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Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se otevřou v noci z pátku na sobotu, aby přivítaly 

své tradiční návštěvníky i další zájemce. "Do letošní Noci kostelů se zapojily všechny církve sdružené v 

Ekumenické radě církví včetně pravoslavné i Armády spásy," řekl pražský farář Miloš Szabo, hlavní organizátor 

akce v pražské arcidiecézi, která se chystá přivítat návštěvníky 280 kostelů. 

  

Celkem se otevře přes tisíc sakrálních staveb, ale připraveno je i množství doprovodných programů - přednášek, 

kázání, modliteb, besed, koncertů či divadelních představení. "Nejkrásnější a nejzajímavější z celého programu je 

ale lidský faktor. U každého místa bude asi tři až pět lidí, na relativně malém území bude zdarma a bez nároku na 

nějaké uznání vzhůru celou noc 800 až 1400 lidí," ocenil Szabo přístup těch, kdo s akcí pomáhají. 

  

Předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr připomněl úspěšnost minulých ročníků Noci kostelů. "Jsem rád, že 

se rozmáhá nový fenomén - putování po kaplích, kostelích či klášterech. Narodili jsme se každý do jiné církve, 

někteří známe jen tu svoji. Noc kostelů nám rozšířila obzor, díváme se, co je zajímavého a pěkného i na těch 

ostatních církvích," uvedl. 

  

V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1300 kostelů, pořadatelé zaznamenali více než 450 tisíc 

návštěvnických vstupů. "Lidé si během jedné noci prohlédnou dějiny architektury od gotiky až po současné stavby 

architekta Ladislava Lábuse. Není to ale jen neosobní vstup do sakrální architektury, jde o setkání s dalšími lidmi, 

s nimiž si můžeme povídat, podat si ruku," říká Fajfr. 

  

Letos podle pořadatelů přibývá zájmu od netradičních kostelů, modliteben schovaných třeba před zraky 

kolemjdoucích v panelácích nebo vnitroblocích domů. V Praze je tedy například mezi sedmi tematickými okruhy 

připravena trasa po "neviditelných" kostelích. Další trasy nabízejí pražské rotundy, krypty, klášterní chrámy, 

cyklotrasa vede po kostelích berounského okresu a ekumenická trasa zahrnuje pět kostelů využívaných různými 

církvemi. 

  

Pořadatelé připravili průvodce v tištěné podobě, případně ke stažení do telefonů. Celý program je na stránce 

http://www.nockostelu.cz/. 
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KRÁTCE 

  

Praha – Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se otevřou v noci z pátku na sobotu, aby 

přivítaly své tradiční návštěvníky i další zájemce. Do letošní Noci kostelů se zapojily všechny církve sdružené v 

Ekumenické radě církví včetně pravoslavné i Armády spásy. Celkem se otevře přes tisíc sakrálních staveb, 

připraveno je i množství doprovodných programů. 
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Už popáté se v noci otevřou sakrální památky. 

  

Kostely po celém Česku se letos otevřou 23. května. Hudba, výtvarné dílny, divadlo, prohlídka běžně 

nepřístupných prostor, čtení z bible či modlitby, to vše budou farnosti nabízet příchozím. Jen v pražské arcidiecézi 

je přihlášeno přes 270 kostelů. 

Organizátoři letos kladou zvláštní důraz na samo křesťanství a duchovní rovinu. Samozřejmě i tento rok budou 

připraveny komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. 

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

krypty nebo klášterní zahrady. Přesto organizátoři chtějí zdůraznit, že význam této akce není pouze společenský a 

kulturní, ale i náboženský. 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. Jedním z hostů Noci 

kostelů bude také bratrstvo z Taizé. 

  

Noc kostelů Program bude pro děti i dospělé. * 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. Pro noční poutníky bude připraven průvodce s programem jednotlivých 

kostelů, který bude obsahovat několik návrhů na zajímavé noční trasy. * První Noc kostelů proběhla v roce 2005 

ve Vídni. Od roku 2009 je i Česku. Loni akci navštívilo přes 450 tisíc lidí. * Více informací najdete na 

www.nockostelu.cz. 

  

Mutace - Metro - Praha 
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Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se otevřou v noci z pátku na sobotu, aby přivítaly 

své tradiční návštěvníky i další zájemce. Do letošní Noci kostelů se zapojily všechny církve sdružené v Ekumenické 

radě církví včetně pravoslavné i Armády spásy, řekl dnes novinářům pražský farář Miloš Szabo, hlavní organizátor 

akce v pražské arcidiecézi, kde se chystá přivítat návštěvníky 280 kostelů. 

  

Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se otevřou v noci z pátku na sobotu, aby přivítaly 

své tradiční návštěvníky i další zájemce. Do letošní Noci kostelů se zapojily všechny církve sdružené v Ekumenické 

radě církví včetně pravoslavné i Armády spásy, řekl dnes pražský farář Miloš Szabo, hlavní organizátor akce v 

pražské arcidiecézi, kde se chystá přivítat návštěvníky 280 kostelů. 

  

V loňském roce pořadatelé Noci kostelů zaznamenali více než 450 000 návštěvnických vstupů. "Lidé si během 

jedné noci prohlédnou dějiny architektury od gotiky až po současné stavby architekta Ladislava Lábuse. Není to 

ale jen neosobní vstup do sakrální architektury, jde o setkání s dalšími lidmi, s nimiž si můžeme povídat, podat si 

ruku," říká předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr. 

  

Letos se celkem otevře přes tisíc sakrálních staveb, přičemž v mnoha budou doprovodné programy - přednášky, 

koncerty, kázání, modlitby či divadelní představení. "Jsem rád, že se rozmáhá nový fenomén - putování po 

kaplích, kostelích či klášterech. Narodili jsme se každý do jiné církve, někteří známe jen tu svoji. Noc kostelů nám 

rozšířila obzor, díváme se, co je zajímavého a pěkného i na těch ostatních církvích," ocenil Fajfr. 

  

Letos podle pořadatelů přibývá zájmu od netradičních kostelů, modliteben schovaných třeba před zraky 

kolemjdoucích v panelácích nebo vnitroblocích domů. V Praze je tedy například mezi sedmi tematickými okruhy 

připravena trasa po "neviditelných" kostelích. Další trasy nabízejí pražské rotundy, krypty, klášterní chrámy, 

cyklotrasa vede po kostelích berounského okresu a ekumenická trasa zahrnuje pět kostelů využívaných různými 

církvemi. Pořadatelé připravili průvodce v tištěné podobě, případně ke stažení do telefonů. Celý program je na 

stránce www.nockostelu.cz. 
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Brno – Pod kostelem byly hluboké chodby, kam jeden bohatý měšťan zakopal své jmění, protože o ně nechtěl 

přijít ve válkách. Nakreslil si plánek. Ukryl ho ale tak dobře, že už jej nenašel. Takovou zprávu dostanou dětští 



návštěvníci brněnské Noci kostelů. Začne v pátek před šestou večer. Soutěž o tajemstvích církevních chrámů je 

jedním z mnoha programů, které organizátoři akce připravují. 

Po dvouleté pauze si lidé mohou prohlédnout kapli Matky Boží u hradu Veveří. "Většina lidí ji zná pouze zvenčí. 

Dovnitř lze nahlédnout při výjimečných příležitostech. Zachovala se v původní podobě, neteče tam voda a není 

tam elektřina," sdělil farář Marek Hlávka. Pro návštěvníky připravuje komentované prohlídky. "Za pozornost stojí 

zejména kopie gotického obrazu Madony z Veveří, kterou v roce 1950 zhotovil akademický malíř Vladimír Terš. 

Skrývá v sobě poselství, o kterém budeme mluvit," láká Hlávka. Farnost žádá o vrácení originálu v církevních 

restitucích. 

  

Výhled na ohňostroj 

  

Brňané se také zdarma dostanou do věží, které nejsou běžně přístupné. "Ve stejný den začíná přehlídka 

ohňostrojů Ignis Brunensis. Kdo bude mít štěstí, může část ohňostroje z Kraví hory spatřit z věže," poznamenal 

ředitel diecézního pastoračního střediska Roman Kubín. Vyzdvihl i program v kostele u svatého Michala. "Často při 

své práci mluvím s lidmi bez domova o jejich osudech. Někteří svolili k účasti na moderované diskuzi. Na ulici se 

totiž může dostat kdokoli z nás," řekl Kubín. 

