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Některé kostely a kaple na Rokycansku se 23. května již popáté otevřou nejširší veřejnosti v rámci Noci kostelů. 

Akce je celorepubliková a nabízí bohatý kulturní i duchovní program. V loňském roce se do Noci kostelů v České 

republice zapojilo více než 1 300 kostelů. 

  

Z rokycanského regionu se zapojily kostely v Břasích, Kařezu, Liblíně, Mýtu, Strašicích a Volduchách, kostel Panny 

Marie Sněžné a evangelický kostel v Rokycanech a také zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Zbiroze. 

  

V celé plzeňské diecézi se do projektu zapojilo přes 130 míst. Ta rokycanská nás potěší například různými 

koncerty, nebude samozřejmě chybět zvuk varhan a jiných hudebních nástrojů. Organizátoři připravili 

komentované prohlídky, povídání a přednášky například o historii kostelů, divadelní vystoupení, vystoupení 

pěveckých sborů. Někde chystají také program pro děti. Lidé navíc uvidí místa, která nejsou běžně přístupná. 

  

Břasy například lákají k návštěvě kaple Šternberků, která bude nasvícena svícemi. "Budeme tu mít i velký 

ohňostroj s hudbou. Překvapení před ním si ale zatím necháme pro sebe. Zajímavé bude povídání restaurátora 

pana Krále, který tu opravil křížovou cestu," říká Marta Hricová z břaského kostela sv. Vavřince, kam při minulých 

ročnících přišlo pokaždé více než 400 návštěvníků. 

  

Stejnojmenný kostel ve Strašicích představí fresky ze 14. století, vystoupí tu schola s barokními písněmi či písněmi 

od Antonína Dvořáka. "Lidé mohou objet poutním autobusem z Rokycan tři kostely (Mýto - Kařez - Strašice) a v 

rámci toho si třeba poslechnout irské písničky tří mladých hudebníků v Kařeze," připomíná organizátor Jindřich 

Fencl. 

  

Lákadlem, proč se jet podívat na Noc kostelů do Zbirohu, je koncert na počest Emy Destinnové. "Ta na zdejším 

zámku několikrát vystupovala a byla blízkou známou Colloredo-Mansfeldů a Alfonse Muchy, takže se na zámku 

objevovala poměrně často," upozorňuje Anežka Štíchová ze zbirožského zámku. 

  

Na webových stránkách www.nockotelu.cz je k dispozici podrobný program jednotlivých kostelů. Mottem Noci 

kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo noc. V letošním roce je to verš 1,14 ze 

starozákonní knihy Genesis: "Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení 

časů, dnů a let." 
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Zatímco minulý pátek mohli lidé navštěvovat až do pozdních večerních hodin muzea a galerie, dnes se otevřou 

brány kostelů. Smyslem Noci kostelů je umožnit veřejnosti setkání s křesťanstvím, vírou a církví. 

  

Přednášky, hudební vystoupení, společná procházka při svíčkách, komentované prohlídky, ale i třeba výtvarné 

dílny. Někde připravili bohatý program, jinde zase návštěvníci nahlédnou do míst, která jsou jindy uzavřena. Nebo 

si mohou lidé v kostele jen tak odpočinout od stresů a vychutnat si jedinečnou atmosféru. 

  

V Litoměřické diecési se do akce zapojí přes dvě stě kostelů, na Lounsku bude probíhat na dvou desítkách 

místech. 

  

V Lounech se přihlásily dva svatostánky, a to chrám sv. Mikuláše a kostel Nejsvětější Trojice a čtrnáct svatých 

pomocníků. "Program bude kopírovat základní téma, kterým pro letošní Noc kostelů je 20. století. Tedy bude v 

něm jak výstava o vývoji farnosti a kostela svatého Mikuláše ve 20. století a s tím související přednáška Michala 

Pehra, tak i koncert Lounského chrámového sboru. Do určité míry se ho dotkne i společný průvod městem se 

svíčkami, který je plánován krátce po třiadvacáté hodině," upozornil Jiří Oulický, hlavní koordinátor. 

  

Jedinečným zážitkem bude půlnoční koncert tria Cum Amore. "Budeme se snažit, s přihlédnutím k potřebám 

účinkujících, ponechat vnitřek kostela zšeřelý, ozářený jen odrazem lamp pouličního osvětlení. Atmosféra takto 

spoře osvětleného kostela je neopakovatelná a myslím, že i pro spoustu občanů Loun nevšední," vyzdvihl Oulický. 

  

Přednáška o rumu spojená s degustací, koncerty a další přednášky proběhnou v lounském kostele Církve čsl. 

husitské. 

  

Komornější program chystají také kostely v menších obcích. "Pro malé návštěvníky jsme připravili tvořivou dílnu, 

následovat bude mše svatá za obyvatele, poté vystoupí Poutníčkův sbor. Loni si kostel prohlédlo kolem 50 lidí," 

uvedl Vilém M. Štěpán. 

  

V průběhu Noci kostelů také odstartují dvě soutěže. Dětem do 15 let je určena výtvarná soutěž na téma Nechme 

zvony znít aneb zvony a zvonky očima dětí. Ostatní se pak mohou zúčastnit fotografické soutěže Tvář kostela 

aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu. Obě soutěže končí 5. července. 
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Zatímco ve slunečném dni poskytují kostely příjemný stín, v noci jsou to naopak ony, kdo dokáže rozzářit celé 

okolí. A to nejen elegantním nasvícením exteriéru, ale během tradiční Noci kostelů i atmosférou uvnitř zdí. 

  

Letos mohou lidé nasát specifickou chrámovou atmosféru už zítra na mnoha místech celého okresu. "Litoměřická 

diecéze se akce účastní už popáté a o páteční noci otevře na celém svém území téměř dvě stovky církevních 

objektů," říká mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková. 

  

Většina kapliček, kostelů a chrámů bude nespavce přijímat až do půlnoci a připravila si pro ně i zajímavý program, 

samozřejmě v takovém duchu, aby nenarušil církevní prostor. Jde tedy převážně o varhanní hudbu, církevní 

zpěvy, přednášky, ale třeba i workshopy pro děti. 

  

"Kromě nabídnutých programů si mohou lidé s pořadateli a kněžími popovídat nebo si jen v tichu kostela 

odpočinout od všedních hektických dnů," zve k návštěvám Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů 

v litoměřické diecézi. Cesta za klidem i razítky 

  

Seznam památek, které se dnes v noci otevřou, najdou zájemci na webu Noci kostelů, ale také přímo v kostelích 

samotných, kde budou k dispozici brožury s jednotlivými místy a programy. Do těchto "poutnických pasů" si 

mohou nechat otisknout pamětní razítka, za něž získají certifikát poutníka. Na děti zase čeká pexeso s obrázky 

kostelů a kaplí. 

  

Noc kostelů na Litoměřicku vykazuje každý rok velmi vysokou účast. "Lidé přicházejí sami od sebe a se zájmem. 

Naši bližní, ať už jsou nábožensky založení či nikoli, přicházejí nahlédnout do atmosféry posvátna," připomíná 

litoměřický biskup Jan Baxant. 

  

V průběhu Noci kostelů také odstartují dvě soutěže - výtvarná a fotografická. Dětem do 15 let je určena výtvarná 

soutěž na téma "Nechme zvony znít aneb zvony a zvonky očima dětí". 

  

Ostatní se pak mohou zúčastnit fotografické soutěže na téma "Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem 

fotoaparátu". Fotografovat se tedy budou kostely zvenčí a nejlepší snímky těchto staveb budou v příštím roce 

součástí nově vydaného pexesa Noci kostelů. 
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Kdo si chtěl zkusit zahrát na varhany nebo se podívat do starobylých krypt, má zítra příležitost. Veřejnosti se 

otevřou kostely. Jindy převažující ticho přeruší lákavý doprovodný program. Na Pardubicku a Chrudimsku se do 

zítřejší Noci kostelů zapojí na tři desítky svatostánků. Program slibuje divadlo i talk show s knězem. 

  



V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi začíná volná prohlídka v 19 hodin. O půl hodiny později začne 

moderovaný pořad s knězem a řeholní sestrou nazvaný Uvolněte se, prosím aneb v kostele na plný úvazek. Od 

20:30 si pak návštěvníci poslechnou dvě hudební vystoupení. Do 23:30 bude možné vystoupat na věž a 

prohlédnout si zvonici. 

  

Kdo má zájem dozvědět se více o několika málo známých kostelech Železných hor, může na náměstí v 19 hodin 

nastoupit na společnou okružní jízdu. Přístupný bude také evangelický kostel, Husův sbor a kostel sv. Michaela, 

kde se děti od 19 hodin promění v hledače pokladu. 

  

Bohatý program se chystá v kostelích v Heřmanově Městci. Kromě komentovaných pohlídek či vystoupení 

loutnisty přiblíží Lenka Kohlová práci dobrovolníka v Africe. 

  

Hudební zážitek slibují také kostel sv. Víta v Bojanově, kostel Narození Panny Marie v Hlinsku a kostel Panny 

Marie Pomocné na Chlumku v Luži, kde navíc Roman Ševčík povypráví o restaurátorských průzkumech na část 

mobiliáře. Do Noci kostelů se zapojí také v Otradově, Krouně, Podlažicích, Dvakačovicích, Chrasti, Prachovicích, 

Proseči a Seči-Hoješíně. Přiblíží historii kostelů 

  

Co objevil archeologický průzkum v pardubickém Kostele sv. Bartoloměje, připomene filmový dokument ve 20:15. 

Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o komentované prohlídky do zákristie a na kůr. 

  

Zvonici i márnici zpřístupní kostel sv. Mikuláše ve Velinách. "Se svým vystoupením se v 18 hodin představí děti z 

mateřské školy. V 19 hodin začne koncert muzikoterapeutického souboru Mlimajua, ve 20 hodin pak vystoupí 

skupina Elixír," informoval starosta Velin Petr Krejcar. 
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Letos je tomu deset let, kdy jeden vídeňský kostelník zatoužil užít si klidnou chvilku v atmosféře nočního kostela. 

Nechal však odemčené dveře a světlo svící zářící do noci spolu s tichou meditativní hudbou linoucí se z kostela 

přilákaly kolemjdoucí. 

  

Tím mimoděk položil základy k akci, která se posléze rozšířila pod názvem Noc kostelů po celé Evropě. 

  

Od roku 2009 se zapojila také Česká republika, a tak v pátek 23. května otevřou své brány stovky kostelů, 

klášterů a kaplí po celé republice. Kromě nočních prohlídek většina z nich připravuje také kulturní a duchovní 

program. Operní pěvkyně provede oseckým klášterem 

  



Výjimkou není ani Teplicko. V Teplicích tak bude nově zpřístupněna románská krypta a základy baziliky, v rámci 

této návštěvy můžete rovněž zavítat do románské expozice "Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích". 

  

Oseckým klášterem se můžete v noci projít za zpěvu operní pěvkyně Olgy Procházkové a varhanního doprovodu. 

V kostele svatého Petra a Pavla v Jeníkově se zaměřili více na děti. Kromě vystoupení místní mateřské školy 

připravili pro malé návštěvníky organizátoři program s názvem: Poznáváme svaté patrony Jeníkova. 

  

Příznivce dobré varhanní hudby potěší koncert Petra Nachera. Vypravit se za ním můžete do Rtyně nad Bílinou, 

kde v kostele svatého Martina mistr zahraje jak vážnou hudbu, tak skladby na přání. Varhany zazní také v kostele 

svaté Alžběty v Teplicích – Šanově. V rámci bohatého programu zde zahraje organizátor tradičního Teplického 

varhanního léta Nikola Bojčev. Teplické kostely propojí historický trolejbus zdarma 

  

Na sborový zpěv vsadili v Teplicích. V Beuronské kapli zazpívá Duchcovský pěvecký sbor, v kapli Nalezení svatého 

Kříže dětský sbor Barricuda a Brixiho komorní soubor, v evangelickém kostele Krušnohorský pěvecký sbor, v 

trnovanském Červeném kostele vystoupí mj. populární Poupata a v kostele svatého Jana Křtitele se Collegium 

Hortensis prostřídá s Brixiho souborem. 

  

Pro ty, kdo by chtěli zavítat do více sakrálních staveb je připravená takzvaná Kostelová tour, která startuje v 

18:30 a 20:00 od kostela na Zámeckém náměstí v Teplicích. V rámci tour postupně navštívíte kostely v 

Kostomlatech pod Milešovkou, Křemýži a Světci. 

  

Přímo v Teplicích pak mohou zájemci využít nostalgickou trolejbusovou linku, která propojí většinu z dvanácti 

otevřených sakrálních staveb. Příjemnou zprávou je, že historický trolejbus bude jezdit zdarma. Tři nejrychlejší, 

kteří obejdou šest kostelů, dostanou knihu 

  

Pro soutěživé je připravená fotografická soutěž. Navíc prvních pět set návštěvníků, kteří zvládnou během Noci 

kostelů navštívit alespoň šest míst, obdrží sladkou odměnu a certifikát poutníka. Na tři nejrychlejší čeká knižní 

odměna. 

  

"Při Noci kostelů se v žádném případě nechceme chlubit cennými kulturními a křesťanskými stavebními skvosty. 

Nebudovali jsme je a uznání patří našim velkorysým předkům. Nechceme ani do posvátných prostor někoho lákat. 

Bylo by to nedůstojné křesťana. Vysoká účast návštěvníků svatyň při Noci kostelů stejně svědčí o tom, že lidé 

přicházejí sami od sebe, se zájmem," vyzdvihuje význam akce litoměřický sídelní biskup Jan Baxant. 
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Benešovsko – Benešov, Divišov, Vlašim, Sázava nebo Votice. To jsou jen některá města, v nichž se můžete 

zúčastnit akce, která v netradičním čase zpřístupňuje veřejnosti chrámy, kaple, nebo modlitebny. 

Celkem na sedmnácti místech Benešovska mohou lidé využít tradiční Noci kostelů, která se letos koná už popáté. 

Jejím smyslem je umožnit veřejnosti setkání s křesťanstvím, jeho liturgií a architekturou. V benešovském kostele 

sv. Mikuláše začíná pestrý program už dnes odpoledne kvízy, soutěžemi a hrami na farní zahradě. 

"Následovat bude prohlídka zvonic a zvonění zvonů horní zvonice na Karlově," informoval Tomáš Pánek z 

benešovské Římskokatolické farnosti s tím, že chybět nebude ani promítání pásma filmů Křesťané v Benešově, 

večerní koncert skladeb barokních a romantických autorů a noční modlitba za město. 

Také sbor Československé církve evangelické připravilna letošní Noc kostelů pestrý program."Po společném 

zahájení v kostele sv Mikuláše si po promítnutí filmů, které představí benešovské církve, prohlédneme naší 

modlitebnu, kde mimo jiné budeme promítat biblické kresby výtvarníka Ivana Urbánka a číst z duchovní 

literatury," uvedl evangelický farář Tomáš Trusina. 

Hlavně na hudbu se zaměřili organizátoři letošní Noci kostelů ve vlašimském kostele sv. Jiljí. "Po přivítání 

návštěvníků se zaposloucháme do hudby Händelovy, Krebsovy, Bachovy a dalších skladatelů. Prohlédneme si 

kostelní zvony a na závěr se ztišíme při modlitbě světla ve stylu Taizé," prozradil farář Jaroslav Konečný. 

Na faře u kostela sv. Bartoloměje si už odpoledne děti v tvořivé dílně vyrobí lampiony. Následovat bude mše a po 

koncertě nazvaném Na cestě k domovu je připravená přednáška o osídlování a christianizaci středního Posázaví, 

zejména na území dnešní divišovské farnosti. 

Bohatý a pestrý program pro večerní a noční návštěvníky připravili také organizátoři Noci v kostele sv, Petra a 

Pavla Ve Sněti na Dolnokralovicku. Litovat ale jistě nebudou ani ti, kteří se vypraví do církevních chrámů poblíž 

svého bydliště a stráví tam originální a netradiční večer i kus noci. 

  

Varhanní koncert potěší návštěvníky 
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KRÁLŮV DVŮR 

  

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v Králově Dvoře Počaply vybudován v letech 1730 – 1733. Noc 

kostelů v něm začíná už v 16.30 hodin programem pro děti Za tajemstvím kostela Panny Marie. Při něm si děti 

prohlédnou kostel a zažijí zpívání na kůru. Mše svatá začíná v 17. 30 hodin. Návštěvníci kostela se mohou těšit 

také na varhanní koncert. 

  

Noc kostelů nabídne i prohlídku věže a zvonů 
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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. 
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Noc kostelů se chystá i v Boleslavi, a to už dnes. Otevřena bude řada kostelů, jedním z lákadel bude jistě koncert 

Lenky Filipové v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 18.45, bělský kostel zase nabízí koncert hned na dvoje 

varhany, přičemž na jeden z nástrojů bude hrát zdejší farář. 
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K celorepublikové akci Noc kostelů se dnes připojí i řada chrámů na Českobudějovicku, kde na návštěvníky čekají 

netradiční zážitky. V Českých Budějovicích budou otevřeny například následující kostely, z jejichž programu 

vybíráme: Kostel Panny Marie Růžencové: Zvony zní 18, V kostele máme Petrklíč 18 – 19, Na kůru je otevřeno 19 

– 19.30, Kostel patří dětem 19.30 – 20, Prohlídka kostela a sakristie s výkladem 20 – 21, Cantus Firmus 21.30 – 

22.15, Naslouchej tichu 22.45 – 23.30, Půlnoční polévka 23.30 

Klášterní kostel Obětování Panny Marie 

Žestě 200 v klášterní chodbě 18.30, Cestou k víře slovem i tóny 20, Dyškanti 21, Noční procházka kláštera s 

poutavýmvýkladem 22 

Kostel Českobratrské církve evangelické 

Tancujeme s Ovečkou 18, Otaband 19, Canzonetta 20, Walter Matlášek 21, Jan Meisl, David Nečil 22 Kostel sv. 

Václava Program zajištěn formou tématické výstavy – J. V. Jirsík, katolický kněz a buditel 18.30 – 21.30 

Církev bratrská sbor České Budějovice 

Stavba modlitebny – opakující se smyčka živých vstupů 18 – 20.30, Varhanní a pěvecký koncert 20.30 Apoštolská 

církev sbor České Budějovice The Story (videoklip na téma Biblických příběhů) 18 – 19, Tvoření pro děti 18 – 20, 

Koncert workship kapely 19 – 20, The Story 20 – 20.30, Promítání filmu The Encounter 20.30 – 22, The Story 22 

– 23 Kostel sv. Vojtěcha Mše svatá 18, Varhanní koncert 19, Povídání o historii kostela 20 Kostel sv. Jana 

Nepomuckého Povídání o kostele a varhanní improvizace 19 Sbor Církve adventistů sedmého dne Otevření pro 

veřejnost 18, Koncert moderní křesťanské hudby 18.30, Dokument o historii lidstva 19.30, Koncert moderní 

křesťanské hudby 20.30, Pomáhat může každý (představení práce Dobrovolnického centraADRY)18 – 22 Kaple 

Teologické fakulty Jihočeské univerzity Vystoupení studentů fakulty a představení publikací pedagogů 18 Kostel 



sv. Rodiny Sbor Biskupského gymnázia 18, Povídání o obnově kostela 19, Cantus firmus 20, Abwun 21, Modlitba 

za město 22 Sbor Bratrské jednoty baptistů Diskusní program na téma: Jak chápeme a praktikujeme křest z 

Novozákonního kontextu 18 Betlémský sbor CČSH Prohlídky s individuálním výkladem 18, Koncert skupinyČDBand 

19 Katedrála sv. Mikuláše Povídání o velké rekonstrukci katedrály 18, Katedrální sbor se svým repertoárem 20, 

Biblické písně Antonína Dvořáka 21 

Otevřeny budou například také kostely v těchto místech: 

Hluboká nad Vltavou, kostel sv. Jana Nepomuckého Hosín, kostel sv. Petra a Pavla Kamenný Újezd, kostel Všech 

svatých Lišov, kostel sv. Václava Nové Hrady, kostel sv. Petra a Pavla Olešnice, kostel sv. Václava Týn nad 

Vltavou, kostel svatého Jakuba 

Týn nad Vltavou, modlitebna sboru Evangelické církve metodistické Zahájí, kostel Zvěstování Panny Marie 

Více informací na stránkách www.nockostelu.cz. 
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5. DÍL Brniště, Mimoň, Horní Police 

  

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. 

Brniště: sborový dům Oáza Sborový dům "Oáza" byl postaven místním společenstvím křesťanů patřících k 

Bratrské jednotě baptistů, v roce 2004. Slouží k pravidelným křesťanským shromážděním v neděli, k biblickým 

hodinám a setkáním dorostu a mládeže během týdne. Pravidelně zde také probíhají volnočasové zábavné i 

výukové aktivity YMCA. 

Páteční program začne v 17 hodin aktivitami pro děti, v 18 hodin se bude promítat film – Pravdivý příběh o Ježíši, 

jak Hoviděly děti jeho doby,vosm večer bude k vidění snímek Život po životě a následovat bude diskuze. 

Mimoň: Kaple Smíření němž se nacházelo mimoňské popraviště. Jeho původní označení znělo – Šibeniční vrch. V 

roce 1931 byl na temeni Křížového vrchu vystavěn evangelický kostel, který byl projektován v funkcionalistickém 

stylu. Položení základního kamene se uskutečnilo 13. září 1931 a vysvěcení kostelík a 15.listopadu1931. Od 

poválečných let slouží kostelík Církvi československé husitské. V mimoňském kostele si na pátek pro návštěvníky 

připravili vystoupení žáků umělecké školy v Mimoni (18.30), přednášku o historii města Mimoně a Křížového Vrchu 

(19.30), od 20.15 meditační hudba při svíčkách, navazovat bude ochutnávka vín, součástí bude i povídání o 

podávaných vínech. Výtěžek z prodeje vín bude použit na opravy a další kulturní akce. 

Horní Police: kostel Navštívenní Panny Marie První zmínka o kostele pochází z roku 1291. V roce 1426 byla Horní 

Police dobita husity a kostel zničen. V roce 1523 byla na břehu Ploučnice nalezena soška Panny Marie. Dle 

tradujícího vyprávění ji zbožné ruce vytáhly z vody a darovaly zdejšímu kostelíku. Od této doby se traduje vznik 

poutního místa. 

Vroce 1682 byl zaznamenán takový příchod poutníků (na 4 000 lidí), že se farář Michael Gabriel Jantsch obrátil na 

majitele a patrona kostela Julia Františka, vévodu Sasko – Lauenburského, aby nechal kostel rozšířit. Této žádosti 



vyhověl a povolal k sobě litoměřického stavitele Julia Broggia, který v roce 1688 začal se stavbou nového kostela. 

Starý kostelík byl téměř celý zbořen a na jeho místě postaven větší. 

Poslední úprava střech kostela i křížové cesty, jakož i zdiva začal provádět, z důvodu poničení od bomb na konci 

války roku 1945, poslední správce arciděkanství Mons. Josef Stejskal za pomoci několika dobrovolníků z řad 

věřících. Mons. Josef Stejskal byl 15. a zároveň nejdéle sloužícím arciděkanem v Horní Polici. Odsloužil zde na den 

přesně 60 let. Zemřel letos 26. ledna ve věku 92 let. 

V hornopolickém kostele se na dnešní večer chystá bohatý program, který začne v 18 hodin, návštěvníci se dozví 

zajímavé informace o historii kostela i obce, čeká je varhanní koncert nebo přednáška s názvem "Co děláme v 

kostele?", která odpoví na otázky: Co je to bohoslužba? Jak se při ní chováme? Co představuje? Z čeho se při 

bohoslužbě čte a proč? Jak dlouho trvá bohoslužba? Kdy v kostele klečíme, kdy stojíme? 

V půl deváté proběhne prohlídka varhan s historickým výkladem, nebude chybět čtení z Bible a modlitba za obec 

a národ. 

  

Foto: Kostel je postaven na pískovcovém skalním návrší v jihovýchodní části města, na 
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Jiří TERŠ, moderátor: 

Chodov na Sokolovsku se zítra zapojí do tradiční Noci kostelů. Připravený program lidem umožní návštěvu jinak 

nepřístupných prostor kostela svatého Vavřince. K mezinárodní akci se Chodov připojí potřetí. 

  

Zdeněk TRNKA, redaktor: 

Barokní kostel svatého Vavřince v Chodově vlastní město, které ho získalo od římskokatolické církve v roce 2005. 

A snahou radnice je vytvořit v objektu společenské a kulturní centrum. V rámci Noci kostelů nabídne veřejnosti 

komentované prohlídky, umělecký workshop a doprovodný program. Do zákulisí kostela se zájemci podívají v 

době od 17 do 21 hodin. Z Chodova na Sokolovsku Zdeněk Trnka, Český rozhlas. 
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Stovky kostelů či kaplí se dnes večer otevřou veřejnosti. Na severu Čech se v rámci akce Noc kostelů zpřístupní 

kolem 200 objektů 

  

DĚČÍNSKO – 34 kostelů 

  

Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže: Po celý večer komentované prohlídky včetně vzácných varhan Rieger op. 315, 

"Staň se malířem fresek", výtvarná dílna, 19.00, zpívá Děčínský chrámový sbor; 20 21.30 hod., Prohlídka varhan 

Riege (opakuje se každou půlhodinu); 22 hod. Pěvecká sešlost SaH. Děčín: Zámecká kaple sv. Jiří na zámku 

Děčín Po celý večer prohlídky; "Není kaple jako kaple" (soutěžní program pro malé i velké návštěvníky s 

výtvarnou a pěveckou dílnou), 22.00. Duo Gaeilge (keltská hudba). Podmokly: Kostel sv. Františka z Assisi: Po 

celý večer čtení z knihy o sv. Františkovi; komentované prohlídky, hry pro malé návštěvníky, 17.30. Bohoslužba; 

19.00 Program ZUŠ Děčín; 20.30. Děčínský chrámový sbor; 21.00. Duo Gaeilge; 21.30. Hraje Hana Řánková – 

kytara; 22.30. Jílovský komorní sbor. Podmokly: Evangelický kostel: Po celý večer prohlídky, výstava "130. výročí 

vzniku kostela" s programem pro děti; 19.00. Varhanní skladby, 20.00. Pořad ZUŠ Děčín. Podmokly: Modlitebna 

Husova sboru: Po celý večer dětské výtvarné dílny se soutěžemi. Děčín, Rozbělesy: Kostel sv. Václava: Po celý 

večer prohlídky s promítáním; "Jak se staví kostel" (program pro děti): Děčín: Chrást: Thunovská kaple sv. Jana 

Nepomuckého: Po celý večer prohlídky; 19 hod. Vystoupení pěvecké sešlosti SaH; 20.00. Duo Gaeilge (keltská 

hudba). Děčín, Prostřední Žleb: Kaple Andělů Strážných: Po celý večer prohlídky, cesta bludištěm se sladkou 

odměnou pro děti. Červený vrch: Modlitebna Církve bratrské: Po celý večer program pro děti a rodiny, výstava 

fotografií lidové architektury; Prohlídka modlitebny, výstava o historii a životě sboru Církve bratrské v Děčíně. 

Jílové: Kostel Nejsvětější Trojice: Po celý večer prohlídky kostela a liturgických oděvů, program pro děti i dospělé, 

17.30. Zpívá dětský pěvecký sbor ze SVČ při ZŠ Jílové; 18.00. Jílovský komorní sbor; 19.00. Koncert vokálního 

souboru Collegium Verbascum; 20.00. Varhanní koncert; 21.00. Biblické čtení; 23 hod. Zamyšlení při svíčkách. 

