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Přes tisíc chrámů se otevře během Noci kostelů 21. 5. 2014, 14:17 Přes tisíc kostelů, kaplí a modliteben bude u 

nás otevřeno v noci z 23. na 24. května 2014. S mottem: Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala 

den a noc. 
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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, řekl novinářům pražský farář Miloš Szabo, hlavní 

organizátor akce v pražské arcidiecézi, kde 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 asi 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 450 000 

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 Fajfr. 

Trasa po "neviditelných" kostelích 

  

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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Benešov – Společným představením všech církví a ekumenickými bohoslužbami v kostele sv. Mikuláše na Karlově 

začne už zítra v 19 hodin tradiční akce Noc kostelů. Při zahájení akce nebudou chybět pásma filmů a hudby. 

Následovat bude Společné díky a prosby se zpěvy z Taizé, které se koná při svíčkách. Například modlitebna 

Českobratrská církve evangelické v Husově sboru v benešovské Husově ulici bude veřejnosti přístupná od 21 

hodin do 23.30. Tamní kazatel Tomáš Trusina provede zájemce zákulisím příprav bohoslužby s odborným 

výkladem, který nazval Farářova horečka sobotní noci. 
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Na Blanensku se v pátek večer otevře sedmnáct kostelů. Lákají na koncerty, poezii a také na programy pro děti 

  

Blanensko – Mše, divadlo, koncerty, unikátní zvonohra. Program pro děti, prohlídky kostelů se zajímavým 

výkladem nebo vystoupení chrámového sboru. Blanensko ovládne v pátek tradiční celorepubliková akce Noc 

kostelů. Do ní se v regionu zapojí farnosti hned na sedmnácti místech. "S rodinou vyrazíme do sloupského 

kostela, kde bude manžel hrát večer na varhany. Nejvíc se asi těším na vystoupení sboru Šošůvská schola," řekla 

Marie Hasoňová ze Sloupu. 

Noc kostelů ve Sloupu odstartuje v sedm večer vyzváněním kostelních zvonů. O čtvrt na osm začíná mariánská 

pobožnost. O hodinu později si lidé poslechnou sloupský chrámový sbor, později Šošůvskou scholu a varhanní 

preludium. 

V Adamově připraví pořadatelé akce už v pět odpoledne před tamním kostelem sv. Barbory program pro děti. O 

tři čtvrtě na sedm začnou zvonit kostelní zvony. Do zvonění se před kostelem mohou zapojit i příchozí se svými 

zvonky. "V sedm hodin začne divadelní představení s loutkami, po kterém bude následovat povídání o světelském 



oltáři. V osm hodin večer začíná v kostele hudebně poetické pásmo s verši zapomenutých básníků v podání 

Miroslava Karla Kučery a jeho hostů," přiblížil program Noci kostelů v Adamově farář Jiří Kaňa. 

Po dalším výkladu o světoznámém oltáři si Adamovští poslechnou varhanní pásmo klasických skladeb. Ty na 

kostelní varhany zahraje Vít Baisa. Program zakončí mezi desátou a půl jedenáctou večer duchovní písně a 

modlitby. 

Ve známém mariánském poutním místě ve Křtinách začne Noc kostelů pravidelnou páteční mší svatou v šest 

hodin večer. Tamní chrám bude poté volně přístupný až do deseti hodin večer, stejně jako jeho osvětlené ambity. 

"V osm hodin začnou vyzvánět zvony a asi po pěti minutách je vystřídá naše unikátní zvonohra. Na večer máme 

připraveno několik pásem varhanní hudby, modlitby a na faře si mohou lidé prohlédnout galerii křtinských farářů," 

upřesnil křtinský farář Jan Peňáz. 

Poutníci se mohou pomodlit a věnovat tichou vzpomínku také bývalému křtinskému faráři Tomáši Prnkovi, který 

zemřel loni. "Hřbitov u fary bude přístupný," dodal Peňáz. 

  

Výstup na věž 

  

V Letovicích se k Noci kostelů připojily tři kostely. Kostel sv. Jiří v Kochově, klášterní kostel sv. Václava a kostel sv. 

Prokopa v Letovicích. Právě v posledně jmenovaném je na programu mše svatá, výstava sakrálních předmětů, 

varhanní koncert s poezií a povídání o historii této církevní stavby. "V sedm hodin večer rozezní prostory 

letovického kostela koncert pěveckého sboru Carpe Diem a také flétnový koncert Jany Kouřilové. Návštěvníci Noci 

kostelů si po výstupu na věž prohlédnou také zvony. Připravený bude i program pro děti a stínové divadlo," stojí v 

pozvánce na akci. 

 

kam na blanensku Noc kostelů 2014: Adamov (kostel sv. Barbory), Blansko (dřevěný kostelík Husova sboru), 

Bořitov (kostel sv. Jiří), Cetkovice (kostel sv. Filipa a sv. Jakuba), Černá Hora (kaple svaté Rodiny, kopec Paseka), 

Jedovnice (kostel sv. Petra a Pavla), Křetín (kostel sv. Jeronýma), Křtiny (kostel Jména Panny Marie), Letovice-

Kochov (kostel sv. Jiří), Letovice (klášterní kostel sv. Václava), Letovice (kostel sv. Prokopa), Lysice (kostel sv. 

Petra a Pavla), Rudice (kaple svaté Barbory), Sebranice (kostel Nanebevzetí Panny Marie), Sloup (kostel Panny 

Marie Bolestné), Šebrov Kateřina (kostel sv. Kateřiny), Zbraslavec (kaple Panny Marie Karmelské) 
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Mladoboleslavsko – Za těžkou dřevěnou bránou se otevírá magický svět. Vysoký strop zdobí biblické výjevy, na 

kůru zní hra majestátních varhan, pohledy tiše sedících návštěvníků směřují chvíli k bohatě zdobenému oltáři, 

chvíli ke křížové cestě vyobrazené po stěnách. Elektrizující atmosféra. Zažít ji můžete tento týden v noci z pátku 

na sobotu během Noci kostelů. 



Na Mladoboleslavsku se otevřou víc než dvě desítky kostelů, kaplí a modliteben, v nichž budou probíhat prohlídky 

se zasvěceným komentářem, varhanní koncerty, koncerty vážné hudby i bohoslužby. "Bělský kostel Povýšení sv. 

Kříže patří k nejkrásnějším na Mladoboleslavsku. Probíhá tu sice rekonstrukce, ale už se pomalu chýlí ke konci, 

takže diváci uvidí výsledky prací," zve do Bělé pod Bezdězem, kde budou otevřeny dva kostely a zámecká kaple 

sv. Josefa, farář Kamil Škoda. 

Ten se sám posadí za varhany a rozezvučí kostel v novém hávu hrou na varhany. Nebude na to však sám. Kostel 

Povýšení sv. Kříže je totiž kupodivu vybaven dvěma varhany. Na ty druhé zahraje místní farník Marek Foltýn. 

Do Noci kostelů se letos vedle měst zapojují opět i menší obce. Přístupný bude například kostel ve Všeborsku u 

Obrubců,kostelsv. Vavřincev Březině, kde proběhne přednáška o českém zvonařství, nebo kostel sv. Bartoloměje 

v Sezemicích, kde vystoupí místní děti v barokních kostýmech. Minulého ročníku Noci kostelů, která do Čech přišla 

od našich rakouských sousedů v roce 2009, se zúčastnilo odhadem 450 tisíc lidí. Stráví letos ve zdech sakrálních 

památek chvíle plné klidu a pokoje opět o něco víc lidí? 

  

Noc kostelů se poprvé odehrála v roce 2001 v Německu. Od té doby seznamuje veřejnost s křesťanstvím a jeho 

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

týden budeme postupně představovat kostely, které můžete v pátek 23. května navštívit. 

Kamenický Šenov: kostel Narození sv. Jana Křtitele Katolický farní chrám byl postaven v letech 171518 v 

barokním stylu italským stavitelem Petrem Pavlem Columbanim. První varhany byly do nového kostela přeneseny 

ze starého roku 1718 Johannem Georgem Wehlerem ze Žandova, který je také opravil a seřídil. Zcela nové 

varhany byly postaveny kolem roku 1765. Skleněný lustr uprostřed chrámu byl okolo roku 1856 věnován zdejší 

továrnou na lustry Elias Palme. 

Program Noci kostelů tady nabídne od 18 do 22 hodin varhanní koncerty s výkladem, komentované prohlídky s 

možností výstupu na kostelní věž a k vidění bude také výstava výrobků studentů místní uměleckoprůmyslové 

školy sklářské. 

  

4. DÍL K. Šenov, Nový Bor 

  

Nový Bor, kostel sv. Ducha Kostel v Arnultovicích byl 8. května 2008 vysvěcen a po 40 letech navrácen k 

bohoslužebnému užívání jako bývalý starokatolický kostel Panny Marie ustavičné pomoci. Slavnostní bohoslužbě 

předsedali biskup Československé církve husitské Štěpán Klásek a liberecký senior Českobratrské církve 

evangelické Tomáš Matějovský. Kostel také dostal nové jméno, zvolené s ohledem na starokatolickou bohoslužbu 

z r. 1888. 



Páteční večer tu zahájí slavnostní zvonění, kterého se ujme farářka Eliška Raymanová. V 18.30 začne houslový 

koncert Jany Herajnové, vystoupí pěvecký sbor CČE, skupina Křesťanského Společenství z České Lípy a od půl 

jedenácté si můžete zameditovat při hudbě a svíčkách. Chybět nebude ani ochutnávka vín. Noc kostelů zakončí 

opět zvonění, a to úderem půlnoci. 
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Břeclavsko - Sedmnáct kostelů se v pátek večer otevře lidem na Břeclavsku. Svatostánky oživí promítání, hry pro 

děti i vaření specialit. 

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 ze 

sedmnácti 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. 

  

Kdo se zapojí do Noci kostelů 2014 na BřeclavskuBavory, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 

Břeclav, kostel Českobratrské církve evangelické 

Březí, kostel sv. Jana Křtitele 

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

Hustopeče u Brna, modlitebna sboru Apoštolské církve 

Klobouky u Brna, kostel Českobratrské církve evangelické 

Krumvíř, kostel sv. Bartoloměje 

Mikulov, kostel sv. Jana Křtitele 

Mikulov, kostel sv. Václava 

Mikulov, modlitebna Evangelické církve metodistické 

Mikulov, poutní kaple sv. Šebestiána, Svatý kopeček 

Novosedly, kostel sv. Oldřicha 

Pavlov, kostel sv. Barbory 

Pohořelice, kostel sv. Jakuba staršího 

Valtice, kostel sv. Augustina 

Vranovice, kostel Navštívení Panny Marie 

Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele 

  



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 ?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 jedenadvacáté 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." 

  

Budou obíhat těšínské kostely 
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Český Těšín, Karviná, Orlová – Sportovně zahájí Noc kostelů v Českém Těšíně, kde mají v plánu kostely obíhat. 

Běh Noci kostelů se uskutečnil poprvé loni – skupina tvořená zástupci deseti kostelů a modliteben z šesti 

křesťanských církví z Českého i polského Těšína absolvovala v průběhu Noci kostelů trasu propojující všechny 

otevřené kostely. Letos se na tuto úspěšnou akci navazuje a připojit se ke skupině běžců může tentokrát kdokoliv. 

Jen je třeba se k běhu zaregistrovat u jednotlivých církví. 