Jezuité zase nabídnou jedinečnou možnost prohlédnout si nové varhany. V sedm a o půl deváté je tam představí 

jejich autor projektu Martin Bejček. To oceňuje například Milan Tichý. "O varhany se zajímám už dlouho. Těším 

se, že uvidím i ty zcela nové," řekl. 

Do akce se zapojují také jiné křesťanské církve než dominantní římskokatolická. Bohatý program připravují v 

chrámě Spasitele církve československé husitské v Židenicích. "Děti zahrají divadelní představení podle biblických 

příběhů. Zájemci se mohou zúčastnit turnaje v kuličkách v zahradě," řekla farářka Anna Štěpánková. 

Také pravoslavní otevřou dveře chrámu svatého Václava v Gorazdově ulici. Prohlídku doprovodí pravoslavná 

církevní hudba. 

  

V Brně pošesté 

  

Noc kostelů zahájí deset minut před šestou večer zvony. Akce potrvá do půlnoci. Otevře se pětačtyřicet kostelů, 

chrámů a modliteben. Brno i celá Česká republika se zapojují pošesté. "Cílem je představit křesťanskou víru a 

kulturu. Akce otevírá brány kostelů, ale zároveň má otevírat srdce všech, kteří tam přicházejí," řekl brněnský 

biskup Vojtěch Cikrle. 

  

 
Zpřístupněné kostely mají lidem otevřít srdce 
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dnes 12:57 Brno – Prohlédnout si běžně nepřístupná místa brněnských kostelů mohou v pátek Brňané. Chrámy a 

modlitebny budou totiž díky akci Noc kostelů otevřené až do půlnoci. Do akce se zapojí pětačtyřicet kostelů 

v Brně. 

« zpět na obsah 
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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 tamní varhaník Ondřej Múčka. 

  

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

Loni 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, obcházejí 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. do PC pro iPad 

  

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. 

  

URL| http://brno.idnes.cz/rozhovo...40519_2065923_brno-zpravy_daj 
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Šestnáct kostelů se v pátek večer otevře lidem na Břeclavsku. Svatostánky oživí promítání, hry pro děti i vaření 

specialit. Břeclavsko – Atmosféru třicátých let zažijí v pátek podvečer návštěvníci v kostele Českobratrské církve 

evangelické v Kloboukách u Brna. "Je to takový pokus proměnit kostel do podoby kavárny třicátých let. Bude hrát 

příjemná hudba a obsluha bude oblečená v dobových kostýmech," prozradil tamní kazatel Luděk Korpa. 

Noc kostelů v Kloboukách doplní i program pro děti či povídání o historii klobouckých domů. Je jedním z šestnácti 

na Břeclavsku, které se do akce zapojí. Připravené programy zahrnují koncerty, komentované prohlídky či 

workshopy. Bude možné nahlédnout do kostelních zákristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, 

vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt. Zájemci mohou prožít liturgii nebo jen v tiše vnímat to, co 

bylo inspirací pro stavitele chrámů. 

Kostel svatého Jana v Mikulově bude přístupný od sedmi hodin podvečer. "Návštěvníci si mohou prohlédnout 

kostel, varhany a v zákristii bude promítání ze života mikulovských farností," uvedl tamní probošt Pavel Pacner. 

Ve stejnou dobu se otevřou i dveře mikulovského kostela svatého Václava. "Kromě prohlídky kostela bude 

otevřený také průchod od zámku na panskou oratoř v kostele. V zákristii bude výstavka, lidé si mohou 

prohlédnout varhany i kostnici pod kostelem," doplnil Pacner. 

Chybět nebude ani o ochutnávka mešních vín či příprava specialit. V mikulovské modlitebně Evangelické církve 

metodistické budou příchozí zasvěcení do vaření bulharské polévky – čorby. "Společné vaření bulharské kuchyně 



připomene kořeny vzniku metodistického sboru v našem regionu. Chybět nebude následná ochutnávka, koncert 

dětí a promítání filmu," pozval kazatel Evangelické církve metodistické v Mikulově Ctirad Hrubý. 

Degustace mešních vín se koná ve farním sále hustopečského kostela svatého Václava a svaté Anežky České, 

druhá pak v kostele svatého Jana Křtitele v Březí. 

Už od pátečního odpoledne a také večer se kostely rozezní koncerty. V pohořelickém chrámu svatého Jakuba 

Staršího od jednadvacáté hodiny zazpívá mužský sbor z Pohořelic, ženský sbor z Lanškrouna a smíšený sbor z 

Moravského Krumlova. 

Apoštolská církev v Břeclavi láká k prohlídce modlitebny na ulici Tylova i s výkladem. "Promítneme 

videoprezentaci aktivit a představíme oddíl Royal Rangers, který pracuje s dětmi a mládeží školního věku," řekl 

pastor sboru Karel Káňa. 

  

noc kostelů 2014 na břeclavsku 

  

b Bavory, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 

b Břeclav, kostel Českobratrské církve evangelické 

b Březí, kostel sv. Jana Křtitele 

b Hustopeče u Brna, kostel sv. Václava a sv. Anežky České 

b Hustopeče u Brna, modlitebna sboru Apoštolské církve 

b Klobouky u Brna, kostel Českobratrské církve evangelické 

b Krumvíř, kostel sv. Bartoloměje 

b Mikulov, kostel sv. Jana Křtitele 

b Mikulov, kostel sv. Václava 

b Mikulov, modlitebna Evangelické církve metodistické 

b Mikulov, poutní kaple sv. Šebestiána, Svatý kopeček 

b Novosedly, kostel sv. Oldřicha 

b Pavlov, kostel sv. Barbory 

b Valtice, kostel sv. Augustina 

b Vranovice, kostel Navštívení Panny Marie 

b Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele 

  

Tipy na víkend: 23. až 25. května 
 
Zdroj: e-region.cz 
Datum vydání: 21.5.2014 
Odkaz: http://www.e-region.cz/volny...a-vikend-23-az-25-kvetna.aspx 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

Noc kostelů V pátek večer se otevřou brány chrámů a kostelů. Navštivte některý z kostelů v tuto neobvyklou 

večerní hodinu, poslechněte si koncerty, přednášky nebo vystoupejte na kostelní věž. 

 

Noc kostelů je také v Třinci 
 
Zdroj: Frýdecko-Místecký a Třinecký deník 
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Třinec – V letošním roce se třinecký kostel Slezské evangelické církve a. v. (SCEAV) poprvé připojí k projektu s 

názvem "Noc kostelů". Jedná se o mezinárodní projekt křesťanských církví, který vznikl před deseti lety ve Vídni, 

kde také první Noc kostelů v roce 2005 proběhla. Třinecký evangelický kostel bude otevřen všem zájemcům v 

pátek 23. května, a to od 18 hodin až do půlnoci. Program: 18.00 – Varhanní minikoncert, 20.00 – Mozaika hudby 

a střípků o kostele, 22.30 – Noc modliteb a 

chval. 

  
 
Noc kostelů v Zahrádce i jinde 
 
Zdroj: Havlíčkobrodský deník 
Datum vydání: 21.5.2014 
Odkaz: http://havlickobrodsky.denik.cz/ 
Číslo: 117 
Strana: 11 
Autor: red 
Rubrika: Infoservis 
Oblast: Regionální deníky - Kraj Vysočina 

  

Havlíčkobrodsko – I letos se kostel sv. Víta ve zrušeném městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou zapojí do akce 

Noc kostelů. Kostel bude otevřen v pátek 23. května od 19 do 21.15 hodin. Návštěvníci si budou moci 

prohlédnout příležitostnou výstavu a chybět nebudou ani komentované prohlídky včetně výkladu o 

restaurovaných nástěnných malbách v 19 a 20 hodin. 

Jak zněly zahrádecké varhany, to přiblíží reprodukce nahrávky původních varhan v 19.45 a ve 20.45 hodin. 