Javory: Kostel sv. Prokopa: Po celý večer prohlídky; 18.00. Vystoupení pěvecké sešlosti SaH. Jílové: Sněžník: 

Kaple Panny Marie: Po celý večer prohlídky; Soutěže pro děti a překvapení. Děčín: Kostel sv. Václava a Blažeje: 

Po celý večer prohlídky a dílny pro děti. 18.00. Bohoslužba; 19.15. Prohlídka varhan Feller; 19.30. Prohlídka zvonů 

a věže; 19.45. Zpívá Děčínský chrámový sbor; 21.30. Jílovský komorní sbor. Bynov: Kostel Panny Marie: 

Prohlídky; 18.00. Koncert – vokální soubor Collegium Verbascum; 19.00. Duo Gaeilge (keltská hudba); 20.30 

Hana Řánková (kytara). Děčín, Dolní Žleb: Kostel Nejsvětější Trojice: Po celý večer, Komentované prohlídky; 

20.00. Zpívá Jílovský komorní sbor. Děčín, Křešice: Obecní kaple: Po celý večer komentované prohlídky (povídání 

o historii kaple a obnově drobných památek v Křešicích). Benešov nad Ploučnicí: Kostel Narození Panny Marie: 

17.3022.00. Kostel otevřen, 18.30. Vystoupení benešovského dětského sboru. Rumburk: Círk. adventistů 

sedmého dne: 19 19.05. Přivítání, úvodní slovo; 19.0519.25. Za obzorem I. (dokument); 19.2519.35. Čtení z 

Bible, 19.3519.45. Jak a kde pomáhá ADRA; 19.5020.10. Za obzorem II.; 20.1020.20. Čtení z Bible, 20.2020.30. 

Jak a kde pomáhá ADRA; 20.3520.55. Za obzorem III., 20.5521.10. Ztišení, meditace; 21.10 21.30. Závěrečné 

posezení. Česká Kamenice: Poutní kaple Narození Panny Marie: 19 23:00. Duchovní slovo, chrámová hudba, 

prohlídka kaple, varhan. Varnsdorf: Modlitebna Apoštolské církve: 1518.00. Pět zastavení – simulace křížové 

cesty, 18 18.30. Bohoslužba, 19.30. Promítání filmu God´s not dead, 22.00. Možný pokec v kavárně. Rumburk: 

Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince: 17 20.00. Loretánská kaple: meditace; 17 20.00. 

Tvoření ve výtvarné dílně, ukázka hry na varhany, 17.1518.00. Kostel sv. Vavřince: Přednáška o historii 

kapucínského kláštera v Rumburku v letech 16831950; 18 18.30. Kostel sv. Vavřince: Od ambonu po zpovědnici, 

prohlídka 19  19.30. ; 18.3019.00. Loretánské kaple: Seznámení s uměleckou výzdobou vnějšího pláště 19.30-

20.00, areál je přístupný přes Loretu Rumburk. Malá Veleň, Jedlka: Kostel sv. Anny: 18 23.00. Výstava o historii 

obce, prohlídky, 19 19.30. Varhanní koncert (A. Kavanová); 20 20.30. Varhanní koncert. Srbská Kamenice: Kostel 

sv. Václava: 18 24.00. Kostel otevřen k prohlídce, výklad o historii. Růžová: Kostel sv. Petra a Pavla: 18 22.00. 



prohlídka. Lobendava: Kostel Navštívení Panny Marie, Jiříkov: Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Dolní 

Poustevna: Kostel Archanděla Michaela: 18 18.30. Mše svatá; 18.4519.00. Kostel není obyčejná stavba; 19 19.15. 

Zpívající Berušky; 19.1519.30. Desatero (vystoupení dětí ZŠ a PrŠ G. Pelechové); 19.3020.00. Pohádkové 

muzicírování (vystoupení dětí ZUŠ); 20 20.15. Drak (vystoupení dramatického kroužku dětí ZŠ); 20.1520.20. Otče 

náš! (z cyklu Cesta k sobě – modlitba); 20.2020.35. Hudební vystoupení; 20.3520.40. Slzy ženy (zamyšlení…). 

Dolní Poustevna, Marketa: Kaple Panny Marie de Mercede, Mikulášovice: Kostel sv. Mikuláše: 18 18.30. Otevření, 

prohlídka; 1919.30 vystoupení dětí ZUŠ; 2121.30 koncert; 2222.30 prohlídka, 23.24.00 prohlídky věže, 00.00 

ukončení. Vilémov u Šluknova: Kostel Nanebevzetí Panny Marie: Děčín, Nebočady: Kaple Nejsvětější Trojice: po 

celý večer prohlídky. Ludvíkovice: Obecní kaple: Po celý večer výstava o obnovení ludvíkovické kapličky; 18.00. 

Zvonění 18.15. Vystoupení sboru ZŠ Ludvíkovice; 20.30. Vystoupení pěvecké sešlosti SaH. Jiřetín pod Jedlovou: 

Kostel Nejsvětější Trojice, Rumburk: Evangelický kostel: 18 19 .00 "Už jste někdy stavěli pyramidu?" aneb: na 

poušti s Božím lidem; 19 20.00. Prohlídka kostela s průvodcem. 

  

TEPLICKO – 20 kostelů 

  

Krupka, Bohosudov: bazilika minor Bolestné Matky Boží; Dubí: Kostel Neposkvrněného početí P. Marie: 18 23.00. 

Noc kostelů v Dubí (přednáška, klasická hudba, prohlídka); Duchcov: Kostel CČSH v Duchcově: 17 21 .00 Výstava 

"Secesní kostely"; 18 18.05, Hlas zvonů; 18.1018.45 Poslední cesta (divadlo), 18.5019.10 Pěvecký sbor ZUŠ 

Duchcov. Teplice: Evangelický kostel: po celý večer výstavka bohoslužebných předmětů, přepisování Janova 

evangelia, průvodce historií, 18.30 Koncert Krušnohorského pěveckého sboru; 19.20 Zpívá Karin a Jiří, 20.15 

Štěpánka a hosté – hudební pásmo; 21.00 Prof. Valta a hosté. Teplic: Sbor Církve bratrské: 19.00 Krátká 

bohoslužba; 20.20 Koncert dětského sboru Barricuda, 21.00 Společný zpěv soudobých písní chval. Teplice, 

Trnovany: Kostel Božského Srdce Páně: Po celý večer – všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat); 

Prohlídka věže; 9 12.00. Noc kostelů pro děti – prohlídky kostela s programem pro děti; 18.00 Zahájení a každou 

následující celou hodinu stručné slovo o kostele; 18.15 Koncert dětského sboru Poupata, 19.15 Veřejná zkouška 

rytmické skupiny proložená zkouškou a vystoupením Ad hoc souboru (náhodně sešlí muzikanti) – 21.50. Teplice: 

Kostel sv. Jana Křtitele: po celý večer projekce kostelů, které jsou spravovány salesiány v TP, prohlídka věže á 

1/2hod., Zapal svíci za …, Opiš verš, Biblický citát s sebou 18.30 a 20 hod. Kostelová tour – kostely Kostomlaty, 

Světec, Křemýž) 18.1520.00. Dětský koutek, 18.00. Zahájení; 18.10 Prohlídka kostela s průvodcem, liturgické 

předměty; 19 .00 prohlídka, 20.00. Koncert Brixiho souboru Teplice, 21 hod. Zpěvy k sv. Janu Křtiteli v podání 

sboru Collegia Hortensis. Teplice: Beuronská kaple: 19.30 Koncert Duchcovského sboru; 18 23.00 prohlídky kaple. 

Teplice: Kostel sv. Bartoloměje: 18 .00 Pohádka pro děti 

  

19.00 90 let Církve československé husitské v Teplicích – prezentace mapující historii a současnost, poté každou 

celou hodinu do 22 hod. 23.30 Společné zakončení. Teplice: Kostel Povýšení sv. Kříže: 18 23.00. prohlídka kostela 

za zvuku reprodukovaných chorálů. Teplice, Šanov: Kostel sv. Alžběty Uherské : po celý večer – Věž kostela 

(přístup z ul. K. Čapka), Projekce k 150. výročí kostela, Všechno, co jste chtěli vědět o …, Napiš dík, přání, 

modlitbu…, Pokecejte s knězem (vrba, rada, modlitba …), Rozezni zvon (jen v 17.50, 18.50, 19.50, 20.50) 18.00 

Zahájení, 18.15 prohlídka; 19 hod. Koncert Collegium Hortensis; 20 hod. prohlídka varhan, 20.20 hod. Varhanní 

koncert Nikoly Bojčeva; 20.40 prohlídka varhan; Zpěv Taizé s doprovodem nástrojů a tichem svící; 21.40 

prohlídka, 22 hod. a 22.45 Světlo vitráží v kostelní tmě. Teplice: Kaple Nalezení sv. Kříže (Seumeho kaple): po 

celý večer výstava dětských kreseb, 18.00 Koncert sboru Barricuda, 19 hod. Koncert Brixiho souboru Teplice. 

Teplice, Nová Ves: Kaple sv. Antonína: 16 18 hod. Kaple otevřena k prohlídce . Teplice: Modlitebna Církve 

adventistů sedmého dne: 18 – 23 hod. Ukázky z činnosti církve, Promítání o činnosti humanitární organizace 

ADRA; Kvíz; Rozhovor s kazatelem. Teplice: Románská krypta: 18  23 hod. prohlídky, krypty s možností návštěvy 



románské expozice. Reprodukovaná sakrální hudba sv. Hildegardy von Bingen. Křemýž: Kostel sv. Petra a Pavla: 

18  21 hod. prohlídky. Kostomlaty pod Milešovkou: Kostel sv. Vavřince: 18  21 hod. prohlídky. Osek: Kostel 

Nanebevzetí P. Marie – cisterciácký klášter Osek: Možnost samostatné prohlídky kostela.; 18 18.05 hod. Zvony 

zní, 18.1518.45. Koncert souboru Serafín, 19 – 19.45. Přivítání návštěvníků, slovo proložené zpěvem operní 

pěvkyně O. Procházkové, 20 – 21.45. Noční klášter, 21.45 – 22 hod. Tichý kostel (motlitba, zakončení v rámci 

mariánského májového měsíce písní AVE MARIA. Rtyně nad Bílinou: Kostel sv. Martina: 19 hod. Kostel otevřen 

pro individuální prohlídku, 20.15. Varhanní koncert, 21 hod. prohlídka, 21.30. Zakončení Noci kostelů. Jeníkov u 

Duchcova: Kostel sv. Petra a Pavla: 16 16.10. Zahájení, 16.1016.40 Zpívání, 16.4018 hod. Poznáváme svaté 

patrony Jeníkova: pro děti, 18 19.05. Vzhůru k nebesům – prohlídka věže, 19.1520 hod. Mše svatá, 20.1521 hod. 

Ježíšovy zázraky – recitované čtení z Bible, 21.1521.45 Klanění Pánu, 21.5022.15 Noční pohled na Jeníkov. 

  

ÚSTECKO – 10 kostelů 

  

Ústí nad Labem: Kostel apoštola Pavla ("červený"): 17 22 hod. Divadlo pro děti, koncert uskupení Concerto a 

prohlídka s výkladem historie kostela. Ústí n. L., Klíše: Sborový dům Církve bratrské, Ústí n. L.: Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie: 17.3017.55 Růženec Panny Marie; 18 18.45 Mše svatá; 18.4519 hod. Koncert dětské 

scholy (moderní křesťanské písně v podání místní hudební skupiny mládeže); 19 20.30 Exorcismus: mýty a 

skutečnost (přednáška exorcisty P. J. Brože, Th. D. S. S. L., proděkana TF UK); 20.3021.30 Koncert duchovní 

hudby (Tiský pěvecký sbor); 21.3022 hod. Z historie kostela (přednáška Mgr. Václava Houfka s dataprojekcí), 22 -

23 hod. Volná prohlídka kostela a kůru za doprovodu varhan, 23 23.30 hod. Modlitba za město (ekumenická 

modlitba provázená meditativními zpěvy z Taizé); 23.3024.00 Eucharistická adorace Čeřeniště: Kostel Panny 

Marie Pomocnice křesťanů: 18 22 hod. Prohlídka kostela, expozice fotografií kostela a obce, mluvené slovo 

(historie, zajímavosti). Malečov, Proboštov: Kostel Narození sv. Jana Křtitele: 18 22 hod. Výstava historických 

fotografií obce. Petrovice: Kostel sv. Mikuláše: 18 23 hod. Možnost prohlídky kostela; 18 hod. Zahájení výstavy 

kreseb a keramických výrobků dětí z místní ZŠ a MŠ; 18.30 Vystoupení pěveckého sboru rodiny Husákových z 

Petrovic; 19 hod. Pěvecký sbor z Tisé pod vedením Václava Urbana (Karl Jenkins /* 17. 2. 1944/: SONGS OF 

SANCTUARY – Adiemus, Tintinnabulum). Valtířov: Kostel sv. Václava: 1822 hod. Možnost navštívit hrobku rodiny 

Chotků; 1822 hod. Komentované prohlídky, výstava o historii obce a kostela, výklad o ostatních památkách ve 

Valtířově; 18 – 18.30 hod. Koncert žáků ZUŠ Husova Ústí n. Labem stř. Velké Březno; 20.3021 hod. Luscinia – 

vystoupení ženského komorního sboru. Tisá: Kostel sv. Anny: 18.00 Pěvecký sbor z Tisé pod vedením Václava 

Urbana (Karl Jenkins /* 17. 2. 1944/: SONGS OF SANCTUARY – Adiemus, Tintinnabulum). Homole u Panny: 

Kostel sv. Pia V., Libouchec: Kostel sv. Tří králů: 18 22 hod. Kostel otevřen k prohlídce – hudební koncert žáků 

ZUŠ Chabařovice, pobočka Libouchec a sboru žáků ZŠ a MŠ Libouchec; výstavka výtvarných prací. 

  

LOUNSKO A ŽATECKO – 16 kostelů 

  

Louny: Kostel Církve československé husitské, Lenešice: Husova zvonice, Podbořany: Kostel Božího Spasitele: 18 -

19 hod. Koncert; 1920 hod. bohoslužba; 20 21 hod. Beseda o sektách. Vroutek: Kostel sv. Jakuba Většího: 18 -

18.10 Zvuk zvonů; 18.1519.00 Koncert; 19.1020 hod. Loutnová hudba. Louny: Kostel sv. Mikuláše: Výstava 

Kostel sv. Mikuláše a lounská farnost v průběhu 20. století; 19.4500.15 otevřena věž, 18.50 vyzvánění zvonů, 

18.55 Pozdrav trubačů z ochozu, 19 hod. přivítání, 19.15 Koncert žáků ZUŠ Louny, 20 hod. Přednáška k výstavě, 

21 hod. Koncert chrámového sboru, 22 hod. Ztišení v kostele, 24 hod. Půlnoční koncert tria Cum Amore; 1 hod. 

Uzavření. Louny: Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků: Výstava Nástěnné malby v kostelech na 

Lounsku, 18 19 hod. Přednáška k výstavě, 19 22.30 prohlídka kostela a výstavy. Chožov: Husův sbor: 17 18 hod. 

Úvodní slovo o NO CČSH v Chožově; 18 19 hod. Přednáška "Filozofie křesťanství"; 19 20 hod. Koncert duchovní 



hudby 2022 hod. debata "Křesťanství dnes". Podbořany: Kostel sv. Petra a Pavla: 17 18 hod. Výstava liturgického 

oblečení; 17 17.15 Taneční vystoupení (DDM Podbořany); 18 19 hod. Mše svatá. Vroutek: Kostel sv. Jana Křtitele: 

17 17.50 Rozhovor s německým rodákem p. Kostýnkem o válce a poválečné době ve Vroutku; 1722 hod. výstava 

fotografií z událostí konce listopadu 1989 v Bratislavě; Promítání archivních fotografií. Liběšice u Žatce: Kostel sv. 

Martina a Navštívení Panny Marie: Otevřeno Centrum Svaté Rodiny – prodejna s literaturou, kalendáři, 

pohlednicemi, CD a DVD, svícemi, růženci, soškami, atd., výstava fotek ze života farnosti. 16 17 hod. Tvořivá 

dílna pro děti; 17 18.15 Mše svatá, 18.3019.30 koncert Poutníčkova sboru, 19.3020.30 Život a svatořečení Jana 

XXIII. a Jana Pavla II., 20.3022 hod. Tichý kostel, 22 23.45 Zpívaná adorace s přímluvami; 23.4524 hod. Modlitba 

kompletáře. Kryry: Kostel Narození Panny Marie. Strojetice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Velká Černoc: Kostel 

sv. Václava. Postoloprty: Kostel Nanebevzetí P. Marie. Očihov: kostel sv. Martina: 18 19 hod. Spuštění kostelních 

hodin; 18 18.30 Odhalení informační desky, 18 hod. historie, 18 00 prohlídka věže; 19 00 Posezení u ohně. Žatec: 

Evangelický kostel. 

  

MOSTECKO – 3 kostely 

  

Most: Kostel sv. Václava Most: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (tzv. "přestěhovaný") Litvínov: Kostel sv. Michaela 

archanděla 

  

LITOMĚŘICKO – 25 kostelů 

  

Třebušín: kostel sv. Mikuláše: 18 hod. Vyzvánění zvonu, 20 hod. Varhanní koncert, 18 23 hod. Možnost prohlídky 

oratoří, kůru, varhan a věže; informace o historii kostela; možnost ztišení, zamyšlení a soukromé modlitby se 

zapálením svíce. Lovosice: Mírový kostel Církve československé husitské: 17 18 hod. Koncert sopranistky D. 

Krausové za doprovodu E. Godovské 18 18.05 Zvonění na kostelní zvon, 19.3020.30 Koncert country skupiny 

Sebranci, 21 22 hod. Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia In flagranti. Křešice, Zahořany: Kostel 

Nejsvětější Trojice: Dveře kostela budou pro veřejnost otevřeny po 50 letech. Po celý večer: Okružní vyhlídková 

procházka " Ke křížku", délka okruhu cca 1,6 km (na vyhlídce vás bude čekat oheň). 18 19 hod. Dobrodružná 

naučná stezka Jana de la Crone, pro děti, 19 hod. Oficiální zahájení, vystoupení sboru Sluníčko a dramatického 

kroužku ZŠ Křešice, 19.30 Tvořivé dílničky 20 hod. Hudební vystoupení, 23 hod. Zakončení. Každou celou: 

Povídání o historii kostela. Akce je pořádána pod širým nebem.. Libochovany: Kostel Narození Panny Marie: Po 

celý večer: Soutěž v malování určená dětem na téma "Zvony", 18 hod. Zvony, zahájení, přivítání (starostka obce 

M. Vencláková), dětský sbor Vinohrádek, 18.30 Historie kostela, výklad, 19 hod. Ústecké žesťové trio (žestě, 

varhany – L. Vancová), 19.30 h. Prohlídka kostela, 20 h. Ústecké žesťové trio (žestě, varhany – L. Vancová), 

20.30 Duchovní slovo (J. M. can. ICLic. Martin Davídek), duchovní hudba. 21 hod. Liturgie (doba, oděvy, 

předměty, souvislosti – P. Alexa), 21.30 Prohlídka kostela, 23 hod. Zapálení svíček, rozloučení. Dlažkovice: Kostel 

sv. Václava: 17.5518 hod. Setkání před kostelem, 18 18.05 Hlas zvonů., 8.1018.20 Úvodní slovo v kostele – účel 

setkání, historie akce, 18.2519 hod. Dětský sbor Granátek Třebívlice, 19  19.05 Hlas zvonů, 19.1020 hod. O 

kostele – historie, současnost a budoucnost s velkoplošnou projekcí, 20 20.05 Hlas zvonů, 20.1020.35 Třebívlický 

smíšený pěvecký sbor, 20.3521 hod. Přivítání za tmy – zapalování svíček, chvíle ztišení, 2121.05 Hlas zvonů, 

21.1022 hod. Ukázka slavnostních oděvů církevních hodnostářů a obřadních předmětů, 22 – 22.05 Hlas zvonů, 

22.1523 hod. Čtení z farních kronik s velkoplošnou projekcí, 23  23.05 h. Hlas zvonů na rozloučenou. Liběšice: 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 18  22 hod. Májová pobožnost, vystoupení dětí, koncert a volná prohlídka 

kostela. Sulejovice: Kostel Nejsvětější Trojice: Po celý večer: výstava dětských kreseb s biblickým tématem, Pošta 

do Nebe (prosby a poděkování se budou číst během poděkování v modlitbě od 21.30), 17.30  18 hod. Uvítání, 

Adorace Nejsvětější svátosti s Májovou pobožností, 18  18.30 Otázky na faráře – prohlídka kostela, 1821 hod. 



Vyhlídka z kostelní věže, 19 19.30 Koncert žesťového kvintetu SEVERKA, 19.3020 hod. Historie kostela, 2020.30 

Zpěvy z Taizé, 20.3021 hod. Koncert křesťanských písní, 21 21.30 Ticho jako v kostele, 21.3021.45 Ukončení – 

poděkování v modlitbě, Lovosice: Kostel sv. Václava, Litoměřice: Kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána): Po celý 

večer: možnost prohlídky kaple sv. Štěpána, občerstvení, ochutnávka mešních vín. 1619 hod. Žertovné soutěžení 

pro děti větší i menší, Iluminátorská dílna pro děti, 16.0023.00 Stopy světla, stopy lásky. 22.4023.00 Slavnost 

odevzdání. Litoměřice: Modlitebna Církve adventistů sedmého dne: 18 hod. Oficiální zahájení Noci kostelů – zvony 

v Litoměřicích, 18.0518.45 Ztišení (prezentace provázená hudbou a texty Sv. písma), 18.4519.30 Koncert hudební 

skupiny z Litoměřic, 19.3019.45 Čtení textů z Bible (vše se opakuje do 22.30). Velké Žernoseky: Kostel sv. 

Mikuláše: V průběhu celého večera: možnost zápisu do kroniky po celou dobu akce, k dispozici upomínkové a 

propagační předměty, občerstvení. 18 hod. Zahájení, zvon, 18.10. Vystoupení dětí z MŠ a povídání s farářem, 

malování, předání malých dárků, 18.30 prohlídka kostela rodiči s dětmi a varhany (Majka Brůnová), 19 od. 

Vystoupení dětí ZŠ Žalhostice – Vinohrádek, varhanní koncert (Jana Havlíčková – J. S. Bach, F. Schubert, M. 

Schneider), 20 hod. Přednáška – zajímavosti o kostele sv. Mikuláše, 21 hod. Varhanní koncert (Jana Havlíčková – 

skladby dle repertoárového listu), vzpomínky a meditace, 22 hod. Rozloučení. Libochovice: Kostel Všech svatých; 

1818.45 Mše svatá, 192015 hod. koncert smíšeného pěveckého sboru Melodie, dětského sboru Hanžburáček a 

hostů, 20.3023.00 Prohlídka kostela. Litoměřice: Kostel Všech svatých: 8 12.30 Den kostelů – program pro žáky 

ZŠ. Možnost prohlídky kostela (s ohledem na mši sv.), rozhovor s duchovním. 1418 hod. Otevřený kostel. 1819 

hod. Zahájení. 1919.30 Pozvánka do našeho života. 20 20.45 Varhany předmětem Vašeho zájmu, 2122 hod. 

koncert sborů Puellae cantantes a Syrinx, 2222.20 Duchovní hudba (Bell canto pod vedením prof. J. Jíši), 22.20-

22.50 Jít s Ježíšem, 23 23.45 Vystoupení vokálního uskupení Appendix, 23.4524.00 Závěrečná modlitba. 

Litoměřice: Kostel sv. Jakuba: 18 22 hod. volná prohlídka, 1920 hod. Varhanní hudba, Litoměřice: Kostel sv. 

Vojtěcha: 18 18.30 Volná prohlídka, 19 19.45 Hudební blok, 2021 hod. Páni kluci (koncert), 21.3022 hod. Biblické 

čtení, 22 23 hod. volná prohlídka. Litoměřice: Kostel sv. Ludmily: 18 18.30 zahájení, 1821 hod. dílnička pro děti 

na téma Zvony a zvonky, 1820 hod. prohlídka nádvoří kláštera, 18.3019 hod. Hudba varhan, 1919.30 Písní k 

srdcím Vašim, 19.3020 hod. Litoměřická schola (koncert), 2020.30 poklady v knihách, 20.3021 hod. Biblické 

příběhy – divadlo, 21 22 hod. Pokojná hodinka při svitu svící, 20.3021 hod. Biblické příběhy. 22.3023 hod. závěr. 

Litoměřice: Kaple sv. Jana Křtitele: 1822 hod.volná prohlídka. Litoměřice: Modlitebna CČSH: 1622 hod. prohlídky 

modlitebny, 1618 hod. program pro děti, 18.30 modlitební chvilka 19 hod. a 21 hod. Čtení z díla Mistra Jana 

Husa, 21.30 modlitba. Litoměřice: Katedrála sv. Štěpána: 18 18.15 otevření, varhanní improvizace, 18.1519 hod. 

meditace 19 19.15 varhanní improvizace, 19.1520 hod. Krátké úryvky z Písma a meditace, 2020.15 varhany, 

20.1521 hod. meditace, 2121.10 varhany, 21.10 22 hod. uměleckohistorická přednáška, 2222.55 prohlídka varhan 

a možnost si zahrát. Libochovice: Sbor Dr. Karla Farského: 1818.30 Úvodní slovo, 18.3021 hod. Výstava malíře I. 

Soukupa, 2122 hod. Debata: "křesťanství dnes". Litoměřice: Kostel sv. Václava. Chotiněves: Kostel Farního sboru 

ČCE. Litoměřice: Kostel Zvěstování Panny Marie: 1822 hod. prohlídky kostela, 2022 hod. komentovaná prohlídka. 

Žitenice: Kostel sv. Petra a Pavla: 18 18.05 otevření, do 19 hod. varhanní koncert. Lovosice: Modlitebna Bratrské 

Jednoty baptistů: 1822 hod. prohlídky modlitebny, prezentace aktivit. 

  

CHOMUTOVSKO – 4 kostely 

  

Chomutov: Modlitebna Českobratrské církve evangelické: 18 18.15 Slavnostní vstup – Trubači Consonare,18.15-

18.30 Představení prostor a aktivit evangelického sboru, 18.3019.15 Pěvecký sbor HLAHOL Chomutov, 19.1520 

hod. Zatčení faráře Dittricha – neznámý kus chomutovské historie; 20 20.45 Trubači Consonare, 20.4521 Večerní 

modlitba. Chomutov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chomutov: Modlitebna Apoštolské církve – Církev bez 

hranic: Po celý večer občerstvení – grilování, káva, zákusky, prohlídky a prezentace pravidelných aktivit. 18 20 



hod. Tvoření pro děti s Darinou Černou, 18 22 hod. Skákací hrad, 18 22 hod Deskové hry a šifry, 20 21 hod. 

Koncert mostecké folkrockové skupiny ŠOFAR. 

  

Kadaň: Kostel Povýšení sv. Kříže. 

  

Noc kostelů na Prostějovsku láká na klauniádu, koncerty i projížďky 
kočárem 
 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://www.denik.cz/olomouck...dky-kocarem-2014052-hghu.html 
Číslo: 142 
Rubrika: Olomoucký kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

  

Prostějovsko /PROGRAM/ – 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 moct lidé prohlédnout v 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. 

V Kostelci fanfáry, v Prostějově šansony 

  

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. 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. 

  

Bohatý 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 moct 

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 osmnácti hodin a některé z nich budou mít otevřené brány až do půlnoci. 