Noc kostelů si ale můžete užít i jinde. Například Kostel Povýšení sv. Kříže ve Fryštátě bude přístupný prohlídkám a 

výkladům včetně výstupu na věž od 18 do 21.30 hodin. 

Veřejnosti se otevřou i orlovské kostely. V kostele Narození Panny Marie nebude chybět kulturní program, 

prohlídka kostela a věže, ale také možnost nezávazného setkání s křesťanstvím,prostor k diskuzi a povídání o 

věcech, které nás přesahují. To vše od 18 do 24 hodin. 

  



Někde otevřou kostely až do půlnoci 
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Jedenadvacet kostelů zůstane zítra otevřených až do noci. Obyčejně nepřístupná místa čekají stovky návštěvníků. 

Hodonínsko – Z nedaleké Vídně se inaSlovácko před pěti lety dostala akce, při níž zůstávají do pozdních večerních 

hodin otevřené některé chrámy. Jejich počet každoročně roste. Letos se do Noci kostelů zapojí v hodonínském 

okresu jedenadvacet svatostánků. 

Některé tradičně, jiné zůstanou do noci návštěvníkům otevřené vůbec poprvé. 

Jen jedenkrát se u této příležitosti neotevřel hodonínský chrám svatého Vavřince. "Noc kostelů se k nám rozšířila 

z brněnské diecéze, kam dorazila právě díky aktivitě dvou kostelníků z Vídně. Důvodem, proč necháme otevřený 

náš chrám déle, je samozřejmě to, že jej chceme více přiblížit veřejnosti. Příchozí se navíc dostanou i na ta místa, 

která jsou obvykle zavřená," řekl duchovní správce římskokatolické farnosti v Hodoníně a představený děkanátu 

Josef Zouhar. 

Návštěvníci se tak mohou podívat například do kostelní věže či do zákristie, kde se kněz připravuje na bohoslužbu 

a kde jsou vystavené liturgické oděvy. A také na kůr. "Ten bývá velmi zajímavý a atraktivní. Na Noc kostelů 

vždycky dorazí opravdu početná návštěva, hned první ročník se u nás vystřídalo asi čtyři sta lidí," doplnil 

hodonínský farář. 

Ve Veselí nad Moravou bude letos otevřený jen chrám Andělů strážných. "Vloni jsme otevřeli i bartolomějský. I 

kvůli opravě jsme jej ale nyní nechali zavřený. Přístupný tak bude pouze jeden," řekl duchovní správce veselské 

farnosti a děkan Václav Vrba. 

Do noci míst pro duchovní rozjímání se zapojují nejen ve městech, ale také ve vesnicích. Do večerních hodin tak 

zůstane otevřený i kostel v Násedlovicích. Letos potřetí. Po operním pěvci a žácích základní umělecké školy tam v 

pátek večer vystoupí Chrámový sbor ze Želetic. "Připravená je i výstava fotografií, která přibližuje kříže, kapličky a 

boží muka na Ždánicku. Tu samozřejmě doplní výklad. Akci ukončí mše, která začne o půl deváté," informovala 

násedlovická starostka Vlasta Mokrá. 

Poprvé se zítra připojí i ve Strážnici, kde otevřou tři kostely. Ten Nanebevzetí Panny Marie zůstane přístupný až 

do půlnoci. Součástí programu bude také komentovaná prohlídka a fotografická expozice. "Půjde o mix snímků z 

minulosti i ze současné doby, i když budou spíše převažovat ty z historie. Bude poprvé, takže je možné, že 

bychom se v budoucnu mohli víc zaměřit na současnost," řekl za organizátory Petr Tomeček. 

Ve Strážnici zpřístupní také věž. "Ta je sice strážní a stojí vedle chrámu, ale její součástí jsou kostelní zvony. Lidé 

sice mají možnost zajít se do ní podívat i jindy, ovšem ne ve večerních hodinách," dodal Tomeček. 

  

noc kostelů na hodonínsku 

  

Blatnička – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bzenec – Sbor Jana Ámose Komenského, Dolní Bojanovice – kostel 

svatého Václava, Domanín – kostel svatého Václava, Hodonín – kostel svatého Vavřince, sborový dům apoštolské 

církve, Husův sbor Církve československé bratrské, Hovorany – kostel svatého Jana Křtitele, Kyjov – Modlitebna 



Církve bratrské, modlitebna Českobratrské církve evangelické, Lovčice – kostel svatého Petra a Pavla, Moravský 

Písek – kostel svaté Anny, Násedlovice – kostel svatého Martina, Cyrila a Metoděje, Strážnice – kostel svatého 

Rocha, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel svatého Martina, Šardice – kostel svatého Michaela Archanděla, 

Veselí nad Moravou – kostel svatých Andělů strážných, Vlkoš – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vracov – kostel 

svatého Vavřince, Želetice – kostel svatého Jakuba staršího 

  
Noc kostelů 
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POZVÁNKA 

  

Hradec Králové – 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. 

Přihlášeno je dvě stě kostelů, z toho tři čtvrtiny katolických. 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 20. hodinou přednáškou dirigenta chrámového sboru Josefa Zadiny o tom, 

jak zvony katedrály ovlivnily skladatele duchovní hudby. V 21 hodin promluví architekt 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 v noci skončí program závěrečným požehnáním. 

  

Podrobný program: www.nockostelu.cz 

 

Během páteční noci nebudou kostely temné a liduprázdné 
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Víme o tom 

  

Chrudimsko – Už zítra začne nejenom na Chrudimsku Noc kostelů. Znamená to, že kostely v mnoha obcích 

regionu otevřou dveře, aby návštěvníci mohli obdivovat krásu sakrálních budov ve zcela jiném světle, než na jaké 

jsou zvyklí. 



Samotné prohlídky, někdy i v mihotavém světlu svící,však nebudou jediným obsahem páteční noci. V kostelech se 

budou také pořádat přednášky, hrát divadlo nebo hlasitě zvonit na zvony. 

  

Bojanovská cesta 

  

Už počtvrté se návštěvníci budou moci podívat do kostela sv. Víta v Bojanově. Začátek je plánován na osmou 

hodinu večerní. Poté začne přednáška Mirka Měkoty o jeho cykloputování z Trhové Kamenice do Santiaga de 

Compostela a dále na mys Finesterre a zpět. Povídání bude doplněné o promítáním fotek z cesty. 

Zájemci budou moci volně korzovat po kostele a pro hladové a žíznivé je připraveno drobné občerstvení ve farním 

sále. S hosty se po desáté hodině rozloučí varhanní preludia. 

  

Biskup z Podlažic 

  

V chrasteckém kostele Nejsvětější Trojice bude otevřeno od sedmi hodin do půl desáté. V osm čeká návštěvníky 

krátké hudební vystoupení. Větším lákadlem však bude podle administrátora duchovní správy tamní farnosti Jana 

Paseky kostel sv. Markéty v blízkých Podlažicích. Zde totiž začne v osm hodin a poté v půl desáté přednáška o 

třetím královéhradeckém biskupovi Janu Kryštofu z Talmberka, který je zde pochovaný. "Biskup Talmberk měl 

velký zájem na tom, aby se vypleněný a zničený benediktýnský klášter v Podlažicích znovu obnovil. Začal s 

kostelem,ale potom zemřel. Proto se zde i nechal pochovat, ale po něm už nikdo další neměl zájem v obnově 

pokračovat. Je to ale jeho zásluha, že zde kostel stojí," doplňuje Jan Paseka. 

  

Krounská exkurze 

  

V Krouně návštěvníky vyzvek účasti na Noci kostelů hlas zvonu kostela sv. Michaela, archanděla už v půl šesté 

odpoledne. Příchozí přivítá administrátor farnosti Vladimír Handl a poté bude následovat komentovaná prohlídka 

kostela s kronikářkou obce Hanou Moravcovou. Dveře zůstanou otevřené až do deváté hodiny večer a v kostele 

budou vystavená historická bohoslužebná roucha a promítána prezentace fotografií ze života farnosti. 

Krounský večerní program však ještě zdaleka nekončí. Ve čtvrt na sedm odjede od tamního kostela autobus 

nejprve směrem k Otradovu. "Kostel sv. Bartoloměje, který stojí v Otradově, je druhý nejstarší v panství 

Rychumburk. Je to velká rarita obce," říká krounský starosta Pavel Ondra. Druhou zastávkou autobusu bude 

kostel sv. Anny v Pusté Kamenici. Zde se odehraje komentovaný prohlídka a po závěrečné písni se autobus vrátí 

zpět do Krouny, aby se ve zdejším kostele uskutečnila mše na závěr. 

  

Divadlo v Hlinsku 

  

Noc kostelů začne v hlineckém kostele Narození Panny Marie už o půl páté mší svatou a poté začne divadelní hra 

Josef Egyptský, která jak už název napovídá pojednává o jedné z výrazných postav Starého zákona. 

Od půl sedmé bude možné vypravit se do útrob kostela s průvodcem a navštívit věž a kůr s varhanami, na které 

si zájemci mohou zahrát. K vidění budou také liturgické předměty od kalichu až po ornáty. Závěr Noci kostelů 

bude patřit hudbě. O půl deváté začne koncert s ukázkami vážné hudby a o hodinu později začnou zpěvy z Taizé. 

Po celou dobu bude návštěvníkům k dispozici občerstvení i upomínkové předměty a protože je kostel místo 

setkání s Bohem a lidmi, zájemci mohou oslovit i kněze. 

  



Heřmanův Městec 

  

Čtyři hodiny bude trvat Noc kostelů v Heřmanově Městci a začne vyzváněním zvonů na kostele sv. Bartoloměje. 

Před osmou hodinou vyrazí komentovaná prohlídka do útrob kostela s názvem Malý průvodce liturgickým 

prostorem aneb Nezapomněli tu budku vzadu v kostele zedníci v 18. století? 

Poté přijde čas na hudbu, neboť loutnista Jindřich Macek představí loutnu jako nástroj interpretující nejen 

historickou duchovní hudbu. Poté bude moci přejít do sboru Českobratrské církve evangelické v Zahradní ulici, 

kde začne další program. 

Informace o programu ve všech kostelích, které se zapojily do páteční akce a nevešly se do tohoto článku, 

můžete nalézt na stránce www.nockostelu.cz. 

  

Foto: CHRUDIMSKÝ kostel Nanebevzetí Panny Marie loni navštívily stovky lidí. 

Foto: Deník/Lukáš Vaníček 
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Tip pro vás 

  

Dvakačovice – Po nedávno konaném skvostném a hojně navštíveném galakoncertu pěveckých hvězd italské 

operní scény, s bohatou květinovou výzdobou od floristky Marie Mikanové a kolegů, kterou je na místě ještě 

připomenout, v místním evangelickém kostele, přichází v obci Dvakačovice na řadu další kulturní akce pořádaná 

Evangelickým farním sborem a Kulturní komisí při Obecním zastupitelstvu. V evangelické kostele, v pátek 23. 5. 

2014, bude probíhat zajímavý program v rámci celostátně pořádané události Noc kostelů. První ročník Lange 

Nacht der Kirchen (dnes u nás Noc kostelů) proběhl před 10 lety ve Vídni. K programu:od 17 hod.začnou dílny 

pro děti idospěléspojené s výrobou šperků, kytiček a zvířátek ze skleněných komponentů. Během večerního 

programu zazní libý zvuk flétny Elišky Vávrové, sólový zpěv Davida Ruidera a bude možné shlédnout prezentaci 

fotografií a dokumentů z historie i současnosti obce a Evangelického farního sboru, předvedené kronikářem 

Ladislavem Juklem. Noc kostelů v Dvakačovicích bude doprovázena výstavou děl malíře Josefa Janka, řezbáře 

Miroslava Krajíčka, rukodělných výrobků z čirého skla Denisy Holubové a fotografiemi Viléma Procházky. Bude 

otevřena i římskokatolická kaple Nejsvětější Trojice s výmalbou od akademického malíře Josefa Papáčka. Přijeďte 

se do Dvakačovic podívat. Určitě nebudete litovat času, který strávíte v této půvabné vísce, s bohatou tradicí 

ochotnického divadla. 