Výstavy se budou týkat pátera Josefa Toufara v Zahrádce, původního vybavení kostela a expozice nazvané Život 

před vodou, život s vodou. Otevřeny budou i další kostely: Nanebevzetí Panny Marie, bývalý klášter bosých 

augustiniánů, nová modlitebna Církve bratrské i Husův sbor v Havlíčkově Brodě. 

  

 
Kostely budou otevřeny až do neděle 
 
Zdroj: Hradecký deník 
Datum vydání: 21.5.2014 
Odkaz: http://hradecky.denik.cz/ 
Číslo: 117 
Strana: 2 
Autor: JAKUB VRBA 
Rubrika: Hradecko 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

  

Na programu je zpěv za svitu svící i zahradní slavnost sester de Notre Dame 

  



Hradec Králové – Brány a mříže kostelů jsou obvykle pro veřejnost mimo konání církevních obřadů uzavřeny. 

Tento týden, tedy ve dnech 19. až 25. května tomu ale tak nebude. Během akce s názvem Týden otevřených 

kostelů budou pro příchozí v chrámech připraveny přednášky, koncerty a divadelní představení. 

  

Místo noci týden 

  

Královéhradecké biskupství se inspirovalo známou akcí Noc kostelů, ale rozhodlo se událost pojmout velkoryseji. 

"Chceme podpořit Noc kostelů širší akcí, odbourat předsudky vůči církvi a přiblížit lidem víru v Krista," přiblížil cíl 

akce biskupský vikář Jan Linhart. 

"Dnešní člověk někdy jazyku církve moc nerozumí,ale duchovní hodnoty stále hledá. Proto využíváme formy 

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

  

Na každý den něco 

  

Týden otevřených kostelů začal už v pondělí v 16 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie. V kině Bio Central se 

pak promítaly filmy s křesťanskou tématikou. 

Co čeká Hradečáky další dny? Středeční pátá hodina odpolední v Kostele Českobratrské církve evangelické je 

věnována přednášce biskupa Václava Malého na téma Solidarita, spravedlnost a evangelium, po které následuje 

diskuze s posluchači. 

Ve čtvrtek proběhne na náměstí 28. října představení Robinson Crusoe v podání Divadla Víti Marčíka, po kterém 

následuje koncert poprockové křesťanské kapely Smile Back. 

Následně bude za doprovodu hudební skupiny Dry Bones probíhat večer příběhů ze života s názvem Ježíši, kdo 

vlastně jsi? 

Na pátek si připravily jednotlivé farnosti svůj program, zatímco na sobotní půl osmou je v Kostele Nanebevzetí 

Panny Marie připraveno večerní setkání se zpěvy za svitu svící. 

Nedělní program bude věnován na stejném místě rodinám s dětmi, po kterém bude následovat zahradní slavnost 

Školských sester de Notre Dame v ulici U Soudu. 

Detailně popsaný program a bližší informace můžete nalézt na stránkách www.tydenkostelu. cz. 

  

Foto: V TÝDNU otevřených kostelů proběhnou nejrůznější doprovodné akce nejen pro věřící. 

Foto: Deník/O. Littera 

  
Kostely otevřou své brány 
 
Zdroj: Klatovský deník 
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Svatostánky na Klatovsku se již v pátek zapojí do celoevropského projektu Noc kostelů 

  



Klatovsko – 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. Do projektu se zapojí také třináctka 

kostelů na Klatovsku, spadající pod Plzeňské a Českobudějovické biskupství. 

Lidé si budou moci prohlédnout kostel sv. Mikuláše v Dešenicích, Husův sbor v Horažďovicích, kostel sv. Vavřince 

na Zdouni v Hrádku, kostely sv. Mikuláše a Markéty v Kašperských Horách, kostel Narození Panny Marie v 

Klatovech, kostel sv. Jakuba v Kolinci, kostel sv. Tomáše v Nýrsku, hradní kapli Nanebevzetí Panny Marie ve 

Švihově. Nejvíce církevních památekseotevřevSušici,kde se zájemci mohou vydat do kostelů sv. Václava, sv. 

Felixe, kostel Nanebevzetí PannyMarie a kaple Anděla Strážce. Knoci kostelů se připojí také kostel Proměnění 

Páně v Žihobcích. 

V některých kostelích bude bohatý kulturní program, jinde mohou lidé v klidu rozjímat. Od 20 do 24 hodin bude 

otevřena hradní kaple ve Švihově. Bude osvětlena světlem svící a lidé mohou vidět porovnat několik různých 

sochařských ztvárnění Panny Marie. 

  

Za poznáním 

  

"Noc kostelů je ideální příležitostí, kdy se lidé mohou sejít a podívat se na kostel jiným pohledem. Mohou se 

dozvědět něco o minulosti, prohlédnout si běžně nepřístupné prostory a hlavně se něco nového a zajímavého 

dozvědět. V Klatovech bude jistě zajímavá přednáška Lukáše Kopeckého o plánech na zřízení biskupství v 

Klatovech. Věřím, že pro řadu lidí to bude nová informace," pozval na noc kostelů klatovský okrskový vikář 

Jaroslav Hůle. 

Kostel v Kolinci nabídne pokračování čtení z farní kroniky. Vystoupí také pěvecký sbor KOS a Velhartický školní 

pěvecký sbor. Program v Kolinci začne v 19 hodin a potrvá do 21 hodin. Pěvecký sbor Prácheň vystoupí v Husově 

sboru v Horažďovicích. Tam začne program v 17.30 a skončí o půlnoci. Ve stejný čas ožije kostel v Hrádku. Lidé 

se mohou těšit na dětské divadelní představení, koncert a na komentovanou prohlídku kostela. Lidem se otevře i 

kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách. K volné prohlídce bude přístupný od 12 do 17.30 hodin. To v kostele 

sv. Markéty na kašperskohorském náměstí, který se pro návštěvníky otevře ve 12 hodin, se mohou těšit na 

bohatý program. Pro děti jetampřipravena poznávací hra, historik Vladimír Horpeniak se ujme komentovaných 

prohlídek. Od 18 zahraje SaxWork Quartet. 

Páter Ryszard Potega zahájí úvodním slovem program v kostele sv. Tomáše v Nýrsku. Součástí tamní Noci kostelů 

budou výstavy o minulosti kláštera sester Notre Dame v Bystřici nad Úhlavou a výstavy keramiky dětí z tvůrčích 

dílen. 

V sušických kostelích se mohou lidé těšit na koncert žákůZUŠSušice a varhanní koncert Zdeňka Švelcha. V 

klášterním kostele sv. Felixe budou mít zájemci možnost strávit čas hovorem s bratry kapucíny. 

  

O zázraku 

  

Noc kostelů v Klatovech zahájí v 19 hodin klatovský farář František Hůle. Lukáš Kopecký má připravené povídání o 

takzvaném mariánském zázraku. V programu se najde místo i pro vystoupení křesťanské skupiny Zebedus. 

Na noc kostelů se chystají i lidé, kteří do kostela běžně nechodí. "Plánuji navštívit několik kostelů, ještě přesně 

nevím, kam se podívám. Chápu to jako možnost, dozvědět se spoustu nových věcí a trochu poučit sama sebe," 

řekla Deníku Aneta Jeremiášová z Klatovska. 

 

Kostelní noc každý rok láká na programy nejen věřící 



 
Zdroj: Krkonošský deník 
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Trutnovsko/Semilsko – Stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé republice se v pátek večer otevřou veřejnosti. 

Programy v nich potrvají do půlnoci. 

Na Semilsku bude například otevřen kostel Navštívení P. Marie v Bozkově. A programy budou i v semilských 

kostelech. V kostele Umučení sv. Jana Křtitele se od 19 do 22 hodin konají prohlídky s poustevníkem, hudební 

program na kytaru zajistí Matěj Myslivec. V kostele sv. Petra a Pavla jsou na programu od 18 hodin prohlídky 

kostela a věže, v hudebním programu vystoupí Jizeran, Eva a Bohuslav Lédlovi a další. V SemilechPodmoklicích, 

sboru dr. Karla Farského se již od 16 hodin koná Dětský den (program pro děti na zahradě sboru inspirovaný 

knihou J. Karafiáta "Broučci"). V 18 hodin se za zvuku zvonů otevře Noc kostelů. Následovat bude koncert mezi 

obrazy Jiřího Salaby, slovo vikáře Benjamina Mlýnka, modlitba z Taizé – slavnost světla. Kromě společných 

modliteb je na programu i noční koncert hudební skupiny Fidle. 