(ham) 

Program jednotlivých kostelů 

Husův sbor, Prostějov 

18:00 – 18:15 Husitský chorál 
18:15 – 19:00 Klaun opět v kostele 
19:00 – 19:40 Policejní pohádka 
20:00 – 20:45 Moderovaná bohoslužba 
21:00 – 21:45 "Jsem tu pro vás  
22:00 – 22:40 Iva Kevešová s kapelou – chanson a jaz  
23:00 – 23:30 Noční ztišení v duchu taizé 
23:40 – 23:50 Duchovní křesťanských církví v Prostějově 
Kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov 
18:00 – 18:05 Pozdrav primátora města Prostějova Noci kostelů 
18:05 – 19:00 Vyprosme si boží požehnání pro dnešní večer 
19:00 – 19:50 František Halas – Já se tam vrátím 
20:00 – 20:45 Pojďte s námi do historie 
20:30 – 21:30 Slyšte hlas loutny 
21:30 – 22:00 Tóny, které pozvedají duši 
22:00 – 22:30 Kytarový koncert 
22:00 – 23:00 Dveře dokořán 
23:30 – 23:45 Požehnání městu  
21:00 – 22:00 Slavnostní projížďky s nočním osvětlením náměstím TGM 
Kostel sv. Petra a Pavla, Prostějov 
18:00 – 19:00 Mše svatá na zahájení Noci kostelů 
19:00 – 23:30 Noc v kostele 
23:30 – 23:35 Liturgická modlitba před spaním 
Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Prostějov 
18:15 – 19:00 Večerní bohoslužba 
19:00 – 19:40 Hodinka s barokní hudbou 
20:00 – 21:30 Exaudi zpívá spirituály 
21:00 – 21:30 Songy známé i neznámé 
22:00 – 23:00 Miluj bližního svého 
23:00 – 23:30 Pásmo obrázků ze života sboru v roce 2013 
Modlitebna Sboru Církve bratrské, Prostějov 
17:00 – 17:30 Kde hledat poklad 
17:30 – 18:00 Šikovné dětské ruce 
18:15 – 18:45 Dorostenci v akci 
18:45 – 19:45 Poklad je možné najít 
Kaple sv. Anny, Prostějov 
18:00 – 18:30 Májová pobožnost 
19:00 – 22:00 Večerní rozjímání při duchovní hudbě 
22:00 – 22:05 Společná modlitba na závěr 
Sborový dům Apoštolské církve, Drozdovice 
17:30 – 20:30 Tvořivá dílnička pro děti i dospělé 
Kostel sv. Bartoloměje, Vrahovice 
17:30 – 17:50 Kdo zpívá, dvakrát se modlí 
18:00 – 18:45 Největší tajemství víry 
19:00 – 22:00 Můžete mít nadhled 
19:00 – 19:25 Vrahovické nebe 
19:30 – 20:00 654té narozeniny 
20:00 – 20:15 Tajemství vrahovické kroniky 
20:15 – 22:00 Kostel a jeho poklady 
20:15 – 22:00 Nabídka přímluvné modlitby 
22:00 – 22:10 Slůvko na dobrou noc a závěrečné požehnání 
Kostel Narození Panny Marie, Konice 
17:00 – 18:00 Májová pobožnost 



18:00 – 20:00 Individuální prohlídka věže kostela 
18:00– 21:00 Individuální prohlídka lodě kostela 
18:00 – 21:00 Prezentace o historii kostela a o rodinném centru Kána Konice v kapli Bolestné Panny Marie 
Jesenec – kostel Svatého Libora 
18:00 – 22:00 Individuální prohlídka kostela 
18:30 – 20:00 Pěvecké vystoupení místního chrámového sboru 
20:00 Mluvené slovo o historii kostela 
Kostel sv. Jakuba staršího, Kostelec na Hané 
16:00 – 17:00 Koncert dětí ZUŠ 
17:00 – 17:30 Interaktivní prohlídka kostela 
17:30 – 18:15 Mše svatá za rodiny 
18:15– 20:30 Prohlídka věže kostela 
18:15 – 18:30 Společná i osobní modlitba za rodiny 
18:30 – 19:30 Prohlídka kostela s odborným výkladem 
19:00 – 19:10 Žesťový kvartet bude hrát fanfáry z kostelní věže 
19:30 – 20:00 Vystoupení Svatojakubského chrámového sboru 
20:00 – 21:00 Koncert hudební skupiny No problem Kostelec na Han  
21:00 – 22:00 Příležitost k tiché modlitbě 
Kostel sv. Václava, Nezamyslice 
18:00 – 00:00 Mše svatá 
18:45 – 20:00 Program pro děti 
18:45 – 20:00 Tvořivá dílna 
20:00 – 00:00 Vystoupení dětí 
21:00 – 00:00 K čemu ten kostel je? 
22:00 – 00:00 Varhanní půlhodinka 
23:00 – 24:00 Ztišení se před Bohem 
Kostel sv. Václava, Ohrozim 
19:00 – 20:00 Za krásami chrámu – prohlídka kostela 
20:00 – 21:00 Hudba a slovo – koncert vokálního souboru "Misty" 
Kostel Nejsvětější Trojice, Plumlov 
18:00 – 22:00 otevřena věž kostela, možnost nahlédnutí do místních matrik, pro děti je připravena vystřihovánka 
anděla 
Kostel Navštívení Panny Marie, Suchdol-Jednov 
18:00 – 18:45 Mše svatá 
18:50 – 19:00 Vystoupení malé scholy 
19:05 – 19:20 Historie kostela 
19:25 – 19:40 Představení Centra pro rodinu  
19:40 – 21:45 Komentované prohlídky 
21:45 – 22:00 Vystoupení scholy 
22:00 – 22:15 Kostel při svíčkách 
Kostel sv. Petra a Pavla, Tištín  
18:00 – 18:05 Zahájení Noci kostelů vyzváněním 
18:00 – 19:00 Možnost výstupu na kostelní věž 
18:00 – 18:45 Komentovaná prohlídka interiéru chrámu 
18:00 –19:00 Kvízy (nejen) pro děti 
18:00 – 18:45 Možnost volné prohlídky interiéru 
18:45 – 19:45 Koncert 
Kostel sv. Floriána, Vícov  
18:00 – 18:30 Vystoupení dětí ve hře na hudební nástroje 
18:30 – 19:00 Prohlídka kostela 
19:00 – 19:30 Vystoupení chrámového sboru 
19:30 – 20:00 Promítání fotografií z pouti do Itálie s veršovaným komentáře  
20:00 – 20:30 Zpěv mariánských písní 
20:30 – 21:00 Modlitby za rodiny, ztišení, meditace 
Kostel sv. Petra a Pavla, Vřesovice 
18:00 – 22:00 Komentované prohlídky 
Kostel sv. Bartoloměje, apoštola, Želeč 
18:00 19:15 Mše sv. a májová pobožnost 
19:30 – 20:15 Prezentace o historii farnosti a stavbě nového chrámu 
20:30 – 21:30 Koncert duchovní hudby 
21:30 – 22:30 Prohlídka chrámu 
22:30 – 23:00 Adorace a ukončení" 
 
 
 
 



Kostely se dnes v noci otevřou návštěvníkům 
 
Zdroj: Domažlický deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://domazlicky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 3 
Rubrika: Domažlicko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

  

Přinášíme přehled všech svatostánků, které během dnešní Noci kostelů ožijí komentovanými prohlídkami, 

koncerty i akcemi pro děti 

  

Domažlice, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

  

19:45 – 00:00 Otevření kostela. 

20:00 – 20:15 Informace o opravě arciděkanského kostela. 

20:15 – 20:30 Koncert. 

G. P. Telemann: Partita in G dur. Varhany Jan Dufek, flétna Anna Císlerová. 

20:30 – 21:15 Komentář k obrazům 14. zastavení křížové cesty. 

  

Domažlice, kostel Č. c. evangelické 

  

17:00 Zahájení Noci kostelů, výstava obrazů Evy Wypior. 

17:45 – 18:45 Vystoupení klientů Nízkoprahového komunitního centra Fontána. 

19:15 – 20:15 Přednáška Věry Závacké o historii domažlického evangelického sboru. 

20:30 – 21:30 Koncert křesťanské skupiny Exusia. 

  

Klenčí, kostel sv. Martina 

  

19:00 – 20:00 Setkání s Lomikarem. Pořad věnovaný osobnosti, která je pohřbena v kostele. Vystoupí 

Canzonetta, Martina Morysková, část Postřekovského souboru, Zdeněk Procházka, Josef Nejdl z dom. muzea a 

další. 

  

Osvračín, kostel Narození P. Marie 

  

16:00 – 17:00 Mše svatá a májová pobožnost. Kostel bude otevřen do 18 hodin. Bude možnost v klidu si ho 

prohlédnout, popřípadě meditovat a podobně. 

  

Domažlice, kostel sv. Vavřince 

  



18:00 – 20:00 Program pro děti. Začátek putování na Vavřineček začíná za viaduktem "u koníčků" mezi 18:00 a 

18:30. Pro děti budou připraveny hry, putování bude završeno opékáním. Něco k opečení s sebou. V případě 

nepříznivého počasí sraz v 18.30 v kostelíku sv. Vavřince. 

  

Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího 

  

17:00 – 17:55 Mše svatá. Zazpívá dětská schóla. Po mši následuje krátká májová pobožnost. 

18:00 – 18:55 Hra pro děti, které umějí číst. Děti budou hledat a následně přiřazovat popisky k předmětům v 

kostele. 

19:00 – 19:30 Vernisáž evangelijních obrazů malíře Jana Kutry. 

19:30 – 19:55 Komentovaná prohlídka kostela, přednáška o historii a výzdobě. 

20:00 – 20:45 Mariánský koncert uskupení Collegium Musicum. 

20:45 – 22:00 Prostor pro ztišení a meditaci 22:00 – 22:10 Závěrečné kněžské požehnání 22:10 – 22:25 Vyslání 

balónu s přáníčky z farní zahrady. 

Na faře lze prohlédnout Křížové cesty od malíře Kutry, v bývalé stodole na farní zahradě bude fungovat čajovna. 

Dále možnost nákupu výrobků Diakonie, prohlídky farních kronik, vyhlídky z kostelní věže po setmění. 

  

Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla 

  

19:30 – 22:00 Výstava barokních i současných ornátů a kronik 19:30 – 20:00 Hudební vystoupení paní Kořínkové 

19:30 – 22:00 Prohlídka kaple na faře a posezení s občerstvením 19:30 – 00:00 Příležitost k setkání s kněžími 

duchovní správy ve Staňkově a v Holýšově – s P. 

Hubertem Hainem a s P. Wojciechem Pelowskim. 

20:00 – 20:30 Vystoupení dětí s M. Khásem. 

  

Brůdek, kostel sv. Václava 

  

18:00 – 23:00 Otevření kostela. 19:00 – Malá noční hudba. 

Komentované prohlídky dle zájmu s Jiřím Hanušem, výstava starých fotografií, posezení u ohně. 

  

Folmava, kostel sv. Antonína P. 

  

21:30 – 22:30 Koncert. Giovanni B. Pergolesi: Stabat Mater 

  

Poběžovice, kostel Nanebevzetí P. Marie 

  

17:00 – 17:45 Singtet. Vokální pojetí známých melodií. 

17:00 – 22:00 Střípky ze všech kontinentů. 

Výstava, která nabízí misijní pohled do všech kontinentů doplněný snímky a informacemi. 

17:00 – 22:00 Středoafrická republika. 

Výstava věnovaná běžnému životu v této misijní zemi. 



18:00 – 18:30 Mše svatá s Mgr. M. Špánem. 

18:30 – 19:30 Rozjímání a komentovaná prohlídka kostela. 19:30 – 20:30 Zpěvem k srdcím. Vystoupí Daniela 

Hrubá 20:30 – 22:00 Bran. Koncert bretaňské a keltské hudby. 

  

Bělá, kostel Panny Marie Sedmibol. 

  

19:00 – 19:10 Nechte zvony znít. Zahájení Noci kostelů v Plzeňské diecézi. 

19:10 – 19:15 Uvítání. 

19:15 – 19:35 Bohoslužba slova. 19:35 – 20:15 Něco pro děti. 

20:15 – 21:00 Tajemství chrámového mobiliáře. 

21:00 – 21:30 Hlas varhan v tichu noci při svíčkách. 

21:30 – 21:45 Meditace v nočním kostele. Chvíle ztišení před závěrečnou modlitbou. 

21:45 – 22:00 Výstava Nejsvětější svátosti oltářní. 

22:00 – 00:00 Požehnání, Te deum. 

  

Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího 

  

15:15 – 15:20 Voláni zvonů. 

15:30 – 16:00 Mše svatá. Celebruje Josef Prchal. 

16:00 – 16:15 Zahájení. Přivítání starosty a zástupců města Waldthurn 16:25 – 16:45 Zpívání dětí z MŠ. 

16:45 – 17:00 Zpívání žáků ze ZŠ. 

17:00 – 19:30 Soutěž pro děti. Vymalování biblických obrázků a kvízy. 

19:30 – 19:45 Představení historie kostela a interiéru s prohlídkou. 

20:00 – 20:45 Hudební vystoupení manželů Vokurkových. 

20:45 – 21:00 Představení historie kostela a interiéru s prohlídkou. 

21:00 – 21:30 Hudební vystoupení dua V. Fronková a P. Vinklárek. 

21:30 – 22:00 Hudební vystoupení manželů Vokurkových. 

22:00 – 22:05 Děkovná modlitba za město Hostouň. 

22:05 – 22:10 Te deum 22:15 – 22:45 Taneční skupina Fireflies. Světelná a ohnivá show. 

17:00 – 20:00 Doprovodný program: Práce dětí Z VÚDDŠ Hostouň, ukázka práce na hrnčířském kruhu a 

paličkování, výstava liturgických předmětů a oděvů, opékání buřtů a soutěžní hry, možnost svezení dětí na koni, 

výstava prací dětí. 

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Hostouni bude zpřístupněna a bude možnost si zapálit svíčku před 

kaplí za své blízké zemřelé. 

Kostel sv. Bartoloměje v Mutěníně bude tento rok také otevřen pro veřejnost s možností prohlídky. 

Každý z účastníků obdrží pohled z Noci kostelů. 

  

Kdyně, kostel sv. Mikuláše 

  



18:00 – 20:00 hodin: Vyzvánění zvonů a uvítání Mons. M. Kratochvílem, písně a spirituály sboru Radost, 

představení kostela (vysvětlí J. Tippl), divadelní scénky z legend o sv. Mikulášovi (nacvičily děti ZŠ Kdyně), 

občerstvení před kostelem, opékání a posezení u ohně s kytarou, Tam, kde jsi ty, ať září tvé světlo (zapalování 

svíček na kovovém srdci). 

20:30 – 22:00 hodin: Koncert komorního pěveckého sboru ZUŠ Kdyně a sólistů, slovo Mons. M. Kratochvíla, 

Hudba a ztišení 

  

H. Týn, kostel sv. Petra a Pavla 

  

19:00 – 22:00 Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně – neboť takovým patří království nebeské. 19:00 Zahájení, 

vyzvánění zvonů. Koncert žáků ZUŠ. Komentovaná prohlídka kostela. Výstavy devocionálií a fotografií ze života 

farnosti, výstava starých biblí, kancionálů, modlitebních knížek. 

  

H. Týn, kostel sv. Apolináře 

  

17:00 – 22:00 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 

19:00 Zahájení, vyzvánění zvonů. Komentované prohlídky kostela a kaple. 

20:00 Koncert ZUŠ. 

Výstava ornátů a obrazů. 

  

Horšov, kostel Všech svatých 

  

19:00 – 24:00 Komentované prohlídky kostela včetně návštěvy historického gotického krovu s kastelánem 

Rosendorfským. 

Výstava Liturgické barvy v minulosti a dnes. Prohlídky začínají v každou celou hodinu. 

  

Víte, jak tiskli naši předkové? Noc kostelů to ukáže 
 
Zdroj: Hranický týden 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://hranicky.denik.cz/hranicky_tyden/ 
Číslo: 21 
Strana: 7 
Autor: mat 
Rubrika: Kultura 
Oblast: Regionální časopisy - Olomoucký a Zlínský kraj 

  

Hranicko – Koncerty, prohlídka s výkladem i tisk na historickém lisu, to vše čeká v pátek 23. května návštěvníky 

hranických kostelů, kde se uskuteční Noci kostelů. V rámci této akce se již popáté otevře více než 1000 chrámů a 

modliteben v celé České republice. 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. 

Cílem Noci kostelů je přiblížit široké veřejnosti krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které 

se v našich kostelech nachází. Na návštěvníky jednotlivých kostelů čeká bohatý program – průvodcovské 

prohlídky, přednášky, možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně přístupných místa další. 



Noc kostelů by ale neměla být jen prohlídkou staveb a interiérů našich chrámů, Noc kostelů by měla být také 

nabídkou proniknout více do bohaté křesťanské spirituality a života. 

Také na Hranicku bude otevřeno několik kostelů, a to farní kostel v Hranicích, kostel v Černotíně, Drahotuších, 

Stříteži nad Ludinou, Hustopečích nad Bečvou, Potštátě, dále kostely v Lipníku nad Bečvou, Týně nad Bečvou. 

Noc kostelů bude rovněž v pátek 23. května probíhat i v Evangelickém kostele na Šromotově náměstí. Zahájení 

proběhne v 18 hodin. Od 18.30 hodin bude vystupovat pěvecký sbor Harmonia pod vedením Barbory Šimečkové. 

Následně bude probíhat tisk na historickém bratrském lisu Od 21.30 hodin zazní varhanní skladby, kostel bude 

uzavřen ve 22.30 hodin. 

Podrobné informace o programech v jednotlivých kostelech najdete na webových stránkách www.nockostelu. cz. 

 

Program Noci kostelů v Hranicích 

  

Kostel svatého Jana Křtitele – Masarykovo náměstí 

17.50 – 18.00 Zvony – zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů 

18.00 – 18.30 Májová pobožnost 

18.30 – 19.15 Cesta světla 

19.15 – 19.45 Krátký komentář k 250. výročí posvěcení kostela 

18.30 – 20.30 Prohlídka kostelní věže 

18.30 – 20.00 Jitřenka dětem – program pro děti v boční kapli 

19.45 – 20.15 Děti chválí Pána – vystoupení malé scholy Hranice 

20.15 – 20.45 Smíšený pěvecký sbor Harmonia Hranice 

20.45 – 21.15 Krátký komentář k 250. výročí posvěcení kostela 

21.15 – 21.45 Malé nokturno chrámového pěveckého sboru 

22.00 – 22.30 Večerní varhanní tóny – pásmo našich varhaníků 

22.15 – 22. 45 Večerní adorace a slavnostní požehnání městu 

a přítomným 

Evangelický kostel – Šromotovo náměstí 

18.00 Zahájení 

18.30 Harmonia – pod vedením Barbory Šimečkové 

19.30 Tisk na historickém bratrském lisu – Roman Prokeš 

21.30 Varhanní skladby – hraje Hanka Kubíková 

Po celou dobu bude přítomna farářka sboru Pavlína Lukášová k případnému 

rozhovoru. 

  
Kam se vydat za kulturou v rámci Noci kostelů 
 
Zdroj: jicinsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://jicinsky.denik.cz/kul...ci-noci-kostelu-20140522.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  



dnes 20:37 Jičínsko – V rámci Noci kostelů se otevřou v pátek 23. května vybrané svatostánky: Hořice – kostel 

Českobratrské církve evangelické 19.00 – 20.00 Setkání se zpěvy z Taizé, program sestavený z písní a čtení 

z Písma. 

 

V pátek se otevřou kostely 
 
Zdroj: Jihlavské listy 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.jihlavske-listy.cz 
Číslo: 41 
Strana: 4 
Autor: jv 
Rubrika: Region 
Oblast: Regionální časopisy - Kraj Vysočina 

  

REGION – Pátek 23. května bude na řadě míst celé Vysočiny patřit programům letošní akce Noc kostelů. 

V jihlavských kostelech budou pro veřejnost připraveny koncerty, komentované prohlídky, divadla i dětský 

program. V kostele sv. Jakuba bude otevřeno v čase 18 – 24, v chrámu Povýšení sv. Kříže 19 – 24, v kostele 

apoštola Pavla 18 – 23 a v chrámu nanebevzetí Panny Marie od 17 do 21 hodin. 

Noc kostelů v Telči nabídne v pátek prohlídku fary s výkladem, kavárnu s občerstvením zdarma a nevšední 

pohledy na náměstí a zámek z oken ve druhém podlaží. 

V čase od 16 do 24 hodin se otevřou i telčské kostely. Celou akci společně zajišťuje společenství církví 

Římskokatolické, Českobratrské evangelické a Adventistů sedmého dne. V kostele Jména Ježíš se bude konat 

komentovaná prohlídka, přednáška P. Vojtěcha Kodeta a virtuální procházka po telčských hřbitovech - židovském 

a v Lipkách. K prohlídce se otevře též krypta pod kostelem. 

U sv. Jakuba bude připraven program pro děti. Proběhne tu ekumenická modlitba, koncert adventistů i výstava 

obrazů. Na otevřené věži návštěvníci uslyší ukázky zvonění. Koštovat se bude mešní víno a zazní i moderní 

křesťanská hudba. 

V telčském kostele sv. Ducha se bude vyprávět o Bibli kralické, a také o cestě českobratrských evangelíků do 

Rakouska. Také tady bude probíhat prohlídka kostela i věže. 

V Třešti bude o páteční Noci kostelů veřejnosti přístupný kostel sv. Kateřiny Sienské na náměstí, farní kostel sv. 

Martina s kostnicí i bývalá židovská synagoga v centru. Program pořádaný Římskokatolickou církví a městem bude 

začínat v 16 hodin. Nabídne soutěže a hry pro děti, divadlo, koncerty či ochutnávku mešních vín. 

  

Noc kostelů na jihočeských památkách 
 
Zdroj: jihoceskenovinky.cz 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://www.jihoceskenovinky....elu-na-jihoceskych-pamatkach/ 
Číslo: 142 
Rubrika: regiony 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

  

Nadcházející páteční noc 23. května 2014 bude patřit otevřeným kostelům a kaplím. Zapojí se do ní také některé 

památkové objekty na jihu Čech. 

  



Návštěvníci se mohou naladit na meditativní vlnu a oprostit se od všedních starostí v zámecké kapli, na hradě 

nebo v klášteře. Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Jitka Skořepová, PR, vztahy k veřejnosti, NPÚ ÚPS České 

Budějovice 

  

Zámek Dačice. Letos poprvé se do programu Noci kostelů zapojuje zámek Dačice. V 18:00 hodin bude slavena v 

zámecké kapli mše svatá. Na ni v 18:45 hodin naváže kastelán zámku Jan Mikeš přednáškou, v níž promluví k 

posluchačům na téma Kaple na dačickém zámku. Zámecký program zahajuje celou akci v Dačicích tak, aby 

zájemci mohli dále pokračovat v prohlídce interiérů místního klášterního kostela i kaple sv. Rocha. 

  

Hrad Landštejn. Dalším nováčkem v celorepublikové akci Noc kostelů je i hrad Landštejn. Ten vsadil na 

meditativní notu a zájemce láká na krátké historické zamyšlení a rozjímání nad zbožností našich předků. Program 

proběhne v románské kapli nasvícené pouze svícemi od 20:00 hodin. Připomínat se bude nejen historie tohoto 

posvátného prostoru, ale též dědictví předků, které by nemělo zůstat opomíjeno. Kdo bude chtít, může si s sebou 

přinést vlastní lampion. 

  

Klášter Zlatá Koruna. V nočních hodinách se zájemcům otevře také bývalý cisterciácký klášter Zlatá Koruna, který 

si připravil oblíbenou večerní prohlídku. Nevšední atmosféru setmělého kláštera umocní předčítání z Benediktovy 

řehole, návštěva nově zrekonstruované opatské kaple se zachovanými unikátními nástěnnými malbami či libé tóny 

kostelních varhan ze 17. století. Zvídaví zájemci budou mít navíc možnost vystoupat přímo na kůr a prohlédnout si 

největší jihočeský kostel Nanebevzetí Panny Marie z netradičního pohledu. 

  

 
Kostely zvou k návštěvě i ty, kdo nevěří 
 
Zdroj: jindrichohradecky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://jindrichohradecky.den...i-ty-kdo-neveri-20140522.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 19:32 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. 

 

NOC KOSTELŮ V BENEŠOVĚ 
 
Zdroj: Jiskra 
Datum vydání: 22.5.2014 
Číslo: 21 
Strana: 14 
Autor: PhDr. Libuše Váňová 
Oblast: Regionální časopisy - Středočeský kraj 

  

V letošním roce se již počtvrté uskuteční v Benešově Noc kostelů. V loňském roce se do této akce, jejíž počátky 

tkví v německy hovořících zemích, zapojilo v rámci republiky více než 1.300 kostelů, v nichž pořadatelé připravili 

pro návštěvníky na 8.000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než 450.000 návštěvnických 

vstupů zaznamenaných během večera a noci. 



Také letos, a sice 23. května od 18.00 do 24.00 hodin, budou mít návštěvníci možnost poznávat a obdivovat ve 

stovkách otevřených kostelů a sborů duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze reliktem 

minulosti, ale výrazem živé přítomnosti. Mottem letošní Noci kostelů je biblický citát: "Nechť jsou světla na 

nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou znamení časů, dnů a let." Gn 1,14. Citát nás přenáší na 

počátek dějin světa a člověka k jejich stvoření. Když biblický text hovoří o jednotlivých dnech, v nichž svět vznikal, 

nechává nás pomyslně nahlédnout do Stvořitelovy "dílny" a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali Boží 

úmysly. 

Program letošní benešovské Noci kostelů vznikal ve spolupráci všech křesťanských církví působících v rámci města 

- Církve československé husitské, Církve českobratrské evangelické, Jednoty bratrské a Církve římskokatolické v 

souladu se zásadami ekumenismu. V Benešově se tentokrát sejdeme, jak již bylo výše uvedeno, 23. května v 

kostele sv. Mikuláše Na Karlově. 

V 17.30 začíná program pro děti na farní zahradě. Od 19.00 hodin je připraveno pásmo filmů, svědectví a hudby s 

názvem "Křesťané v Benešově 2014", při němž se představí jednotlivé křesťanské církve. Následují společné díky 

a prosby doprovázené zpěvy z Taizé (při svíčkách), varhanní koncert, prohlídka zvonic, občerstvení na farní 

zahradě. Od 21.15 máte možnost navštívit jednotlivé sbory a církve v Benešově. Na závěr je třeba říci, že Noc 

kostelů je pozváním pro všechny lidi dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krás sakrální architektury a 

výtvarných děl s duchovní tématikou. Je určena nejenom pro věřící, ale především pro ty, kteří hledají, mají zájem 

seznámit se s životem církví v Benešově a poznat, že i křesťané jsou normální lidé, kteří mají své radosti i bolesti, 

které jim víra pomáhá zvládat. Proto i víra v Boha patří do dnešní postmoderní společnosti. Záštitu nad celou akcí 

převzal ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešova. 

  

Foto: Noc kostelů přiláká každoročně velký počet návštěvníků. 

  

Kde prožít noc? Jde to i v kostele 
 
Zdroj: Karlovarský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://karlovarsky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 2 
Autor: bec 
Rubrika: Karlovarsko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

  

Na Karlovarsku můžete vybírat z dvanácti objektů. Většina jich program zahájí v 18 hodin 

  

Karlovarsko – Kostely, kláštery, modlitebny. Ty všechny otevřou dveře už dnes, kdy se koná šestý ročník Noci 

kostelů. Návštěvníci se tak mohou těšit na pestrý program, který pro ně v rámci celostátní akce kostely v regionu 

připravily. Na pořadu budou i netradiční prohlídky míst, do kterých není možné se běžně dostat, nebo si zájemci 

budou moci vyzkoušet třeba hru na varhany. Vloňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1300 objektů. 

Zájem byl mimořádný, o čemž svědčí přes 450 tisíc vstupů zaznamenaných během večera a noci. Na Karlovarsku 

můžete vybírat celkem z dvanácti objektů. Většina jich program zahájí v 18 hodin, končit se bude leckde i po 

půlnoci. 

V Karlových Varech je do Noci kostelů zapojeno několik lokalit. Na "Růžáku" můžou lidé navštívit Modlitebnu 

Apoštolské církve, kde mají připravený bohatý program. Od 18 hodin tu vystoupí křesťanská rocková kapela 



Stripes of Glory a na ni bude navazovat skupina s názvem Navary band. Osmou hodinou večerní začne promítání 

dokumentů a krátkých filmů. 

