
O Noci kostelů zazní i modlitby za města, je i pro cyklisty 
 
Zdroj: 5plus2 
Datum vydání: 23.5.2014 
Číslo: 20 
Strana: 8 
Autor: DALIBOR MAŇAS 
Mutace: 5plus2 - Bruntálsko 
Oblast: Časopisy - společnost a životní styl 

 Hudbou a duchovním rozjímáním mohou lidé v kraji i letos prožít tradiční Noc kostelů. 

Ve stovkách až do večerních hodin 23. května otevřených chrámů je čeká dobrodružství, tajemství i umění křesťanství. 

 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ / Součástí pozvánky do kostelů a modliteben jsou 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 ostravskoopavské. Z toho je na 20 nově zapojených 
kostelů a modliteben," uvedla Ludmila Stuchlá, která má na biskupství akci na starosti. 

"Kopřivnický kostel sv. Bartolomějese 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. 

 Všem lidem dobré vůle 

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," řekla Pískovská. 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 Frýdecko-Místecku 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. 

 Vystoupení nejstaršího pěveckého sboru 

 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. 



"Z programu v evangelickém kostele stojí za zmínku vystoupení pěveckého sboru 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. 

 Památka roku 2013 

 Do Noci kostelů se přihlásila i památka kraje: kostel sv. Kateřiny ve ŠtramberkuTámovicích, 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 Stuchlá. 

Kaple sv. Andělů strážných v OstravěPustkovci zase nabízí výstavu ručně malovaných ikon. "Příležitost ke ztišení a rozjímání 
budou mít zájemci v OstravěPorubě, kde se uskuteční světelný průvod do meditační zahrady a v ostravské modlitebně Církve 
bratrské, kde je netradiční cesta s interaktivními zastaveními pro osobní ztišení," řekla Stuchlá. 

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 díky této akci poznat 
kostely a historické památky trošku jinak, než jsou zvyklí, a seznámit se s tím, co ovlivnilo život jejich předků," poznamenal 
hejtman Miroslav Novák. Sám se také Noci kostelů zúčastní. "Já se půjdu podívat do Katedrály Božského spasitele v Moravské 
Ostravě, která je druhým největším kostelem na Moravě hned po velehradské bazilice. Nikdy jsem neměl čas, ani příležitost si ji 
prohlédnout zblízka, takže jsem zvědavý, co uvidím. A těším se, že si vychutnám tamní atmosféru," přiznal hejtman. 

Moravskoslezský kraj podle něho každý rok poskytuje do kultury mnohamilionové dotace. 

"Letos rozdělí pět milionů na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí. V rámci tohoto programu bylo 
podpořeno pět projektů římskokatolických farností ve výši téměř 1,2 milionu korun," uvedl Novák. 

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

 Foto: Noc kostelů láká na netradiční prohlídky. 

O autorovi: DALIBOR MAŇAS, s přispěním redaktorů 5plus2 
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 V Kadani je připravená procházka, Chomutov si připomene faráře Dittricha. 

 CHOMUTOV, KADAŇ / Popáté v řadě si mohou lidé v severních Čechách na konci května užít Noci kostelů. Kaple, modlitebny, 
chrámy i kostely při této příležitosti nabízejí netradiční programy nebo ukazují místa, kam běžní lidé nepřijdou. Na Chomutovsku 
se 23. května otevírají tři místa v Chomutově a speciální program s pochodem po místních kostelích je připravený v Kadani. 

"Všude návštěvníky rádi přivítají a kromě nabídnutých programů si s přítomnými pořadateli a kněžími mohou popovídat. Zeptat 
se na vše, co je zajímá, nebo si jen v tichu kostela odpočinout od všedních hektických dnů," řekla koordinátorka akce v 
litoměřické diecézi Kristýna Solničková. 



V Kadani začíná akce k Noci kostelů v 19 hodin na Mírovém náměstí před kostelem Povýšení sv. Kříže. Odtud se zájemci mohou 
ve skupině přesunout do kostela sv. Rodiny a poté do Františkánského kláštera s kostelem Zvěstování Páně a Čtrnácti sv. 
Pomocníků. 

V Chomutově nabízí Apoštolská církev u své modlitebny program především pro děti. V katolickém kostele Nanebevzetí Panny 
Marie je připravená komentovaná prohlídka svatostánku. 