Kostel v Tatobitech slaví 300 let od započetí stavby svatostánku zasvěceného svatému Vavřinci, který je patronem 

knihovníků, archivářů, cukrářů. Tomu je také přizpůsoben páteční program. 

Labyrint světa a ráj srdce. Takový podtitul nese páteční noc v Železném Brodě, konkrétně v modlitebně 

Ochranovského sboru při ČCE. 

Do akce se zapojí také Dvůr Králové, kde už několik spolupracují katolická, evangelická a husitská církev na 

společném programu. 

Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky tří kostelů, ale také na koncerty nebo prohlídku věže. 

Zapojit se mohou i do sbírky na nové kostelní zvony. V kapličce u Hotelu Pod Zvičinou se uskuteční koncert žáků 

ZUŠ Dvůr Králové, k vidění bude Křížová cesta, kterou namalovaly děti ze ZUŠ Jaroměř. V Kohoutově opět 

Experimentální holografickou projekci Ozvěny Rozprav o člověku a krajině. Také secesní vrchlabský evangelický 

sborový dům v ulici Českých bratří pořádá v pátek Kostelní noc s koncert me Ten – Sing, podobně jako kostel ve 

Strážném / Hořejších Herlíkovicích, kde budou číst z bible. 

 

Noc kostelů ožije i na Podřipsku 
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Roudnice nad Labem – Zajímavý program při Noci kostelů 23. května se chystá i do kostela Narození Panny 

Marie, který spadá pod Arcidiecézi pražskou. Program probíhá od 17 do 22 hodin. 



Hned při vstupu do svatostánku si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu Imprese kreseb 12 účastníků 

výtvarného kurzu Univerzity třetího věku vedeného Jitkou Kratochvílovou a přehlídku fotografií Křížová cesta 

dospívajících farníků vedených Zuzanou Horákovou. 

Od 17 do 18 hodin si zájemci v doprovodu kampanologa Tomáše Chvátala mohou prohlédnout zvony a před 

svatou mší na ně společně zazvonit. Od 19 do 21 hodin je na programu výprava autobusem za poznáním 

románských kostelů Podřipska. Průvodcem po kostelech ve Ctiněvsi, Kostomlatech pod Řípem a v Citově je farář 

Martin Brousil. Druhá část návštěvníků se může od 19.30 hodin věnovat prohlídce varhan s Lenkou Vaškovou. Po 

návratu výpravy a prohlídce útrob varhan se zájemci mohou od 21.30 hodin zaposlouchat do hudební 

kontemplace varhan, houslí a plechů v podání Jana Trojana a Evy Nachmilnerové. 

  

 
V kostele hrajeme živě. Lidé si myslí, že hudbu pouštím, líčí varhaník 
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května 2014 15:50 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 tamní varhaník 

Ondřej Múčka. 

« zpět na obsah 

 
 
Farnosti zvou na Noc kostelů 
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PARDUBICE V pátek se koná tradiční Noc kostelů, společná akce křesťanských církví nejen na území České 

republiky. Za večerním programem do chrámů tradičně přicházejí rodiny, studenti i senioři, pravidelní návštěvníci 

bohoslužeb, zájemci o historii nebo náhodní kolemjdoucí. Výjimkou nebývá ani pozvání hostitelů na občerstvení. 

"Přihlášeno je dvě stě kostelů, z toho tři čtvrtiny katolických," uvedl sekretář Biskupství královéhradeckého Petr 

Suchomel. Například v pardubickém kostele sv. Bartoloměje čeká na návštěvníky koncert duchovní hudby, film o 

archeologickém průzkumu hrobky Pernštejnů i povídání o historii kostela spojené s prohlídkou kůru a varhan, 

zákristie i liturgických předmětů. V chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie začíná v 19 hodin okružní jízda 

po několika méně známých kostelech Železných hor. Přehlídku liturgických oděvů a výstavu liturgických předmětů 

mohou návštěvníci zhlédnout v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Ve 22 hodin začne noční koncert Musica da 

Chiesa. Českobratrská církev evangelická ve Svitavách a její hosté se podívají do světa filmovými dokumenty o 



českých evangelících na Ukrajině i v Rumunsku. Husův sbor Církve československé husitské v Litomyšli láká mimo 

jiné na audiovizuální pořad o evropských zvonohrách slovem, obrazem i hudebními ukázkami carillonérství, tedy 

hry na zvonky. 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - pardubický kraj 

  

Na varhany. Jedny jsou nové a tiché, druhé zazní nocí 
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Mezi největší taháky letošního ročníku Noci kostelů patří představení nových varhan v kostele "u jezuitů" nebo 

obraz Madony z Veveří, který bude k vidění v kapli Matky Boží. Kostelní noc je naplánována na pátek 23. května. 

  

BRNO Už za dva dny budou mít návštěvníci Noci kostelů příležitost navštívit věže, kaple, křížové chodby, ale také 

rajské zahrady. V jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie se lidem ukážou nové varhany, které nahradí 

původní, zničené při bombardování Brna. 

Představování se ujme jejich autor Jan Martin Bejček. Jak zní, však zatím lidé neuslyší, nástroj totiž ještě není 

úplně dokončený. "Nové varhany budou svěceny 29. června," upřesňuje ředitel pastoračního centra brněnské 

diecéze Roman Kubín. 

Pro ty, kteří se do zvuku úctyhodného nástroje přece jen chtějí zaposlouchat, je připravena Velká noční hudba v 

katedrále sv. Petra a Pavla, kde se v sobotu v 00.15 rozezní největší brněnské varhany. 

Kromě historických nástrojů však návštěvníky čekají i moderní technologie. Kdo chce pozvat své přátele, může 

využít elektronické pohlednice na webových stránkách www.nockostelu.cz. Připojit k nim může i trasu, kterou si 

vytvoří jednoduchým kliknutím na daný program a kostel. Na webu mohou také návštěvníci pomocí aplikace 

Google Maps zjistit polohu kostelů, které chtějí navštívit, i těch, které se nacházejí v jejich blízkém okolí. 

  

Madona a gotická hudba 

  

Po dvou letech je opět k vidění interiér kaple Matky Boží na Veveří. Kdo se ji rozhodne navštívit, má k dispozici 

komentované prohlídky. "Návštěvníci se mohou zaposlouchat do pásma gotické hudby a hlavně zhlédnout 

vystavenou kopii gotického obrazu Madony z Veveří. Jedná se o rekonstrukci původního obrazu, kterou v roce 

1950 zhotovil Vladimír Terš," upřesňuje farář Marek Hlávka. 

Program nezapomíná ani na děti. "Předloni připadla Noc kostelů na Den dětí, připravili jsme pro ně tedy široký 

program. Pro děti to bylo něco, co neznají a zajímá je to. Program tedy zůstal, a dokonce jsme ho rozšířili," 

usmívá se brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Například soutěž Tajemství brněnských kostelů zavede děti na pět 

míst. 

Noc kostelů se v Brně koná od roku 2009. Od té doby počet kostelů, které jsou do akce zapojené, roste. V 

brněnské diecézi se jich letos zapojí téměř 160. 



  

PROGRAM Vybrali jsme za vás 15.00–18.00 Svatojakubská cesta – program pro děti, kostel sv. Jakuba 16.00–

16.55 Noemovo pexeso – párování zvířat před nástupem do archy, pro nejmenší, Blahoslavův dům 17.50 

Radostné vyzvánění zvonů – zvonění zvonů všech zapojených kostelů 18.00–24.00 Varhanní a gospelové 

koncerty, Červený kostel 18.00 Mše svatá, katedrála sv. Petra a Pavla 18.00–21.00 Osvěžení na cestu – 

ochutnávka vína, kostel sv. Tomáše 19.00 Varhany pro Brno – představení varhan, jezuitský kostel Nanebevzetí 

Panny Marie 22.20–23.15 Bezdomovectví, fenomén dneška – debata s bezdomovci, kostel sv. Michala 23.00–

23.45 Komentovaná prohlídka varhan – jak vypadají varhany zevnitř, Husův sbor CČSH 00.15 Velká noční hudba 

– katedrála sv. Petra a Pavla Celý program najdete na www.nockostelu.cz 

  

Foto: Nový nástroj V kostele "u jezuitů" vznikaly v posledních měsících nové varhany. V pátek v noci si je lidé 

prohlédnou. 