 
V kostelích se v noci otevřou i běžně nepřístupné prostory 
 
Zdroj: Jihlavský deník 
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Jihlava – Čtyři kostely z Jihlavy a sedm ze širšího okolí se letos zapojí do Noci kostelů, která vypukne už zítra. 

Nabídnou bohatý kulturní program. První ročník Lange Nacht der Kirchen, tedy akce, kterou u nás známe pod 

názvem Noc kostelů, proběhl před deseti lety ve Vídni. Od té doby překročila hranice dalších zemí. 

Jedním z těch, kdo převzali záštitu nad touto celorepublikovou akcí, je i hejtman Kraje Vysočina. "Vedle Prahy, 

která stále nemá mezi regiony coby destinace církevní turistiky konkurenci, nabízí i Vysočina k objevení zajímavá 

místa disponující velkou duchovní hodnotou, o kterých veřejnost dosud neměla ani tušení," uvedl Jiří Běhounek. 

V Jihlavě se do akce zapojily kostely svatého Jakuba Většího, svatého Kříže, kostel u Matky Boží a apoštola Pavla 

ve Dvořákově ulici. Budou otevřeny od podvečerních hodin a některé z nich až do půlnoci. Kromě mší a četby z 

Písma připravily svatostánky například loutkové divadlo, komentované prohlídky či výstavy fotografií. Noc bude 

navíc plná hudby, a to nejen té duchovní. 

Kostel Matky Boží obsadí po osmé večer jednak žáci ZUŠ Jihlava s tanečním vystoupením Chválím Pána tancem a 

následně i Hudební sdružení Gymnázia. Kytarové skladby zde přednese Jan Palán. To svatý Jakub přizval 

Collegium Chorale a kostel Apoštola Pavla rozezvučí smyčcové kvarteto Lenadores a varhanní koncert. 

Na Noc kostelů můžete vyrazit i do Kamenice, Kostelce u Jihlavy, Třeště a Telče. Na všechny programy je vstup 

zdarma. 

  

Kostely zvou k návštěvě i ty, kdo nevěří 
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První kniha Mojžíšova: Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc 

  

Jindřichohradecko – Také letošní rok se bude už v pátek konat Noc kostelů. Návštěvníci budou moci při této 

příležitosti poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které jsou výrazem jak minulosti, tak i 

živé přítomnosti. I v kostelích a modlitebnách na Jindřichohradecku bude připraven bohatý kulturně duchovní 

program. Nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy, bude možnost nahlédnout do tajemství 

liturgie. Letošním mottem Noci kostelů je verš 1, 14 z knihy Genesis (První kniha Mojžíšova): "Nechť jsou světla 

na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let." Této myšlence bude 

přizpůsoben program v Jindřichově Hradci jak v kostele Nanebevzetí Panny Marie u 15. poledníku, v kostele svaté 

Kateřiny u spořitelny, tak i v evangelickém kostele v parku u svatého Jakuba nebo v Husově sboru v Kostelní ulici. 

  

Lampiony pro děti 



  

Dětský program Noci kostelů bude zítra zahájen v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově 

Hradci hudební procházkou liturgickým rokem s výstavkou dětské duchovní literatury. O tento program pro 

nejmenší účastníky se postará spolek Hippolyt. 

Program pro děti "Vy jste světlo světa…" bude dále pokračovat od 19:30 do 20:30 hodin v Evangelickém kostele 

vyráběním lampiónů. 

Děti a rodiče budou moci se svými"světly"projít parkem a naplnit tak myšlenku "…to světlo ve tmě svítí" až ke 

kostelu svaté Kateřiny, kde bude program pro děti zakončen zvoněním kostelních zvonů a "předáváním" světla. 

Pro návštěvníky je také připravena široká paleta přednášek a komentovaných prohlídek kostelů. 

  

Přednášky 

  

Od 18 hodin v Evangelickém kostele bude možno vyslechnout povídání Davida Balcara o světle (a tmě) v Bibli i v 

životě či v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 19 hodin zažít komentovanou prohlídku s Petrem Šulcem. Na 

témže místě od stejného lektora zazní od 21:30 přednáška o historii místních kostelů. V kostele svaté Kateřiny 

bude provádět akolyta Miroslav Matoušek. Nabídku přednášek doplní i slova P. Jiřího Špiříka v kostele svaté 

Kateřiny od 20:30 hodin na téma "Rodina a vztahy – s dovolením, děkuji, promiň". V Evangelickém kostele se 

budou odehrávat komentované prohlídky kostela a varhan v těchto časech – 18:30, 20:30, 22:30 a ve 23:30. 

Během celého večera bude zajištěno i občerstvení. Od22 hodinbudevtomto kostele Kateřina Ježková vyprávět o 

vzácném výtisku Bible kralické. Film o Jednotě bratrské a Bibli kralické s názvem Pod ochranou Žerotínů bude ke 

zhlédnutí od 21 hodin v Evangelickém kostele. 

  

Duchovní hudba 

  

Krásu tónů varhan si budou moci návštěvníci poslechnout v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 20 hodin v 

podání Petra Mottla a o dvě hodiny později v podání Jaroslava Kosíka. Varhany v kostele svaté Kateřiny se 

rozeznějí ve 21:30 díky Tomáši Petrů. Inspirující biblická čtení Jaroslava Hojného proložená varhanní hudbou v 

podání Aleše Paichla budou zaznívat od 23 hodin v Evangelickém kostele. 

Duchovní hudbu si budou moci návštěvníci vychutnat v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 20:30 hodin v podání 

Chrámového sboru A. Michny z Otradovic pod vedením Tomáše Petrů. 

Husův sbor v Kostelní ulici nabízí od 18 do 22 hodin prohlídku sboru i farního domu. Modlitební chvilku povede od 

18:30 farářka Jana Valsová. 

Ztišení na závěr Noci kostelů se uskuteční přesně o půlnoci v Evangelickém kostele modlitbou Taizé. 

Pořadatelé Noci kostelů v Jindřichově Hradci si vás dovolují srdečně pozvat do světlem rozzářených kostelních 

interiérů, kde si svůj program najdou jak dětští návštěvníci, tak dospělí, ale i k možnosti spočinutí, k zavzpomínání 

na své blízké či k tichému zastavení a vnímání toho, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. 

  

Noc kostelů 2014 je: – pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských 

výtvarných a architektonických pokladů, – projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a 

zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a 

dovednosti, – nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným, – znamením živé 

spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích. 

http://www.nockostelu.cz 



  

Foto: KOSTEL V LUTOVÉ hostil Noc kostelů v loňském roce, letos se program přesouvá do Chlumu u Třeboně. 

Foto: archiv Deníku 

  

Foto: DIVADELNÍ představení bylo loni součástí programu Noci kostelů v Jindřichově Hradci. 

  

Foto: Josef Böhm 
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TŘEBOŇ 

  

Kostel Panny Marie Královny a svatého Jiljí zve Třeboňáky na program od 18 hodin, v němž nebude chybět mše 

svatá, hudební vystoupení nebo prohlídka prostor kostela a promítání fotografií ze života farnosti. Zájemcům se 

ale otevře i Husova kaple, kde program začíná v 17:30. Příchozí se dovědí více o historii Evangelické církve 

metodistické. Zajímavým zakončením bude film o tom, jakou cenu jsme ochotni zaplatit za pohodlnější život. 

  

K Noci kostelů se poprvé připojí i zámek 
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DAČICE 

 Hned na tři různá místa se můžete v rámci Noci kostelů vydat v Dačicích. Pouť je možné začít v 18 hodin v 

zámecké kapli, projít interiér klášterního kostela sv. Antonína Paduánského i kapli sv. Rocha. Všude je připraven 

hudební, přednáškový a duchovní program. Vkostele se bude mluvit například o represích proti církvi v 50. letech 

nebo o životě sester karmelitek. 

  
Kostelní noc každý rok láká na programy nejen věřící 
 
Zdroj: krkonossky.denik.cz - main page 
Datum 
vydání: 

21.5.2014 



Odkaz: http://krkonossky.denik.cz/z...my-nejen-verici-20140521.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 05:59 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. 

 
Páteční noc patří kostelům. Sakrální památky se otevřou již popáté 
 
Zdroj: metro.cz 
Datum 
vydání: 21.5.2014 

Odkaz: http://www.metro.cz/patecni-...A140521_134757_co-se-deje_rab 
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Autor: ČTK 
Rubrika: Metro / Zábava 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

  

Pražské kostely se letos otevřou 23. května. Hudba, výtvarné dílny, divadlo, prohlídka běžně nepřístupných 

prostor, čtení z bible či modlitby, to vše budou farnosti nabízet příchozím. V arcidiecézi hlavního města je do akce 

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. 

  

URL| http://www.metro.cz/patecni-...A140521_134757_co-se-deje_rab 

  
Kostely si berou hosty na noc 
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Více než 140 pražských klášterů, bazilik, modliteben a kostelů rozličných církví zítra poodhalí, co se skrývá za 

jejich zdmi. Koná se Noc kostelů. Do letošního, pátého ročníku se poprvé zapojí všechny křesťanské církve. 

  

Program Seznam kostelů zapojených do akce a podrobný program viz stránky www.nockostelu.cz. 



Kostel sv. Rocha, Žižkov Dva malé zvony v kostele svatého Rocha, Šebestiána a Rozálie zahájí letošní Noc kostelů 

úderem 18. hodiny. První komentovaná prohlídka přenese návštěvníky do 17. století, až k počátkům kaple, která 

byla založena zcela účelově – jako morová. Spolu s okolním hřbitovem tvořila v letech 1680–82 poslední cestu 

obětí morové epidemie. 

Ve 20 hodin její prostory vyplní pozitivními tóny kytaristky Ivy Nedomelové. Od 21.30 kostel na Olšanských 

hřbitovech opět potemní. Následovat bude tradiční přednáška na téma Mor v českých zemích. Závěrečná 

půlhodinka bude věnována klidu, soustředění, modlitbě a tiché meditaci. 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Hradčany Katedrála svatého Víta, jež je nejvýznamnějším kostelem v naší 

zemi, letos oslaví 670. narozeniny. Její základní kámen položil Karel IV. dne 21. listopadu 1344 u příležitosti 

povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. V katedrále jsou pohřbeni čeští králové, pražští biskupové a 

arcibiskupové a především naši národní světci: svatý Václav, Vít, Vojtěch, Zikmund a Jan Nepomucký. V korunní 

komoře nad svatováclavskou kaplí jsou uchovávány české korunovační klenoty. 

Během Noci kostelů bude mít veřejnost zvláštní příležitost si tento skvost prohlédnout. V 18 hodin zahájí celou 

akci vyzvánění svatovítských zvonů, následovat bude Mše svatá. Od 19 hodin začnou prohlídky interiérů, hrobky 

českých králů či zvonice a zvonů. Do svatováclavské kaple bude ale možno jen nahlédnout. 