Do chrámu sv. Maří Magdalény naproti Vřídlu mohou návštěvníci zavítat na prohlídku celého kostela, která bude 

probíhat od 20 hodin, včetně krypty. Program bude zakončený varhanním koncertem. O zahájení Noci kostelů v 

Modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Tuhnicích se postarají dvě vernisáže. Výstava k příležitosti 20. výročí 

založení Adry a výstava fotografií Karla Cudlína Zpráva o Lodži, která je bývalým židovským ghettem. Zkrátka 

nepřijdou ani milovníci poezie. V rámci vernisáže totiž zazní verše českých básníků židovského původu. 

V sousedním Ostrově v kostele sv. Michaela Archanděla na Malém náměstí můžete v rámci programu třeba 

vystoupit na věž kostela. Nejprve za denního světla, poté i ve 21:30 v rámci nočního výstupu. Varhany budou 

slyšet i tady. V půl deváté se rozezní z rukou Jana Breindla. 

V Branišově u Toužimi pojali Noc kostelů komorně, nechystají žádné velké akce. "Tentokrát nezveme žádný sbor. 

Bude to spíše o pohodovém povídání, možná opečeme buřtíky, zahraje se na kytaru," řekl vedoucí infocentra 

Bohuslav Prchal. 

Přiblížit atmosféru kostelů všem zájemcům se ještě budou snažit ve Valči v zámeckém kostele, ve Vysoké Peci v 

kostele Navštívení Panny Marie, v Kyselce v kostele sv. Václava, v Karlových Varech v kostele Nanebevstoupení 

Páně ve Staré Roli, v evangelickém kostele v Nejdku a v Údrči u Bochova v kostele sv. Linharta. 

  

Foto: MEZI kostely, které lze při ojedinělé akci navštívit, jsou i Skoky. 

  

Kostely večer otevřou dveře a nabídnou zajímavé programy 
 
Zdroj: Kladenský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.kladensky.denik.cz 
Číslo: 119 
Strana: 3 
Autor: ROBERT BOŽOVSKÝ MONIKA MACHÁČKOVÁ 
Rubrika: Kladensko 
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj 

  

Kladensko – Osmnáct kostelů a modliteben na Kladensku a Slánsku otevře dnes netradičně večer dveře nejen 

těm, kteří svatostánky pravidelně navštěvují, ale i všem ostatním. Připojily se totiž k akci Noc kostelů, která se 

letos v České republice koná už šestým rokem. Návštěvníci se mohou těšit například na hudební a pěvecká 

vystoupení, historické přednášky, ale třeba i posezení u táboráku. 

Noc kostelů nabízí možnost podívat se do svatostánků v době mimo konání bohoslužeb. Budou zpřístupněny i 

prostory, do nichž se zpravidla jindy nevstupuje, jako jsou třeba sakristie, zvonice, kůr s varhany a podobně. Ve 

všech kostelech nebude chybět doprovodný program. 

  

Kladno 

  

Dnes večer tak bude zpřístupněn nejen chrám Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla v Kladně, ale 

rovněž kostely sv. Mikuláše ve Vrapicích, sv. Jana Křtitele na Dříni, sv. Václava v Rozdělově, kaple sv. Floriána v 

centru města, kostel Českobratrské církve evangelické (ČCE) v ulici Gen. Klapálka nebo Husův sbor Církve 

československé husitské v bývalé kladenské synagoze. 



"Noc kostelů nabízí možnost nezávazného setkání s křesťanstvím. Ve večerní a noční atmosféře mají návštěvníci 

možnost seznámit se s ním prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku. K návštěvě jste srdečně zváni vy, 

vaši přátelé, známí a všichni lidé dobré vůle," řekl kladenský arciděkan Jiří Neliba. V kostele Nanebevzetí Panny 

Marie zazpívají krátce po 19. hodině děti ze ZŠ Maltézských rytířů. O hodinu později chrámový sbor. Naplánovány 

jsou komentované prohlídky kostela a jeho věže. Program ukončí před 22. hodinou violový koncert. 

Od 19 hodin bude přístupna kaple sv. Floriána. Po prohlídce se zde uskuteční přednáška o její historii. 

Už od 18.30 hodin bude možné absolvovat komentovanou prohlídku hřbitova sv. Mikuláše ve Vrapicích, jejíž 

součástí bude barokní hra o sv. Dorotě. Vkostele sv. Mikuláše pak za doprovodu varhan zazpívá místní sbor 

dospělých, vystoupí i děti, připraven je i další hudební program a aktivity pro nejmladší. 

Po 20. hodině vyrazí procesí se světly a lampiony ke kostelu sv. Jiří na Dříni. Zde se návštěvníci mimo jiné opět 

seznámí s jeho historií, poslechnou si vystoupení chrámového sboru nebo flétnového tria. 

V kostele sv. Václava zazpívají od 17.30 hodin děti z Mateřské školy Radost. Po mši pak zazní rozdělovské zvony. 

Připravena je pro návštěvníky autobusová doprava do kostela v Buštěhradu. 

V kostele ČCE si návštěvníci mohou mimo jiné prohlédnout fotografie ze života evangelického sboru nebo si 

koupit výrobek s označením fair trade (kávu, čokoládu a podobně) a podpořit tak princip spravedlivého obchodu a 

férových podmínek pro producenty v chudších částech světa. 

Husův sbor zase nabízí vyprávění o historii kladenské synagogy, modlitby, promítání fotografií a meditace. 

  

Slaný 

  

K Noci kostelů se připojily také slánské kostely sv. Gottharda či Nejsvětější Trojice, kde od 19.30 hodin zazní 

koncert barokní hudby. Po liturgickém výkladu bude následovat meditace. 

Ve slánském Sboru Dr. Karla Farského přichystali od 18.30 hodin Noc kostelů pro děti, v dalším programu jsou 

třeba workshopy husitských písní, zazní také ekologické desatero. 

K Noci kostelů se připojila rovněž modlitebna ECM ve Vepřkově ulici. 

"Tato akce se u nás koná poprvé. Uvidíme, jestli to návštěvníky zaujme a kolik jich hlavně dorazí. Z vlastní 

zkušenosti vím, že se někteří lidé se bojí jít do kostela. Doufáme, že toto bude jiné a veřejnost to zaujme," sdělila 

Jana Daněčková z uvedené modlitebny. 

"Noci kostelů se účastníme, protože nám ve Slaném říkali, ať to zkusíme a netrháme partu. Vo programu máme 

připravený i táborák. Bude to netradiční, s jinou atmosférou," dodala. 

Bohatý program je od 19.30 hodin přichystán také v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně. Recitovat tu budou 

místní děti, vystoupí Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu či ženský sbor Consortium Camerale Slanense, žáci 

ZUŠ ve Slaném a celá řada hudebníků. 

  

Smečno 

  

V kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně se program uskuteční od 20 do 22 hodin. Několikrát tu zazní nejstarší 

varhany ve střední Evropě. Návštěvníci s mohou prohlédnout nejen kostel, ale i kostnici. První polovina večera 

bude patřit vystoupení žáků místní školy, ve druhé bude účinkovat smíšený sbor Chorus Carolinus Kladno. 

  

Buštěhrad 

  



Premiérově se Noc kostelů koná v buštěhradském kostele Povýšení sv. Kříže. Program tu začíná v 18 hodin. 

Vystoupí zde žáci zdejší základní umělecké školy, kronikář města J. Pergl pohovoří o historii zámku. 

Hlavní večerní program bude zahájen ve 20 hodin zapálením svíček za zemřelé. Po zpěvu rozdělovského 

chrámového sboru se návštěvníci dozví zajímavé informace o někdejší majitelce buštěhradského panství Anně 

Františce Toskánské. Po koncertu rozdělovské farní kapely bude program pokračovat až do 22.15 hodin. 

  

Budeč 

  

V rotundě sv. Petra a Pavla na Budči se Noc kostelů letos koná už třetím rokem. Program zde začíná ve 20 hodin. 

"Každý rok se snažíme připravit jiný. Letos ho zahájí koncert učitelů, dále bude pokračovat autorské čtení Dory 

Čechové a historický film Svatý Václav, na jehož úvod jsme pozvali režiséra a historika. Film bude promítán venku 

na fasádu, což bude mít určitě úžasnou atmosféru. Myslím si, že pro veřejnost to bude zážitek. Určitě se sama 

zúčastním, mám podobné akce ráda," prozradila starostka Zákolan Lucie Wittlichová. 

  

Libušín 

  

Hned na dvou místech se Noc kostelů dnes koná v Libušíně. Prvním je kostel sv. Prokopa, jenž bude přístupný od 

17 hodin. O půl hodiny později tu zahrají Křivoklátští hudci, od 19 hodin vystoupí ženský pěvecký sbor Smetana 

Kladno. Poté se uskuteční vyhlášení vítězů soutěže Zapomenuté krásy Libušína. 

Druhým místem je pak kostel sv. Jiří. 

"Návštěvníci tady uvidí historický kostel v lese. Máme připravený speciální program. V devatenáct hodin bude 

slavnostně otevřena Naučná stezka Hradiště Libušín, dále se uskuteční projekce a pouštění nahrávek zvuků 

zvonů, které tu už dnes nejsou. Lidé si také mohou zvonici, která byla opravena před dvěma roky, prohlédnout," 

informovala za organizátory Drahomíra Eiseltová z Českého svazu ochránců přírody a spolku Hradiště Libušín. 

  

Svárov 

  

Poprvé bude nic kostelů hostit kostel sv. Lukáše ve Svárově. 

"Tuto akci, ale znám z dřívějška a jsem rád, že jsme ji zorganizovali i u nás. Je připraven program pro dospělé i 

děti, které uvidí pohádku. Je fajn, že veřejnost najde cestu do kostela, který uvidí tak trochu jinak," prohlásil 

starosta obce Ivan Zetek. 

V programu nechybí koncert chrámové hudby či vystoupení pěveckého sboru ze Svárova. 

   

"Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let." Motto Noci 

kostelů 2014 

  

Foto: NOC KOSTELŮ každý rok přiláká mnoho lidí. 

Foto: Deník/D. Řečínská 
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Kutná Hora – Na jedinou noc v roce se dnes otevřou brány církevních památek nejen v Kutné Hoře, ale i 

nejbližším okolí. Do Noci kostelů se zapojí více než dvacet církevních památek. 

Program bude opravdu různorodý. V chrámu sv. Barbory se tento večer 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. 

V arciděkanském chrámu sv. Jakuba proběhne slavnostní Stříbrná mše svatá. Kostelem sv. Jana Nepomuckého 

bude znít hudba v podání uskupení Cuthna Antiqua, koncertem Pavla Štorka a jeho přátel ožije i kostel Panny 

Marie Na Náměti. 

Při večerním putování budou návštěvníci moci zavítat i do katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v 

Sedlci, kde bude mimo jiné i vystavena Sedlecká monstrance. 

   

Kde dnes proběhne Noc kostelů? 

  

Jakub – kostel sv. Jakuba Čáslav – evangelický kostel Čáslav – kostel sv. Petra a Pavla Horky – kostel sv. Václava 

Křesetice – kostel sv. Markéty Kaňk – kostel sv. Vavřince Malín – kostel sv. Štěpána Sedlec – katedrála 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele Kutná Hora – Modlitebna Apoštolské církve Kutná Hora – evangelický 

kostel Kutná Hora – kaple Božího Těla Kutná Hora – chrám sv. Barbory Kutná Hora – kostel Panny Marie na 

Náměti Kutná Hora – kostel sv. Jakuba Kutná Hora – kostel sv. Jana Nepomuckého Nové Dvory – kostel sv. Anny 

Paběnice – kostel sv. Jakuba Staršího Soběšín  Otryby – kostel sv. Havla Třebonín – kostel sv. Matouše Uhl. 

Janovice – kostel sv. Aloise Uhl. Janovice – kostel sv. Jiljí Uhl. Janovice – sbor CČSH Zruč nad Sázavou – kostel 

Povýšení sv. Kříže 

  

Výběr toho nej z programu Noci kostelů v kraji 
 
Zdroj: Liberecký deník 
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Stovky kostelů či kaplí se dnes večer otevřou veřejnosti. Na severu Čech se v rámci akce Noc kostelů zpřístupní 

kolem 200 objektů 

  

LIBERECKO 

  



Zdislava, kostel sv. Jana Křtitele: V průběhu celého večera Pošta pro nebe … (možnost zapálit svíčku jako 

vzpomínku na blízkého člověka, poděkování, prosbu, odpuštění…), 20.00 h. Zahájení Noci kostelů ve Zdislavě 

20.0520.30 h. Prohlídka kostela, 20.3021.20 h. Vize budoucnosti místního kostela a modlitba za obyvatele obce, 

20.5021.20 h. Koncert sboru Laurentius, 21.30 h. ukončení Noci kostelů ve Zdislavě. Vratislavice nad Nisou, kaple 

Vzkříšení: 16.3017.00 h. Modlitba růžence, 17.0017.45 h. Mše svatá, 17.4522.00 h. výstava v sále, 17.45 22.00 h. 

výstava výtvarných prací žáků Základní školy Vratislavice n. N., 18.0018.45 h. Hudební program (slovem 

doprovází Z. Bémová, varhany – K. Horáková, flétna – J. Zástěrová), 19.0019.45 h. Nové kostely a kaple na jižní 

Moravě, 20.0020.50 h, komentovaná prohlídka kaple (arch. P. Vaněček, V. Vaněk), 21.0021.50 h. Varhanní 

concertino (P. Fišer), 22.00 22.15 h. Závěrečné modlitby. Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným 

modlitbám a za naše město. 16.3022.00 h. po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je 

příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za 

nemocné, za rodiny, atd.), které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích od 

22.00 h. Sál pod kaplí: 18.0021.00 h. Výtvarná dílnička pro děti, 18.0021.00 h. Kavárna pod kaplí, 18.0021.00 h. 

možnost zakoupení výrobků ze včelích produktů. Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice: 16.0022.00 h. 

návštěva kostelní věže, 18.0019.00 h. Duchovní skladby – spirituály, 19.15 19.25 h. Večerníček v kostele (krátký 

biblický loutkový příběh pro děti), 19.3019.50 h. Děti dětem (komentovaná prohlídka kostela pro děti), 20.00-

21.00 h. vyprávění o sv. Martinovi (Bémovi), 21.1522.00 h. Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka), 18.00-

22.00 h. příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za 

nemocné, za rodiny, za zemřelé, atd.). Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích v 22.00 h. 

Rynoltice, kostel sv. Barbory: V průběhu celého večera Pošta pro nebe … (možnost zapálit svíčku jako vzpomínku 

na blízkého člověka, poděkování, prosbu, odpuštění…). 21.30 h. zahájení Noci kostelů v Rynolticích, 21.3022.00 

h. prohlídka kostela, 22.0022.20 h. Vize budoucnosti místního kostela a modlitba za obyvatele obce, 22.2022.50 

h. koncert sboru Laurentius, 23.00 h. ukončení Noci kostelů v Rynolticích. Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže: V 

průběhu celého večera: výstava keramických dílek dětí a dospělých z DDM Větrník, 18.0018.45 h. Mše svatá, 

18.4519.15 h. Hlínečku si hnětem biblickým světem (vernisáž výstavy keramických dílek z DDM Větrník, 19.00-

21.00 h. sochy nejen pod střechou (vstup do otevřené zahrady), 19.3020.30 h. Nechte děti přicházet ke mně... 

(kreativní program pro děti), 20.0020.30 h. Z výšin se ozývá I. (varhanní hudba v podání žáků ZUŠ), 20.3021.00 

h. Slovo má historie I. (prohlídka kostela s historickým výkladem), 21.1522.00 h. Hudba v proměnách času 

(koncert Krokova kvarteta), 22.0022.30 h. Krásné věci do kostela patří (výstava bohoslužebných předmětů + 

překvapení), 22.3023.00 h. Slovo má historie II. (prohlídka kostela s historickým výkladem), 23.1523.45 h. Z 

výšin se ozývá II. (varhanní hudba), 23.4524.00 h. Závěrečná modlitba. Liberec, kostel sv. Antonína Velikého: Po 

celý večer ochutnávka mešních vín. 19.0023.00 h. Liberec z nadhledu (z technických důvodů je letos přístupná 

pouze věž). Liberec, modlitebna ČCE. Liberec, modlitebna sboru Církve bratrské: 17.0021.00 h. tvůrčí workshop s 

angličtinou jako bonus (účast od 12 let, vede rodilá mluvčí z USA), 18.0018.45 h. Chvalte Pána (výběr klavírních 

skladeb v podání Ireny Steblové), 19.0019.45 h. Chvalte Pána (veřejná zkouška pěveckých těles Církve bratrské v 

Liberci), 20.0020.45 h. Koncert folkrockové hudební skupiny Janberi, 21.0021.45 h. Rozhovor tří věží (prohlídka 

modlitebny s výkladem autora projektu). LiberecHanychov, kostel sv. Bonifáce: 17.00 h. zahájení Noci kostelů 

vyzváněním, 17.05 h. Do setmění možnost výstupu na kostelní věž.(budou vydávány časenky) – účastníci obdrží 

certifikát o výstupu, 17.0024.00 h Výklad o historii stavby (mimo dobu koncertů), 19.0020.00 h. koncert 

pěveckého sboru Akcent, 20.3021.00 h. Vzpomínka na položení základního kamene v roce 1915, 21.0022.00 h. 

koncert souboru Aries, 22.30 23.30 h. Varhany královský nástroj, 24.00 h. Zakončení Noci kostelů. Liberec-

Ostašov, kostel sv. Vojtěcha: 18.0024.00 h. výstava ručních prací, 18.0019.00 h. Zničehonic – koncert smíšeného 

sboru, 18.0024.00 h. Doprovodný program (prohlídka s výkladem, meditace, zapálení svíčky …), 21.0022.00 h. 

CANTEMUS – koncert ženského sboru. LiberecPerštýn, Červený kostel: 18.0022.00 h. prohlídky kostela s 

komentářem, vyhlídka na Liberec z ochozu věže, výstava Biblí, audiovizuální prezentace. LiberecRochlice, kostel 

sv. Jana Křtitele: 18.0022.00 h. možnost prohlídky kostela s výkladem o jeho historii, 18.0021.00 h. Chválové 



písně – možnost poslechu kytarových Chválových písní, 18.3021.00 h. Poznej, co je v kostele – seznámení se 

sakrálním prostorem pro děti, 21.00 21.30 h. varhanní koncert. LiberecRuprechtice, kostel sv. Antonína 

Paduánského: V průběhu celého večera možnost rozhovoru s knězem; výstava ornátů a liturgických předmětů. 

18.00 h. pozvání… Mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A, 19.00 h. Posviťme si v domě Božím 

(komentovaná prohlídka kostela), od 19h. výtvarné dílničky pro děti, tvoření a soutěž, 19.30 h. Kde vznikají 

královské tóny varhan? (prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby), Móda pro kněze? (výstava 

ornátů), 20.15 h. Popelka nazaretská (pásmo čtení z díla Václava Renče střídaného se zpěvem Chrámového 

sboru), 21.15 h. Posviťme si v domě Božím II. (opakovaná prohlídka kostela – nebojte, nebude stejná…), 22.00 

h. Tak pojď a Boha chval… (koncert klasické hudby, účinkuje paní Vladimíra Sanvito a její žáci ze základní 

umělecké školy), 23.00 h. Velebí duše moje Pána (ztišení, poděkování, prosby). Křižany, kostel sv. Maxmiliána: 

18.00 h .otevření kostelních bran, 23.00 h. zakončení Noci kostelů. Jítrava, kostel sv. Pankráce: 18.0018.10 h. 

Chrámová vrata se otevřela a …, 18.0023.00 h. možnost zapálit svíčku před oltářem jako vzpomínku na blízkého 

člověka nebo poděkování, prosbu, odpuštění... Jablonné v Podještědí, bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy. 

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy: 16.3017.30 h. Děti dětem (dětská prohlídka baziliky určená dětem a rodičům), 

18.0018.50 h. Mše svatá 19.0020.00 h. koncert pro varhany a fagot, 20.30 h – 21.30 h,. komentované prohlídky 

baziliky (Jaroslav Slabý), 22.30 h. – 23.00 h. žehnání městu a kraji. Ambit dominikánského kláštera: 21.0022.45 

h. Projekce fotografií ze života Štěpána kardinála Trochty. Zimní kaple baziliky: 21.0022.50 h. Oáza ticha. Kaple 

sv. Antonína (Heřmanice): Otevřený kostel 15.0019.00 h. Vyhlídková věž (Jablonné v Podještědí): 19.00 23.00 h 

Jablonné v Podještědí – Česká Ves, Křížový kostel: 17.0018.00 h. Bohoslužba, 18.0019.00 h. koncert pěveckého 

sboru Levamentum. 

  

Chrastava, kostel sv. Vavřince: 17.00 h. Mše svatá, 17.45 h. prohlídka kostela a věže s výkladem, 18.30 h. 

koncert souboru zobcových fléten "Jablonecká píšťalka", 19.15 h. prohlídka kostela a věže s výkladem, 20.00 h. 

koncert souboru zobcových fléten "Jablonecká píšťalka". Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje. Bílá – 

Letařovice, kostel sv. Jakuba Většího: 18.3019.15 h. otevření kostela pro veřejnost (možnost prohlídky s 

výkladem), 19.1519.55 h. Růžencová Madona v Letařovicích, 20.0021.00 h. barokní koncert při svíčkách. Dlouhý 

Most, kostel sv. Vavřince: Po celý večer: Pošta pro nebe (Po celou dobu programu bude možnost zapálit svíčku 

před oltářem jako vzpomínku na blízkého člověka nebo poděkování, prosbu, odpuštění...). 17.4518.00 h. Když 

srdce zvonu začne tlouct, 18.0019.50 h. Staň se zvonařem – výtvarná soutěž pro děti, 18.1518.35 h. Vize 

budoucnosti kostela a modlitba za obyvatele obce, 18.4519.10 h. Pohádkové překvapení, 19.2019.50 h. koncert 

sboru Laurentius, 20.0023.45 h. Autobusová Noc kostelů – ZdislavaRynoltice a zpět (Ukončení Noci kostelů na 

Dlouhém Mostě a autobusem se vydáme na Noc kostelů do kostela sv. Jana Křtitele ve Zdislavě a pak ke svaté 

Barboře v Rynolticích.) Hlavice, kostel sv. Linharta: 23.00 h. Dějiny poutního místa Hlavice, 23.30 h. Církevní rok 

na vsi, 24.00 h. Adorace. Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí P. Marie: 18.00 h. Pohlazení slovem (Noc 

kostelů 2014 zahájí P. V. Umlauf SJ – filosof, teolog, kněz, přednášející na TU v Liberci), 19.00 h. pohlazení 

klasikou (členky orchestru DFXŠ v Liberci a ZUŠ Liberec, Z. Tipková, hoboj; J. Goldsteinová, klavír; M. Kauderová, 

housle), 20.30 h. Pohlazení múzou (Karla Salabová, písničkářka Jindřichovice). V přestávkách je možná prohlídka 

věže (doporučujeme čelovky). Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše: 15.00 h. výstava liturgického oblečení, 

malování s dětmi. Soutěžní kvíz s tématikou kostela o drobné ceny. Prohlídka varhan. 17.00 h. folklorní soubor 

Horačky, 18.00 h. Rozdělávání kadidla, ochutnávka mešního vína, prohlídka varhan. 21.00 h. zakončení. 

  

ČESKOLIPSKO 

  

Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda: 18 h. Vystoupení žáků ZUŠ Stráž pod Ralskem, 1921 h. prohlídka 

kostela, varhan. Fara – výstava liturgických předmětů, možnost duchovního rozhovoru, malování s dětmi, drobné 



pohoštění, 21 h. večerní chvilka hudby, 22 h. Adorace. Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána: 18 h. slavnostní 

zvonění, přivítání, 18.05 h. veselé písničky žáků ze základní školy v Zákupech, 18.45 h. Jeho Veličenstvo císař 

Ferdinand I. Habsburský a jeho choť v Zákupech – přednáška Mgr. Martina Aschen brennera, historika, 19.30h. 

Trio Conzonanza /Souznění/ – hoboj, varhany a zpěv – koncert umělců z východních Čech, 20.30 h. pohled z výše 

– prohlídka kostela s výkladem, individuální prohlídka kostel, 22 h. ukončení akce. Zahrádky, kostel sv. Barbory: 

po celý večer možnost ztišení a meditace, 18 24.00 h. volná prohlídka s možností výkladu historie kostela a 

prohlídka hrobky Kouniců, 18.30 h. počátek dobrodružné cesty za tajemstvím patronů kostelů přes KRÁLOVSKOU 

BAŽANTNICI do HOLAN kostela sv. MAŘÍ MAGDALENY. Cesta plná zajímavých úkolů zakončená táborákem na 

faře v HOLANECH s malou odměnou pro všechny. 19  19.30 h. Recitace básní Jakuba Demla (recituje Jiří Mach). 

Nový Bor, kostel sv. Ducha, 1818.15 h. Zvonění (slavností zahájení paní farářkou Mgr. E. Raymanovou), 18.30-

19.30 h. Houslový koncert (Mgr. J. Herajnová), 20 – 20.45 h, vystoupení pěveckého sboru ČCE, 2122.30 h, 

vystoupení skupiny Křesťanského společenství z České Lípy, 21.3000.00 h. Ochutnávka vín, 22.3000.00 h. 

meditační hudba při svíčkách, 00.00 00.05 h. Zakončení zvonem. Mimoň, kaple Smíření: 18.3019.30 h. Vystoupení 

žáků umělecké školy v Mimoni, 19.3020.15 h. Historie města Mimoně a Křížového Vrchu, 20.1521.30 h. meditační 

hudba při svíčkách, 21.3024.00 h. ochutnávka vín (součástí je povídání o podávaných vínech). Kamenický Šenov, 

kostel Narození sv. Jana Křtitele: 18 22 h. Varhanní koncerty s výkladem, kostel jako galerie (výstava výrobků 

studentů sklářské školy), komentované prohlídky kostela. Brniště, Sborový dům Bratrské jednoty baptistů Oáza: 

Po celý večer Možnost prohlídky sborové budovy a rozhovorů, 17.0018.00 h. program pro děti (hry, kvízy…), 

18.0019.00 h. promítání filmu JEŽÍŠ pro děti 20.0022.00 h. Život po životě (dokument s diskusí). Česká Lípa, Sbor 

Církve adventistů sedmého dne: 18.0022.00 h. komentované prohlídky, prezentace a dokumentární filmy, 

občerstvení a nabídka literatury, hudba a čtení z Bible. Dubnice, kostel Narození Panny Marie: 17.00 h. 

komentovaná prohlídka kostela s výkladem historie, 18.00 h. výstava liturgických předmětů, možnost duchovního 

rozhovoru, 19.00 h. kytarový koncert ZUŠ Mladá Boleslav, 19.45 h. přesun do baziliky sv. Zdislavy v Jablonném v 

Podještědí, ukázka varhan a dalšího inventáře pocházejícího z Dubnice a napojení na program v Jablonném. 

Holany, kostel sv. Maří Magdalské: Po celý večer možnost ztišení a meditace, 18.0024.00 h. volná prohlídka, 

19.0019.40 h. pásmo písní, zpívat budou členové sborů ROMANCE Ústí nad Labem a KVÍTEK Louny (sbormistr 

Petr Řehák), 22.0023.00 h. příchod poutníků z kostela sv. Barbory, vyhodnocení soutěže, táborák na faře. Horní 

Police, kostel Navštívení Panny Marie: 18.00 h. Úvodní slovo, 18.10 h. Z dějin kostela a našich obcí, 18.30 h. 

Varhanní koncert, 19.00 h. Co děláme v kostele? + popis mešních potřeb, 20.00 h. Prohlídka varhan + historie, 

20.30 h. Ze života farnosti + ochutnávka jídel z fary, 21.00 h. Čtení z Bible, 21.30 h. Modlitba za obec a národ, 

22.00 h. Ukončení, 20.0021.00 h. Prohlídka zvonice a oratoře. 

