční večer a noc. V Moravskoslezském 

kraji se totiž koná tradiční Noc kostelů, během níž se vám otevře na 140 kostelů, kaplí a modliteben. A 

samozřejmě nebude chybět bohatý program. Těšit se můžete nejen na komentované prohlídky netradičních 

prostor, sakristií, klášterních zahrad a dalších kostelních zákoutí, ale i na koncerty, workshopy, výstavy či divadelní 

představení. Leckde si budete moci zahrát na varhany, vystoupat na kostelní věž nebo naopak sestoupit do 

tajemných krypt, zúčastnit se bohoslužeb či jen tiše obdivovat architektonickou krásu církevních objektů. Seznam 

všech kostelů, které se akce účastní, najdete na stránkách nockostelu.cz. 

  

Foto: 

O autorovi: Alena Veličková, redaktorka MF DNES 

Mutace - Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj 

  
Noc kostelů 2014 se koná v pátek 
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MOST 

 Noc kostelů je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde 

nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie v Mostě zve ve 22 hodin na prožití tajemné doby středověku. Po dobu prohlídky bude hrát pan J. Váňa na 

varhany. 

  

Chebský kostel svatého Bartoloměje se otevře veřejnosti 
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Kostel svatého Bartoloměje v Chebu se otevře veřejnosti. Od příštího víkendu lidé budou moci nahlédnout do 

vnitřních prostor, kde bude také malá expozice. Poprvé se kostel otevře v pátek 23. května na Noc kostelů. 

  

Město Cheb loni převzalo kostel svatého Bartoloměje formou zápůjčky. "Nebude otevřený stejnou formou jako 

třeba Křížová chodba nebo kostel svaté Kláry. V případě kostela svatého Bartoloměje se otevře vstupní prostor, 

do kterého bude možné vejít a přes mříže si bude možné prohlédnout interiér i expozici," uvedl Tomáš Dostál, 

který má v Chebu na starosti městské památky. 

  

Kromě informačních panelů o historii kostela v něm bude jako první výstava řádových rouch křížovníků s červenou 

hvězdou, kterým kostel patřil. Kostel a sousední stavba, která dnes slouží jako internát, byl ve středověku 

špitálem. "Sloužil také jako karanténa. Tehdy příchozí museli pobýt pár dnů v karanténě, aby do města nepřinesli 

mor," popsal historii místostarosta Tomáš Linda. 

  

Kostel svatého Bartoloměje byl podle Dostála rekonstruován asi v 60. letech a do poloviny 90. let tam byla 

expozice gotických plastik, která byla později přemístěna do kostela svaté Kláry a nyní je v Galerii výtvarného 

umění v Chebu. "Od té doby byl kostel zavřený. Nyní jej proto chceme alespoň touto cestou otevřít veřejnosti," 

doplnil Dostál. Kostel by měl být přístupný od úterý do neděle, podobně jako většina památek. 

  

 
Varhanní kůry, krypty, klášterní zahrady. Kostely ukážou při Noci kostelů 
běžně nepřístupné části 
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Kostely pražské arcidiecéze, tak jako i kostely na jiných místech naší země a v zahraničí, se letos otevřou v pátek 

23. května v rámci dalšího ročníku akce Noc kostelů, která umožní navštívit i běžně nepřístupná místa. 

  

I letos budou připraveny komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. Zpřístupněny 

budou některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů, jako například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty 

nebo klášterní zahrady. 

  

Organizátoři letos kladou zvláštní důraz na samo křesťanství a duchovní rovinu. Součástí programu tak budou 

modlitby, rozjímání, meditace či ztišení. O víře bude možné hovořit se zajímavými hosty. Jedním z nich bude 

například kardinál Miloslav Vlk či bratři z Taizé, které se Noci kostelů rovněž zúčastní. 

  

Také letos vychází pexeso se zajímavými sakrálními stavbami. Děti i dospělí najdou v této hře kostely pražské, ale 

i mimopražské, kostely katolické či modlitebny církví zastoupených v Ekumenické radě církví. Budou rovněž 

vydány velmi oblíbené magnety či kartička na razítka. 

  

Pro noční poutníky bude připraven průvodce s programem jednotlivých kostelů, který bude obsahovat několik 

návrhů na zajímavé noční trasy. K dispozici budou také další informační materiály. 

  

Seznam míst (včetně programu), která lze během Noci kostelů navštívit, JE ZDE. 
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Kostely pražské arcidiecéze, tak jako i kostely na jiných místech naší země a v zahraničí, se letos otevřou v pátek 

23. května v rámci dalšího ročníku akce Noc kostelů, která umožní navštívit i běžně nepřístupná místa. 

  

I letos budou připraveny komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. Zpřístupněny 

budou některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů, jako například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty 

nebo klášterní zahrady. 

  

Organizátoři letos kladou zvláštní důraz na samo křesťanství a duchovní rovinu. Součástí programu tak budou 

modlitby, rozjímání, meditace či ztišení. O víře bude možné hovořit se zajímavými hosty. Jedním z nich bude 

například kardinál Miloslav Vlk či bratři z Taizé, které se Noci kostelů rovněž zúčastní. 

  



Také letos vychází pexeso se zajímavými sakrálními stavbami. Děti i dospělí najdou v této hře kostely pražské, ale 

i mimopražské, kostely katolické či modlitebny církví zastoupených v Ekumenické radě církví. Budou rovněž 

vydány velmi oblíbené magnety či kartička na razítka. 

  

Pro noční poutníky bude připraven průvodce s programem jednotlivých kostelů, který bude obsahovat několik 

návrhů na zajímavé noční trasy. K dispozici budou také další informační materiály. 

  

Seznam míst (včetně programu), která lze během Noci kostelů navštívit, JE ZDE. 