Návštěvníci by měli do lavic usednout především krátce před devátou hodinou večer. Od 20.45 budou po sobě 

následovat varhanní hudba Josefa Kšici, pozdrav kardinála Dominika Duky a houslový recitál Jaroslava Svěceného. 

Bazilika sv. Markéty, Břevnov Bazilika svaté Markéty Antiochijské je domovským kostelem břevnovské farnosti. V 

rámci Noci kostelů ji mohou návštěvníci najít na trase zvané Krypty a kolumbária. Během večera se dá stihnout 

třeba i kolumbárium v holešovickém Husově sboru nebo krypta ve vinohradském kostele Nejsvětějšího Srdce 

Páně. Břevnovský program od 18 do 23.45 hodin vyplní varhanní hudba. Tipy z nabídky Noci kostelů ve středních 

Čechách Kutnohorský chrám svaté Barbory (na snímku) byl založen v roce 1388 a je považován za nejoriginálnější 

pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě. Zítra bude otevřen od 19.30 do 23 hodin. Návštěvníky tam 

čeká povídání o tom, jak vznikají vitráže, přičemž bude představena ta nejnovější v jižní kapli z dílny 

akademického malíře Tomáše Ralfa. Ve 21 hodin také vystoupí studenti varhanní školy a hry na akordeon. 

K sázavskému kostelu svatého Prokopa se poutníci vydávají už od raného středověku. A to zvláště 4. července, 

kdy byl Prokop na Sázavě svatořečen. Letos tomu bude 810 let. 

Zítra se tam návštěvníci kromě jiného dozvědí o tajuplném milostném obrazu svatého Prokopa, o životě tohoto 

patrona České země, ochránce horníků, zemědělců nebo vinařů. 

Kostel sv. Jiljí ve Vlašimi zve všechny návštěvníky akce Noc kostelů na speciální program Moje noc. Jejím 

největším lákadlem může být prohlídka zvonů od 20.40 do 21.05 hodin. Vlašimskou noc zakončí modlitba světla 

ve stylu Taizé. 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami bude otevřena od 18.45 do 23.00. Zítřejší významný den v roce 

zahájí společné zvonění. Kromě prohlídek, výstav a programu pro děti se mohou návštěvníci těšit na noční 

světelnou prohlídku baziliky či slavnostní ohňostroj. 

Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku zůstane z důvodu probíhající rekonstrukce uzavřen i během Noci kostelů. 

Zájemci ale mohou navštívit věž, kde na ně budou čekat místní zvoníci, kteří jim zodpoví vše ohledně zvonů, 

zvonění a zvoníků. 

Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Nové Město "Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi," zněla poslední slova sedmi 

československých parašutistů, které v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici skrýval Jan Sonnevend a 

pravoslavný farář Vladimír Petřek. Úkryt byl ale 18. června 1942 prozrazen, a tak se hrstka vojáků západní 

armády musela postavit stonásobně většímu vojsku německého wehrmachtu. 

V Národním památníku hrdinů heydrichiády na zítra chystají nepřetržité promítání dokumentu SS3. V kryptě, tedy 

v místě posledního pobytu hrdinů, kde se každou celou hodinu bude konat prohlídka s průvodcem, pak mohou 



návštěvníci k uctění památky parašutistů zapálit svíčku. Součástí programu je i návštěva chrámu svatého Cyrila a 

Metoděje, kde sloužili odvážní duchovní. 

Návštěvníci se mohou zapojit do čtení modliteb a poslechnout si pravoslavnou duchovní hudbu, navíc pro ně bude 

každou hodinu (vždy půl hodiny po celé) připravena krátká přednáška na téma ikonografie. 

Otevřeno je od 17 do 22 hodin. 

Bazilika svatého Jakuba Staršího, Staré Město Běda tomu, kdo by chtěl v kostele svatého Jakuba Staršího v Malé 

Štupartské ulici krást. Mohl by dopadnout jako zloděj, který tam chtěl kdysi odcizit dary Panně Marii. Ruka sochy 

ho pevně uchopila a držela až do rána, kdy ho našel představený kláštera. Na otázku, zda má být ruka provinilci 

useknuta, socha ihned ruku uvolnila a zloděj o ni skutečně přišel. Dodnes v kostele visí zčernalá na řetízku. 

Bazilika se pyšní i jedním prvenstvím – její Svatojakubské varhany z roku 1705, které tvoří 8 277 píšťal, jsou 

největší v Praze. Po 21. hodině je rozezní Irena Chřibková a následovat bude jejich prohlídka. Kostel otevře v 19 

hodin přednáška o mistrech baroka a klasicismu. 

Neviditelné kostely Za povšimnutí letos stojí kostely a modlitebny, které jsou ukryty v blocích domů či v 

panelácích a zůstávají na první pohled nepostřehnutelné. 

Právě na ně upozorňuje jedna z tras uvedených v přehledu programů nazvaná "Neviditelné kostely". 

Tak sídlí například Církev bratrská v Soukenické ulici, Metodisté v Ječné nebo na cestě ke kostelu svatého Petra 

na Vyšehradě Husův sbor. 

  

Foto: 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - Praha 
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Více než 170 středočeských klášterů, bazilik, modliteben a kostelů rozličných církví zítra poodhalí, co se skrývá za 

jejich zdmi. Koná se Noc kostelů. Do letošního, pátého ročníku se navíc poprvé zapojí všechny křesťanské církve. 

  

Berounsko Římskokatolická farnost Beroun otevírá v rámci Noci kostelů pro veřejnost čtyři svatostánky: v Tetíně, 

v Králově Dvoře, Loděnici a ve Svatém Janu pod Skalou (na snímku). Všude je připraven program s prohlídkami a 

koncerty. Evangelická modlitebna na berounském Husově náměstí nabídne během letošní Noci kostelů Modlitbu 

za město a jeho obyvatele (17.00), radostné dětské křesťanské písně (17.30), prohlídku kostela od barokního 

sklepa až po půdu (18.30), čtení ze sborové kroniky, popisující léta předválečná i válečná (19.00), představení 

berounských církví (20.00), koncert židovských písní skupiny Comodo z Loděnice (21.00). Připravena je také 

výstava liturgických i dalších předmětů, jako jsou meč kata Mydláře s vygravírovanými jmény popravených 

českých pánů a ilegální evangelické knihy z doby temna i z doby komunismu. Děti mohou navštívit dílnu suvenýrů 

a všichni budou mít možnost upéci si vuřt u ohně v týpí v zahradě modlitebny. 



  

Kladensko Na 18 církevních památek se letos na Kladensku zapojí do každoroční akce Noc kostelů. V kostele 

Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla v Kladně například návštěvníky od 19.00 do 22.00 hodin pustí 

na věž, ze které je krásný výhled do okolí, a do zvonice. V programu vystoupí děti ze Základní školy Maltézských 

rytířů i chrámový sbor. Koncertem Truvérská mše Petra Ebena zahájí ve 20 hodin Noc kostelů na hradišti Budeč u 

Zákolan (na snímku), o 45 minut později začíná autorské čtení Dory Čechové z připravované knihy. Od 21.30 je 

na programu v kostele sv. Petra a Pavla na Budči film Svatý natočený v roce 1929 s doprovodem živé hudby. Jde 

o první pokus československé kinematografie o historický velkofilm na závažné společenské téma. V Libušíně v 

kostele sv. Jiří se od 19 hodin koná otevření naučné stezky Hradiště Libušín, ve 21 hodin začíná pořad Tóny od 

sv. Jiří. 

  

Praha Katedrála svatého Víta, jež je nejvýznamnějším kostelem v naší zemi, letos oslaví 670. narozeniny. Její 

základní kámen položil Karel IV. dne 21. listopadu 1344 u příležitosti povýšení pražského biskupství na 

arcibiskupství. V katedrále jsou pohřbeni čeští králové, pražští biskupové a arcibiskupové a především naši národní 

světci: svatý Václav, Vít, Vojtěch, Zikmund a Jan Nepomucký. V korunní komoře nad svatováclavskou kaplí jsou 

uchovávány české korunovační klenoty. Během Noci kostelů bude mít veřejnost zvláštní příležitost si tento skvost 

prohlédnout. V 18 hodin zahájí celou akci vyzvánění svatovítských zvonů, následovat bude Mše svatá. Od 19 

hodin začnou prohlídky interiérů, hrobky českých králů či zvonice a zvonů. Do svatováclavské kaple bude ale 

možno jen nahlédnout. Návštěvníci by měli do lavic usednout především krátce před devátou hodinou večer. Od 

20.45 budou po sobě následovat varhanní hudba Josefa Kšici, pozdrav kardinála Dominika Duky a houslový recitál 

Jaroslava Svěceného. V Praze se Noc kostelů koná na více než 140 místech. 

  

Benešovsko Kostel sv. Mikuláše v Benešově zahájí Noc kostelů v 17.30 hodin programem pro děti na farní 

zahradě, v 18 a ve 21 hodin začínají prohlídky dolní i horní zvonice a ve 22.30 hodin koncert, na kterém zazní 

skladby barokních a romantických autorů. Na farní zahradě bude připraveno občerstvení pro návštěvníky akce. 

Kostel sv. Jiljí ve Vlašimi zve všechny návštěvníky akce Noc kostelů na speciální program Moje noc. Největším 

lákadlem bude prohlídka zvonů. Koná se od 20.40 do 21.05 hodin. Poté následuje modlitba světla ve stylu Taize, 

která akci zakončí. 

  

Kolínsko Během Noci kostelů bude na Kolínsku mimo jiné zpřístupněna také jedinečná románská bazilika 

Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 12. století v Tismicích (na snímku). Noc kostelů zde začíná v 18.00 

vyzváněním zvonů, od 19 hodin je program pro děti a od 22 hodin ekumenická modlitba. V kolínské katedrále sv. 

Bartoloměje je od 20 do 24 hodin volná prohlídka kostela a zvonice. V kostele sv. Ondřeje ve Starém Kolíně je 

program od 18 do 23 hodin. 

  

Rakovnicko "Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc." S tímto mottem se v pátek 23. 

května chrám sv. Petra a Pavla v Jesenici připojí k celonárodní Noci kostelů. V Jesenici začne v 18 hodin a skončí 

po 23. hodině. Kromě vystoupení klarinetového kvartetu a promítání snímku Šitkredit, který byl uveden na 

festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, se uskuteční přednáška o jesenickém kostele a dalších sakrálních 

stavbách v okolí města. Program na Křivoklátě je zaměřený na prezentaci Královské hradní kaple a na každodenní 

život na královském sídle. Jedinečnou událostí bude veřejné představení 1. dílu faksimile Bible Václava IV., kterou 

hrad získal loni. Hrad bude přístupný od 19 do 23 hodin. 

  



Kutnohorsko V chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře (na snímku) se budete moci seznámit s tím, jak vznikají okenní 

vitráže, zároveň bude představena nová vitráž v jižní kapli chrámu na počest sv. Anežky. Připraven je také 

koncert rezidentního kutnohorského varhaníka Michala Hanuše a jeho hostů. V sousední kapli Božího těla se 

můžete těšit na vystoupení pěveckého uskupení Cantica. Program v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana 

Křtitele začíná v 18 hodin. 

  

Příbramsko Svatá Hora v Příbrami (na snímku) bude u příležitosti Noci kostelů otevřena od 18.45 do 23.00 hodin. 