  

SEMILSKO 

  

Všeň, kostel sv. Filipa a Jakuba: 21.00 h. Kulturněspolečenský program. h. letos oslavujeme v Tatobitech 300 let 

od započetí stavby svatostánku zasvěceného svatému Vavřinci, který je patronem knihovníků, archivářů, cukrářů. 

Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie. Semily, kostel Umučení sv. Jana Křtitele: 19.0022.00 h. prohlídky kostela s 

poustevníkem, hudební program Matěj Myslivec (kytara). Semily, kostel sv. Petra a Pavla: 18.0024.00 h. prohlídky 

kostela a věže, v hudebním programu vystoupí Jizeran, Eva a Bohuslav Lédlovi a další. SemilyPodmoklice, sbor dr. 

Karla Farského: 16.0018.00 h .dětský den (program pro děti na zahradě sboru inspirovaný knihou J. Karafiáta 

"Broučci"). 18.0018.05 h. otevření Noci kostelů za zvuku zvonů, 18.05 19.15 h. koncert mezi obrazy Jiřího Salaby, 

19.3019.45 h. slovo vikáře Benjamina Mlýnka, 20.3021.15 h. Modlitba z Taizé – slavnost světla, 21.3022.30 h. 

noční koncert hudební skupiny Fidle, 22.3022.50 h. Ekumenická modlitba, 23.3024.00 h. společná modlitba s 

možností osobních přímluv, 00.00 h. Zakončení Noci kostelů za zvuku zvonů. 

  



JABLONECKO 

  

Tanvald – Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi: 20.00 22.00 h. Vítejte v našem kostele (Využijte 

příležitost k poznání jedinečného. Možnost k prohlídce kostela v atmosféře noci a ztišení. V průběhu večera zazní 

varhanní hudba v podání P. Pavla Ajchlera). Smržovka v Jizerských horách, kostel sv. Archanděla Michaela: 19.50-

20.00 h. Vítání a zahájení (přivítání a dobrá slova, P. Pavel Ajchler) 20.0024.00 h. Varhany (jak mohutně zněli, 

než přišel zničující požár v roce 1967), promluví vojenský kaplan P. Šabaka. Ticho jako v kostele (příležitost k 

prožití jedinečného). Seznámení s historií a současností kostela (možnost prohlídky kostela, sakristie a věže). 

Závěrečná meditace s modlitbou a přímluvami. V průběhu večera zahrají a zazpívají: Martina Staffenová s dcerou 

Marianou a Anežkou Pařízkovou, Petr Kopejska – kytarový recitál, Hans Lau – varhany, P. Pavel Ajchler – 

křesťanské písně. Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského: 18.0023.30 h. po celý večer bude znít živá 

varhanní hudba, 20.3021.30 h. zpěvy a modlitby z Taizé. Jablonec nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže: 18.00-

21.00 h. otevřený kostel – možnost prohlídky. Jablonec nad Nisou, modlitebna Bratrské jednoty baptistů: 18.00 

22.00 h. každou hodinu – obrazová prezentace o BJB a stavbě modlitebny, pásmo s písněmi, prohlídka 

modlitebny, možnost občerstvení, zodpovězení dotazů. Jablonec nad Nisou, modlitebna ochranovského sboru při 

ČCE: Labyrint světa a ráj srdce (soutěžní výprava Labyrintem světa a rájem srdce pro děti i dospělé, dramatické 

ztvárnění části knihy, výstava a povídání o J. A. Komenském, písně jeho doby). Železný Brod, modlitebna 

Ochranovského sboru při ČCE: 18.0024.00 h. Labyrint světa a ráj srdce (stará kniha s aktuálním dosahem, 

výstavka). Železný Brod, kostel sv. Jakuba Staršího. 

  

DĚČÍNSKO 

  

Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže: Po celý večer komentované prohlídky včetně vzácných varhan Rieger op. 315, 

"Staň se malířem fresek", výtvarná dílna, 19 h, Zpívá Děčínský chrámový sbor; 20 21.30 h., Prohlídka varhan 

Riege (opakuje se každou půlhodinu); 22 h. Pěvecká sešlost SaH. Děčín: Zámecká kaple sv. Jiří na zámku Děčín 

Po celý večer prohlídky; "Není kaple jako kaple" (soutěžní program pro malé i velké návštěvníky s výtvarnou a 

pěveckou dílnou), 22.00 h. Duo Gaeilge (keltská hudba). Podmokly: Kostel sv. Františka z Assisi: Po celý večer 

čtení z knihy o sv. Františkovi; komentované prohlídky, hry pro malé návštěvníky, 17.30 h. Bohoslužba; 19 h. 

Program ZUŠ Děčín; 20.30 h. Děčínský chrámový sbor; 21 h. Duo Gaeilge; 21.30 h. Hraje Hana Řánková – 

kytara; 22.30 h. Jílovský komorní sbor. Podmokly: Evangelický kostel: Po celý večer prohlídky, výstava "130. 

výročí vzniku kostela" s programem pro děti; 19.00 h. Varhanní skladby, 20 h. Pořad ZUŠ Děčín. Podmokly: 

Modlitebna Husova sboru: Po celý večer dětské výtvarné dílny se soutěžemi. Děčín, Rozbělesy: Kostel sv. Václava: 

Po celý večer prohlídky s promítáním; "Jak se staví kostel" (program pro děti): Děčín: Chrást: Thunovská kaple 

sv. Jana Nepomuckého: Po celý večer prohlídky; 19 h. Vystoupení pěvecké sešlosti SaH; 20 h. Duo Gaeilge 

(keltská hudba). Děčín, Prostřední Žleb: Kaple Andělů Strážných: Po celý večer prohlídky, cesta bludištěm se 

sladkou odměnou pro děti. Červený vrch: Modlitebna Církve bratrské: Po celý večer program pro děti a rodiny, 

výstava fotografií lidové architektury; Prohlídka modlitebny, výstava o historii a životě sboru Církve bratrské v 

Děčíně. Jílové: Kostel Nejsvětější Trojice: Po celý večer prohlídky liturgických oděvů, program pro děti i dospělé, 

17.30 h. Zpívá dětský pěvecký sbor ze SVČ při ZŠ Jílové; 18 h. Jílovský komorní sbor; 19 h. Koncert vokálního 

souboru Collegium Verbascum; 20 h. Varhanní koncert; 21 h. Biblické čtení; 23 h Zamyšlení při svíčkách. Javory: 

Kostel sv. Prokopa: prohlídky; 18 h. Vystoupení pěvecké sešlosti SaH. Jílové: Sněžník: Kaple Panny Marie: Po celý 

večer prohlídky; Soutěže pro děti a překvapení. Děčín: Kostel sv. Václava a Blažeje: Po celý večer prohlídky a 

dílny pro děti. 18.00 h. Bohoslužba; 19.15 h. Prohlídka varhan Feller; 19.30 h. Prohlídka zvonů a věže; 19.45 h. 

Zpívá Děčínský chrámový sbor; 21.30 h. Jílovský komorní sbor. Bynov: Kostel Panny Marie: Prohlídky; 18 h. 

Koncert – vokální soubor Collegium Verbascum; 19 h. Duo Gaeilge (keltská hudba); 20.30 h Hana Řánková 



(kytara). Děčín, Dolní Žleb: Kostel Nejsvětější Trojice: Po celý večer, Komentované prohlídky; 20 h. Zpívá Jílovský 

komorní sbor. Děčín, Křešice: Obecní kaple:´Po celý večer, Komentované prohlídky (povídání o historii kaple a 

obnově drobných památek v Křešicích). Benešov nad Ploučnicí: Kostel Narození Panny Marie: 17.3022 h. Kostel 

otevřen, 18.30 h. Vystoupení benešovského dětského sboru. Rumburk: Círk. adventistů sedmého dne: 19  19.05 

h. Přivítání, úvodní slovo; 19.0519.25 h. Za obzorem I. (dokument); 19.2519.35 h. Čtení z Bible, 19.3519.45 h. 

Jak a kde pomáhá ADRA; 19.5020.10 h. Za obzorem II.; 20.1020.20 h. Čtení z Bible, 20.2020.30 h. Jak a kde 

pomáhá ADRA; 20.3520.55 h. Za obzorem III., 20.5521.10 h. Ztišení, meditace; 21.1021.30 h. Závěrečné 

posezení. Česká Kamenice: Poutní kaple Narození Panny Marie: 19 23 h. Duchovní slovo, chrámová hudba, 

prohlídka kaple, varhan. Varnsdorf: Modlitebna Apoštolské církve: 1518 h. Pět zastavení – simulace křížové cesty, 

18  18.30 h. Bohoslužba, 19.30 h. Promítání filmu God´s not dead, 22 h. Možný pokec v kavárně. Rumburk: 

Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince: 17 20 h. Loretánská kaple: meditace; 17 20 h. 

Tvoření ve výtvarné dílně, ukázka hry na varhany, 17.1518 h. Kostel sv. Vavřince: Přednáška o historii 

kapucínského kláštera v Rumburku v letech 16831950; 1818.30 h . Kostel sv. Vavřince: Od ambonu po 

zpovědnici, prohlídka 19 19.30 h. ; 18.3019 h. Loretánské kaple: Seznámení s uměleckou výzdobou vnějšího 

pláště 19.3020 h., areál je přístupný přes Loretu Rumburk. Malá Veleň, Jedlka: Kostel sv. Anny: 18 23 h. Výstava 

o historii obce, prohlídky, 19 19.30 h. Varhanní koncert (A. Kavanová); 20 20.30 h. Varhanní koncert. Srbská 

Kamenice: Kostel sv. Václava: 18 24 h. Kostel otevřen k prohlídce, výklad o historii. Růžová: Kostel sv. Petra a 

Pavla: 18 22 h. prohlídka. Dolní Poustevna: Kostel Archanděla Michaela: 18 18.30 h. Mše svatá; 18.4519 h. Kostel 

není obyčejná stavba; 19 19.15 h. Zpívající Berušky; 19.1519.30 h. Desatero (vystoupení dětí ZŠ a PrŠ G. 

Pelechové); 19.3020 h. Pohádkové muzicírování; 20 20.15 h. Drak (vystoupení dramatického kroužku); 20.15 

20.20 h. Otče náš! (z cyklu Cesta k sobě – modlitba); 20.2020.35 h. Hudební vystoupení; 20.3520.40 h. Slzy ženy 

(zamyšlení…). Mikulášovice: Kostel sv. Mikuláše: 18 18.30 h. Otevření, prohlídka; 1919.30 h. vystoupení dětí ZUŠ; 

2121.30 h. Koncert; 2222.30 h. prohlídka, 23.24 h. prohlídky věže, 00.00 h. Ukončení. Děčín, Nebočady: Kaple 

Nejsvětější Trojice: po celý večer prohlídky. Ludvíkovice: Obecní kaple: Po celý večer výstava o obnovení 

ludvíkovické kapličky; 18 h. Zvonění, 18.15 h. Vystoupení sboru ZŠ Ludvíkovice; 20.30 h. Vystoupení pěvecké 

sešlosti SaH. Jiřetín pod Jedlovou: Kostel Nejsvětější Trojice, Rumburk: Evangelický kostel: 18 19 h. "Už jste 

někdy stavěli pyramidu?" aneb: na poušti s Božím lidem; 19 20 h. Prohlídka kostela s průvodcem. 
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Tučně jsou znázorněny kostely, které budou otevřeny. U některých nebyl dosud publikován program. Aktuální 

údaje najdete na www.nockostelu.cz 

  

Bohušovice nad Ohří, kostel sv. Prokopa a sv. Mikuláše Dlažkovice, kostel sv. Václava 17:55 – 18:00 Setkání 

příchozích před kostelem 18:00 – 18:05 Hlas zvonů 18:10 – 18:20 Úvodní slovo v kostele – účel setkání, historie 

akce 

18:25 – 19:00 Dětský sbor Granátek Třebívlice 19:00 – 19:05 Hlas zvonů 19:10 – 20:00 O kostele – historie, 

současnost a budoucnost s velkoplošnou projekcí 20:00 – 20:05 Hlas zvonů 20:10 – 20:35 Třebívlický smíšený 

pěvecký sbor 



20:35 – 21:00 Přivítání tmy – zapalování svíček, chvíle ztišení 21:00 – 21:05 Hlas zvonů 21:10 – 22:00 Ukázka 

slavnostních oděvů církevních hodnostářů a obřadních 

předmětů 22:00 – 22:05 Hlas zvonů 22:15 – 23:00 Čtení z farních kronik s velkoplošnou projekcí 

23:00 – 23:05 Hlas zvonů na rozloučenou 

Doksany, kostel Narození Panny Marie, klášter Chotiněves, evangelický kostel18:00 – 19:00 Hon na kostelní myš 

– Hra pro děti. 

19:00 – 19:45 Dokud se zpívá. Zpívání pro děti ze zpěvníku Svítá. 

19:45 – 19:50 Rozezvučte zvon. Zvonění pro děti. 

19:50 – 20:00 Slovo na úvod 

Oficiální zahájení Noci kostelů, seznámení s biblickýmveršem Noci kostelů, modlitba. 

20:00 – 21:00 Film 21:00 – 22:00 Zpívání a čtení duchovních textů, zpívání a čtení na dobrou noc. 

22:00 – 22:00 Závěrečná modlitba a závěrečné zvonění 

KřešiceZahořany, kostel Nejsvětější Trojice 

18:00 – 23:00 Po 60 letech kostel otevřen k nahlédnutí 

Dveře kostela budou otevřeny k nahlédnutí dovnitř, na bohatou freskovou a štukovou výzdobu. Z bezpečnostních 

důvodů nebude možný vstup do kostela 

18:00 – 19:00 Dobrodružná stezka Jana de la Crone 

Zábavý a naučný program pro děti v okolí kostela. 

19:00 – 19:30 Slavnostní zahájení, hudební a dramatické vystoupení 

Oficiální zahájení a úvodní slovo pana faráře. Koncert pěveckého sboru Sluníčko z MŠ Křešice. Pohádkové 

vystoupení dramatického kroužku ZŠ Křešice. 

19:30 – 20:00 Tvořivé dílničky 20:00 – 21:00 Koncert skupiny Křešičanka – Pustajka Vystoupení hudební skupiny 

obyvatel domova Na Pustaji. Liběšice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

18:00 – 18:30 – Májová pobožnost k Panně Marii 

18:30 – 19:30 – Vystoupení dětí Základní školy v Liběšicích a ukázka varhanní hudby19:30 – 20:00 – Naši svatí 

Krátké povídání o svatých, jejichž obrazy visí v kostele – např. sv. Hubert, sv. Jiljí, sv. Alois, sv. Antonín, sv. Josef, 

sv. Barbora, sv. Ceciliea další. 

20:00 – 20:30 – Prohlídka kostela 

Prohlídka kostela, možnost zeptat se na vše, co vás zajímá o našem kostele. 

Libochovany, kostel Narození Panny Marie 

Libochovice, kostel Všech svatých 18:00 – 18:45 Mše svatá Mše svatá v kostele Všech svatých bude obětována za 

občany města Libochovice 

19:00 – 20:15 Koncert smíšeného pěveckého sboru Melodie, dětského sboru Hanžburáček a hostů 

20:30 – 23:00 Prohlídka kostela Všech svatých, příležitost k meditaci, rozhovoru s knězem, slavení svátosti 

smíření... Libochovice, Sbor Dr. Karla Farského 

17:00 – 17:30 úvodní slovo o NO CČSH v Libochovicích 17:30 – 19:30 výstava malíře I. Soukupa: "malby s 

biblickou inspiraci" 

LitoměřicePředměstí, kostel sv. Vojtěcha 

18:00 – 18:30 Volná prohlídka s komentářem 

19:00 – 19:45 Díla hudby klasické s doprovodem varhan – vystoupení žáků litoměřické ZUŠ 

20:00 – 21:00 Páni kluci – komorní pěvecký soubor 



21:30 – 22:00 Biblické čtení 22:00 – 23:00 Volná prohlídka 23:00 – 23:00 Uzavření kostela 

Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele 18:00 – 22:00 Volná prohlídka Litoměřice, kaple sv. Štěpána, hospic sv. 

Štěpána 

16:00 – 19:00 Žertovné soutěžení pro děti větší i menší 16:00 – 19:00 Iluminátorská dílna pro děti 

16:00 – 23:00 Stopy světla, stopy lásky 

18:00 – 19:00 Kouzelná flinta 

22:40 – 23:00 Slavnost odevzdání Litoměřice, katedrála sv. Štěpána 18:00 – 18:15 Otevření katedrály 

18:15 – 19:00 Prostor pro ztišení a meditaci 

19:00 – 19:15 Varhanní improvizace 

19:15 – 20:00 Prostor pro ztišení a meditaci 

20:00 – 20:15 Varhanní improvizace 

20:15 – 21:00 Prostor pro ztišení a meditaci 

21:00 – 21:15 Varhanní improvizace 

21:15 – 22:00 Uměleckohistorická přednáška o historii katedrály a Dómského pahorku. 22:00 – 22:55 Prohlídka 

varhan. Případnízájemcisina varhanymohou zahrát. 

22:55 – 23:00 Uzavření katedrály 

Litoměřice, kostel sv. Jakuba, klášter 18:00 – 22:00 Volná prohlídka 19:00 – 20:00 Varhanní hudba 

Litoměřice, kostel sv. Ludmily, klášter 

18:00 – 18:30 Zahájení – úvodní slovo a historickonaučný exkurz o původně kapucínském kostele Sv. Ludmily a 

klášteru 18:00 – 21:00 Nabídka výtvarné aktivity – dílnička pro děti na téma Zvony a zvonky 

18:00 – 20:00 Prohlídka nádvoří kláštera 18:30 – 19:00 Hudba varhan19:00 – 19:30 Písní k srdcím Vašim. Zpěv 

Bábinek z Domu s pečovatelskou službouUtrati 19:30 – 19:30 Náhled do výtvarné dílničky Zvony a Zvonky 

19:30 – 20:00 Litoměřická schola – hudba mladých. 

20:00 – 20:30 Poklady v knihách. Čtené pásmo klubu LiPen 

20:30 – 21:00 Biblické příběhy. Vystoupení divadelního souboru LiDi 

21:00 – 22:00 Pokojná hodinka při svitu svící 

22:00 – 22:30 Biblické příběhy. Vystoupení divadelního souboru LiDi 

22:30 – 23:00 Závěr, uzavření kostela Litoměřice, kostel sv. Václava Litoměřice, kostel Všech svatých 14:00 – 

18:00 Otevřený kostel 

18:00 – 19:00 Zahájení – Mše svatá s hudbou Litoměřické scholy 

19:00 – 19:30 Pozvánka do našeho života. Prezentace diecéze, farnosti a aktivit ve farnosti 

20:00 – 20:45 Varhany předmětem Vašeho zájmu. Varhanní hudba (ZUŠ Litoměřice) a prohlídka varhan 

21:00 – 22:00 Koncert sborů Puellae Cantantes a Syrinx 22:00 – 22:20 Duchovní hudba – Bell canto pod vedením 

prof. J. Jíši 

22:20 – 22:50 Jít s Ježíšem – modlitba i příběh. Modlitba křížové cesty v podání Skautů a mladých farnosti 

23:00 – 23:45 Vystoupení vokálního uskupení Appendix23:45 – 24:00 Závěrečná modlitba s požehnáním 

08:00 – 13:30 Den kostelů – program pro žáky ZŠ – pro objednané třídy 

Prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby pro žáky ZŠ. Začátky prohlídek 

odpovídají začátku vyučovací hodiny. Kontaktní osoba pro tuto aktivitu je paní Zdeňka Špringlová, email.: 

zdenkaterezie@gmail.com 

Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie 



20:00 – 22:00 Komentovaná prohlídka dr. Lubomíra Turčan 

16:00 – 18:00 Programpro děti 

18:30 – 18:45 Modlitební chvilka 

19:00 – 19:55 Čtení z díla Mistra Jana 

21:30 – 21:55 Modlitební chvilka Lovosice, kostel sv. Václava 17:20 – 17:25 Vyzvánění zvonů 

17:30 – 17:45 Divadlo, vystoupení dětí ze zařízení Amicus 

18:00 – 18:30 Koncert – sbor Školáček (ZŠ Všehrdova) 

18:30 – 19:00 Koncert – sbor Koťata (ZŠ Sady pionýrů) 

19:30 – 20:15 Koncert – sbor Bell canto 

20:30 – 21:00 Komentovaná prohlídka kostela 

21:00 – 21:45 Varhaní hudba – M. M. Kaiser 

22:00 – 22:45 Sólisté – hudba a zpěv – P. Kacianová, M. Stará, L. Tesaříková, M. Warneke, J. Kudrman, J. Stýblo, 

K. Tesařík, 

22:45 – 23:00 Modlitba při svíčkách Lovosice, Mírový kostel CČSH 17:00 – 18:00 Koncert sopranistky Dany 

Krausové za doprovodu Iriny Smoljarové 

18:00 – 18:05 Zvonění na kostelní zvon 

18:30 – 19:30 Koncert country skupiny Sebranci 

21:00 – 22:00 Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia In flagranti 

Lovosice, modlitebna Bratrské jednoty baptistů 

8:00 – 22:00 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích zve prohlédnout si prostory modlitebny a zakusit něco z 

pravidelných aktivit společenství. Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice 17:30 – 17:35 Uvítání 17:35 – 18:00 

Adorace NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI s Májovou Pobožností 

18:00 – 18:30 Otázky na pana faráře – prohlídka kostela18:00 – 21:00 Vyhlídka z kostelní věže 

19:00 – 19:30 Koncert žesťového kvintetuSEVERKA 

19:30 – 20:00 Historie kostela Martin Brůža 

20:00 – 20:30 Zpěvy z TAIZÉ. Pěvecký sbor IN FLAGRANTI pod vedením Pavly Linkové 

20:30 – 21:00 KONCERT KŘESŤANSKÝCHPÍSNÍ 

21:00 – 21:30 Ticho jako v kostele, ztišení při svíčkách 

21:30 – 21:45 Ukončení – poděkování v modlitbě Třebušín, kostel sv. Mikuláše 18:00 – 23:00 hodin 1. Vyzvánění 

zvonu (18:00 hodin) 

2. Možnost prohlídky oratoří, kůru, varhan a věže 3. Informace o historii kostela4. Od 20:00 hodin varhanní 

koncert 

5. Možnost ztišení, zamyšlení a případně soukromá modlitba se zapálením svíce 

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše, hřbitov 

18:00 – 18:10 Zahájení, zvon 

18:10 – 18:30 Vystoupení dětí z mateřské školy Velké Žernoseky a povídání s farářem18:30 – 19:00 Prohlídka 

kostela rodičů s dětmi a varhany (Majka Brůnová) 

19:00 – 20:00 Vystoupení dětí ZŠ Žalhostice – Vinohrádek, varhanní koncert 20:00 – 21:00 Přednáška, 

zajímavosti o kostele sv. Mikuláše výklad o inventáří kostela, výstavka liturgickýchoděvů, zapálení svíček za své 

nejbližší. 

21:00 – 22:00 Varhanní koncert, vzpomínky a meditace 22:00 – 22:15 Rozloučenía ukončení akce 



Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla 

17:00 – 17:05 Otevření kostela – Hlas žitenického zvonu. 

17:05 – 18:00 Varhanní mix Michaely Fišerové a žáků ZUŠ na unikátní varhany Heinricha Schiffnera z roku 1908 

zazní skladby Jaromíra Weinbergera, Césara Francka, Johanna Pachelbela a jiné…… Za doprovodu Jitky Neužilové 

zahrají žáci ZUŠ Litoměřice skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, J. C. Fischera, G. B. Bononcin 

18:05 – 19:00 Varhanní koncert Jiřího Ospalíka – Hudba starých mistrů 

19:00 – 19:45 Přednáška Mgr. Daniely Brokešové o historii kostela sv. Petra a Pavla a obce Žitenice 

20:00 – 20:30 Prohlídka kostela s výkladem 

22:00 – 22:00 Uzavření kostela 

  

Foto: PO 60 LETECH bude otevřen k nahlédnutí také kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech. 

Foto: Deník/K. Pech 

  
Noc kostelů ožije i na Podřipsku 
 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.litomericky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 9 
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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. 

  

Páteční noc patří kostelům: ve Zlíně ukáží věž, ve Štípě kryptu 
 
Zdroj: mfdnes.cz - Zlínský kraj 
Datum 
vydání: 

22.5.2014 

Odkaz: http://zlin.idnes.cz/noc-
kos...zpravy_ras#utm_source=rss&;utm_medium=feed&utm_campaign=zlin&utm_content=main 

Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

května 2014 15:58 Až do pozdních nočních hodin zůstanou v pátek otevřeny kostely ve Zlínském kraji. Při šestém 

ročníku mezinárodního festivalu Noc kostelů se lidé podívají do běžně nepřístupných prostor sakrálních památek, 

jichž se do projektu v regionu zapojilo zhruba osmdesát. 



Kostely se dnes otvírají. Zazní v nich varhany, housle i hlasy 
 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 23.5.2014 
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Číslo: 119 
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HRADEC KRÁLOVÉ - Noc kostelů v hradecké diecézi dnes nabídne komentované prohlídky, varhanní koncerty, 

divadlo, filmy i program pro děti. K tradiční akci se hlásí dvě stě chrámů Páně, z nich tři čtvrtiny katolických. 

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. "Krátce před 20. hodinou začne přednáška dirigenta chrámového sboru 

Josefa Zadiny, jak zvony katedrály ovlivnily skladatele duchovní hudby. V 21 hodin promluví architekt Jan Falta o 

gotickém pastoforiu katedrály, pak zazní chrámová hudba," říká biskupský sekretář Petr Suchomel. Chybět 

nebude ani výstava liturgických předmětů a oděvů či prohlídka s výkladem. Na Novém Hradci v kostele sv. Jana 

Křtitele se lze zaposlouchat do houslových meditací a varhanního koncertu. Koncert Českého chlapeckého sboru a 

komentovaná prohlídka čeká v kostele sv. Anny v Kuklenách. V Třebechovicích pod Orebem zazpívá Schola 

mládeže farnosti sv. Ondřeje a zahraje Kouband. Program pro děti připravili v Jičíně v kostele sv. Ignáce od 18 do 

20 hodin. "V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pacce pořádají výstavu liturgických předmětů. 

Po 19. hodině bude možný výstup do věže ke zvonům s pohledem na klenby," popisuje Suchomel. 

Netradiční prohlídku interiéru kostela vleže můžete zažít v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. 

Více na www.nockostelu. cz 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - Hradecký kraj 

  
Noc kostelů může být tajemná, dobrodružná i plná umění 
 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
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Hudbou a duchovním rozjímáním mohou lidé v kraji i letos prožít tradiční Noc kostelů. Ve stovkách otevřených 

chrámů je dnes až do večerních hodin čeká dobrodružství, tajemství i umění křesťanství. 

  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Dostat se tam, kde běžně není v nočních hodinách možné, nabízí akce Noc kostelů, 

která probíhá nejen v Moravskoslezském kraji. Návštěvníky čekají kromě modliteb i koncerty, komentované 

prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Účastníci nahlédnou do sakristií či klášterních zahrad, zabrnkají 

si na varhany, vyšlapou desítky schodů na věže a sestoupí do šera starobylých krypt. Organizátoři neopomněli ani 

liturgii. 



"Letos je přihlášených přes 140 kostelů a modliteben po celé Diecézi ostravsko-opavské. Z toho je na 20 nově 

zapojených," uvedla Ludmila Stuchlá, která má na biskupství akci na starosti. 

"Kopřivnický kostel sv. Bartoloměje se kromě prohlídky kostela, kůru a věže letos zaměří i na varhany. Zazní 

krátká přednáška o tom, jak vznikal církevní majetek v Kopřivnici a budeme sloužit mši za město," uvedl farář Jiří 

Ramík. 