Foto: Jiří Salik Sláma, MAFRA 

  

Foto: Lákadlo Noc kostelů každoročně přiláká v Brně tisíce lidí, zájem je například o vstup do zvonice kostela sv. 

Jakuba. 

Foto: Archiv MAFRA 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava 

  

Noc kostelů letos přiblíží netradiční místa 
 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 21.5.2014 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 
Číslo: 117 
Strana: 1 
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PRAHA 

  

Páteční Noc kostelů nabídne Pražanům sedm tematických okruhů. V metropoli je například připravena trasa po 

"neviditelných" kostelích. Další trasy nabízejí pražské rotundy, krypty či klášterní chrámy. Ekumenická trasa přiblíží 

pět kostelů různých církví. 

  

» Více čtěte v zítřejší MF DNES 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - Praha 

  

« zpět na obsah 

 
 
Jihlavští holubi přijdou o vejce 
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Jihlavská radnice včera ukončila odchyt holubů v městské památkové rezervaci. Podařilo se jich chytit téměř dvě 

stě. A magistrát ještě letos začne poprvé vybírat vejce z holubích hnízd. 

  

Holubi tak nějak do historického centra patří. Nesmí jich být však příliš. Škodí totiž historickým památkám, ale 

například i alergikům. Ti mohou mít problémy s holubím trusem. A podle Pavla Bartáka ze Státního veterinárního 

ústavu v Jihlavě mohou přenášet řadu virových i bakteriálních nemocí. Mezi nejzávažnější patří chlamydióza a 

salmonelóza. 

Odchyt holubů v centru krajského města se letos konal až od poloviny března a skončil včera. A v odchytových 

klecích rozmístěných na střechách vytipovaných domů za tu dobu uvízly téměř na dvě stovky holubů. 

"Letos odchyt provádíme relativně pozdě, překvapil nás proto výsledek, který je v tomto období mimořádně 

dobrý. Chtěli jsme odchytit alespoň polovinu holubů na náměstí, což se podařilo," zmínila vedoucí odboru 

životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková. 

  

Po otravě skončí v kafilérii 

  

Odchycení holubi jsou pak otráveni dřevoplynem a končí v kafilerkách. Za odchyt holubů letos radnice vydá téměř 

90 tisíc korun. V minulých letech přitom službu zhruba za desetinu poskytoval chovatel holubů Karel Koudelka. 

"Dělal to ve svém volném čase a náklady byly v podstatě jen pro něj na benzín. Spolupracoval s veterinou a 

zdravé ptáky dával chovatelům dravců jako krmení. Letos ale už odchyt odmítl dělat," uvedla Ruschková. 

"Na rok jsme potom odchyt holubů vynechali a množství holubů velice narostlo. Pochopili jsme tak, že odchyt 

musíme provádět každoročně," dodala Ruschková. 

Letos navíc magistrát plánuje i novinku v boji s holubí populací – výběr snůšky vajec z holubích hnízd. "Je to 

stejně důležitý krok jako odchyt holubů. Tím se eliminuje nová generace holubů. V ideálních podmínkách jsou 

holubi schopni i osmkrát za rok snést po dvou vajíčkách, jeden pár je za rok schopen vyvést i deset mláďat," 

uvedl Radek Stískal, majitel společnosti Radexa, která odchyt holubů letos poprvé v Jihlavě provádí. 

A ta stejná firma radnici nabídla právě i výběr vajec jako další účinný krok. Výběr holubích vajec z hnízd provádí 

například i v Přerově, Hranicích na Moravě, Litovli či třeba v Jirkově. 

"Náměstí v Jihlavě je holuby obsypané. Stav není kalamitní, ale rozhodně se dá mluvit o přemnožení. Na to, že je 

tak teplé počasí, se odchyt mimořádně vydařil," zhodnotil Stískal. 

Radnici výběr vajec i čerstvě vylíhlých mláďat z hnízd za období od 25. května do 25. října vyjde na více než 50 

tisíc korun. "Výběr bude probíhat dvakrát měsíčně ve všech vytipovaných lokalitách památkové rezervace, kde 

holubi hnízdí," pravila Ruschková. "Považuji to za hodně důležitý krok," dodala vedoucí odboru životního prostředí. 

V zimě by pak chtěla radnice uskutečnit další odchyt. 

Míst, kde se v Jihlavě holubi množí, je podle Ruschkové mnohem více. Většinou jsou v opuštěných objektech, a to 

i mimo centrum města. 



"Neexistuje žádný předpis, který by vlastníkům budov nařizoval likvidovat holuby," řekla Ruschková. Oblíbeným 

útočištěm holubů v centru města je například kostel svatého Ignáce na náměstí či opuštěný areál bývalého 

Alfatexu pod Brněnským mostem. 

  

Na balkon kostela nepustilo okno 

  

"Chtěli jsme jednu odchytovou klec umístit i na balkonek na kostele, bohužel to nebylo možné kvůli špatnému 

technickému stavu okna, které na něj vede. Na balkoně je přitom silný nános holubího trusu," dodala Ruschková. 

"Instalaci odchytových klecí jsme zamítli, protože na balkon je z kostela velice špatný přístup. Okna jsou tam v 

tak dezolátním stavu, že ve chvíli, kdy bych je otevřel, už je nezavřu. To by se jedině klece musely instalovat 

zvenčí z nějaké plošiny," uvedl farář římskokatolické farnosti u kostela svatého Jakuba Ivan Božik. 

"Pořád proti holubům nějak bojujeme, zaděláváme otvory, kudy holubi do objektu létají. Určitě bych uvítal, pokud 

by se vymyslel systém, který by tomu zamezil. Snažil bych se být nápomocen," reagoval vlastník budovy bývalého 

Alfatexu Jaroslav Dobrovolný. 

Sám ale zátah na holuby v plánu nemá. "To by musel přijít impuls z radnice, kdy bychom společně zasedli a 

dohodli společný postup, aby ten cíl byl prospěšný. Abych já něco proti holubům podnikal, a druhý nic, to asi ne," 

dodal Dobrovolný. 

  

Foto: Obyvatelé centra Holubi k památkové zóně patří. V Jihlavě jich je ale až příliš. 

Foto: Petr Lemberk, MAFRA 

  

Mutace - Mladá fronta DNES – Vysočina 
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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 zítra ve 22 hodin na prožití tajemné doby středověku. Po dobu prohlídky bude hrát pan J. Váňa 

na varhany. 

 

O Noci kostelů se v Olomouckém kraji otevře 109 objektů 
 
Zdroj: olomouckenovinky.cz 
Datum vydání: 20.5.2014 
Odkaz: http://www.olomouckenovinky....kem-kraji-otevre-109-objektu/ 
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Do Noci kostelů, která letos připadá na 23. května a jejímž cílem je otevřít kostel netradičním způsobem a pro 

všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by do něj jinak nepřišli, se v Olomouckém kraji zapojí osm církví a otevřeno bude 

celkem 109 kostelů, kaplí a modliteben. 

  

Olomouckenovinky.cz o tom informoval mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka. V okrese Olomouc 

naleznou návštěvníci otevřené dveře u 45 kostelů v 17 městech a obcích: v Olomouci, Litovli, Šternberku, Uničově 

a Velké Bystřici, dále v Bohuňovicích, Bouzově, Hlušovicích, Hněvotíně, Nové Hradečné, Senici na Hané, 

Slatinicích, Štarnově, Troubelicích, Tršicích, Ústíně a Velkém Týnci. Jen v samotné Olomouci to bude celkem 24 

otevřených objektů. 