Českobratrská církev evangelická připravila koncert, vystoupení trubačů či večerní modlitbu. Také ale připomene málo známou 
epizodu z chomutovské historie - zatčení evangelického faráře Dittricha komunistickou bezpečností. 

 NOC KOSTELŮ CHOMUTOV Modlitebna Apoštolské církve, sbor bez hranic (18 - 22 hodin) -tvoření pro děti, občerstvení, piknik, 
prohlídka prostor, skákací hrad, deskové hry a šifry Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18 - 21 hodin) -trubači, 
prohlídka prostor, zatčení faráře Dittricha, pěvecký sbor, večerní modlitba Kostel Nanebevzetí Panny Marie (18 - 22.30 hodin) - 
mše svatá, zpívané nešpory, komentovaná prohlídka kostela, reprodukované zpěvy KADAŇ Kostel Povýšení sv. Kříže -zahájení v 
19 hodin, ukázka restaurovaného obrazu Kostel sv. Rodiny - od 20.30 varhanní hudba Kostel Zvěstování Páně - od 21.30, 
vystoupení souboru Stella Nova, projekce programu Legenda o Čtrnácti svatých Pomocnících 

 Foto: Kostel Povýšení sv. Kříže na Mírovém náměstí, kde začíná v 19 hodin kadaňský program Noci kostelů. 
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 V noci josu církevní památky ještě kouzelnější, můžete se těšit i na expozici Po stopách zaniklého kláštěra. 

 TEPLICKO / 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. Výjimkou není ani Teplicko. 
V Teplicích tak bude nově zpřístupněna románská krypta, základy baziliky a románská expozice "Po stopách zaniklého kláštera v 
Teplicích". 

 Poznejte svaté patrony 

 Oseckým klášterem se můžete v noci projít za operního zpěvu 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, bude tam hrát Nikola Bojčev. 

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 tzv. 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. 



"Při Noci kostelů se v žádném případě nechceme chlubit cennými kulturními a křesťanskými stavebními skvosty. Nebudovali 
jsme je a uznání patří našim velkorysým předkům. Lidé přicházejí sami od sebe, se zájmem," vyzdvihuje význam akce 
litoměřický sídelní biskup Jan Baxant. 

 NOC KOSTELŮ DUBÍ KOSTEL PANNY MARIE 23. 5. Duchcovský pěvecký sbor, host večera: Jaroslav Maxmilián kašparů, 
prohlídka kostela včetně krypty, 18.00 DUCHCOV KOSTEL CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ 23. 5. Výstava secesních kostelů - Bude 
přístupná Vyhlídková věž kostela, 18.00 JENÍKOV KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 23. 5. Vystoupení dětí z MŠ Jeníkov, program pro 
děti, mše svatá, noční pohled na obec, 16.00 OSEK CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER 23. 5. Koncert uměleckého souboru Serafín, noční 
klášter, operní pěvkyně O. Procházková, 18.00 RTYNĚ NAD BÍLINOU KOSTEL SVATÉHO MARTINA 23. 5. Varhanní koncert Petra 
Nachera, komentovaná prohlídka, 19.00 
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Vysočinské sakrální památky se do Noci kostelů poprvé zapojily před pěti lety. Dnes jich otevře své brány více než pět desítek. 

 VYSOČINA / Sakrální památky z celé Vysočiny se dnes zapojí do Noci kostelů. Své brány večer otevřou i ty, které jindy bývají 
zamčeny na několik západů. Na návštěvníky čeká na více než padesáti místech bohatý program včetně komentovaných 
prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. "Budou mít možnost nahlédnout do kostelních sakristií či 
klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v 
tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů," zvou organizátoři akce. 

Myšlenka Noci kostelů vznikla před deseti lety ve Vídni a postupem času se kromě celého Rakouska rozšířila také do Německa, 
Nizozemí, Estonska nebo na Slovensko. Česko se do ní poprvé zapojilo v roce 2009, kdy se otevřely kostely a modlitebny ve 
čtyřech krajích včetně Vysočiny. 

Loni se po celé republice zapojilo do akce více než 1300 kostelů, v nichž pořadatelé připravili pro návštěvníky osm tisíc 
programů. 