  

Noc v kostelech se dá zvládnout i na kolech 

  

Netradiční akci připravili v Pusté Polomi – cyklojízdu po kaplích, sraz je od 17.00 před farním kostelem. "Protože 

náš kraj je krásný, napadla mě cyklojízda Noci kostelů. Projeli jsme s rodinou trasu, změřili čas a navrhli ji. Mělo 

to pozitivní ohlas a k účasti jsme přizvali i Víťu Dostála z Hlubočce, který na kole objel celý svět," uvedla 

organizátorka Marta Pískovská. "Noc kostelů je pozvání všech lidí dobré vůle ke společnému setkání. V naší 

farnosti máme krásné kaple v Kyjovicích, Hlubočci, Podvihově a Budišovicích, kde však mimo bohoslužby není 

možno nahlédnout." 

Letos se k projektu poprvé připojí kostel Slezské evangelické církve v Třinci. "V šest odpoledne zazní v kostele 

varhanní koncert, hlavní program – sestavený z hudby a střípků o kostele – začne v osm večer. Půl hodiny před 

půlnocí se přítomní ponoří do modliteb," vyjmenovala program mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová. 

Na Karvinsku mohou lidé v pátek 23. května navštívit více než dvě desítky míst. Ve farnostech už se na 

návštěvníky těší a nechají je nahlédnout i do krytých zákoutí dění v církvi. "V tom vidím přínos této akce. Jde o to 

otevřít dveře lidem a ukázat, jak tady tak nějak celoročně fungujeme," uvedl kněz rychvaldské farnosti Petr 

Smolek. 

V Rychvaldu bude otevřený kůr i věž kostela sv. Anny, zájemce čeká výklad a také mše svatá, večerní modlitba 

chvály či malý úvod do četby bible. 

Podobný program nabídnou další kostely. Například českotěšínská farnost připravuje i bohatou kulturní nadílku, a 

dokonce i Běh Noci kostelů. 

I farníci z nedávno opraveného kostela sv. Jiří v Dobré na FrýdeckoMístecku vyhlížejí Noc kostelů: začnou ji v 

17.30, to se ve věži rozezní zvony a farář Bohumil Vícha zahájí mši svatou. 

"Všichni budou moci navštívit věž, kůr, sakristii i kapli. Díky skvělému doberskému kronikáři Rostislavu 

Vojkovskému se příchozí dozvědí zajímavosti z historie kostela i obce," prozradil Vícha. 

Ve 22.30 zazpívá soubor Schola. Po celou noc bude v bočních kaplích výstava liturgických potřeb a předmětů. 

"Na Noci kostelů jsem byla v Dobré poprvé loni a byla jsem nadšená. Když jsme stoupali po dřevěných schodech 

do věže, bylo to sice někdy nebezpečné, ale pohled stál za to. Farníci připravili pohoštění, takže to byl úžasně 

strávený večer," vzpomněla Jana Nováková z Dobré. 

  

V Krnově se lidé do kostelů večer vydají už potřetí 

  

Do Krnova se Noc kostelů podívá už potřetí. Láká na ni evangelický kostel na Husově náměstí od 17.30 do 21.30, 

kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně od 18.00 do 22.00 a také chrám sv. Benedikta v Kostelci od 18.00 

do 22.00. 

"V evangelickém kostele vystoupí pěvecký sbor Křížkovský z Opavy (17.30), který byl založen v roce 1887 a je 

nejstarší v republice. Zajímavá bude výstava fotografií Martina Kučery. Na Cvilíně vystoupí ve 20.00 komorního 

orchestr Sordino z Prahy," vyjmenoval za pořadatele Radovan Rosický, jáhen Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické. I letos akci doprovodí vydání poutnických pasů. "Účastníci se mohou těšit na loni úspěšné 



sběratelské kartičky. Jde o soubor kartiček s fotografií kostela a základními informacemi. Ty je možné získávat i 

po Noci kostelů. Kdo jich získá minimálně sedm, dostane k nim sběratelské album," uvedla Ludmila Stuchlá. 

Do Noci kostelů se přihlásila i památka kraje: kostel sv. Kateřiny ve Štramberku-Támovicích, který získal cenu 

Památka roku 2013. 

Zapojily se kostely a modlitebny v Českém a Polském Těšíně. "Loni poprvé se tam uskutečnil Běh Noci kostelů a 

zástupci šesti křesťanských církví z Českého i Polského Těšína běželi trasu propojující všechny otevřené kostely. 

Letos se ke skupině běžců může připojit kdokoliv, kdo se u církví zaregistruje," řekla Ludmila Stuchlá. 

Kaple sv. Andělů Strážných v OstravěPustkovci zase nabízí výstavu ručně malovaných ikon. V OstravěPorubě se 

uskuteční světelný průvod do meditační zahrady a v ostravské modlitebně Církve bratrské je Labyrint – netradiční 

cesta s interaktivními zastaveními pro osobní ztišení. 

V Opavě se k Noci kostelů připojí Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lidické 2. "Otevřeno bude od 19 

do 23 hodin. V 19.00 je koncert Ať zní dál Gloria písničkáře Jana Dospivy, ve 20.30 divadlo Cestou na Golgotu," 

uvedl farář Jan Lukáš. 

Nad letošní Nocí kostelů převzali záštitu hejtman kraje i ostravský primátor. "Je dobře, že lidé mohou poznat 

kostely a historické památky trošku jinak, než jsou zvyklí, a seznámit se s tím, co ovlivnilo život jejich předků," 

řekl hejtman Miroslav Novák. 

Moravskoslezský kraj letos rozdělí pět milionů na obnovu kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí. Bylo podpořeno pět projektů římskokatolických farností ve výši téměř 1,2 milionu korun. 

  

Ostrava Katedrála Božského Spasitele 17.00–17.50 mše svatá 17.50–18.00 zvonění 18.00–18.15 modlitba za 

město Ostravu, biskup František Václav Lobkowicz 18.30–19.00 evangelium – vystoupení dětí 19.00–20.00 

komentovaná prohlídka katedrály 20.00–20.30 varhan. recitál 20.45–21.15 Charita Ostrava – Dotyk naděje 

21.45–22.15 varhanní recitál 22.15–23.15 komentovaná prohlídka katedrály Dále také program pro děti, výstava 

– sedm svátostí, výstava liturgických předmětů a rouch, možnost výstupu na kůr 

  

Nový Jičín Sborový dům Českobr. církve 17.00–17.30 flétnový koncert žáků ZUŠ Nový Jičín 18.00–18.30 koncert 

citerového tria 19.30–20.30 Adam a Eva, literárně-hudební pásmo na motivy básně K. Šiktance Dále také výstava 

fotografií, program pro děti, prohlídka, promítání filmů k Bibli kralické, patnáct minut v kůži slepce aneb Když 

člověk ztratí zrak – prezentace činnosti SONS 

  

Bohumín Kostel Narození Panny Marie 16.00–18.00 program pro děti, ze života českých světců 18.00–18.45 

dětská mše 19.05–19.30 vystoupení scholy 19.30–20.00 představení historie kostela 20.30–22.00 modlitba a 

zpěvy z Taizé 

  

Opava Kostel sv. Ducha 21.00–21.30 biblické zpěvy Schola 21.30–22.00 biblické tance Společenství žen 22.00–

22.30 exkurze a prezentace varhan 22.30–23.00 komentovaná prohlídka kostela 23.00–23.30 exkurze a 

prezentace varhan Dále také prohlídka pastoračních prostor farnosti, liturgické knihy, nádoby a roucha, knihovna 

křesťanské literatury 

  

Český Těšín Kostel Slezské církve evangelické 18.30–19.15 hlavní program -mládežnický a smíšený pěvecký sbor. 

Krátká vystoupení pěveckých sborů, životní příběh, zajímavosti o kostele, slovo pastora. 19.30–20.00 mladí 

varhaníci 20.00–21.00 čas společného zpěvu s moderním doprovodem. Dále také výstava ve věži: Poselství 

starých zpěvníků, not a nástrojů. Prohlídka kostela, výstup do věže s vyhlídkou na město. 



  

Frýdek-Místek Bazilika Navštívení Panny Marie 18.00–18.30 mše svatá 18.30–22.00 program pro děti, kreativní 

dílna 18.30–24.00 možnost zapálení svíčky s přímluvou 19.00–20.00 duchovní hudba z kostelního kůru 20.00–23. 

00 prohlídka kůru a varhan 20.30–21.00 varhanní preludium 21.00–22.00 komentovaná prohlídka baziliky 22.00–

22.30 varhanní prel. 23.00–24.00 zpěvy z Taizé Dále také Otevření krypty pod bazilikou 

  

Foto: Večerní kostel Akce Noc kostelů nabídne v Moravskoslezském kraji návštěvu duchovních míst v době, kdy se 

zde běžně nedá dostat. A nabídne také bohatý kulturní program. 

Ilustrační foto: Archiv MAFRA 

  

O autorovi: Dalibor Maňas, s přispěním okresních redaktorů 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj 

  
Noc kostelů otevře kaple, věže i nepřístupné krypty 
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109 kostelů a modliteben v kraji otevře dnes své brány, lidé si je mohou užít v noční atmosféře. Na prohlídku 

můžete vyrazit i do objektů, které jsou běžně pod zámkem. 

  

OLOMOUCKÝ KRAJ - Brány kostelů a modliteben, ale také běžně nepřístupné kláštery, krypty, věže či kůry a navíc 

v noční atmosféře a s bohatým doprovodným programem se lidem otevřou již dnes při Noci kostelů. 

V Olomouckém kraji se do Noci kostelů letos zapojí na 109 kostelů osmi církví, v celé olomoucké arcidiecézi jich 

pak bude 213, což je o 16 památek více než v loňském roce. Jen v samotné Olomouci se "noční poutníci" mohou 

vydat po 25 zastávkách, podívají se i do kaplí, které nebývají běžně přístupné. 

"Jedná se například o kapli svatého Jeronýma v budově radnice či kapli Božího těla na Konviktu. Sporadicky bývá 

otevřena i biskupská kaple v Arcibiskupském paláci a v pátek lze navštívit také školní kapli na církevním 

gymnáziu," vyzdvihl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. 

Řada památek si pro návštěvníky na dnešek připravila i něco navíc. Zavítat bezplatně můžete například do míst, 

kde se psaly dějiny Olomouce – do areálu národní kulturní památky Přemyslovský hrad, jehož součástí se stal 

románský palác moravských biskupů. Při příležitosti Noci kostelů si zájemci mohou projít celou prohlídkovou trasu 

Arcidiecézního muzea. 

"Její součástí je například Kočárovna s honosným kočárem biskupa Troyera, Klenotnice, které vévodí Monstrance 

Zlaté slunce Moravy zdobená 1 480 diamanty a 18 smaragdy, expozice unikátních gotických Madon se slavnou 

Madonou ze Šternberka nebo dva sály Obrazárny s reprezentativními příklady výsledků sběratelského zájmu 

olomouckých biskupů a arcibiskupů," vyjmenoval některá lákadla ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup. 



Zdarma lidé zhlédnou i aktuální výstavu Tajemství skrytá pod zemí o archeologických vykopávkách na 

olomouckém Dolním náměstí a Hlavním náměstí v Krakově. 

V sousední katedrále svatého Václava začíná program již v 16 hodin a na své si přijdou i menší děti, na programu 

je i několik koncertů. Podívat se zájemci mohou i do chrámu svatého Michala, prohlídky se konají v 18, 20 a 22 

hodin. 

"V mezičase je možné zhlédnout bohoslužebné předměty nebo se zaposlouchat do varhanního koncertu, který 

začne v 21.00," dodal Gračka. Lidé o Noci kostelů nejsou podle něj odkázáni jen na centrum Olomouce. "Vydat se 

mohou i do dalších městských částí, do Hejčína, na Novou ulici nebo Svatý Kopeček, k dispozici je jim rovněž řada 

nekatolických kostelů a modliteben," upozornil Gračka. Na Prostějovsku se do akce zapojí na dvě desítky kostelů a 

kaplí ve dvanácti městech, na Přerovsku jich bude 18. Například v přerovském kostele svatého Vavřince se lidé 

mohou těšit na komentovanou mši, hudební vystoupení či střípky z historie kostela. Šestadvacet památek se 

otevře v 18 městech a obcích na Šumpersku. 

"Program v šumperském kostele sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí 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. Nebude chybět čtení Bible při svíčkách od 20.30," popsal Gračka. 

Mimo centrum Olomouce se lidé mohou vydat i do městských částí – do Hejčína, na Novou ulici nebo Svatý 

Kopeček. 

  

Mutace - Mladá fronta DNES - Olomoucký kraj 
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KARLOVARSKÝ KRAJ Až zítra zapadne slunce, zůstanou v řadě kostelů, modliteben a kaplí dveře otevřené. Na 

pátek totiž připadá akce Noc kostelů 2014, do které se po šesti letech konání zapojil rekordní počet svatostánků v 

kraji. Zatímco loni jich nebylo ani třicet, letos jich je jedenačtyřicet. A kromě prohlídek nabídnou také koncerty, 

divadla, přednášky nebo promítání filmů. 

Jednou z památek, která se k akci připojila, je kostel sv. Petra a Pavla v Krajkové na Sokolovsku. Poprvé se lidem 

na Noc kostelů otevřel loni a skončilo to úspěchem. "Přišlo zhruba sto lidí, což bylo velmi potěšující," zhodnotila 

organizátorka Alexandra Pokorná. Letošním lákadlem noci bude stejně jako loni prohlídka věže a hodinového 

stroje. Nyní je ovšem opravený, což zařídila obec. Nově se však návštěvníkům ukáže oratoř kostela, v níž 

sedávala lidmi oblíbená baronka Kopalová, což byla poslední majitelka Hartenberského panství. Kostel v Krajkové 

bude také jednou ze zastávek "Wintonova dítěte" Tomáše Graumanna, který v něm chystá přednášku. 

"Loni na noc přišli jak věřící, tak ateisté, a to nejen ze vsi, ale také ze Sokolova, Karlových Varů a dokonce z 

Prahy. Myslím, že akce u nás dojde svému naplnění, protože se tu lidé setkali a loni zůstali ještě dlouho poté, aby 

si popovídali," podotkla Alexandra Pokorná. 



Po čtvrté se dnes bude konat Noc kostelů také ve Staré Roli, respektive v kostele Nanebevstoupení Páně. I tam 

každý rok zavítají desítky zájemců, letos se dočkají také několika koncertů. "Lidé si prohlédnou místa, na která se 

normálně nepodívají. Loni se přišlo podívat asi sto návštěvníků," řekl farář Vladimír Müller. 

Noc kostelů se koná v České republice od roku 2009 a předlohou jí byla vídeňská Lange Nacht der Kirchen, kterou 

uspořádali organizátoři o čtyři roky dříve. Loni se do akce v České republice zapojilo 1300 svatostánků. 

Noc kostelů 2014 

  

Kam se v kraji vydat 

  

Chebsko Aš Kopaniny, kostel Nejsvětějšího Srdce 

  

Páně Mokřiny, kostel sv. Karla Boromejského Nebesa, kostel Nanebevzetí Panny 

  

Marie kostel sv. Mikuláše Dolní Žandov kostel sv. Michaela Archanděla Františkovy Lázně evangelický kostel sv. 

Petra a Pavla 

  

Chrám svaté kněžny Olgy Hazlov kostel Povýšení sv. Kříže Hranice kostel Navštívení Panny Marie Cheb 

Evangelický kostel Pokoje františkánský kostel Zvěstování Panny Marie hradní kaple sv. Erharda a Uršuly kaple sv. 

Jana - farní dům klášter dominikánů s kostelem sv. Václava 

  

kostel sv. Bartoloměje kostel sv. Kláry kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty kostel sv. Václava modlitebna Bratrské 

jednoty baptistů modlitebna CASD společenství Vinice Teplá klášterní kostel Zvěstování Páně 

  

Karlovarsko Bochov-Údrč kostel sv. Linharta Karlovy Vary Modlitebna Apoštolské církve, Růžový vrch Modlitebna 

Církve adventistů sedmého dne, Tuhnice kostel Nanebevstoupení Páně kostel sv. Máří Magdalény 

  

Kyselka-Radošov, kostel sv. Václava Nejdek kostel ČCE kostel Navštívení Panny Marie, Vysoká Pec Ostrov 

  

kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné Toužim Branišov u Toužimi, kaple sv. Blažeje 

  

Valeč kostel Nejsvětější Trojice Žlutice-Skoky poutní kostel Navštívení Panny Marie 

  

Sokolovsko Chodov kostel sv. Vavřince Krajková kostel sv. Petra a Pavla Kynšperk nad Ohří kostel Nanebevzetí 

Panny Marie 

  

Rotava kostel sv. Petra a Pavla Sokolov Modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Šenvert Husův sbor CČSH 

kostel sv. Jakuba Staršího modlitebna sboru Bratrské jednoty baptistů více informací na www.nockostelu.cz 

  

Foto: Hodiny Kohlert v Krajkové Nově zrestaurované a plně funkční věžní hodiny představuje Alexandra Pokorná, 

organizátorka Noci kostelů v Krajkové v kostele sv. Petra a Pavla. Farní společenství zve letos například na 

zvonění veřejnosti na kostelní zvony a prohlídku věže. 



Foto: Martin Stolař, MAFRA 
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VYSOČINA Na Vysočině se o letošní Noci kostelů otevře 52 chrámů a kaplí, podobný počet jako před rokem. Dnes 

budou večer na mnoha místech přístupné i kostelní věže a někde také krypty a kostnice. Největší nabídka bude ve 

velkých městech, ale program pro návštěvníky chystají i některé venkovské kostelíky. 

Lidé se mohou podívat také do většinou zavřeného kostela svatého Víta v Zahrádce. Vyplývá to z webových 

stránek této celostátní akce. 

Kostely budou otevřeny od podvečerních hodin často až do půlnoci. Program v zahrádeckém kostele bude trvat 

jen dvě hodiny, protože k památce u přehrady Švihov vede pouze neosvětlená cesta lesem. Začne v 19.00. 

V Telči bude v kostele Jména Ježíš připravena mimo jiné virtuální prohlídka po tamních hřbitovech, včetně 

židovských. Otevřen bude i chrám Narození Panny Marie u želivského kláštera. V Nížkově na Žďársku si lidé 

kromě kostela mohou prohlédnout kostnici z roku 1709, v níž jsou uloženy kosterní pozůstatky 8 000 lidí. 
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Otevřené kostely 

Již dnes mohou zájemci navštívit 157 kostelů brněnské diecéze v rámci Noci kostelů. V chrámech se dokončují 

poslední úpravy a finišuje velký úklid. Vrcholí i v brněnské katedrále Petra a Pavla, kde včera odpoledne David 

Hudeček a Josef Múčka instalovali nezbytný informační panel. Akce, která se v Brně každoročně těší velkému 

zájmu, láká návštěvníky především na místa, na která se běžně nedostanou. Mezi hlavní taháky tradičně patří 

možnost vidět zblízka kostelní varhany, zúčastnit se komentovaných prohlídek nebo vyslechnout koncert duchovní 

hudby. 

  



Foto: David Hudeček a Josef Múčka v katedrále Petra a Pavla 

Foto: Anna Vavríková, MAFRA 
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Sportovní běh, besedy, hra na varhany a další zábavné aktivity pro dospělé i malé návštěvníky připravují ve 

farnostech po celé diecézi. 

  

Ostrava – V České republice, na Slovensku, v Rakousku i Estonsku se dnes otevřou dveře kostelů, kaplí a 

modliteben. V ostravskoopavské diecézi se do Noci kostelů přihlásilo 140 účastníků, kteří nabídnou návštěvníkům 

bohatý program. "Mottem Noci kostelů letos je verš ze starozákonní knihy Genesis z První knihy Mojžíšovy: ,Nechť 

jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let´", vysvětlil Pavel 

Siuda, tiskový mluvčí Biskupství ostravskoopavského. Jak doplnil, také letos budou mít účastníci Noci kostelů k 

dispozici poutnické pasy a pro každý kostel jsou natištěny sběratelské kartičky. 

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

mši svaté. "V ostravské katedrále bude od 17 hodin sloužit mši svatou biskup František Václav Lobkowicz," 

podotkl Siuda. 

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. 

"Například v Pusté Polomi zahájí Noc kostelů cyklojízda již v 17 hodin na parkovišti před zdejším kostelem. V době 

od 17 do 19 hodin bude možné navštívit v libovolném pořadí kaple v Budišovicích, Hlubočci, Kyjovicích, Podvihově 

a kostel v Pusté Polomi a získat tam pamětní razítka. V kaplích bude možno zapálit svíčku," doplnil Siuda. Účast 

na cyklojízdě podle jeho slov přislíbil i Víťa Dostál z Hlubočce, který na kole objel celý svět. 

Sportovně zahájí Noc kostelů rovněž v Českém Těšíně, kde mají v plánu kostely obíhat. Běh Noci kostelů se zde 

uskutečnil poprvé loni. "Skupina tvořená zástupci deseti kostelů a modliteben ze šesti křesťanských církví z 

Českého Těšína i Cieszyna běžela trasou propojující všechny otevřené kostely," popsal Siuda. Letos na tuto 

úspěšnou akci navazují. Ke skupině běžců se může tentokrát připojit kdokoliv. Je ale třeba se k běhu zaregistrovat 

u jednotlivých církví. 

Kdo zavítá na Novojičínsko, neměl by minout Památku roku 2013 – kostel svaté Kateřiny ve Štramberku -

Támovicích. Prestižní cenu uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za nejlepší projekt a 

realizaci obnovy nemovité kulturní památky. 

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

do 23 hodin. Součástí budou Zámecké slavnosti. Prohlédnout si zápisy ve starých matrikách bude možné v 

Hlučíně Darkovičkách. 



V Hradci nad Moravicí bude o své misi v Afghánistánu od 18.15 do 20 hodin vyprávět místní rodák a vojenský 

kaplan Kamil Vícha. Od 19 do 22 hodin si budou moci návštěvníci zahrát na varhany bývalého hřbitovního kostela 

Nejsvětější Trojice, který je v majetku města. 

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zahrají místní děti od 19 hodin divadlo na téma Jonáš a velryba. Za příznivého počasí 

budou moci od 19.30 do 20.30 hodin vyběhnout do areálu střediska pro mládež a zahrát si kartičkovou soutěž. V 

souvislosti s restitucemi církevního majetku bude duchovní správce farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí hovořit o 

tom, jak hospodaří farní rodina. Tématu majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi se budou věnovat také v 

Pusté Polomi. Podrobnější programy jednotlivých otevřených kostelů najdete na www.nockostelu. Cz 
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MOST 

  

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před devíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. 

Je pozváním všech lidí dobré vůle k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v Mostě zve dnes ve 22 hodin na prohlídku, během níž bude hrát panJ. Váňa na 

varhany. 

  
Do oblíbené akce Noc kostelů se zapojí i svatostánky v Přerově 
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První Noc kostelů se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni. U nás jsme si ji poprvé připomněli v roce 2009 v Brně a v 

Plzni 

Přerov – Koncerty, prohlídky s výkladem nebo divadelní představení čekají na návštěvníky Noci kostelů v pátek 

23. května. Své brány otevřou ve večerních hodinách i přerovské svatostánky. 

"Akce se účastníme už čtvrtým rokem," uvedl děkan římskokatolické církve Pavel Hofírek. Doprovodné programy 

jsou připraveny v kostele sv. Michala na Šířavě, sv. Vavřince i sv. Maří Magdalény v Předmostí. 

V prvních dvou jmenovaných mohou návštěvníci využít příležitosti komentované prohlídky s výkladem Zdeňky 

Mollinové. Letos bohužel nebude zpřístupněna kaple sv. Jiří na Horním náměstí. Pestrý program nabízí také kostel 

Českobratrské církve evangelické. "Nejvíce se těším na divadelní vystoupení Láry Hausera, který je členem 

Divadla Husa na provázku. Skvěle ovládá divadlo jednoho herce," řekl k programu místní farář Marek Zikmund, 



který slouží v Přerově od září a Noc kostelů tady zažije poprvé. "Doufám, že přijdou lidé, kteří knámdo kostela 

běžně nezavítají. Chceme ukázat, že kostel je otevřený prostor," dodal. 

Po celý večer si zájemci v evangelickém kostele mohou prohlédnout také výstavu o J. A. Komenském nebo 

navštívit rukodělnou a šachovou dílnu. Hudební vystoupení obstará hned dvakrát v různých kostelech přerovský 

smíšený pěvecký sbor Vokál, jehož repertoár sahá od renesance až po současnost. Příznivci gospelové hudby si 

můžou vychutnat taktéž dva koncerty sboru Add Gospel. 

Pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje se letos do programu Noci kostelů nezapojí. "Ve večerních hodinách ale 

necháme kostel otevřený, každý se může přijít podívat," doplnil duchovní správce Libor Raclavský. První Noc 

kostelů se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni. U nás jsme si ji poprvé připomněli v roce 2009 v Brně a v Plzni. V 

loňském roce se zapojilo do akce více než 1300 kostelů. 

  

Program v přerovských kostelech: 

Kostel sv. Michala – Šířava (otevřeno od 19 do 22 hodin) 19.30 Varhanní koncert 20.00 Střípky z historie města 

Kostel sv. Vavřince (otevřeno od 18 do 23 hodin) 18.30 Komentovaná mše svatá 19.30 Scholička z Lidečka – 

koncert 21.00 Vystoupení pěveckého souboru Vokál 21.30 Střípky z historie města 22.30 Eucharistická adorace 

Kostel sv. Maří Magdalény – Předmostí (od 19 do 22 hodin) 19.00 Chci, Pane, chválit Tě… zpěvem i tancem – 

vystoupení malé scholy  19.30 Z historie kostela, první část 20.00 Čtení z Knihy žalmů 20.40 Z historie kostela, 

druhá část 21.20 Varhanní koncert Kostel Českobratrské církve evangelické (od 18 do 22 hodin) 18.00 Úvodní 

slovo faráře Marka Zikmunda 18.10 Divadelní vystoupení podle Dario Fo: Svatý komediant František, první část, 

herec Láry Hauser 18.30 Prohlídka kostela 19.10 Svatý komediant František, druhá část 19.35 Vystoupení 

pěveckého souboru Vokál 20.10 Meditace s promítáním – čtení s promítáním fotografií ze života evangelického 

sboru 20.40 Vystoupení Add Gospel 21.30 Závěr Sbor Církve československé husitské Jana Blahoslava (od 18 do 

23 hod.) 18.00 Koncert Add Gospel 19.00 Jak žije náš sbor – prezentace fotek a akcí církve 19.30 Církev bratrská 

– písně a chvály 20.30 Příběhy pro osvěžení duše 21.30 Recitál Slávka Klecandra, hlavního autora, kytaristy a 

zpěváka skupiny Oboroh 22.45 Závěrečná modlitba 
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Odkaz: http://www.novinky.cz/cestov...i-do-podebrad-za-srdicky.html 
Číslo: 142 
Autor: fis 
Rubrika: Cestování - Tipy na výlety 
Oblast: Internet monitor - společnost a životní styl 

  

Noc kostelů ve Skocích 

  

Kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích nedaleko Žlutic bude v pátek otevřen od 18:00 do půlnoci. Během 

celého večera si prohlédnete interiér kostela při volné prohlídce, každou hodinu se konají prohlídky s výkladem, 

při nichž spatříte kostel od sklepa až po půdu. Více čtěte zde.Liberecký kraj 

  

Valdštejnské slavnosti v Jičíně 

  



Tři dny plné oslav a událostí spojených s dobou Albrechta z Valdštejna zažijete o víkendu. Valdštejnovo náměstí v 

Jičíně, park a Lodžie ožijí slavnostmi s dobovými kostýmy, řemesly, trhy. Uvidíte výstavy, průvod masek nebo 

ohňostroj. Více zde.Noc hradních kaplí na Bezdězu  

Tradiční noční výstup na hrad Bezděz proběhne v sobotu od 19:00. Zpestří jej hudební vystoupení, divadelně-

šermířské vystoupení, kaple nasvícená svíčkami a věž nabízející večerní a noční rozhledy. Bližší informace se 

dozvíte zde.Olomoucký kraj 

  

Noc kostelů v Plzni 

  

V pátek se návštěvníkům za tmy otevřou plzeňské kostely. Připraveny budou koncerty, bohoslužby, výstavy i 

komentované prohlídky téměř 20 plzeňských kostelů, kostelíků, kaplí a modliteben. Dostanete se i na běžně 

nepřístupná místa. Více zde.Bonsai v Merklíně 

Jubilejní 10. ročník Mezinárodní výstavy bonsají a suiseki zkrášlí o víkendu zámek v Merklíně u Přeštic. 