Významný den zahájí společné zvonění. Od 19 hodin se uskuteční slavnostní zahájení v korunovační kapli. Od 

19.30 do 22.00 bude otevřen Letní dvůr, kde je výstava o historii poutního místa včetně expozic panelů s texty a 

vyobrazeními. Připraven je i celovečerní program pro děti. Lidé si budou moci prohlédnout 

  

také barokní jídelnu a zhlédnout výstavu šatů Marie Svatohorské. Na programu je také noční světelná prohlídka 

baziliky a noční cesta Kalvárie se svícny v rukou. Večer zakončí 23.25 ohňostroj. Kostel sv. Martina v Sedlčanech 

bude otevřen od 19 do 22.10 hodin a mimo jiné je připravena komentovaná prohlídka kostela a také překvapení 

Noci kostelů od 20 do 20.15 hodin. 

  

Nymbursko V Nymburce mohou zájemci v rámci Noci kostelů navštívit kostel sv. Jiljí (na snímku), Husův sbor, 

kapli sv. Jana Nepomuckého či evangelický kostel. Připraveny jsou přednášky z historie nebo koncerty. V 

poděbradském kostele Českobratrské církve evangelické je mimo jiné od 18.30 do 20.30 na programu Malování 

biblických příběhů, od 20 hodin koncert pěveckého sboru Gymnázia Jiřího z Poděbrad. 

  

Mladoboleslavsko Mladoboleslavský kostel sv. Jana Nepomuckého, který je dominantou Mírového náměstí, si 

mohou zájemci prohlédnout v pátek od 18 do 22 hodin. Oltářní obraz Korunování sv. Jana Nepomuckého Pannou 

Marií pochází z roku 1740 a je dílem znamenitého barokního malíře Václava Vavřince Reinera. Slavnostní 

znovuvysvěcení kostela provedl litoměřický biskup mons. Josef Koukl v roce 2002. Kromě pravidelných 

bohoslužeb se zde slouží též mše svaté pro polské občany, řeckokatolíky a od prosince 2007 také pro 

vietnamskou komunitu v Mladé Boleslavi. V Mnichově Hradišti se k Noci kostelů připojuje také kaple sv. Anny v 

klášteře. V 17.30 hodin začíná Setkání dětských pěveckých sborů Zvonečky a Zvonky a od 19.00 do 21.30 je na 

programu prohlídka prostor kostela Tří králů a kaple sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna a lapidáriem 

barokních pískovcových soch. 

  

Jde o tipy. Přehled všech kostelů, které se účastní Noci kostelů, najdete na www.nockostelu.cz 

  

Foto: 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - střední Čechy 
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PLZEŇ Ta myšlenka má původ v sousedním Rakousku ve Vídni, kde se v roce 2005 konala první taková akce. 

Lange Nacht der Kirchen neboli Noc kostelů inspirovala o čtyři roky později i organizátory v České republice. V 

následujícím roce už se rozšířila po celé zemi a dnes patří k tradičním akcím. V pátek 23. května otevře v plzeňské 

diecézi dveře 141 kostelů a modliteben. 

"Už téměř dvanáct století obohacuje tato křesťanská kultura naši zem a její obyvatele. Postupně se stala jejich 

životním stylem, formovala je a povznášela duchovně i kulturně, jak se o tom můžeme ještě dnes přesvědčit 

právě při navštívení těchto památek," láká k návštěvě plzeňský biskup František Radkovský. 

V kostelících i modlitebnách je navíc připraven bohatý kulturněduchovní program, nebudou v něm chybět 

koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Nabízí se také možnost nahlédnout do 

kostelních sakristií či klášterních zahrad, zahrát si na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt. 

Program na některých místech začíná už v odpoledních hodinách. Jedním z takových je i katedrála svatého 

Bartoloměje v Plzni, která láká návštěvníky na možnost prozkoumat velice zajímavou půdu kostela, která nese 

ještě středověké prvky, a prostor klenotnice nad sakristií. Prohlídky potrvají od 15 do 18 hodin, časové vstupenky 

je možné si vyzvednout od 14.30 hodin. 

V 17 hodin bude na náměstí přivítán zvon Hroznata, který je jedním ze čtyř nových zvonů určených pro katedrálu. 

Za zmínku stojí i fakt, že vůbec poprvé bude zpřístupněna kaple blahoslaveného Hroznaty na plzeňském 

biskupství. Kromě prohlídky tohoto prostoru se mohou lidé těšit na přednášky Františka Radkovského a Kateřiny 

Lachmanové. Jen v Plzni se otevřou víc než dvě desítky míst, další budou po celém regionu. A i tady se chystá 

zajímavý program. Třeba v poběžovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní od 20.30 hodin hudba 

vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, ve Zbiroze v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie se 

chystá od 21.10 koncert k poctě Emy Destinové. 

  

Noc kostelů v kraji Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy 22.35 - 22.55 světelná show 22.55 - 

23.55 Procházka po keramické křížové cestě Kožlany, kostel sv. Vavřince 19.15 - 20.15 Tajemství kožlanských 

zvonů (otevření věže, která se po dlouhé době zpřístupní veřejnosti, prohlídka s průvodcem) Plzeň, katedrála sv. 

Bartoloměje 15.00 - 18.00 Tajemství podkroví znovu odkryto (komentované prohlídky podkrovím) a Zákulisní 

prostory katedrální klenotnice (návštěva obvykle nepřístupné místnosti, která je dodnes vybavena unikátním 

gotickým nábytkem) 17.00 bude přivítán na náměstí Republiky nový zvon Hroznata Švihov, hradní kaple 

Nanebevzetí Panny Marie 20.00 - 24.00 Proměny Panny Marie v hradní kapli při svíčkách (návštěva kaple s 

upravenou expozicí umožní návštěvníkům vzájemně porovnat několik různých sochařských ztvárnění Panny Marie) 

Pozn.: Výběr z programu 
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ZLÍNSKÝ KRAJ Až do pozdních nočních hodin zůstanou zítra otevřeny kostely ve Zlínském kraji. Během šestého 

ročníku mezinárodního festivalu Noc kostelů se lidé budou moci podívat do běžně nepřístupných prostor 

sakrálních památek, jichž se do projektu v regionu zapojilo zhruba osmdesát. 

"Mám zkušenost, že tato akce přiláká nejčastěji lidi, kteří obvykle do kostela nechodí, i když bych si netroufl říct, 

že to jsou lidé nevěřící," řekl zlínský farář z kostela svatého Filipa a Jakuba Ivan Fišar. 

"Jeho" kostel nabídne mimo jiné varhanní koncert a prohlídku nejen kostela, ale i věže. "Věž se těší největší 

pozornosti, lidé si rádi prohlédnou zvony. Znají jejich zvuk, tak chtějí vědět, jak vypadají," doplnil Fišar. Akce 

potrvá až do půlnoci. 

Bohatý program připravil i zlínský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. "Často mi lidé říkali, 

že sem chodí najít ticho, které jsme jim loni skutečně nabídli a program přesunuli do jiných prostor. Letos se ale 

pod kostelem koná diskotéka, takže hudba asi bude slyšet," usmál se tamní farář Pavel Glogar. Během večera 

vystoupí schola, sbor Canticum Camerale, ministranti, nachystaná je i výtvarná dílna pro děti. 

Návštěvníci se často nechají zlákat tím, že mohou vidět prostory, které nejsou běžně přístupné. "Má být otevřena 

krypta v kapli na štípském hřbitově, v níž jsem ještě nebyla. Ráda bych se také dozvěděla více o provodovském 

kostele, který je jedním z důležitých poutních míst v kraji," uvedla Ivana Machačíková z Kostelce, která se na akci 

chystá poprvé. 

» Pokračování na straně B3 Zítřejší noc patří kostelům, otevřou se krypty i věže 

  

» Dokončení ze strany B1 Zájemci mohou k cestě za sakrálními památkami využít speciální autobus. Pojede od 

Městského divadla ve Zlíně v 17.30 hodin po trase Zádveřice, Vizovice, Jasenná, Štípa a zpět do Zlína. 

"Ukážeme zájemcům věž, která skýtá krásný výhled na Vizovice a okolní vrchy," popsal administrátor kostela 

svatého Vavřince ve Vizovicích Jindřich Peřina. Mimořádně se otevře také katolický kostel v Jasenné. 

Z Valašského Meziříčí vyjede v 17.33 hodin speciální vlak do Kroměříže. Jedná se o historický parní vlak v čele s 

lokomotivou pojmenovanou Matěj. V Kroměříži mohou lidé navštívit hned několik otevřených památek, například 

kostel svatého Mořice, Nanebevzetí Panny Marie nebo zámeckou kapli svatého Šebestiána. 

Seznam všech otevřených kostelů i s doprovodným programem zájemci najdou na www.nockostelu. cz. 
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BRNO Už zítra mohou lidé navštívit 157 kostelů brněnské diecéze. A vidět i nepřístupná místa jako kůry či 

zákristie. V Brně se událost těší velkému zájmu, loni nalákala 95 tisíc lidí. "Jednou měl program skončit o půlnoci, 

zaplněný kostel však nikdo neopouštěl, nakonec jsme končili ve čtyři ráno," vzpomíná Martina Jandová z 

brněnského biskupství. V kostelech se tisknou pamětní razítka, za 20 jich obdržíte na Petrově certifikát poutníka. 

Více na www.nockostelu.cz 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava 

 

Noc kostelů 2014 se koná zítra 
 
Zdroj: Mostecký deník 
Datum 
vydání: 22.5.2014 

Odkaz: http://www.mostecky.denik.cz/ 
Číslo: 118 
Strana: 8 
Autor: jaz 
Rubrika: U nás doma 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

  

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. 

  
 
Během Noci kostelů se představí i kralovický evangelický chrám 
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Ke stovkám chrámů a modliteb, které se v pátek 23. května otevřou v rámci celostátní Noci kostelů veřejnosti, se 

letos poprvé připojí i evangelický kostel v Kralovicích. 

  

V Kralovicích si právě letos připomínají 80 let od postavení zdejšího evangelického kostela u hlavní silnice na 

Žatec. Chrám Páně se zvonicí a přilehlou farou vybudovali místní evangelíci v neuvěřitelném tempu od června do 

října roku 1934. Jeho autorem je významný západočeský architekt Hanuš Zápal. 

  

Právě o jeho díle uslyší v pátek návštěvníci v přednášce Petra Domanického ze Západočeské galerie v Plzni. 

Vyslechnou vystoupení žáků místní základní umělecké školy a budou si moci prohlédnout nejen kostel, ale i běžně 

nepřístupnou zvonici s výhledem do okolí. Nejmenší návštěvníky poučí i pobaví příběh o potopě a Noemově arše. 



  

Evangelický kostel zve v Kralovicích k návštěvě Noci kostelů společně s katolickým chrámem sv. Petra a Pavla. V 

něm bude hlavním "tahákem" večera koncert Ireny Budweiserové. 

Své brány zítra otevře téměř třicítka svatostánků 
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Mottem letošní Noci kostelů je verš ze starozákonní knihy Genesis: "Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby 

oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let." 

  

Novojičínsko – Již zítra se po celé České republice, na Slovensku, v Rakousku i Estonsku otevřou dveře kostelů, 

kaplí a modliteben. Novojičínské svatostánky nebudou výjimkou. Letos se jich do této tradiční a čím dál více 

oblíbenější akce zapojí rovnou 27. Také letos si mohou účastníci Noci kostelů vyzvednout poutnické pasy a pro 

každý kostel jsou natištěny speciální sběratelské kartičky. 