 Kde se zapojí do akce Noc kostelů 2014 

 HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod: Husův sbor CČSH, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Rodiny, kostel sv. Vojtěcha, 
modlitebna Sboru Církve bratrské. Horní Paseka - Zahrádka: kostel sv. Víta. Chotěboř: kostel sv. Jakuba staršího. Libice nad 
Doubravou: kostel sv. Jiljí. Přibyslav: kostel Narození sv. Jana Křtitele. Světlá nad Sázavou: kostel sv. Václava. Věž -Skála: kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. JIHLAVSKO Jihlava: kostel apoštola Pavla, kostel sv. Jakuba Většího, kostel sv. Kříže, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Kamenice: kostel sv. Jakuba Většího. Kostelec u Jihlavy: kostel sv. Kunhuty. Telč: kostel Jména Ježíš, 
kostel sv. Ducha, kostel sv. Jakuba Staršího. Třešť: kostel sv. Kateřiny Sienské, kostel sv. Martina. PELHŘIMOVSKO Horní 
Cerekev: kostel Zvěstování Páně. Humpolec: kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Mikuláše. Kamenice nad Lipou: 
evangelická modlitebna, kostel Všech svatých. Křemešník: kostel Největější Trojice. Pacov: kostel sv. Michaela. Pelhřimov: 
kostel Panny Marie, kostel sv. Anny, kostel sv. Bartoloměje. Želiv: chrám Narození Panny Marie. TŘEBÍČSKO Červená Lhota: 
kostel sv. Vavřince. Jakubov u Moravských Budějovic: kostel sv. Jakuba Staršího. Moravské Budějovice: kostel sv. Jiljí. 
Přibyslavice u Třebíče: poutní kostel Narození Panny Marie. Třebíč - Jejkov: Adventní dům. Třebíč: kostel sv. Martina, bazilika 
sv. Prokopa a Panny Marie, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, kostel Českobratrské církve evangelické, Přední synagoga. 
ŽĎÁRSKO Daňkovice: kostel Českobratrské církve evangelické. Herálec: kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Moravec: kostel 
Povýšení svatého Kříže. Nížkov: kostel sv. Mikuláše. Nové Město na Moravě: kostel Českobratrské církve evangelické. Sázava: 
kostel Českobratrské církve evangelické. Velké Meziříčí: Husův dům, kostel sv. Mikuláše. Žďár nad Sázavou: modlitebna 
Českobratrské církve evangelické. Zdroj: nockostelu.cz 

 Foto: Noc kostelů se v posledních letech pravidelně koná také v kostele sv. Vavřince v Červené Lhotě na Třebíčsku. 

FOTO / TOMÁŠ BLAŽEK 
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 Farnosti v celém Olomouckém kraji připravily na dnešní noc zajímavý program nejen pro věřící. 

 OLOMOUCKÝ KRAJ / Hned na 110 místech v Olomouckém kraji se dnes večer otevřou návštěvníkům kostelní dveře. Po roce 
opět startuje Noc kostelů, která se těší vzrůstající oblibě nejen ze strany návštěvníků, ale i pořadatelů z jednotlivých farností. 

Zatímco v loňském roce se v celém kraji otevřely brány 91 kostelů, letos je to už rovných 110. "O návštěvy kostelů je velký 
zájem, jen loni jsme zaznamenali celkem 46 490 návštěvnických vstupů v celém kraji," prozradil koordinátor Noci kostelů pro 
olomoucký region Pavel Mléčka. 

Podle něj je Noc kostelů jedinečnou možností zhlédnout běžně nepřístupné prostory a seznámit se se skutečným životem lidí v 
církvích. "Oficiální zahájení Noci kostelů v Olomouckém kraji je v 18 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zúčastní se jej 
mimo jiné biskup, hejtman Olomouckého kraje, primátor Olomouce a také zástupci církví," řekl Mléčka. 

V programu je podle olomouckého koordinátora opravdu z čeho vybírat. "Doporučil bych třeba návštěvu Prostějova. U kostela 
Povýšení svatého Kříže připravili večerní projížďky městem v kočáru s koňským spřežením," uvedl Mléčka. 