  

V katedrále sv. Václava (Václavské nám.) začíná program již v 16.00 hodin a nabídne akce pro menší děti. Po celý 

večer je možné si kostel soukromě prohlédnout a vyslechnout si několik koncertů. Komentovaná prohlídka kostela 

sv. Michala (Žerotínovo nám.) začíná v 18.00, 20.00 a 22.00 hodin. V mezičase je možné zhlédnout bohoslužebné 

předměty nebo se zaposlouchat do varhanního koncertu (21.00). 

  

Z dalších objektů stojí za zmínku kaple Božího těla v budově Konviktu, kaple sv. Jeronýma na radnici nebo kaple 

Panny Marie v Arcibiskupském paláci. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, 

vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína, na Novou Ulici nebo Svatý Kopeček – a k dispozici je 

jim rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben. 

  

V okrese Prostějov bude o Noci kostelů možné zavítat do 20 kostelů, kaplí či modliteben, které se otevřou ve 12 

městech a obcích: kromě okresního města je to dále Konice, Kostelec na Hané a Plumlov, z obcí pak Nezamyslice, 

Ohrozim, Olšany, Smržice, Suchdol-Jednov, Tištín, Vícov a Želeč. Samotný Prostějov nabídne zájemcům 9 

otevřených objektů. V kostele Povýšení sv. Kříže (Filipcovo nám.) zahájí v 18.00 hodin Noc kostelů primátor 

Miroslav Pišťák, následovat bude mše svatá, prohlídka s průvodkyněmi a s praktickou ukázkou hry na loutnu 

(20.30) či varhanní koncert (21.30). 

  

Z okresu Přerov se do Noci kostelů zapojí 18 kostelů a kaplí ve třech městech – Přerově, Hranicích a Lipníku nad 

Bečvou – a osmi dalších obcích: Černotíně, Hustopečích nad Bečvou, Oseku nad Bečvou, Potštátu, Skaličce, Staré 

Vsi, Stříteži nad Ludinou a Týně nad Bečvou. V okresním městě to bude celkem 5 objektů, patřících třem církvím. 

V kostele sv. Vavřince (Kratochvílova ul.) se návštěvníci mohou těšit například na komentovanou mši svatou 

(18.30), vystoupení Scholičky z Lidečka (19.30) a pěveckého sboru (21.00) či střípky z historie kostela (21.30). 

Katolická církev dále otevře kostel sv. Michala na Šířavě a kostel Marie Magdalény v Předmostí. 

  

"Za císaře pána a jeho rodinu" - nová výstava v Přerově 

  

Celkem 26 kostelů a kaplí se otevře v 18 městech a obcích okresu Šumperk. Vedle okresního města jsou to dále 

Loštice, Mohelnice, Staré Město pod Sněžníkem, Úsov a Zábřeh, z obcí pak Bludov, Dubicko, Hrabová, Lesnice, 

Libina, Moravičany, Oskava, Písařov, Postřelmov, Rapotín, Rohle a Zvole. Program v šumperském kostele sv. Jana 

Křtitele (Kostelní nám.) zahájí v 17.50 slavnostní zvonění a po něm mše svatá. Návštěvníci si poté mohou 



individuálně prohlédnout kostel, vystoupit na věž nebo zhlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných předmětů. Od 

19.00 hodin bude připraven dobrodružný program pro děti a ve 20.00 začíná koncert místní scholy, po němž 

následuje čtení Bible při svíčkách (20.30). Program zakončí duchovní slovo (23.45). 

  

Přijďte na Noc kostelů. Připraveny jsou zajímavé akce 
 
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník 
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Pro všechny návštěvníky jsou připraveny poutnické pasy, v nichž najdou zajímavé informace o všech přihlášených 

kostelích a modlitebnách 

  

Opava – Více než 140 kostelů, kaplí a modliteben se otevře v pátek 23. května v ostravskoopavské diecézi 

návštěvníkům během letošní Noci kostelů. Budou mezi nimi také opavské chrámy a modlitebny, kde na 

návštěvníky čeká zajímavý doprovodný program. Na návštěvu dětí i dospělých budou připraveni například v 

kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři. Program začne v 17.30 hodin dětskou mší svatou, po níž bude od 18.30 do 

19.45 hodin pro děti připraveno na faře výtvarné tvoření s překvapením. Dospělí návštěvníci jsou zváni od 18.30 

hodin k procházce kostelem s historikem Petrem Tesařem. Následovat bude malý večerní koncert, na němž 

zazpívá rodina Larischova a hudebníci K. Salzmannová, J. Smolková, E. Konečná, a J. Hon. Svou produkci 

předvede také písničkář J. Černý. Jaktařskou Noc kostelů zakončí od 21.30 do 22.30 hodin ztišení při svíčkách s 

modlitbami a zpěvy z Taizé. 

Otevřeno bude ale i na mnoha dalších místech, například v kostele sv. Ducha na Masarykově třídě. Farní sbor 

Českobratrské církve evangelické v Opavě bude mít otevřeno na Lidické 2 od 19 do 23 hodin. Program začne 

koncertem "Ať zní dál Gloria" písničkáře Jana Dospivy, následovat bude ve 20.30 hodin hra Cestou na Golgotu v 

podání divadla mládeže. Do akce Noc kostelů se zapojí také Sbor Církve Bratrské, který na Hradecké ulici začne v 

18 hodin vystoupením hudební skupiny a od 20 hodin bude pokračovat opékáním buřtů na sborové zahradě. 

Pro všechny návštěvníky jsou připraveny poutnické pasy, v nichž najdou zajímavé informace o všech přihlášených 

kostelích a modlitebnách. Tyto pasy si můžete již nyní zdarma vyzvednout ve Sluně, Prostoru pro dobrá řešení 

obchodního centra BREDA & Weinstein, v informačním středisku na Hlásce nebo v knihovně v Domě kultury P. 

Bezruče. Podrobné a aktuální informace ze všech kostelů na Opavsku najdete na adrese www.nockostelu.cz. 

  

V Kamenici se otevře kostel Všech svatých 
 
Zdroj: pelhrimovsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 20.5.2014 
Odkaz: http://pelhrimovsky.denik.cz...ostel-vsech-svatych-pe14.html 
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dnes 13:30 Kamenice nad Lipou – Do celostátní akce Noc kostelů se ?v pátek 23. května zapojí i farnost 

v Kamenici nad Lipou. Cílem akce je ukázat veřejnosti církevní památky v netradičním světle a spojit jejich 

prohlídku s dalším kulturním programem. 



 

Páteční noc otevře kostely 
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Letošní v pořadí šestý ročník Noci kostelů bude v Plzeňské diecézi rekordní 

  

Plzeňsko OE Sto čtyřicet jedna kostelů a modliteben z Plzeňské diecéze se v pátek připojí k další Noci kostelů. 

Akce, která do svatostánků oživených kulturními akcemi tradičně láká návštěvníky bez rozdílu vyznání či věku, se 

na Plzeňsku koná pošesté. Koordinátorka Noci kostelů Majka Lachmanová říká, že letošní počet přihlášených míst 

je rekordní. 

"A to navzdory tomu, že se nepřihlásila řada kostelů, které v minulých letech Noc pořádaly," tvrdí a dodává, že 

organizátoři si dávají přestávky z různých důvodů. "Nechtějí třeba opakovat loňský program a na příští rok 

vymýšlejí něco originálního, nebo v případě malých obcí musí být organizátoři o víkendu ve volebních komisích," 

dodává Lachmanová. 

Akce se uskuteční ve všech koutech Plzeňské diecéze, která se rozkládá na území Plzeňského, Karlovarského a 

Středočeského kraje. 

Návštěvníci kostelů budou mít jedinečnou možnost poznat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, vychutnat si 

koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, nahlédnout do sakristií či klášterních 

zahrad. 

Biskup František Radkovský je rád, že lidi církevní památky zajímají. "Je dobře, že se je snažíte poznat a 

porozumět jejich slovníku, který je obsažen v architektuře, sochách, obrazech, oltářích, kazatelnách, křtitelnicích, 

varhanách, ale i v hudbě a liturgii. Jsou vyjádřením starobylých biblických textů a dvoutisícileté historie 

křesťanství. Proniknout do nich povznáší a obohacuje věřící i nevěřící a pomáhá všem, aby nezůstali cizinci v 

tradiční kultuře své vlasti," tvrdí. 