"Noc kostelů zahájí v 18 hodin vyzvánění kostelních zvonů. V řadě farností se pořadatelé sejdou o hodinu dříve na 

mši svaté. První hodiny programu jsou na řadě míst zaměřeny na dětské návštěvníky. Farnosti nabídnou také 

koncerty, výstavy, komentované prohlídky, možnost vystoupat na kostelní věž nebo se podívat na varhany. 

Organizátoři se snaží program obměňovat a nabízet i něco nového," nastínil program Pavel Siuda, tiskový mluvčí 

Biskupství ostravskoopavského. 

Otevřena bude i Památka roku 2013, kostel sv. Kateřiny ve ŠtramberkuTamovicích. Tuto prestižní cenu uděluje 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní 

památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické 

hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. 

  

Pro děti i dospělé 

  

"V Bílovci se do Noci kostelů zapojí také místní zámek se svou zámeckou kaplí sv. Hyacinta. Otevřená bude až do 

23 hodin a prohlídky kaple budou součástí Zámecké slavnosti, kdy prostory zámku patří dětem," uvedl dále Pavel 

Siuda. Již počtvrté se do akce připojí, v době od 18 do 23 hodin, také kostel sv. Bartoloměje v Kopřivnici. "Vítáni 

jsou všichni, jež jindy nemají chuť nebo příležitost na toto místo přijít, chtějí si stavbu prohlédnout, dozvědět se 

něco nového, popovídat si, nebo jen chvíli posedět v tichu," zve kopřivnický farář Jiří Ramík. Zájemci si budou 

moct prohlédnout nejen svatostánek, ale také kůr a věž a letos se dozvědí také něco více o kotelních varhanách. 

"Vystoupí dětský pěvecký sbor ZŠ sv. Zdislavy, zazní krátká přednáška o tom, jak v Kopřivnici vznikal církevní 

majetek, a proběhne mše za naše město," dodala k programu Lucie Petříčková, tisková mluvčí města. 

  

Noc kostelů na Novojičínsku: 

  



Bartošovice – kostel sv. Ondřeje, Petra a Pavla Bílovec – kostel sv. Mikuláše, zámecká kaple sv. Hyacinta Fulnek – 

kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Jana Křtitele a sv. Barbory Lukavec Hladké Životice – kostel sv. Mikuláše 

Hodslavice – kostel Božského Srdce Páně Kopřivnice – kostel sv. Bartoloměje Kujavy – kostel sv. Michala Luboměř 

– kostel sv. Vavřince Nový Jičín – sborový dům Českobratrské církve evangelické Odry – kostel sv. Bartoloměje, 

kostel Nejsvětější Trojice Kamenka Příbor – kostel Narození Panny Marie, modlitebna Bratrské Jednoty baptistů 

Pustějov – kostel sv. Maří Magdalény Sedlnice – kostel sv. Michaela archanděla Starý Jičín – kostel sv. Václava 

Studénka – modlitebna Církve československé husitské Suchdol nad Odrou – evangelický kostel ČCE, kostel 

Nejsvětější Trojice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne Štramberk – modlitebna ČCE, kostel sv. Kateřiny 

Tamovice Tísek – kostel sv. Cyrila a Metoděje Velké Albrechtice – kostel sv. Jana Křtitele Vrchy 

  

– kostel sv. Jiří 

  

Foto: NOC KOSTELŮ. Veřejnosti se u této příležitosti otevřou i jinak nepřístupné prostory jednotlivých 

svatostánků. 

Foto: Deník/archiv 

  

Za tmy do kostela? Na koncerty i kávu 
 
Zdroj: Nový život 
Datum 
vydání: 22.5.2014 

Odkaz: http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/ 
Číslo: 21 
Strana: 7 
Autor: TEREZA HUNKAŘOVÁ 
Rubrika: Zajímavosti / kultura 
Oblast: Regionální časopisy - Jihomoravský kraj 

  

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

evangelické v Kloboukáchu 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. Tamní kostel je 

jedním ze sedmnácti 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 či vystoupat na věže. Zájemci mohou prožít liturgii nebojen tiševnímatto, co bylo inspirací 

pro stavitele chrámů. Kostel svatého Jana v Mikulově bude přístupný od sedmi hodin v 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 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 mikulovský kazatel Ctirad Hrubý. 



Degustace mešních vín se pro změnu 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," řekl pastor 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 Pohořelice, kostel sv. Jakuba staršího b Valtice, kostel sv. Augustina b Vranovice, kostel 

Navštívení Panny Marie b Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele 

  

Noc kostelů nabízí příležitost navštívit jindy zavřené prostory 
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Na návštěvníky na mnoha místech regionu čeká program plný hudby, divadel a prohlídek 

  

Pelhřimovsko – Letošní Noc kostelů, která se uskuteční už zítra, nabízí ojedinělou příležitost navštívit modlitebny či 

kostely nejen na Pelhřimovsku. Pro návštěvníky to znamená jediné – budou moci nahlédnout do jindy uzavřených 

prostor a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé 

přítomnosti. 

  

Podívají se na kúr 

  

Nabitý program čeká na návštěvníky v Pacově. Tamní Římskokatolická farnost a Městské muzeum Antonína Sovy 

připravily bohatý kulturní program v kostele sv. archanděla Michaela. 

"Začínáme v 17 hodin mší. Na 18.30 je naplánována komentovaná prohlídka kostela s ředitelem muzea 

Vlastimilem Simotou. Ze zkušeností z předešlých let mohu říci, že o prohlídku je velký zájem. Lidé mají řadu 

dotazů, podívají se na kúr a navíc se dozvědí i to, co neznají," přiblížila Alena Kokešová z Farní charity Pacov s 

tím, že prohlídka by měla trvat přibližně hodinu a půl. Ve 20.30 hodin zazpívají členové Malého Slavíku, ve 21.15 

hodin zazpívá komorní pěvecký sbor Lumen, po nich vokální sbor In Pace. 



"Ve 22.45 hodin přijde na řadu farní schola Bona Fide a ve 23.30 hodin bude adorace a požehnání s tím, že pan 

farář vyjde z kostela ven a požehná městu Pacovu. Po celý večer bude rovněž přichystané pohoštění na faře, kde 

si lidé budou moci popovídat třeba právě s farářem," dodala Alena Kokešová s tím, že je to pro ně významná a 

zajímavá akce, jakýsi malý festival. 

K Noci kostelů se zítra připojí i kostel sv. Jana Nepomuckého v Humpolci, kde se bude od 19.30 do 21 hodin 

konat komentovaná prohlídka. O akci, která se koná v Pelhřimově v kostele sv. Bartoloměje, v kapli Panny Marie 

a kapli sv. Anny a dále o Noci kostelů v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku jsme vás již informovali v 

jednom z minulých vydání Deníku. 

  

Program i pro děti 

  

V Horní Cerekvi začíná Noc kostelů v 17 hodin Mší svatou. 

"Od 17.30 do 21 hodin bude zpřístupněna místní věž, která je jinak zavřená. V18 hodin proběhne oficiální 

zahájení Noci kostelů. O patnáct minut později nás čeká divadlo o svatém Václavu, které zahrají děti z misijního 

klubka," informovala Lída Vopálková s tím, že od 18.30 do 19 hodin je naplánovaný program pro děti o světle. 

"Poté přijde na řadu přednáška o historii zdejšího kostela a od 20 do 21.30 hodin vystoupí kapela SisterBand, 

která představí moderní křesťanskou hudbu," dodala Lída Vopálková. 

Návštěvníci se dále mohou těšit na film Ivetka a hora, který začne úderem půl desáté večer. Od 22 do 23 hodin 

zahraje křesťanská hudební kapela KHK. 

Do celostátní akce se zapojí i farnost v Kamenici nad Lipou, kde budou moci zájemci navštívit evangelickou 

modlitebnu v Tyršově ulici a kostel Všech svatých na Husově náměstí. 

Farář David Balcar návštěvníkům přiblíží historii a současnost Českobratrské církve evangelické i působení a 

aktivity místního sboru. Pak modlitebnu rozezní koncert pro kytaru, příčnou flétnu a housle, který pro tuto 

příležitost připravili žáci kamenické ZUŠ. 

Noc kostelů v Kamenici nad Lipou začíná v 19 a ve 21 hodin ji zakončí průvod světla, který zamíří do kostela 

Všech svatých. Tam začíná program v 17 hodin a připravena je prohlídka věže, výtvarné dílny pro děti, vystoupení 

pěveckých souborů Lípa a Canto Corso, zpěvy při svíčkách a od 22.15 komentovaná prohlídka objektu. 

  
S Nocí kostelů vyhrála knihu 
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Pelhřimov – Soutěž, do které pelhřimovská farnost věnovala knihu Poutní místa českobudějovické diecéze, vyhrála 

Iva Váňováze Skrýšova. 

Knihu si převezme při zítřejší Noci kostelů v Pelhřimově, v kostele sv. Bartoloměje. Správné odpovědi byly: 1) 

Děkan F. B. Vaněk podpořil hokej, 2) Kozy ve věži kostela připomínají hlásného, který je po pastvě musel nosit 

nahoru a 3) Křemešnický kostel má ve střední Evropě unikátní trojboký oltář. 

  
 



Světla na znamení časů, dnů a let 
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května 2014 bude patřit otevřeným kostelům a kaplím. Zapojí se do ní také památkové objekty na Plzeňsku. Na 

návštěvníky čekají komentované prohlídky, netradiční atmosféra i příjemné hudební zastavení.  Myšlenka, otevřít 

kostely v noci, vznikla ve Vídni v roce 2005 a od té doby se rozšířila do dalších evropských zemí. 

 

 Páteční noc otevře kostely 
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dnes 17:47 Plzeňsko – Sto čtyřicet jedna kostelů a modliteben z Plzeňské diecéze se v pátek připojí k další Noci 

kostelů. Noc č. 1 Premiérová Noc kostelů se uskutečnila ?v roce 2005 ve Vídni. 
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Bezmála 200 kostelů, kaplí a modliteben budou moci navštívit zájemci v Olomouckém a Zlínském kraji při páteční 

Noci kostelů. 

Do akce, jejímž cílem je otevřít tyto objekty netradičním způsobem i pro ty, kteří do nich běžně nemíří, se letos 

zapojilo osm církví v Olomouckém a šest ve Zlínském kraji. 

V Olomouckém kraji bude otevřeno celkem 113 objektů, nejvíce na Olomoucku. 

"Návštěvníci tu najdou otevřené dveře u 45 kostelů v 17 městech a obcích," řekl Právu mluvčí olomouckého 

arcibiskupství Jiří Gračka. 

Jen v Olomouci bude možno zavítat na 24 míst. Přístupná tu bude mj. i katedrála sv. Václava, kde program začne 

již v 16 hodin a nabídne akce pro menší děti. Večer se pak v chrámu uskuteční i několik koncertů. V Olomouci se 

chystá také komentovaná prohlídka kostela svatého Michala, uskuteční se tu i varhanní koncert. Otevře se i kaple 

Božího těla v budově konviktu, kaple svatého 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. K dispozici jim bude rovněž řada nekatolických 

kostelů a modliteben," uvedl Gračka. Na Prostějovsku bude do akce zapojeno na dvě desítky kostelů, kaplí či 



modliteben ve 12 městech a obcích. Na Přerovsku to bude 18 objektů, na Jesenicku čtyři a na Šumpersku 26. Ani 

tam nebude chybět celá řada akcí, které budou Noc kostelů doprovázet. 