Do noci kostelů se zapojí i hrad Šternberk. "Na návštěvníky čeká opravdu bohatý program. Mohou se těšit na komentované 
prohlídky hradní kaple, prohlídky hradu, kytarový koncert a divadlo pro děti v podání šternberských ochotníků ŠOK. Jiří Doupal 
seznámí návštěvníky s historií, architekturou a mnoha dalšími zajímavostmi týkajícími se hradní kaple, jedné z nejstarších částí 
hradu. Začátek každé prohlídky pak uvede koncert sólové kytary Jiřího Janečka," prozradil k programu Jan Gottwald. 

V Olomouci se zájemcům otevře hned 25 kostelů najednou. "Pro návštěvníky bude připravený Poutnický pas s mapkou a 
programem všech kostelů v Olomouci. Bude zde i prostor pro razítka, která jsou součástí doplňkového programu Noci kostelů. 
Po získání všech razítek dostanou účastníci Pamětní list a možná k tomu ještě zajímavou odměnu," informoval Pavel Mléčka. 

Zajímavý program ale umí nabídnout i menší města a obce. Třeba v Jednově na Prostějovsku připravili ochutnávku mešních vín 
a prohlídku věže kostela a varhan. V Postřelmově na Šumpersku zase zpřístupní renesanční hrobku zemanského rodu Bukůvků z 
Bukůvky. 

OLOMOUCKO OLOMOUC - Otevře se celkem 25 kostelů. Pro návštěvníky bude připravený poutnický pas s mapkou a programem 
všech kostelů v Olomouci. ŠTERNBERK - Komentované prohlídky hradní kaple, prohlídky hradu, kytarový koncert a divadlo pro 
děti v podání šternberských ochotníků ŠOK SENICE NA HANÉ - Fara voní chlebem - výstava doma pečených chlebů s 
ochutnávkou arcibiskupských zámeckých vín. 

 PROSTĚJOVSKO PROSTĚJOV - 21:00 - 22:00 Slavnostní projížďky v historickém kočáru při nočním osvětlení náměstím TGM. 
KONICE - Individuální prohlídky věže a lodě kostela. JEDNOV - Ochutnávka mešních vín, prohlídka věže kostela a varhan, soutěž 
poznávání světců, výstava liturgických předmětů KOSTELEC NA HANÉ - Žesťový kvartet zahraje fanfáry z kostelní věže, 
vystoupení Svatojakubského chrámového sboru. 

 PŘEROVSKO PŘEROV - Kostel Českobratrské církve evangelické připravil divadelní vystoupení v podání Láryho Hausera a 
koncert pěveckého souboru Add Gospel, který žánrově vychází z gospelu. DRAHOTUŠE - Violoncello Barbory Panáčkové, koncert 
zpěváků drahotušské farnosti, výstup na věž a prohlídka zvonů. POTŠTÁT - 16:55 - Projížďka po kostelech a kaplích farnosti 
Potštát. Na kole od Boškova přes Potštát až do Boňkova. 

 ŠUMPERSKO A JESENICKO POSTŘELMOV - Otevření renesanční hrobky zemanů Bukůvků z Bukůvky. RAPOTÍN - Varhanní 
koncert, koncert Musica Gloria. BUKOVICE - Koncert chrámového sboru, přednáška o historii kostela. BERNATICE U JAVORNÍKU 
-Krása varhan - Karolína Michálková zahraje pro potěchu duše návštěvníků Noci kostelů na kostelní varhany. 

 Foto: Program na letošní Noc kostelů připravili i v Jednově. Zdejší kostel Navštívení Panny Marie je jedním z mála poutních míst 
v regionu. Mimo kostela láká turisty do Jednova i Mariánská zahrada. 

FOTO / VOJTĚCH BÍLÝ 
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 Farnosti v celém Olomouckém kraji připravily na dnešní noc zajímavý program nejen pro věřící. 

 OLOMOUCKÝ KRAJ / Hned na 110 místech v Olomouckém kraji se dnes večer otevřou návštěvníkům kostelní dveře. Po roce 
opět startuje Noc kostelů, která se těší vzrůstající oblibě nejen ze strany návštěvníků, ale i pořadatelů z jednotlivých farností. 

Zatímco v loňském roce se v celém kraji otevřely brány 91 kostelů, letos je to už rovných 110. "O návštěvy kostelů je velký 
zájem, jen loni jsme zaznamenali celkem 46 490 návštěvnických vstupů v celém kraji," prozradil koordinátor Noci kostelů pro 
olomoucký region Pavel Mléčka. 