  

Noc č. 1 Premiérová Noc kostelů se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni. V České republice se poprvé konala o čtyři 

roky později, postupně se rozrůstala a dnes z ní je tradice. 

  

Šedesát a jedna příležitost 

  

otevřené kostely na Plzeňsku: Plzeň-sever Bezvěrov (Dolní Jamné), kostel sv. Petra a Pavla * Dobříč (Čivice), 

kostel Nejsvětější Trojice * Dolní Bělá, kostel Povýšení sv. Kříže * Druztová, kaple sv. Jana Nepomuckého * 

Druztová, kostel sv. Maří Magdalény * Chotíkov, kostel Povýšení sv. Kříže * Kaznějov, kaple sv. Jana Křtitele * 

Kožlany, kostel sv. Vavřince * Kralovice, evangelický kostel * Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla * Krsy, kostel sv. 

Vavřince a Blažeje * Manětín (Luková), kostel sv. Jiří * Manětín (Rabštejn nad Střelou), kostel Panny Marie 

Sedmibolestné * Manětín (Stvolny), kostel Narození Panny Marie * Manětín, kostel sv. Barbory * Manětín, kostel 

sv. Jana Křtitele * Město Touškov, kostel Narození sv. Jana Křtitele * Mladotice (Strážiště), kostel sv. Martina * 

Mladotice, kostel CČSH * Nečtiny (Březín), kostel sv. Bartoloměje * Úherce, kostel sv. Josefa * Obora, kostel sv. 



Michaela Archanděla * Pernarec, kostel sv. Mikuláše * Plasy (Žebnice), kostel sv. Jakuba Většího * Plasy, klášterní 

kostel Nanebevzetí Panny Marie * Štichovice (Křečov), kostel sv. Petra a Pavla * Úněšov (Číhaná), kostel sv. 

Václava * Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha * Velečín (Ostrovec), kostel sv. Jana Křtitele Plzeň-jih * Dobřany, kostel 

sv. Mikuláše * Dobřany, kostel sv. Víta 

  

- Letiny, kostel sv. Prokopa * Merklín, Husova kaple * Přeštice (Vícov), kostel sv. Ambrože Plzeň-město * Dýšina, 

kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy * Chrást, modlitebna ČCE * Plzeň-Bory, kostel sv. Jana 

Nepomuckého * Plzeň-Doubravka, kostel sv. Jiří * Plzeň-Doudlevce, kaple sv. Maxmiliána Kolbeho, Památník 

obětem zla * Plzeň-Křimice, kaple Povýšení sv. Kříže * Plzeň-Litice, kostel sv. Petra a Pavla * Plzeň-Lobzy, kostel 

sv. Martina a Prokopa * Plzeň-Plzeň 3, ECM Sbor Maranatha * Plzeň-Roudná, kostel Všech svatých * Plzeň-

Skvrňany, kostel CASD * Plzeň-Slovany, kaple Hospice sv. Lazara * Plzeň-Slovany, kostel Panny Marie Růžencové 

* Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše * Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže * Plzeň, ECM Plzeň 1-Lochotín * Plzeň, 

kaple bl. Hroznaty * Plzeň, kaple v Domově pro seniory sv. Jiří * Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje * Plzeň, kostel 

Korandova sboru ČCE * Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie * Plzeň, kostel západního sboru ČCE * Plzeň, 

kostelík U Ježíška * Plzeň, modlitebna CASD * Plzeň, modlitebna Církve bratrské * Plzeň, pravoslavný chrám sv. 

Anny * Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie zdroj: www..nockostelu.cz 

  

Foto: CHRÁMsv. Bartoloměje v Plzni patří během Noci kostelů k těm nejnavštěvovanějším místům. 

Foto: Deník/Zdeněk Vaiz 

  

Noc kostelů všech církví 
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KRÁTCE 

  

Praha – Stovky kostelů, klášterů a sakrálních staveb se otevřou v noci z pátku na sobotu, aby přivítaly své tradiční 

návštěvníky i další zájemce. Do letošní Noci kostelů se zapojily všechny církve sdružené v Ekumenické radě církví 

včetně pravoslavné i Armády spásy. Celkem se otevře přes tisíc sakrálních staveb. 

 

 Oblíbená Noc kostelů opět v Přerově. Tady je PROGRAM 
 
Zdroj: prerovsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 20.5.2014 
Odkaz: http://prerovsky.denik.cz/zp...tady-je-program-20140516.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 09:25 Přerov – Koncerty, prohlídky s výkladem nebo divadelní představení čekají na návštěvníky na Noc 

kostelů v pátek 23. května. Své brány otevřou ve večerních hodinách i přerovské svatostánky. "Akce se účastníme 

již čtvrtým rokem," uvedl děkan římskokatolické církve Pavel Hofírek. 



 
Na Vysočině se o letošní Noci kostelů otevře 52 chrámů a kaplí 
 
Zdroj: Rádio Blaník - jižní Morava 
Datum vydání: 20.5.2014 
Relace: Zprávy -07:56 
Čas vysílání: 30.12.1899 7:56:32 
Rozsah: 00:00:33 
Pořadí: 2 
Oblast: Regionální rozhlas 

  

moderátorka: 

Na Vysočině se o letošní Noci kostelů otevře 52 chrámů a kaplí. Třebíčská bazilika sv. Prokopa, která patří mezi 

památky UNESCO se do Noci kostelů zapojí popáté. Program bude i tentokrát zaměřen na historii tohoto chrámu. 

Více říká farář Jakub Holík. 

  

farář: 

Málokdo ví, že bazilika nebyla sv. Prokopa odpočátku. Původně to bylo zasvěcení panně Marii a teprve od roku 

1704 dostala tady tento název. 

  

moderátorka: 

Nejvíc kostelů bude v pátek večer otevřeno ve velkých městech. 

  
Na Noc kostelů otevře své brány přes tisíc sakrálních staveb 
 
Zdroj: radio.cz 
Datum vydání: 20.5.2014 
Odkaz: http://radio.cz/cz/rubrika/z...-pres-tisic-sakralnich-staveb 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

Zprávy Na Noc kostelů otevře své brány přes tisíc sakrálních staveb 20-05-2014 20:55 | Neuveden Poslat emailem 

Vytisknout Odebírat RSS Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se otevřou v noci z 

pátku na sobotu, aby přivítaly své tradiční návštěvníky i další zájemce. 

 
 
Noc kostelů zpříjemní trolejbusová linka zdarma 
 
Zdroj: Teplický deník 
Datum vydání: 21.5.2014 
Odkaz: http://www.teplicky.denik.cz/ 
Číslo: 117 
Strana: 3 
Rubrika: Teplicko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

  

Teplice – Letošní Noc kostelů se pyšní několika novinkami: kromě nových objektů se můžete těšit také na 

nostalgickou trolejbusovou linku, která zjednoduší návštěvu všech 12 sakrálních staveb. 



Vpátek 23. 5. proběhne již po páté teplická Noc kostelů. Poprvé bude v rámci celostátní akce veřejnosti přístupný 

i pravoslavný kostel na Zámeckém náměstí nebo modlitebna adventistů v Šanově. Organizátoři lákají na bohatý 

program v celkem 12 kostelích, kaplích a modlitebnách. 

Po Teplicích bude jezdit speciální trolejbusová linka, která má usnadnit návštěvu vzdálenějších objektů. Jízdné je 

v rámci akce zdarma. 

Prvních 500 návštěvníků, kteří navštíví alespoň šest míst, obdrží sladkou odměnu a certifikát poutníka. Na tři 

nejrychlejší čeká knižní odměna. Vedle toho je připravena i fotografická soutěž. První kaple otvírá v pátek již v 16 

hodin, většina kostelů má program od 18 hodin a zavírá ve 23 hodin. 