Doprovodný program nabídne od 9:00 do 18:00 výstavu Japonské svitkové obrazy Kakejiku, expozici orchidejí, 

workshop pěstování orchidejí, ukázky řezání dřevěných soch motorovou pilou a mnoho dalšího. Více čtěte 

zde.Ústecký kraj 

  

URL| http://www.novinky.cz/cestov...i-do-podebrad-za-srdicky.html 

  
Své brány zítra otevře téměř třicítka svatostánků 
 
Zdroj: novojicinsky.denik.cz – main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://novojicinsky.denik.cz...tka-svatostanku-20140522.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 07:59 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." Již zítra se po celé České republice, na 

Slovensku, v Rakousku i Estonsku otevřou dveře kostelů, kaplí a modliteben. 

 
Památky pozdrží návštěvníky až do noci 
 
Zdroj: Olomoucký deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.olomoucky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 6 
Rubrika: Zábava v kraji 
Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

  

Přes sto dvacet kaplí, modliteben nebo kostelů se dnes otevře lidem v Olomouckém kraji. Cílem Noci kostelů je 

zpřístupnit památku netradičním způsobem i pro ty, kteří by do ní jinak nepřišli. "Vytrvale stoupající zájem je 

dokladem toho, že tato akcemá smysl a odpovídá na potřeby či touhy části naší společnosti. Lidé oceňují nejen 

programovou nabídku, která je 

i letos velmi bohatá, ale samotnou skutečnost, že do kostela mohou přijít, posedět tam chvíli v klidu a vnímat 

jedinečnou atmosféru každého místa. Právě to je také cílem celé akce, ukázat, že kostely jsou místem otevřeným 



každému, kdomá zájem," sdělil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Podrobný program na 

www.nockostelu.cz. 

  

OLOMOUCKO Katedrála sv. Václava, Olomouc od 16 do 23 hodin Pro rodiče s malými ratolestmi začíná Noc 

kostelů na parkánech katedrály v 16 hodin. Návštěvníci si mohou atmosféru katedrály vychutnat při procházce po 

vlastní ose, dostanou se tak do míst, která nejsou běžně přístupná. Na procházku se mohou vydat v 18.30, ve 20 

hodin a ve 21.20. Prostorem budou znít varhany a zpěv, ale i kytara nebo saxofon. Na návštěvníky čekají i 

parkánové zahrady a zvon Václav bude ke zhlédnutí v jižní věži. 

Kostel sv. Matouše, Dolany od 18 do 22 hodin Římskokatolická farnost v Dolanech u Olomouce zve na návštěvu 

kostela sv. Matouše, pro zájemce je připravena modlitba chval, biblické tance, komentovaná prohlídka kostela, 

možnost prohlídky věže a zvonů a také varhanní koncert. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nové Valteřice od 18 do 21.30 Po celou dobu programu si mohou příchozí kostel 

v Nových Valteřicích, místní části Moravského Berouna, prohlédnout a vystoupat i na jeho věž. Hned zkraje akce 

povypráví otec Vladimír Ziffer o vzniku Noci kostelů, ale i o historii památky. V 19 hodin vystoupí děti a ve 20.30 

bude přednáška o historii chrámu opakovat. Kostel sv. Gotharda, Bouzov od 17 do 22 hodin Letos poprvé se 

Bouzovská farnost zapojí do celostátního projektu Noc kostelů. Pro příchozí děti v 17 hodin zahrají divadlo, od 18 

hodin se chystá koncert žáků chrámového sboru a farní scholy. Od 18 do 21 hodin se zájemci mohou podívat do 

hradní kaple sv. Alžběty Durynské, chybět nebude ani výstava z historie farnosti s liturgickými předměty. Kostel 

sv. Bartoloměje, Jívová od 18 do 22 hodin Po celou dobu otevřeného kostela v Jívové si mohou příchozí 

prohlédnout prezentaci činnosti a prací Seniorklubu Jívová, výstavu ornátů a děti si třeba mohou z jedlého 

marcipánu vymodelovat strážného anděla. Součástí programu je také operní recitál Idy Gaidešové, členky 

Moravskoslezského národního divadla v Ostravě. V 19.45 vystoupí žáci z místní základní umělecké školy, ve 20.30 

bude komentovaná prohlídka. Ve 21 hodin všem přítomným zahraje HOP HOP band, seskupení olomouckých 

muzikantů. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Uničov od 17.50 do 24 hodin Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se 

návštěvníkům otevře symbolickým zvoněním v 17.50, následovat bude mše svatá a v 18.45 Noc kostelů v Uničově 

slavnostně odstartuje. Z bohatého programu si zájemci mohou například vybrat v 19 hodin prohlídku kostela s 

průvodci nebo odhalit překvapení v Psí věži. 

Sbor Prokopa Holého, OlomoucČernovír od 18 do 22 hodin Návštěvníci semohouod 18 do 22 hodin podívat na 

hodinový stroj uložený ve věži kostela v Černovíře, městské části Olomouce. Mohou se stát na chvíli zvoníkem, 

připravená bude i výstava fotografií Mileny Valuškové, v 19 hodin vystoupí komorní soubor Základní umělecké 

školy Iši Krejčího. Chybět však nebude ani komentovaná prohlídka a možnost prohlédnout si opravený interiér 

kostelíka. 

PROSTĚJOVSKO Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Prostějov od 18.15 Lidé si budou moct prohlédnout 

modlitebny, podívat se na výstavu fotografií, strávit hodinku s barokní hudbou či s folkrockovou kapelou. 

Kostel sv. Bartoloměje, Vrahovice od 17.30 Na návštěvníky čeká prohlídka věže kostela a varhan, četba 

zajímavostí z farní kroniky a výstava bohoslužebných rouch. 

Kostel sv. Jakuba staršího, Kostelec na Hané od 16 hodin Pro návštěvníky je připravená výstava výtvarných prací 

dětí z místní základní školy a interaktivní prohlídka kostela, z kostelní věže zazní fanfáry. ŠUMPERSKO Farní kostel 

sv. Anny, Staré Město od 18 do 24 hodin Místní duchovní provede kostelem, vysvětlí, k čemu se používají různé 

liturgické předměty, podívají se, jak fungují varhany, nebo navštíví starobylou podzemní kryptu. Kostel si zájemci 

mohou projít i individuálně. Pro děti bude připraven naučný kvíz, za jehož rozluštění získají malý dáreček. Na 

zahřátí bude k dispozici čaj. 



Chrám sv. Jiří, Moravičany od 17.30 Noc kostelů zahájí půlhodinová mše za mír na celém světě, součástí dalšího 

programu budou přednášky, klavírní zamyšlení, houslový duet, varhanní pohlazení, vystoupení skupiny A. M. 

ÚLET, famfáry a samozřejmě prohlídky kostela i věže se zvony, výstava betlémů z Valašska a život moravičanské 

farnosti ve fotografiích. Kostel sv. Prokopa, Loštice od 18 do 23 hodin V bohatém programu se představí žáci 

místní ZUŠ, zájemci mohou vystoupat do věže, prohlédnout si varhany či výstavu kněžských ornátů a cechovních 

zástav. 

Kostel Povýšení svatého Kříže, Dubicko od 18 hodin Návštěvníci se mohou těšit na koncert schol Dubicka a Zvole, 

do 19.30 si budou moci prohlédnout kostel, sakristii a varhany. 

Kostel sv. Jana Křtitele, Šumperk od 17.50 Návštěvníky bude zvát k prohlídce slavnostní zvonění, zájemci mohou 

vystoupat na kostelní věž, připravena bude výstava ornátů, pro děti pořadatelé chystají dobrodružnou cestu 

kostelem pro děti, na programu je i čtení z bible při svíčkách. 

PŘEROVSKO Evangelický kostel, Hranice od 18 hodin Kostel na Šromotově náměstí zahájí svůj program od šesti 

hodin. Od půl osmé bude k vidění zajímavý tisk na historickém bratrském lisu v podání Romana Prokeše. 

Kostel svatého Jana Křtitele, Hranice od 18.30 do 20.30 Na prohlídku kostelní věže láká svatostánek na 

Masarykově náměstí. Samotný program k Noci kostelů potrvá od šesti večer až do tři čtvrtě na jedenáct. Kostel 

Českobratrské církve evangelické, Přerov od 20.40 Jedním z vrcholů včera bude v kostele v ulici Čapky 

Drahovského koncert sboru Add Gospel, jehož cílem je přinést posluchačům i zpěvákům radost, naději a svobodu. 

Kostel sv. Maří Magdalény, Přerov od 21.20 Svatostánek v Předmostí své dveře otevře v sedm hodin večer a 

uzavře varhanním koncertem ve 21.20. 

Kostel sv. Michala, Přerov od 20 hodin Ten, kdo by se chtěl dozvědět něco víc z historie města, pro toho je určen 

program v kostele na Šířavě. 

OSTATNÍ Hrad Šternberk od 17 do 21 hodin Na ty, kteří se vydají na Noc kostelů ve Šternberku, čekají nejen 

rozsvícené kostely či modlitebny, ale také místní hrad. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky 

hradní kaple, hradu, kytarový koncert a divadlo pro děti v podání šternberských ochotníků ŠOK. 

Arcidiecézní muzeum Olomouc Spojit návštěvu katedrály svatého Václava s bezplatnou prohlídkou sousedního 

Arcidiecézního muzea Olomouc, které sídlí v objektu někdejšího kapitulního děkanství a jehož součástí je také 

románský biskupský palác Jindřicha Zdíka, mohou poutníci při dnešní Noci kostelů. Součástí prohlídkové trasy je 

například kočárovna s honosným kočárem biskupa Troyera, klenotnice, které vévodí monstrance Zlaté slunce 

Moravy zdobená 1480 diamanty a 18 smaragdy, expozice unikátních gotických madon nebo dva sály obrazárny s 

reprezentativními příklady výsledků sběratelského zájmu olomouckých biskupů a arcibiskupů. Zdarma bude 

přístupná také aktuální výstava Tajemství skrytá pod zemí, která představuje výsledky archeologických průzkumů 

Dolního náměstí v Olomouci a Hlavního náměstí v Krakově. 

  

Foto: HUSŮV SBOR V PROSTĚJOVĚ. Na dnešek je od 18 hodin naplánovaná klauniáda a maňásková Policejní 

pohádka. Do kostela zavítá i patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, se kterým si budou moct 

lidé po bohoslužbě soukromě pohovořit. Zajímavý bude i koncert Ivy Kevešové. 

Foto: Deník/archiv 

  

Foto: KOSTEL SVATÉ BARBORY V ZÁBŘEHU. Vůbec poprvé budou otevřeny kaple v Ráječku, Hněvkově, 

Václavově a na Skaličce, součástí Noci kostelů ve sv. Barboře a sv. Bartoloměji budou koncerty duchovní hudby, 

prohlídky varhan. Začátek je v 18 hodin. 

Foto: Deník/archiv 

  



Foto: KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ. Návštěvníci se mohou od 18 hodin těšit na kytarový 

koncert, velkou noční prohlídku kostela a divadelní vystoupení. 

Foto: Deník/archiv 

  

Zkuste Noc kostelů na Olomoucku. Tady je výběr z akcí 
 
Zdroj: olomoucky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://olomoucky.denik.cz/zp...je-vyber-z-akci-20140522.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 17:04 Olomoucko - Kostely a modlitebny v celém regionu se v pátek otevřou veřejnosti. Noc kostelů, ke 

které se kostely a kaple na Olomoucku letos opět připojí, nabídne bohatý program pro děti i dospělé. 

 

Přijďte na Noc kostelů. Připraveny jsou zajímavé akce 
 
Zdroj: opavsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://opavsky.denik.cz/kult...anka-noc-kostelu22052014.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 09:56 Opava - Více než 140 kostelů, kaplí a modliteben se otevře v pátek 23. května v ostravsko-opavské 

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

návštěvníky čeká zajímavý doprovodný program. 

 

Noc kostelů nabízí příležitost navštívit jindy zavřené prostory 
 
Zdroj: pelhrimovsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://pelhrimovsky.denik.cz...dy-zavrene-prostory-pe14.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 14:29 Pelhřimovsko  – Letošní Noc kostelů, která se uskuteční už v pátek, 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. 

 

Chebsko 
 
Zdroj: Plzeňský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://plzensky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 6 
Rubrika: Tipy na víkend 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

  

Tradiční celorepubliková akce Noc kostelů míří i na Chebsko. Novou dřevěnou podlahu a dubové lavice budou 

moci zhlédnout návštěvníci chebského kostela Zvěstování Panny Marie na Františkánském náměstí. Lidé si mohou 



prohlédnout i dominikánský klášter, který přímo navazuje na kostel svatého Václava. Novinkou je otevření kostela 

svatého Archanděla Michaela v Dolním Žandově. Noc kostelů se koná v pátek 23. května. Po úspěšných prvních 

dvou ročnících bude město Cheb opět hostit hudebně zábavný festival Špalíček Fest. Třetí ročník se na chebském 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad uskuteční v sobotu 24. 

května. Festival bude opět rozdělený na dvě části. Odpolední program, který začíná ve 14 hodin, bude určený 

hlavně dětem. Mimo jiných v něm vystoupí skupina The Tap Tap. V 17 hodin začne podvečerní program. Diváci se 

mohou těšit na Františka Nedvěda, Martu Kubišovou, skupinu Buty, Mandrage a Divokej Bill. 

Motory silných strojů zaburácejí na kynžvartském náměstí. Zde se odehraje v sobotu 24. května od 11 hodin akce 

´Otvírání silnic s požehnáním´. Spanilou jízdu motorkáři ukončí v chodovské klubovně Legion Storm Riders, kde 

nachystají dostatek občerstvení. Aktérům zahraje skupina Pokračující Závada. Motocykly budou přes noc v 

uzavřeném hlídaném areálu a zájemci mají možnost přespání zdarma (spacák s sebou). O nejkrásnějšího voříška 

budou bojovat v Mariánských Lázních. 

Akce se uskuteční 24. května od 10 hodin na cvičišti vedle Útulku pro opuštěná zvířata. Kynologický klub 

Mariánské Lázně připravil pro pejsky a jejich pány zajímavé soutěže. 

  

Kostely a kaple se s řadou novinek otevřou v noci 
 
Zdroj: Právo 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://pravo.novinky.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 8 
Autor: Pavel Orholz, Ivan Blažek 
Rubrika: Jihozápadní Čechy 
Mutace: Právo - jihozápadní Čechy 
Oblast: Celostátní deníky 

  

Ti, kteří se chystají na páteční noc 23. května, kdy se už tradičně otevřou jihočeské kostely a kaple, by si neměli 

nechat ujít celou řadu novinek. Poprvé se zapojuje například zámek Dačice, hrad Landštejn nebo se návštěvníci 

mohou vydat do cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. 

Právo o tom informovala Jitka Skořepová z územního pracoviště Národního památkového ústavu v Českých 

Budějovicích. 

"Letos poprvé se do programu Noci kostelů zapojuje zámek Dačice. V 18.00 hodin bude slavena v zámecké kapli 

mše svatá. Na ni v 18.45 hodin naváže kastelán zámku Jan Mikeš přednáškou, v níž promluví k posluchačům na 

téma Kaple na dačickém zámku. Zámecký program zahajuje celou akci v Dačicích tak, aby zájemci mohli dále 

pokračovat v prohlídce interiérů místního klášterního kostela i kaple sv. Rocha," upozornila Skořepová. 

Dále zmínila, že mezi nováčky celorepublikové noci kostelů patří i hrad Landštejn, který vsadil na meditativní notu 

a návštěvníky láká na krátké historické zamyšlení a rozjímání nad zbožností našich předků. "Program proběhne v 

románské kapli nasvícené pouze svícemi od 20.00 hodin. Připomínat se bude nejen historie tohoto posvátného 

prostoru, ale též dědictví předků, které by nemělo být opomíjeno. Kdo bude chtít, může si s sebou přinést vlastní 

lampión," ozřejmila Skořepová. 

Lidé se však mohou v páteční noc vydat i do bývalého cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna, který si připravil 

oblíbenou večerní prohlídku. 

"Nevšední atmosféru setmělého kláštera umocní předčítání z Benediktovy řehole, návštěva nově zrekonstruované 

opatské kaple se zachovanými unikátními nástěnnými malbami či libé tóny kostelních varhan ze 17. století. 

Zvídaví zájemci budou mít navíc možnost vystoupat přímo na kůr a prohlédnout si největší jihočeský kostel 



Nanebevzetí Panny Marie z netradičního pohledu," upozornila Skořepová a dodala, že prohlídka začíná ve 21.00 

hodin. Vstupné je sto korun. 

V plzeňské diecézi, pod kterou spadají celé západní Čechy, se do akce zapojí 141 kostelů a modliteben. Jen v Plzni 

a okolí jich bude dvacet sedm, samozřejmě v čele s plzeňskou katedrálou. Tam se návštěvníci dostanou i do jinak 

zcela nepřístupných míst – mimo jiné do podkroví chrámu nebo do místní klenotnice s unikátním souborem čtyř 

kusů monumentálního gotického nábytku. Milovníci Beatles si mohou vychutnat skladby svých miláčků v 

originálním varhanním provedení. A nebude chybět ani "módní přehlídka" – pod názvem "Tisíc let staré a pořád 

IN" se skrývá představení liturgických rouch. 

"Přímo na plzeňském biskupství bude vůbec poprvé veřejnosti zpřístupněna kaple blahoslaveného Hroznaty," 

upozornila mluvčí biskupství Alena Ouředníková. "Na řadě míst budou připravené koncerty, workshopy nebo 

divadelní představení," připomněla. Kdo toho bude chtít stihnout hodně, může se zapojit do některého z 

"konvojů" – jde o autobusy, které budou objíždět kostely na třech místech diecéze: na Rokycansku, Manětínsku a 

Ašsku. 

  

Mutace - Právo - jihozápadní Čechy 

  
Tipy na tento víkend 
 
Zdroj: Právo 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://pravo.novinky.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 4 
Rubrika: Příloha - Víkend 
Oblast: Celostátní deníky 

  

Praha 

  

Noc kostelů na Staroměstském náměstí 

Během akce Noc kostelů v pátek 23. 5. využijte příležitosti prohlédnout si kostel Panny Marie před Týnem na 

Staroměstském náměstí v pozdních hodinách. Kromě odpolední Mše svaté v 15 hod. se můžete zúčastnit 

komentované prohlídky v 18, 22 a 23 hod., ve 21 hod. odehraje Petr Čech varhanní koncert. 

 
 
Noc kostelů láká na klauniádu, koncerty, tvořivé dílny i projížďky kočárem 
 
Zdroj: prostejovsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://prostejovsky.denik.cz...rojizdky-kocarem-2014052.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 13:40 Prostějovsko /PROGRAM/ – 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. 

 

Koncerty, představení a výstavy, to vše čeká na návštěvníky Noci kostelů 
 
Zdroj: Příbramský deník 



Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.pribramsky.denik.cz 
Číslo: 119 
Strana: 1 
Autor: kch 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj 

  

Příbramsko – Prohlédnout si kostel v trochu jiném světle? To můžete právě dnes na Noci kostelů. 

Sakrální stavby na Příbramsku budou dnes přístupné až do pozdních nočních hodin, během nichž na vás čeká 

speciální program. 

Na Svaté Hoře si budete moci prohlédnout nejen barokní jídelnu, šaty Panny Marie Svatohorské, ale také 

liturgické předměty. Prohlídka bude doplněná i o krátký výklad. Těšit se můžete také na krátké divadelní 

představení příbramských skautů v ambitech o tom, jak rytíře Malovce přepadli lupiči na místě dnešní Svaté Hory. 

Zazní také varhanní improvizace a duchovní vokální skladby tematicky zaměřené na tajemství velikonoční noci, v 

níž se rodí Světlo naděje, na pohyb od tmy ke světlu. Ve stánku před muzeem v ambitech bude i možnost 

ochutnat úlomky z hostií. 

Dnes bude proto fungovat i speciální kyvadlová doprava mezi Svatou Horou, kostelem sv. Jakuba na náměstí, 

Sborem Mistra Jakoubka na Březových Horách a kostelem na Slivici. Autobus bude jezdit od 17.15. do 23.15. ze 

Svaté Hory. Ani v Rožmitále nebudou o prohlídku kostelu ošizeni. Začne v 17 hodin mší svatou v městském 

kostele sv. Jana Nepomuckého. 

Další program je naplánován ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále,kdebude od 16.30 do 18 

hodin připravený interaktivní program pro děti. Koncerty, představení a výstavu kostýmů si prohlédnete až do 23 

hodin. 

Noc kostelů 

Příbram bazilika Nanebevzetí Panny Marie od 18:45 Starý Rožmitál kostel Povýšení sv. Kříže od 16.30 hodin 

Rožmitál kostel sv. J. Nepomuckého od 17 hodin 

  

Kostely byly vždy symbolem naděje 
 
Zdroj: Rakovnický deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.rakovnicky.denik.cz 
Číslo: 119 
Strana: 3 
Rubrika: Rakovnicko 
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj 

  

SLOUPEK JANY ELZNICOVÉ 

  

Rok se s rokem sešel a máme tady opět Noc kostelů. 

Duchovní zastavení, které v mnoha svatostáncích nabízí také kulturní program, k nám do Čech přišlo z Rakouska 

před pěti lety. 

Slovo kostel mnohým kromě symbolu boha a víry asociuje také slovo azyl, neboť kostely se stávají pro mnohé 

místem poslední naděje. Bylo tomu tak už ve středověku a alespoň v Německu funguje i dnes institut církevního 

azylu pod záštitou evangelické církve. Ta prostě vezme pod ochranu člověka a dochází k tomu často právě v 



kostelích. Pak církev vyjednává s úřady, aby zoufalí lidé mohli v zemi zůstat. Připomeňme si tedy, že kostely 

mohou být nejen krásným, architektonickým, ale chladným symbolem církevních hodnot. 

Ale že by mohl být symbolem opravdu lidských skutků. Že nemusí být jen němým svědkem církevních rituálů, ale 

i stavbou, která může pomáhat pronásledovaným. Kostely byly vždy symbolem víry, že věřící čeká po smrti něco 

lepšího. Nechť tedy jsou v budoucnu kostely stále nadějí i pro ty, kteří věří, že i život tady na zemi, v moderní 

společnosti, může být lepším. 

  

Foto: 

O autorovi: jana.elznicova@denik.cz 

  

Noc kostelů vás zve také na Křivoklát 
 
Zdroj: Rakovnický deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.rakovnicky.denik.cz 
Číslo: 119 
Strana: 6 
Rubrika: Rakovnicko / Servis 
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj 

  

Program dnešní 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. 

Komentovaná prohlídka kaple, zvonění na zvony, čtení o sv. Zikmundovi. Představení nejzajímavějších knih – 

prvotisků hradní knihovny. V19.30 hodin začíná první část koncertu v podání operní sopranistky Karolíny 

Žmolíkové. Po půl hodině naváže duchovní zamyšlení zbečenského faráře Angela Scarana. V půl deváté večer 

navazuje druhá část koncertu Karolíny Žmolíkové. 

Krátce před devátou hodinou večerní bude představení dalších jedinečných knih ze sbírek hradní knihovny. Po 

skončení Noci kostelů je na devátou hodinu večerní také nachystána první kostýmovaná noční prohlídka hradu. 

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. Interiéry kaple a gotických paláců budou po 

celou dobu Noci slavnostně nasvíceny svícemi. Dodají tedy noci patřičnou atmosféru. Po celou dobu bude 

zajištěno i drobné občerstvení regionálními produkty. 

  

Páteční noc bude patřit otevřeným kostelům a kaplím 
 
Zdroj: regionalninoviny.cz 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://www.regionalninoviny.cz/detail.php?zid=1400775345 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

Nadcházející páteční noc bude patřit otevřeným kostelům a kaplím. Zapojí se do ní také některé památkové 

objekty na jihu Čech. Návštěvníci se mohou naladit na meditativní vlnu a oprostit se od všedních starostí v 

zámecké kapli, na hradě, nebo v klášteře. 

 



 
Páteční noc znamená otevírání kostelních vrat 
 
Zdroj: Rokycanský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://rokycansky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 2 
Autor: BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ 
Rubrika: Rokycansko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

  

Rokycansko – Dnešní noc se ponese ve znamení návštěv kostelů. 

V rámci rokycanské farnosti bude od 19 hodin přístupný kostel P. Marie Sněžné. V 19.10 zahraje Duo Arioso, na 

19.45 je naplánovaná vernisáž výstavy dětských prací ke dvěma tématům: Když se sejde rodina a Kostel v naší 

obci. Ve 20.10 opět zahraje Arioso a ve 20.45 zazní Střípky z historie kostela v podání Hany Hrachové. Ve 21.20 

začíná volná prohlídka svatostánku a ve 22 hodin koncert skupiny Kudrnatá Kapusta. Nabídne průřez hudbou 

baroka, renesance a 20. století. 

Poutní okruh kolem Rokycan zahrnuje místa Kařez, Mýto a Strašice. Autobus od mariánského sloupu na náměstí 

odjíždí v 18 hodin. 

V mýtském kostele sv. Jana Křtitele přivítá přítomné v 18.30 vystoupení scholy od Panny Marie Sněžné a v 18.50 

zajímavosti z historie památky přidá Jana Bělová 

V 19.15 se odjíždí do kařezského kostela sv. Jana Nepomuckého. V 19.30 zazní hudební uvítání scholy od Panny 

Marie Sněžné a v 19.35 se historií místa začne zabývat Jana Bělová. Poté je na 19.45 naplánovaná Zelená země 

trochu jinak a jde o irské písně. 

Ve 20.10 je na programu přejezd do Strašic a návštěva tamního kostela sv. Vavřince. Po dalším vystoupení scholy 

o pohnuté historii místa promluví opět Jana Bělová. 

Noc kostelů se od 19.30 týká i svatého Vavřince ve Stupně. Nejprve zaujme pěvecký sbor ZŠ a vystoupení 

flétniček. Pokračuje se komentovanou prohlídkou zrestaurované křížové cesty a opraveného presbytáře. 

Následuje výprava do historie. Půjde o Kašpara Mariu Sternberga a jeho vztah k našemu kraji. V plánu je i noční 

prohlídka nasvícené kaple v hrobce Šternberků na stupenském hřbitově a večer vyvrcholí ohňostrojem s 

hudebním podkresem. Nouze nebude ani o varhanní hudbu za doprovodu houslí a flétny. Součástí dění bude také 

soutěž o ceny, výstup na věž, výstava historických materiálů a fotografií či výstava obrázků dětského kroužku 

Pastelky. 

V evangelickém kostele v rokycanské Jiráskově ulici program zahájí 18. hodina, sbor Epesa úvodní slovo faráře. 

Čas od 18.30 je zadaný pro dětské pěvecké sbory Ještěrky a Rondino. V 19 hodin dojde na prohlídku kostela a 

fary s komentovaným doprovodem. V 19.20 je na pořadu prohlídka klubu diakonie Akcent i návštěva bazárku. V 

19.45 vystoupení taneční skupiny Big mix a úderem 20.hodiny zahraje divadlo T. E. S. C. O. Po přestávce 

následuje ve 21 hodin koncert skupiny Nsango Malamu, od 21.30 skupiny PVE a ve 22 hudbu vystřídá scénické 

čtení. Čas 22.30 odstartuje Jam session. Modlitby večer zakončí. 