Například v přerovském kostele svatého Vavřince se návštěvníci mohou těšit na komentovanou mši, hudební 

vystoupení či na střípky z historie kostela. V šumperském kostele svatého Jana Křtitele budou moci příchozí 

vystoupit na věž nebo zhlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných předmětů. 

Ve Zlínském kraji budou moci zájemci zavítat do 84 kostelů, kaplí a modliteben. Nejvíce, a to 27, jich bude 

otevřeno na Zlínsku, v samotném Zlíně pak osm. Ve zdejším kostele sv. Filipa a Jakuba bude přichystáno varhanní 

zamyšlení, bohoslužba i vystoupení Ládi Křížka. "Souběžně bude nabídnuta prohlídka půdy a věže kostela včetně 

zvonů," poznamenal mluvčí. 

Na Kroměřížsku otevře své brány 25 objektů, téměř polovina z nich je přitom v samotném okresním městě. 

"Vedle hlavních katolických chrámů jde například o kostely Českobratrské církve evangelické a církve pravoslavné, 

ale také o řadu kaplí, z nichž stojí za zmínku například dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia či zámecká 

kaple sv. Šebestiána," uvedl Gračka. 

Na dalších místech Zlínského kraje budou moci lidé zavítat mj. do poutní baziliky na Velehradě, modlitebny v 

Uherském Hradišti, čtyř kostelů v Uherském Brodě nebo do církevních objektů v Karolince, Kelči, Valašském 

Meziříčí, v Hošťálkové, Lešné, Suché Lozi, Liptále, Pozděchově, Kunovicích či v Prostřední Bečvě. 

"V celé olomoucké arcidiecézi, která pokrývá větší část Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů 

Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, se letos do Noci kostelů zapojí 213 objektů, což je o 16 více než v 

loňském roce," dodal Gračka. Podrobný program lze najít na www.nockostelu.cz. 

  

Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce 

  

Foto: Přístupný bude veřejnosti pravoslavný chrám sv. Gorazda v Olomouci. 

Foto Vlasta Hradilová 

  

Mutace - Právo - střední a východní Morava 
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Kostely a modlitebny budou v pátek otevřeny od 18 hodin do půlnoci. Letos jen v brněnské diecézi zpřístupní 

deset křesťanských církví bezmála 160 kostelů, v celé zemi jich bude na 1400. 

Organizátoři připravili bohatý program, podrobnosti na adrese webu nockostelu.cz a v brožuře, kterou dostanete 

v každém kostele. První Noc kostelů začala v České republice podle rakouského vzoru v roce 2009. 



"Noc kostelů, to je ztišení a ponoření se do sebe," připomíná brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Podotkl, že v noci 

máme větší smysl pro detaily, na které dopadá světlo. Ve tmě máme zjitřené smysly a s větší pozorností vnímáme 

svět kolem sebe, více také přemýšlíme o sobě a o svých rodinách. 

Z opravdu široké nabídky připomeňme v Brně volný vstup na 96 metrů vysokou věž svatojakubského kostela, na 

věže kostela svatých Cyrila a Metoděje v Židenicích a chrámu v Křenové ulici. V jezuitském kostele spatříte a 

možná uslyšíte zcela nové velmi kvalitní varhany. 

Zážitkem jistě bude prohlídka jen výjimečně otevřené románskogotické kaple Matky Boží nedaleko hradu Veveří 

nad Brněnskou přehradou. Uvidíte kopii gotického obrazu Madony z Veveří od Vladimíra Terše, originál někteří 

připisují Mistru vyšebrodského oltáře, který je v Národní galerii. Lákadlem bude pásmo zhudebněných 

starozákonních žalmů a komentované prohlídky. Varhany uslyšíte rovněž nejen v brněnské katedrále sv. Petra a 

Pavla a v jiných kostelech, nýbrž také ve ZnojměLouce. V třebíčském kostele sv. Martina si zblízka prohlédnete 

vzdušnici, kuželku a hrací stůl i další součásti varhan. 

Bude se též připomínat letošní Rok rodiny. Přednášku k tomu nabídnou ve Velkém Meziříčí a v jihlavském kostele 

sv. Jakuba Většího instalují výstavu. Dětem od osmi do 15 let je určena hra pro mladé detektivy Tajemství 

brněnských kostelů, koná se od 18 do 20 hodin na Moravském náměstí v Brně. 

  

Noc kostelů, to je ztišení a ponoření se do sebe biskup Vojtěch Cikrle 

  

Foto: Také v kostele sv. Jakuba v Brně se návštěvníků ujmou průvodci, přístupná bude i věž. 

Foto archív 

  

Mutace - Právo - jižní Morava - Vysočina 

  

Kostel zve na výstavu o křižovnících 
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Kostel sv. Bartoloměje v Chebu nabídne již od pátku 23. května, tedy od Noci kostelů, stálou expozici o řádu 

křižovníků s červenou hvězdou. 

"Malou expozici o komandě křižovníků připravujeme," uvedl kastelán chebského hradu Tomáš Dostál. 

"Prezentovat na ni budeme například řádová roucha křižovníků a historii tohoto řádu u nás," pokračoval kastelán, 

podle kterého jsou náklady na vytvoření expozice v řádu desítek tisíc korun. Expozice má být otevřena bez 

vstupného každý den kromě pondělí. 

Kostel sv. Bartoloměje byl roky uzavřen. V daleké minulosti sloužil podle místostarosty Chebu Tomáše Lindy 

(ODS) sousednímu špitálu, budově dnešního internátu, kde byla zřízena ve středověku karanténa. 

"Každý příchozí tam musel před vstupem do města nějaký den pobýt, aby se zjistilo, zda nezavleče do města 

nakažlivé choroby," uvedl Linda. 



Vedení města již také rozhodlo, že odstraní z prostoru před kostelem zídku. "Vysedávali tam nepřizpůsobiví 

obyvatelé města, což nedělalo dobrý obrázek městu," vysvětloval důvody záměru Linda, podle kterého bude na 

místě zídky dlažba. 

"Zídka kopíruje půdorys někdejší kaple sv. Václava, která byla poškozena na konci 2. světové války při odstřelu 

mostu přes Ohři, takže musela být zbourána," uzavřel Dostál. 

  

Foto: Kostel sv. Bartoloměje nabídne stálou expozici týkající se křižovníků. 

Foto PRÁVO – Rudolf Voleman 

  

Mutace - Právo - severozápadní Čechy 

  

Noc kostelů otevře chrámy, na hosty čeká i program 
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MĚLNICKO 

Víkendové tipy na zajímavé akce ve vašem okolí 

  

Mělnicko –Vpátek se otevřou brány stovek církevních objektů v celém Česku, aby si je v rámci akceNoc kostelů 

mohli prohlédnout návštěvníci. V Mělníku na ně čekají evangelický kostel, kostel Čtrnácti svatých pomocníků a věž 

chrámu svatých Petra a Pavla v Mělníku, na dalších místech v regionu kostel narození svatého Jana Křtitele v 

Kralupech nad Vltavou – Zeměchách, chorušický kostel Nanebevzetí Panny Marie, evangelický kostel ve Mšeně, 

kostel svatého Martina vHorní 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, například 

koncerty, soutěže nebo výstavy a promítání, zajímavá setkání s místními zvoníky i možnost v tichosti v některém z 

Božích chrámů rozjímat. 

 

Noc kostelů láká na klauniádu, tvořivé dílny i projížďky kočárem 
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Prostějovsko – Dvacítka kostelů a modliteben v celém regionu se v pátek otevře veřejnosti. Noc kostelů, ke které 

se kostely a kaple na Prostějovsku připojí letos již popáté, nabídne bohatý program pro děti i dospělé. 

Do akce se zapojily i děti ze základní školy v Kostelci na Hané. "Mottem letošní Noci kostelů je světlo, které každý 

může vidět jinde. Může to být záchrana na konci tunelu či jistota v temném sklepení, naděje, pomoc i radost. 

Světlem našich životů je rodina a světlé okamžiky si také navždy zapamatujeme. A právě toto slovo se žáci 

sedmého až devátého ročníku pokusili výtvarně ztvárnit," řekla Jarmila Kalvodová, která učí na místní základní 

škole výtvarnou výchovu. Práce, které vznikaly v hodinách výtvarné výchovy, si budou moci lidé prohlédnoutv 

místním kostele svatého Jakuba staršího. "Žáci zpracovali v kresbě a malbě tři náměty, a to rodina jako písmo, 

srdce a splněný sen. Děti z deváté třídy navíc doplnily kolekci výtvarných prací uměním slova, kdy se zamýšlely 

nad otázkou, jakým budou jednou rodičem," uvedla Jarmila Kalvodová. 

Lidé, kteří v pátek zavítají do kostela v Kostelci na Hané, se mohou těšit i na interaktivní prohlídku kostela a věže, 

z níž zazní v sedm hodin večer fanfáry. 

Pokračování na straně 3 Noc kostelů láká na projížďky kočárem 

  

Dokončení ze strany 1 

Atmosféru v kostele zpříjemní vystoupení Svatojakubského chrámového sboru, koncert hudební skupiny No 

Problem či dětí ze základní umělecké školy. Bohatý koktejl zážitků, při němž si přijdou na své jak duše, tak 

všechny smysly, si připravily i prostějovské církve. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní představení, 

folkrockový i jazzový koncert, prohlídky kostelů a věží. Ti, kteří nechtějí mezi jednotlivými kostely putovat pěšky, 

se mohou svézt historickým kočárem. Program pro děti i dospělé si připravil i Husův sbor v Prostějově. "Děti se 

mohou těšit na klauniádu a maňáskovou Policejní pohádku, kterou jim zahraje Divadlo plyšového medvídka. 

Zavítá k nám také patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, se kterým si budou moci lidé po 

bohoslužbě soukromě pohovořit. Zajímavý bude i koncert Ivy Kevešové, v němž zazní francouzské šansony," 

nastínil prostějovský husitský farář Miloš Košíček s tím, že akci ukončí společné požehnání městu. Kostely přivítají 

návštěvníky v pátek od 18.00 hodin, některébudoumít otevřeno až do půlnoci. 

Podrobný program najdete na www.prostejovskydenik.cz 
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Křivoklát – Program Noci kostelů na hradě Křivoklátě je zaměřen na prezentaci Královské hradní kaple a na 

každodenní život v královském sídle. 

Jedinečnou a neopakovatelnou událostí bude, podle vedení hradu, veřejná prezentace prvního dílu faksimile Bible 

Václava IV., kterou hrad získal v minulém roce. 

Areál hradu bude přístupný od 19 do 23 hodin. 

Na sedmou hodinu večerní je naplánováno slavnostní zahájení Noci, přivítání příchozích, komentovaná prohlídka 

kaple, její vzácné výzdoby, zvonění na zvony, čtení o sv. Zikmundovi, patronu zvonu hradní kaple. 



Představení nejzajímavějších knih – prvotisků hradní knihovny. V 19.30 hodin začíná první část koncertu v podání 

operní sopranistky Karolíny Žmolíkové. Po půl hodině naváže duchovní zamyšlení zbečenského faráře Angela 

Scarana. 

Vpůl deváté večer navazuje druhá část koncertu Karolíny Žmolíkové. 