X. TEPLICKÁ MUZEJNÍ NOC 2014 program: 15 – 18 hodin dětské odpoledne – komentovaná prohlídka 

přírodovědné výstavy Obojživelníci a plazi Severozápadních Čech 

– komentovaná prohlídka výstavy 600 let Židů v Teplicích s připraveným doprovodným programem – zastavení v 

kryptě a hra na Golema – divadelní představení Feigle (16:00) – ukázka izraelského bojového umění Krav Bemaga 

Meshulav (17:00) ( cena 25, Kč/osoba) 19 – 24 hodin večerní program – komentovaná prohlídka výstavy 600 let 

Židů v Teplicích 

– koncert pražské klezmerové kapely Klec v Rokokovém sále(20:00 a 22:00) 

– ukázka izraelského bojového umění Krav Be maga Meshulav(21:00 – 23:00) vnitřní nádvoří 

– prodejní ochutnávka košer vín Českého vinařství Chrámce s.r.o. (19:00 – 24:00) vnitřní nádvoří 

– příběhy z židovských dějin v podání studentů Gymnázia Teplice (21:00 – 23:00) vnitřní nádvoří + krypta – cena 

90, Kč/osoba Vstupenka opravňuje ke vstupu na všechny konané akce: koncert pražské klezmerové kapely v 

rokokovém sále, na probíhající výstavu 600 let Židů v Teplicích, akce konané na vnitřním 

nádvoří,Románskáexpozice a krypta – židovské anekdoty, tradice a zvyky v podání studentů Gymnázia Teplice, 

ukázka bojového uměníKRAVMAGAa prodejní ochutnávka košer vín. 

Cisterciácký klášter v Oseku Noc kostelů 23.5. 

18.00 – 18.15 Zvony zní 18.15 – 19.00 Koncert vokálního souboru Serafín 

V repertoáru sboru jsou vícehlasé úpravy skladeb různého žánru s částečným doprovodem kytary a perkusních 

nástrojů a to od klasiky, spirituálů, až po skladby populární 

19.00 – 19.45 Přivítání návštěvníků, slovo proložené zpěvem opěrní pěvkyní Olgy Procházkové za varhanního 

doprovodu Františka Šmída "Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení 

časů, dnů a leť." (srov. Gn1,14) 

20.00 – 21.45 Noční klášter 

Prohlídka kombinovaná se zpěvem v netradičním prostředí kláštera (konventní sál, kapitulní síň) – k roku České 

hudby 

21.45 – 22.00 Tichý klášter 

Ztišení, osobní modlitba a zakončení v rámci mariánského májového měsíce písní 

Ave Maria v podání Olgy Procházkové za varhanního doprovodu Františka Šmída Kostel Panny Marie v Dubí 

Program: 18:00 Duchcovský pěvecký sbor 18:45 Duchovní slovo – Th. Dr. Patrik Maturkanič Ph. D. 

19:00 Host večera – Prof. PhDr. MUDr. etDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů Ph. D. 

Téma: Stavy a vztahy – bludný kruh 20: Ptejte se – Host odpovídá 21:00 Historie kostela Panny Marie 

Neposkvrněné 21:30 Prohlídka kostela (i krypty) 22:30 Meditace s požehnáním Kostel, r. 1898 vystavěný podle 

kostela Santa Maria dell ‘Orto v Benátkách, stojí v horní části obce při silnici na Cínovec. 

Ve vysoké boční jižní věži se nachází zvon z r. 1925 od Rudolfa Pernera. V prvním patře věže je volně uložen malý 

litinový zvon z r. 1919 s nečitelným nápisem. Kostel Panny Marie byl vystavěn z iniciativy hraběte Claryho a 

místních obyvatel, kteří uspořádali na konci 19. století dokonce veřejnou sbírku. 



Kostel církve československé husitské (u rybníka Barbora) 18:00 hlas zvonů – zahájení 18:10 "Poslední cesta" – 

historickodramatický obraz o životě Ježíše Krista (DivadloHADCirkus) 18:45 dětský pěvecký sbor ZUŠ I. Kawaciuka 

Dále se můžete těšit na výstavu secesních kostelů, výstava kreseb žáků, zdarma bude zpřístupněna vyhlídková 

věž. 

TepliceŠanov, kostel sv. Alžběty Uherské 

Program Noci kostelů 23. května 2014 

18:00 Zahájení s úvodním slovem 18:15 19:00 Komentovaná prohlídka kostela 19:00 19:40 Koncert Collegia 

Hortensis 20:00 20:20 Komentovaná prohlídka varhan 20:20 20:40 Varhanní koncert Nikoly Bojčeva 

20:40 21:00 Komentovaná prohlídka varhan 

21:00 21:40 Zpěv Taizé s doprovodem nástrojů a tichem svící 

21:40 22:00 Komentovaná prohlídka kostela 

22:00 22:20 Světlo vitráží v kostelní tmě 

22:45 23:00 Světlo vitráží v kostelní tmě 

Bohosudovská bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Krupce 

Hlavním bodem programu v 19 hodin vystoupení smíšeného sboru Audite Silete pod vedením Vlasty Holíkové. 

  

 
Noc kostelů v pátek otevře památky, nabídne rum a přiblíží 20. století 
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V Lounech se začíná v 18.50, vrcholem akce má být tajemný pochod se svíčkami od 23.15 hodin 

  

Louny – Noc kostelů se po roce opět přiblížila. Jedinečná celorepubliková akce otevírá i jindy veřejnosti 

nepřístupné svatostánky a nabízí pestrý program. Uskuteční se v pátek 23. května a v Lounech se zaměří jak na 

dávnější, tak na novodobou historii. Budou koncerty, přednášky, rozjímání, ale dokonce i ochutnávka rumu! 

Loni byla Noc kostelů zaměřena více do dávné minulosti a hlavní "hvězdou" byl přivezený originál Bible 

kutnohorské z roku 1489, na který se mohli kromě jiného příchozí podívat. Letos se dozvíme zajímavosti také z 

20. století. Začátek akce ohlásí zvony na kostele sv. Mikuláše v 18.50 hodin. Začátek programu v tomto 

svatostánku pak ohlásí trubač přímo z jeho věže. Přítomné poté osobně přivítá lounský děkan Werner Václav 

Horák a následovat budou vystoupení dětí z místní umělecké školy a také chrámového sboru, který si připraví 

téma Duchovní hudba 20. století. 

Tomuto období se bude věnovat také výstava a přednáška historika Michala Pehra. Od 22 hodin budou moci 

hosté rozjímat v kostele se zhasnutým osvětlením a posledním bodem programu bude půlnoční koncert tria Cum 

Amore. Výjimečně otevřen bude kostel Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků na lounském západním sídlišti. Kromě 

samotné prohlídky tam bude připravena výstava Nástěnné malby v kostelích, kterou přednáškou doprovodí 

historik Jaroslav Havrlant. 



Opravdu bohatý a relativně nevšední program pak proběhne v kostele Církve československé husitské. Příchozí 

přivítá farářka Helena Smolová, proběhne vernisáž výstavy a koncert žáků umělecké školy. Děti samotné se 

budou moci zapojit do biblické soutěže o zajímavé knižní ceny, vyhlášeni budou vítězové 2. ročníku dětské 

výtvarné soutěže Moje Noc kostelů v Lounech. Odborníci připraví několik přednášek. 

Program ale obsahuje i další, na první pohled ryze světské, zajímavosti. Tou největší je bezesporu přednáška 

Milana Bočkaie na téma Rum jako společenský fenomén, spojená s ochutnávkou. Své barmanské umění navíc 

předvedou i žáci žatecké hotelové školy. 

Zlatým hřebem Noci kostelů i letos bude průvod městem se svíčkami. Tak trochu tajemná procházka ulicemi, 

které v každodenním spěchu vypadají úplně jinak, začne ve 23.15 hodin u husitského kostela a trvat bude asi půl 

hodiny. Tématem bude 100. výročí začátku první světové války a připomenutí všech obětí válek. Kompletní 

program akce 

najdete na adrese www.lounsky.denik.cz 

  

Foto: Noc kostelů v Lounech v roce 2012. Pochod se svíčkami nebude chybět ani letos. 

Foto Deník / Zdeněk Plachý 

  

 
 

 
 