Program ve zbirožském zámku jsme už zveřejnili. Odehraje se v kapli a Muchově sálu, začíná se ve 20.30 hodin. 

  

V Praze a středních Čechách mohou lidé v rámci Noci kostelů navštívit 
stovky míst 
 
Zdroj: rozhlas.cz – domácí 
Datum vydání: 23.5.2014 



Odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprav...avstivit-stovky-mist--1353632 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

V Praze a středních Čechách mohou lidé v rámci Noci kostelů navštívit stovky míst 23. května  2014 v 00:01   Noc 

kostelů na Vyšehradě (foto z roku 2012) Foto: Adriana Krobová Stovky velkých i malých sakrálních staveb budou 

dnes v Praze a Středočeském kraji otevřené v rámci páté Noci kostelů. 

 
Pomodlit se nebo si prohlédnout kostel? Dnešní noc je k dispozici 
 
Zdroj: Rychnovský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://rychnovsky.denik.cz/ 
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Strana: 3 
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Také na Rychnovsku se do nočních prohlídek zapojilo několik farností. Přijít může opravdu každý, brány jsou 

otevřeny 

  

Rychnovsko – Noční prohlídky kostelů odstartují již dnes i v našem okrese. Některé farnosti nabízejí opravdu 

zajímavý program. Noční prohlídky křesťanských skvostů se však konají po celé republice, jedná se o společnou 

akci křesťanských církví. 

Do kostela se dnes podívají dospělí i děti, věřící i nevěřící. Některé farnosti v rychnovském okrese se této akci 

věnují již poněkolikáté. 

Každý návštěvník si může prohlédnout nejen celý kostel, ale dozví se také něco o jeho historii. 

V Dobrušce návštěvníci například mohou zjistit i informace o svatém Václavovi, který je zde patronem kostela. 

Kostel svatého Václava v Dobrušce se otevře veřejnosti v rámci Noci kostelů již po čtvrté. 

  

Historické památky neopomenou 

  

Římskokatolická farnost připravila pro návštěvníky bohatý program. "Začínáme už od osmnácti hodin, ve stejném 

čase jako začíná tradiční bohoslužba. Nebude zde chybět prohlídka kostela, kde se lidé dozví něco z historie a 

také o zdejších pamětihodnostech," prozradil farní vikář dobrušského děkanství Jozef Kudla. Ten také podotkl, že 

provázet návštěvníky tu bude Jiří Mach, ředitel zdejšího muzea. 

Kostel svatého Václava není z Římskokatolické farnosti jediný, který otevře své brány veřejnosti. Radovat se 

mohou i obyvatelé Opočna, zde se mohou podívat do kostela Narození Páně. 

Podle Jozefa Kudly záleží na jednotlivcích, ale pokaždé do kostela prý zavítají i ti nevěřící. Ti si například chtějí 

kostel prohlédnout jako historickou památku. 

Návštěvníci ale tuto možnost využijí i k modlitbě v netradičním čase. 

Noční akce bude na některých místech oživena i výstavami. Například v potštejnském kostele Ochranovského 

sboru, zde mohou návštěvníci zhlédnout výstavu fotografií a také papírových skládanek Origami, kterou si 

připravili manželé Popelářovi. 

"Kostel je po rekonstrukci, takže ti, co přijdou, ho uvidí již v plné kráse. Máme připraveno i pásmo pro děti, bude 

jim vyprávěn biblický příběh," podotýká za Ochranovský sbor při ČCE v Potštejně Naďa Běťáková. 



Ta se také těší, že do nově opraveného kostela dorazí i ti, kdo taková místa navštěvují pouze zřídka. 

Letos poprvé se noční akce uskuteční také v kostele svatého Jakuba. 

"Vystřídali jsme už všechny kostely, které pod naši farnost spadají, proto jsme se letos rozhodli pro Rybnou. 

Návštěvníci se tak budou moci v rámci komentované prohlídky podívat například do prostor, kde jsou varhany, 

nebo vystoupat na věž," prozrazuje Jiří Mára z Římskokatolické farnosti Rybná nad Zdobnicí. 

Co na Noci kostelů uvidíte 

Rychnov nad Kněžnou Kostel Nejsvětější Trojice 17.30 – 22 hodin Prohlídka kostela, Jezulátka a kůru. Koncert 

chrámového sboru a koncert pro dvoje varhany a povídání varhaníka Jiřího Fukse Dobruška Kostel sv. Václava Od 

18 hodin bohoslužba. V 19 hodin vystoupí Pardubický komorní orchestr. Od půl deváté večer začne komentovaná 

prohlídka kostela. Ve 22 hodin začne obrazová prezentace ze života farnosti a o svatém Václavovi, nebude chybět 

ani požehnání Husův sbor Od 18 do 22 hodin Promítání fotografií ze života Husova sboru, prohlídka modlitebny 

Opočno Kostel Narození Páně 18.25 vyzvánění opočenských zvonů Od půl sedmé večer koncert učitelů a žáků 

ZUŠ Opočno, následně koncert duchovní hudby a komentovaná prohlídka klášterního kostela Potštejn Kostel 

Ochranovského sboru Od 17. hodin začne program pro děti Poté následuje koncert duchovní hudby pěveckého 

sboru Církve bratrské v Bystrém Nebude chybět ani vernisáž výstavy fotografií D. Popeláře, promítání filmu a 

zpívání s kytarou Rybná nad Zdobnicí Kostel sv. Jakuba začátek od 19 hodin, nebude chybět prohlídka kostela s 

kvízem pro děti Chleny Kostel sv. Apolináře 19.30 – 21 hodin, historický výklad s prohlídkou 

  

Foto: PROHLÉDNOU SI KOSTEL v noci můžete už tento večer. K tomu vám bude na mnoha místech hrát příjemná 

hudba, dozvíte se také něco o historii. Vidět kostel ve tmě? To zažijete právě dnes. 

Ilustrační foto: Deník 

  

Kostel se otevře při Noci kostelů 
 
Zdroj: Sokolovský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://sokolovsky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 2 
Autor: jid 
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Chodov – Prostory, kam se v běžný čas člověk málokdy dostane, budou k vidění při tradiční Noci kostelů. K 

oblíbené akci, která se koná také v řadě ostatních zemí, se připojuje i Chodov, a to už potřetí. 

Chodovský kostel svatého Vavřince přivítá zájemce dnes v 17 hodin, přičemž komentované prohlídky budou 

probíhat od 17.15 a 17. 45 hodin. "Zároveň je připravené vystoupení žáků Základní umělecké školy v Chodově. 

Taneční vystoupení se uskuteční v 18 hodin, hudební pak v 19.30 hodin," upřesnila Ivana Sarkányová, vedoucí 

odboru školství. Po celou dobu Noci kostelů bude k vidění výstava prací žáků chodovské umělecké školy. "Do 19 

hodin se mohou návštěvníci zúčastnit workshopu na výrobu svíček z plátů včelího vosku," doplnila vedoucí. Kostel 

svatého Vavřince zavře své brány ve 21 hodin. V loňském roce se do akce napříč celou Českou republikou zapojilo 

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

Myšlenka otevřít církevní svatostánky pro širokou veřejnost v noci vznikla před devíti lety ve Vídni, kde také v roce 

2005 proběhla vůbec první Noc kostelů – Lange Nacht der Kirchen. 

  

Foto: KOSTEL sv. Vavřince v Chodově. 



 

Kostelní a muzejní noci na Strakonicku 
 
Zdroj: strakonicky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://strakonicky.denik.cz/...-na-strakonicku-20140523.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

dnes 16:00 Strakonicko - Například ve Strakonicích pozve kostel sv. Václava. Strakonice 23. května od 20 hodin 

Kostel sv. Václava 20 – 20.45 Koncert Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice 20.45 – 21 Četba vybraných textů 

z Bible 21 – 21. 

 
Noc kostelů 2014 na Svitavsku 
 
Zdroj: svitavsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://svitavsky.denik.cz/ku...14-na-svitavsku-20140522.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

DĚTŘICHOV Kostel sv. Petra a Pavla 18 – 24 hodin Prohlídka kostela a věže se stručným výkladem. KOCLÍŘOV 

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

sv. 

 
Noc kostelů na Tachovsku 
 
Zdroj: Tachovský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://tachovsky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 7 
Rubrika: Servis 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

  

Tachovsko – V pátek 23. května, se již tradičně koná Noc kostelů i na našem okrese. Přístupny široké veřejnosti 

budou kostely v Tachově, Boru, Kladrubech a Domaslavi. 

Tachov  kostel Nanebevzetí Panny Marie 17.30 Motlitba posvátného růžence 18.00 Pravidelná bohoslužba 19.30 

Exkurze na druhém kůru u varhan, povídání o funkci a jednotlivých částech varhanního stroje s ukázkami. 

Provede varhanice a ředitelka kůru Jana Vokatá 20.00 Přednáška o historii farnosti a o náboženském životě v 

Tachově v minulosti. Přednáší pracovník muzea Štěpán Čadek. 

21.00 Na zakončení motlitba před spaním Bor – kostel sv. Mikuláše 19:00 Zahájení, vyzvánění zvonů 19:10 

Poznáváme svaté – ukázka a popis soch v kostele 20:05 Hudební vstup 20:35 Poznáváme liturgické předměty 

21:35 Kostel ve světle a tichu – možnost zapálení svíčky v kostele 22:00 Zakončení Bor – Loreta Otevřeno od 19 – 

21 hodin Kladruby – klášter Nanebevzetí Panny Marie 18:00 Zahájení Milan Šauša (housle), Kladrubský farní sbor, 

varhany. 18:15 Komentovaná prohlídka kostela a kaple Všech svatých 19:00 Volná prohlídka kostela Probíhá 

program v kostele sv. Jakuba na náměstí. 

22:30 Komentovaná prohlídka kostela a kaple Všech svatých Kladruby – kostel sv. Jakuba 20.00 O hiostorii hudby 

s kladrubskými varhany a sborem 21.00 Výstup na věž kladrubského kostela Planá, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie 18:00 Úvodní slovo, organizace 18:15, 19:00, 20:00 a v 22:00 Výstava liturgických předmětů, prohlídka 

kostela a varhan se stručným komentářem 18:20, 19:15, 20:15, 21:20, 22:15 Krátké čtení básní a úryvků z Bible. 



Promítání filmů, fotografie ze života farnosti. 18:35, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 Varhanní a kytarová hudba zpěvy 

z Taizé a z Koinonie. 

18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45 Tichá chvíle, meditace prostor pro osobní ztišení, meditaci, či modlitbu. 

21:00 Výstup na věž a krátká modlitba nad večerní Planou Domaslav – kostel sv. Jakuba Většího 19.30 Zahájení 

programu – koncert 20.30 Prohlídka kostela 21.00 Koncert 22.00 Povídání o historii kostela a promítání fotek 

  

Noc kostelů nabízí prohlídku rozebraných varhan i rockový koncert ve 
hřbitovním kostele 
 
Zdroj: Třebíčský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.trebicsky.denik.cz/ 
Číslo: 119 
Strana: 2 
Autor: FRANTIŠEK VONDRÁK 
Rubrika: Zpravodajství 
Oblast: Regionální deníky - Kraj Vysočina 

  

Třebíčsko – Kostelní zvony začnou dnes večer před šestou hodinou vyzvánět. Budou svolávat všechny lidi dobré 

vůle, aby se přišli podívat na další Noc kostelů. Také letos se otevře řada svatostánků na Třebíčsku. Při noci 

kostelů bývá obvyklé, že návštěvníci, věřící i nevěřící si mohou prohlédnout v kostelech místa,kam by se běžně 

nedostali. Letos však přibude ještě několik dalších unikátních zážitků. 

"Zajímavá bude prohlídka sakristie i se starodávnými a dnešními oděvy kněze. Nevšední podívanou bude i 

možnost prohlédnout si rozdělané varhany. Vidět bude také vzdušnice, což je takový maxiprocesor varhan," láká 

farář kostela sv. Martina Jiří Dobeš. Neobyčejný bude jistě i koncert rockové skupiny Dry bones v třebíčském 

hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice. "Jde o skupinu, která tady hraje jednou za měsíc při rockových mších 

svatých," dodal Dobeš. 

Zpřístupněna budou i obvykle nedostupná místa. U Martina to bude pokladnice a sakristie, v bazilice svatého 

Prokopa například trpasličí galerie. I tam je připraven pestrý program. "Věřím, že zajímavé budou výtvarné dílny. 

Na nich si lidé budou moci vyrobit věci, které jim budou připomínat baziliku – ať už to bude vitráž okna,nebo jiná 

věc spojená se světlem a stínem," popsal farář baziliky Jakub Holík. 

Svatostánek umístěný na seznamu Unesco slaví letos také jedno výročí."Letos je to 310 let od zasvěcení baziliky 

svatému Prokopovi. Původně byla zasvěcena Panně Marii a až v roce 1704 byla zasvěcena svatému Prokopovi. 

Připomeneme si to zajímavým krátkým filmem o svatém Prokopovi s přesahem jeho života pro dnešního člověka," 

řekl Holík. Podívat se zájemci mohou také do Přední synagogy v Třebíči. Na komentovanou prohlídku zvou tamní 

husité, kteří stavbu využívají. Začne v devět hodin večer. "Celý program Noci kostelů v synagoze začne již o 

hodinu dříve bohoslužbou. Od 22 hodin až do půlnoci pak bude synagoga, nyní Sbor Karla Farského, volně 

přístupná," informoval Michal Horák z Brněnské diecéze Církve čs. husitské. 

Vyrazit si prohlédnout kostely mohou také lidé z dalších měst a obcí na Třebíčsku. Například v Červené Lhotě v 

kostele sv. Vavřince začíná program již o půl páté. Nachystán je tam program pro děti i pro dospělé. 

V kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích se začíná v šest hodin večer. Na programu je mše svatá, výstava 

historických fotografií i liturgických předmětů. Chybět nebude ani divadla O Červené Karkulce a O Cyrilovi a 

Metodějovi. Děti z jemnické farnosti zvou na dramaticky literární pásmo Fatima městečko pastýřů do tamního 

svatostánku sv. Jakuba od šesti hodin večer. 

 

Výběr z programu Noci kostelů 2014 na Třebíčsku 



  

Třebíč, Bazilika sv. Prokopa 18:00 – 20:00 Procházka benediktinskou bylinkovou zahrádkou. 18:00 – 22:30 Volná 

prohlídka baziliky včetně trpasličí galerie a krypty 18:30 – 20:30 Po stopách středověkých mistrů – výtvarná dílna 

pro děti 19:00 – 19:50 Setkání se svatým Prokopem 22:45 – 23:00 Modlitba za město v kryptě baziliky – 

zakončení Třebíč, kostel sv. Martina 18:00 – 18:20 Slavnostní koncert k zahájení Noci kostelů 18:00 – 24:00 

Prohlídka věže a pohled z věže – opět zdarma 

  

18:00 – 24:00 Sakristie – tajemná zákoutí našeho kostela 18:00 – 23:00 Prohlídka starých rozebraných varhan 

19:00 – 19:25 Lehni a nespi, ať vidíš, kde spí Ježíšek 20:00 – 20:45 Jak zpívají andělé na zemi? – koncert sboru 

Serafín 21:00 – 22:00 Židovské tance, Program na faře. 21:30 – 22:25 Koncert Svatomartinského sboru 23:00 – 

23:45 Zpěvy z Taize 23:45 – 23:50 Modlitba za město a za naše rodiny TřebíčJejkov, Adventní dům 19:00 – 19:45 

Jak poznat Boží vůli pro svůj život? 

  

Třebíč, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice 19:30 – 20:45 a 21:00 – 22:00 Koncert skupiny Dry bones Třebíč, 

kostel Českobratrské církve evangelické 18:00 – 18:15 I řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské (Gn 1,14) 

Třebíč, Přední synagoga 21:00 – 21:30 Prohlídka s komentářem Červená Lhota, kostel sv. Vavřince 17:45 – 18:30 

Putování se svatými 18:30 – 20:15 Zastavení u kroniky, prohlídka věže Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí 19:00 

– 20:00 Divadlo 21:00 – 22:00 varhanní koncert Přibyslavice, poutní kostel Narození Panny Marie 17:00 – 18:00 

Loutkové divadlo 18:45 – 19:00 Vystoupení chrámového sboru Přibyslavice Jemnice, kostele sv. Jakuba 18.00 

Dramatickoliterární pásmo Fatima městečko pastýřů Jemnice, kost. sv. Stanislava 21.00 Koncert 

  

 
Noc nabídne koně i mašinky 
 
Zdroj: Ústecký deník 
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Do muzea kvůli autogramiádě a rovnou z představení přijede i herec Václav Vydra 

  

Ústecko – Modelová železnice. Indiáni a kovbojové. Jízda kočárem. Posezení u táboráku a opékání buřtíků. 

Ukázky výzbroje prvorepublikové armády. Výstava unikátních leteckých fotografií z 1. světové války a samozřejmě 

muzika. I to nabízí dnešní Noc kostelů, muzeí a památek. 

 

Noc kostelů otevře chrámy i pro laiky 
 
Zdroj: Valašský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.vlp.cz/cz/vydavan...ni-morava/valassky-denik.html 
Číslo: 119 
Strana: 3 
Autor: MICHAL BURDA 
Rubrika: Valašsko 



Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

  

Valašsko – Více než dvě desítky kostelů a kaplí na Valašsku zůstanou v pátek netradičně otevřené do pozdních 

nočních hodin. Uskuteční se v nich každoroční Noc kostelů. Ta má za cíl nezávazně lidem zprostředkovat setkání s 

křesťanstvím na místech, jež mají odpovídající atmosféru. Noc kostelů je určená široké veřejnosti. Ve 

svatostáncích bude pro příchozí připravený pestrý program čítající besedy, koncerty, výstavy i divadelní 

představení, komentované prohlídky kostelů i modlitby. 

  

kde bude otevřeno f Hošťálková, kostel Českobratrské církve evangelické, 18.00 – 22.00 hod f Huslenky, 

evangelický kostel, 18.00 – 22.00 hod f Karolinka, kostel Panny Marie Karmelské, 18.00–22.00 hod f Kelč, kostel 

sv. Kateřiny, 19.00 – 21.00 hod f Kelč, kostel sv. Petra a Pavla, 17.00 – 22.00 hod f Kladeruby, kostel sv. Cyrila a 

Metoděje, 19.00 – 21.30 hod f Lešná, kostel sv. Michaela archanděla, 20.00 – 22.30 hod f Liptál, kostel 

Českobratrské církve evangelické, 19.00 hod f Pozděchov, evangelický kostel, 17.30 – 20.00 hod f Prostřední 

Bečva, kostel sv. Zdislavy, 18.00 – 06.00 hod f Rožnov pod Radhoštěm, evangelický kostel, 20.00 – 22.15 hod f 

Rožnov pod Radhoštěm, kostel Všech svatých, 20.00 – 23.00 hod f Valašská Polanka, kostel sv. Jana Křtitele, 

20.00 – 24.00 hod f Valašské Meziříčí – Jasenice, kaple sv. Cyrila a Metoděje, 21.00 – 22.00 hod f Valašské 

Meziříčí, evangelický kostel v Botanice, 21.00 hod f Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 20.00 – 

24.00 hod f Velká Lhota, evangelický toleranční dřevěný kostel, 18.30 – 21.00 hod f Vsetín, kostel Horního sboru 

Českobratrské církve evangelické, 16.00 –22.10 hod f Vsetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 – 23.00 hod. 

f Vsetín, nemocniční kaple sv. Růženy, areál Vsetínské nemocnice, 16.30 – 22.00 hod f Zašová, poutní kostel 

Navštívení Panny Marie, 18.00 – 20.45 hod Podrobný program na www.nockostelu.cz 

  

Noc kostelů v Jasenné. Hned dvojí pokochání duše 
 
Zdroj: zlin.cz – main page 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://zlin.cz/513916n-noc-k...ne.-hned-dvoji-pokochani-duse 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

Nemají tam ani tisícovku obyvatel, ale kostely hned dva. A oba věru parádní. A věru v pátek večer při Noci kostelů 

asi pěkně zaplněné. Však tam také láká docela zajímavý program. A pro zklidnění ducha tam dozajista zamíří i ti, 

kteří se jinak nehlásí k žádnému náboženství v ortodoxním slova smyslu. 

 

Páteční noc patří kostelům: ve Zlíně ukáží věž, ve Štípě kryptu 
 
Zdroj: zlin.iDNES.cz 
Datum vydání: 22.5.2014 
Odkaz: http://zlin.idnes.cz/noc-kos...40522_2066821_zlin-zpravy_ras 
Číslo: 142 
Autor: MF DNES, Martina Malá 
Rubrika: Zlín / Zlín - zprávy 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

  

Až do pozdních nočních hodin zůstanou v pátek otevřeny kostely ve Zlínském kraji. Při šestém ročníku 

mezinárodního festivalu Noc kostelů se lidé podívají 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 tam 

potrvá až do půlnoci. 

Bohatý program připravil ve Zlíně i 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. Autobus na Zlínsku a vlak z Valašského Meziříčí do Kroměříž  

Zájemci mohou k cestě za některými 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. do PC pro iPad 

"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. 

Právě v Kroměříži bude otevřených památek z celého regionu nejvíce, například kostel svatého Mořice, 

Nanebevzetí Panny Marie nebo zámeckou kapli svatého Šebestiána. 

Celkem se do projektu zapojilo 25 objektů na Kroměřížsku, 11 míst na Uherskohradišťsku, 21 kostelů a kaplí na 

Vsetínsku a 28 na Zlínsku. 

Seznam všech otevřených kostelů i s doprovodným programem zájemci najdou na www.nockostelu.cz . 

  

Na Noc kostelů vyjede i autobus 
 
Zdroj: Zlínský deník 
Datum vydání: 23.5.2014 
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Zlínsko – Výklady o historii, koncerty, recitály, sbírání razítek do poutnického pasu i bezplatný autobus. Taková 

lákadla jsou připravena pro účastníky už tradiční Noci kostelů tento pátek. V nevšední noční atmosféře budou 

otevřeny kaple, kostely i modlitebny. 

Ve Zlíně a nejbližším okolí se do akce zapojilo na dvaadvacet církevních objektů. 

"Návštěvníci se budou moci dostat do míst, kam se jinak běžně nedostanou. Mám tím na myslí například věže 

nebo naopak podzemí. Bude možné nahlédnout do starých kronik či matrik. Někde budou připraveny i bohoslužby 

s výkladem. 



Neopakovatelná je ale už jen atmosféra setmělého nočního kostela," míní Jiří Vlček, koordinátor Noci kostelů na 

Zlínsku. Při prohlídkách a výkladech nepůjde jen o církev římskokatolickou. Akce se účastní i Českobratrská církev 

evangelická, řeckokatolická církev, starokatolická nebo i adventisté sedmého dne. Stejně jako loni bude pro 

zájemce připravený autobus. 

"Loni jsme jeli na západ, letos směřujeme na východ, kde jsou zase hodně evangelické kostely. Například o 

Jasenné lidé ze Zlína slyšeli, ale málokdo se tam byl podívat," doplnil Miroslav Kašný, náměstek primátora a 

předseda občanského sdružení Comunitas auxilium, které autobusový výjezd organizuje. 

Noc kostelů vznikla v roce 2005 ve Vídni. Tam se inspirovali i pořadatelé v České republice. 

  

JÍZDNÍ ŘÁD: 17.30 – Zlín, 

divadlo– Zádveřice 

18.15 – Zádveřice – Vizovice 

18.50 – Vizovice –Jasenná 

19.45 – Jasenná – Štípa 

22.00 – Štípa – odjezd do Zlína 

  

Noc kostelů otevře chrámy ve Znojmě i regionu. Již dnes 
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Znojemsko – Kostely ve Znojmě, Hostěradicích, Miroslavi, Hnanicích a Šumné zůstanou již dnes otevřené od šesti 

hodin do pozdních večerních hodin. Zapojují se do již tradiční Noci kostelů. Nabídnou prohlídky, koncerty a 

vystoupení sborů, přednášky i ochutnávky mešního vína. 

Znojemskými farnostmi proběhne spousta kostelních myší. "Připravili jsme totiž pro děti zábavné a poučné 

putování Po stopách kostelní myši. V pěti kostelích: u sv. Mikuláše, sv. Kříže, sv. Michala, sv. Jana Křtitele a ve 

svatováclavské kapli budou připravena stanoviště, kde děti dostanou zajímavý úkol a za jeho splnění drobnou 

odměnu," řekl znojemský děkan Jindřich Bartoš. 

Další program v kostelech v centru města bude již tradiční. "Kostely budou do jedenácti hodin večer otevřené k 

prohlídce, u sv. Mikuláše bude příležitost podívat se na půdu i do krypty. Počet návštěvníků je těžké předem 

odhadovat, podle zkušeností z předchozích let půjde nejspíš o stovky, záležet bude hodně na počasí," dodal 

Bartoš. 

V louckém kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava chystají organizátoři program, ve kterém se bude 

prolínat historie a hudba. "Začneme v šest hodin mší svatou, od sedmi začne koncert k roku české hudby, který 

zahájí Znojemské žestě. V osm a v deset hodin nabídneme přednášku o historii kláštera s následnou individuální 

prohlídkou. V půl deváté a ve čtvrt na jedenáct zahraje v kryptě kostela znojemská formace Jazzy talking," 

informoval loucký farář Marian Husek. 

Vranovský FATYM tentokrát otevře svůj nejmladší kostel na Šumné. 



Vranov dostal přestávku. "Organizační tým se rozhodl, že ve Vranově si dáme pro letošek přestávku, do Noci 

kostelů se tedy zapojíme u sv. Ducha v Šumné. Program zahájí v šest hodin navečer mše svatá, pak bude 

následovat přednáška o cestách po jihovýchodní Asii a nezapomněli jsme ani na ochutnávku mešního vína," 

pozval vranovský farář Marek Dunda. 

V Miroslavi a Hostěradicích organizují Noc kostelů společně a ekumenicky, s katolickými farnostmi totiž spojí síly i 

miroslavští evangelíci. "Program začne v pět hodin odpoledne v kostele sv. Kunhuty v Hostěradicích. V půl šesté 

začne vystoupení dětí ze základní školy a od šesti do půl osmé budou na pořadu dvě části přednášky o Svaté 

zemi," přiblížil miroslavský místostarosta Roman Volf. 

Od osmi hodin pak bude program pokračovat v kostele sboru českobratrské církve evangelické. Nejprve zazpívá 

pěvecký sbor, po dalším hudebním vystoupení, společném zpěvu a přestavení života evangelického sboru uzavře 

program živý obraz na evangelijní motiv. 

"Od desíti večer bude pak miroslavská Noc kostelů pokračovat v katolickém farním kostele sv. Petra a Pavla. 

Nabídne vyprávění české pouti do Lurd a vystoupení chrámového sboru. Před jedenáctou hodinou večer program 

uzavře společná modlitba kompletáře, závěrečné denní modlitby církve," shrnul Volf. 

Hnanice 16.00 kostel sv. Wolfganga Hostěradice 17.00 kostel sv. Kunhuty 18.00 přednáška o pouti do svaté Země 

Znojmo 18.00 kostel sv. Kříže, po stopách kostelní myši 20.00 Louka – od krypty po věž 20.30 a 22.15 mladá 

jazzová kapela Jazzy talking v kryptě 21.00 varhany zblízka 

 Zdroj: www.nockostelu.cz 

  

Foto: KOSTELY. Lidé si projdou i neobvyklá místa. 

Foto: Archiv Deníku 

  

Muzejní noc láká na kresbu světlem i origami. Brány otevřou i kostely 
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Do Domu umění, na hrad nebo do minoritského kláštera tak zavítají možná i ti, kteří výstavy pravidelně 

nenavštěvují. Řeč je o muzejní noci, která startuje ve Znojmě již v pátek a nabídne nejen prohlídku expozic. Lidé 

se mohou těšit na koncerty, dětská hudební či divadelní představení nebo tvůrčí dílny. 