Krátce před devátou hodinou večerní bude představení dalších jedinečných knih ze sbírek hradní knihovny – první 

prezentace unikátního nálezu – prvotisku bohatě ilustrované "Knihy o vaření" (r. 1488). Po skončení Noci kostelů 

je na devátou hodinu večerní také nachystána první kostýmovaná noční prohlídka hradu, včetně krovu kaple se 

zvoněním na zvon Zikmund. O hodinu později následuje druhá kostýmovaná noční prohlídka hradu. Ovšem na 

tyto prohlídky je nutná předem rezervace – více se dozvíte na webových stránkách hradu Křivoklátu. A pozor! 

Interiéry kaple a gotických paláců budou po celou dobu Noci slavnostně nasvíceny svícemi. Dodají tedy noci 

patřičnou atmosféru. 

Po celou dobu Noci bude zajištěno i drobné občerstvení regionálními produkty. 

  

Interiéry kaple a paláců budou po celou dobu Noci kostelů na hradě osvětlovat svíce. 
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OPAVSKO 

  

Kostely, kaple a modlitebny se díky Noci kostelů opět cele otevřou návštěvníkům. Ta je letos naplánována na 

pátek 23. května. V rámci ostravsko-opavské diecéze bude zpřístupněno 140 kostelů. 

V okrese Opava budete mít možnost nahlédnout do některého z kostelů jak v samotné Opavě, tak v okolních 

obcích. Přímo Opava nabídne kostel sv. Ducha, modlitebnu Církve bratrské, evangelickou modlitebnu, v Jaktaři 

pak můžete navštívit kostel sv. Petra a Pavla a v Suchých Lazcích si nenechejte ujít prohlídku zdejší kaple sv. 

Andělů strážných. 

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. 



Město Hlučín se bude chlubit kostelem sv. Jana Křtitele a jeho bohatým programem čítajícím třeba pěvecké 

vystoupení scholy, recitace žalmů a textu Písma nebo komentovanou prezentací Světci 20. století, kostelem sv. 

Markéty a jeho výstavou Papežové 20. století a v Darkovičkách kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde mohou 

lidé přicházet třeba kvůli prohlídce starých matrik. Hradec nad Moravicí si zase přichystal hudební vystoupení ZUŠ, 

komentovanou prohlídku exteriéru kostela, přednášku z historie farnosti a kostela nazvanou Orelská tělovýchovná 

jednota v Hradci n. M. nebo stínové divadlo. Strávit klidné chvíle můžete také v Bolaticích, Hati, Dolních Životicích, 

kde bude čekat například mše, večerní hra pro děti nebo vystoupení místní scholičky a scholy, v Kravařích-

Koutech, Píšti, Ludgeřovicích nebo Pusté Polomi, kam můžete zavítat na kytarové sólo, chrámový sbor, fotografie i 

vyprávění ze života rodin farnosti nebo na speciální program pro děti. 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. 

  

Foto: Jedním z kostelů, který se otevře zájemcům, bude ten jaktařský. 

Foto: Archiv 
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pátek 23. května DĚTŘICHOV Kostel sv. Petra a Pavla 18 – 24 hodin Prohlídka kostela a věže se stručným 

výkladem. 

KOCLÍŘOV Kostel sv. Alfonse a Panny Marie Občerstvení duše, ducha i těla 18 – 22 hodin Zahájení v kostele ČM 

Fatimy mší sv. v 18 hodin. Od 19 hodin prohlídky obou kostelů, celého bývalého kláštera, nyní Fatimy, 

dataprojekce ze života církve, liturgická roucha a předměty, návštěva věže farního kostela aj. Tradiční pozvánka 

do klášterní kavárny – cukrárna, ochutnávka mešních vín. Na závěr ztišení v kostele ČM Fatimy. 

KOROUHEV Kostel sv. Petra a Pavla Chvilka pro varhany a zpěv 19 – 19.20 hodin Možnost individuální prohlídky 

kostela bez výkladu. 

Komentovaná prohlídka venkovního areálu 19.30 – 20 hodin Zamyšlení nad knihou "Věřit, doufat, milovat" od 

Josepha Ratzingera 20 – 20.30 hodin Varhanní hudba a zpěv 20.30 – 20.50 hodin Komentovaná prohlídka 

interiéru kostela 21 – 21.30 hodin Závěr Noci kostelů 21.30 hodin Čtení z Písma a zpěv. 

LITOMYŠL Husův sbor Komentovaná prohlídka kostela 18 a 20 hodin Historie objektu, umělecká díla, život a 

služba Církve československé husitské v Litomyšli Evropské zvonohry – audiovizuální pořad Radka Rejška 20 a 21 

hodin Hudební skladatel a náš nejlepší zvonohráč Radek Rejšek slovem, obrazem i hudebními ukázkami přiblíží 

známé evropské zvonohry i jedinečné umění hry na ně – carillonérství. Vystoupení dramatického oddělení ZUŠ v 

Litomyšli 21 a 22 hodin Dvě scénky připravené žáky ZUŠ v Litomyšli pod vedením Jany Paulové. 

Komentovaná prohlídka kostela 22 – 23 hodin Rukodělná dílna manželů Jiřího a Lenky Kmoškových 18 – 23 hodin 

Výroba slaměných ošatek a ochutnávka domácího chleba Kostel Povýšení Svatého Kříže Koncert Litomyšlské 



scholy 19 a 20 hodin Koncert Litomyšlské scholy? Možná se ptáte, co to je? Co očekávat? Na koncertu rozhodně 

nečekejte vleklé písně z Kancionalu, varhany a věkový průměr okolo sedmdesáti let. 

Přednáška o rektoru Stříteském 20.30 a 21 hodin Modlitba chval a díků 21.30 a 23 hodin Doprovodný program 18 

– 24 hodin Tradiční expozice Liturgie; fotogalerie Liturgie Velikonočního Tridua; fotogalerie "Farnost Litomyšl"; 

Gregoriánský chorál (reprodukovaný); ukázka varhan; prohlídka věže s výstavou dopisů "Děti píší Bohu" Nový 

kostel Sboru Církve bratrské Ekumenické zahájení v evangelickém kostele 17.30 – 18 hodin Společné 

mezidenominační zahájení Noci kostelů v evangelickém kostele (Tomíčkova ul.). 

Nebeská tělesa 18 – 20 hodin Pro hravé děti i dospělé bude připraveno několik stanovišť s kreativními úkoly. Vše 

se bude v souladu s mottem Noci kostelů týkat nebeských těles. Určitě bude co si s sebou odnést domů. 

Opékání buřtů 18 – 20 hodin Žádné grily, ale pěkně na klacíku nad ohněm. Buřty s sebou. 

Písně a modlitba 20.15 – 20.45 hodin Písně hudební skupiny z Nového kostela a společná modlitba. Noci v Bibli 21 

– 22 hodin Živé obrazy a čtení biblických příběhů odehrávajících se během noci. Program studentů z Nového 

kostela. 

Prohlídka bytu kazatele 18 – 22 hodin Možnost prohlídky kazatelského bytu, při níž lze shlédnout prezentaci (foto 

a video) ze života sboru CB v Novém kostele. 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18 hodin Komentovaná prohlídka kostela v každou 

celou hodinu. 

Zpřístupněn bude farní kostel, také bude možnost prohlídky celé fary včetně Centra pro rodinu Sluníčko. 

PUSTÁ KAMENICE Kostel sv. Anny Přivítání 20 – 20.10 hodin Komentovaná prohlídka kostela 20.10 – 20.30 hodin 

Kostelem a jeho historií účastníky provede Ivo Voříšek. Duchovní slovo P. Vladimíra Handla a závěrečná píseň s 

doprovodem varhan. 

20.30 – 20.40 hodin Závěr akce 20.45 hodin Závěr a odjezd do kostela v Krouně, kde bude program pokračovat 

slavením mše svaté. 

SVITAVY Kostel Navštívení Panny Marie Mše svatá 18 – 18.45 hodin Mši bude sloužit P. Václav Dolák, svitavský 

děkan. 

Fanfáry 18.45 – 19 hodin Zvuk žesťových nástrojů pozdraví návštěvníky Noci kostelů. 

Samoobsluha Božího slova 19 – 22.30 hodin Kdo najde odvahu otevřít Bibli na nějaké stránce a nechat se oslovit 

takto nalezeným textem? 

Co je co a proč je to v kostele? 19 – 22 hodin Výstava, která seznámí s nejběžnějšími předměty, rouchy a 

pomůckami, které v katolickém kostele najdete. 

Prohlídka kostela 21 – 21.30 hodin Prohlídka komentovaná Miloslavem Štrychem. 

Hudební zastavení 22 – 22.45 hodin Soprán, tenor, trubka, varhany, slovo... Hudební program na kůru, při 

svíčkách. I obrazy mluví 18 – 23 hodin Výstava obrazů klientů svitavské charity – centra denních služeb 

Světlanka. 

Kostel sv. Jiljí 18 – 20 hodin Prohlídka 18 – 18.30 hodin 19 – 19.30 hodin Komentovaná prohlídka kostela se 

svitavským historikem Radoslavem Fikejzem. 

Kostel sv. Josefa Výstup na věž a prohlídka zvonu sv. Josefa 19 – 20.45 hodin Prohlídka kostela komentovaná 

Miloslavem Štrychem 20 – 20.30 hodin Pravoslavná kaple sv. Jiří Večerní bohoslužba 18 – 18.45 hodin Večerní 

bohoslužba k sobotnímu svátku sv. Cyrila a Metoděje (24.5.) Noc kostelů 18 – 21 hodin Pravoslavná kaple sv. Jiří 

zve k návštěvě Sborový dům Českobratrské církve evangelické Vy jste sůl země 18 – 19 hodin Na úvod bude 

vyprávění pro děti (a s dětmi) na téma Vy jste sůl země. Následovat bude tvůrčí dílna se solí. 

Vy jste sůl země 19.45 – 20.30 hodin Vyprávění pro děti, dílna Příležitost k rozhovoru s farářem 18 – 20.30 hodin 

Přítomen bude místní farář Filip Keller. 



Zapadlí evangelíci – Marie 18.20 – 18.50 hodin Dokument o českých evangelících na Ukrajině, Zpívejte s námi 19 

– 19.40 hodin Společné zpívání s dětmi a mládeží. 

Vy jste sůl země 21 – 21.30 hodin Zpěv pěveckého sboru Rakos proložený krátkými zamyšleními místního faráře 

Filipa Kellera. 

Zapadlí evangelíci – Síla slova a země 22 – 22.30 hodin Dokument o českých evangelících v Rumunsku. 

Večerní ztišení se zpěvy z Taizé 23 – 23.30 hodin Společné ztišení, zpívání v duchu komunity Taizé. 

Ze života sboru Seznámení se životem sboru formou výstavy, fotek. 

Z historie sboru a sborového domu Církevní výročí: 600 let vysluhování podobojí 14142014 a k tomu 400+1 rok 

od prvního vydání Bible kralické (1613) Jeden svět a Fair trade Přijďte a budete mít možnost se seznámit s 

myšlenkou Fair trade. 

  

Foto: 
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Teplicko - Letošní Noc kostelů se pyšní několika novinkami: kromě nových objektů se můžete těšit na 

nostalgickou trolejbusovou linku, která zjednoduší návštěvu všech 12 sakrálních staveb. V pátek 23. 5. proběhne 

již po páté teplická Noc kostelů. 

 
Je podle vás kostel mrtvý, nebo živý prostor? 
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května  2014 v 19:10   Je podle vás kostel mrtvý, nebo živý prostor? Kostel Foto:  Fotobanka Stock.xchng Z pátku 

na sobotu se otevřou dveře více jak tisíc sakrálních staveb a přivítají tak návštěvníky na tradiční Noci kostelů. 

 