Podle něj je Noc kostelů jedinečnou možností zhlédnout běžně nepřístupné prostory a seznámit se se skutečným životem lidí v 
církvích. "Oficiální zahájení Noci kostelů v Olomouckém kraji je v 18 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zúčastní se jej 
mimo jiné biskup, hejtman Olomouckého kraje, primátor Olomouce a také zástupci církví," řekl Mléčka. 

 Vyjížďky kočárem nebo tajemná hradní kaple 

 V programu je podle olomouckého koordinátora opravdu z čeho vybírat. "Doporučil bych třeba návštěvu Prostějova. U kostela 
Povýšení svatého Kříže připravili večerní projížďky městem v kočáru s koňským spřežením," uvedl Mléčka. Do noci kostelů se 
stejně jako v minulých letech zapojí i hrad Šternberk. "Na návštěvníky čeká opravdu bohatý program. Mohou se těšit na 
komentované prohlídky hradní kaple, prohlídky hradu, kytarový koncert a divadlo pro děti v podání šternberských ochotníků 
ŠOK. Jiří Doupal seznámí návštěvníky s historií, architekturou a mnoha dalšími zajímavostmi týkajícími se hradní kaple, jedné z 
nejstarších částí hradu. Začátek každé prohlídky pak uvede koncert sólové kytary Jiřího Janečka," prozradil k programu 
šternberského hradu Jan Gottwald. 

V Olomouci se zájemcům otevře hned 25 kostelů najednou. "Pro návštěvníky bude připravený Poutnický pas s mapkou a 
programem všech kostelů v Olomouci. Bude zde i prostor pro razítka, která jsou součástí doplňkového programu Noci kostelů. 
Po získání všech razítek dostanou účastníci Pamětní list a možná k tomu ještě zajímavou odměnu," informoval Pavel Mléčka. 

Zajímavý program ale umí nabídnout i menší města a obce. Třeba v Jednově na Prostějovsku připravili ochutnávku mešních vín 
a prohlídku věže kostela a varhan. V Postřelmově na Šumpersku zase zpřístupní renesanční hrobku zemanského rodu Bukůvků z 
Bukůvky. 

Přerovský kostel Českobratrské církve evangelické připravil divadelní vystoupení v podání Láryho Hausera, herce divadla Husa 
na provázku v Brně, a koncert pěveckého souboru Add Gospel, který žánrově vychází z gospelu a rhythm and blues. 

 Tip: Kam se dnes večer vypravit? 

 OLOMOUCKO OLOMOUC - Otevře se celkem 25 kostelů. Pro návštěvníky bude připravený poutnický pas s mapkou a 
programem všech kostelů v Olomouci. Po získání razítek ze všech kostelů dostanou účastníci Pamětní list a odměnu. 
ŠTERNBERK - Komentované prohlídky hradní kaple, prohlídky hradu, kytarový koncert a divadlo pro děti v podání šternberských 
ochotníků ŠOK SENICE NA HANÉ - Fara voní chlebem - výstava doma pečených chlebů s ochutnávkou arcibiskupských 
zámeckých vín. 

 PROSTĚJOVSKO PROSTĚJOV - 21:00 - 22:00 Slavnostní projížďky v historickém kočáru při nočním osvětlení náměstím TGM. 
KONICE - Individuální prohlídky věže a lodě kostela. JEDNOV - Ochutnávka mešních vín, prohlídka věže kostela a varhan, soutěž 
poznávání světců, výstava liturgických předmětů KOSTELEC NA HANÉ - Žesťový kvartet bude hrát fanfáry z kostelní věže, 
vystoupení Svatojakubského chrámového sboru. 

PŘEROVSKO PŘEROV - Kostel Českobratrské církve evangelické připravil divadelní vystoupení v podání Láryho Hausera, herce 
divadla Husa na provázku v Brně, a koncert pěveckého souboru Add Gospel, který žánrově vychází z gospelu a r´n´b rocku. 



DRAHOTUŠE - Violoncello Barbory Panáčkové, koncert zpěváků drahotušské farnosti, výstup na věž a prohlídka zvonů. 
POTŠTÁT - 16:55 - Projížďka po kostelech a kaplích farnosti Potštát. Na kole od Boškova přes Potštát až do Boňkova. 

 ŠUMPERSKO A JESENICKO POSTŘELMOV - Otevření renesanční hrobky zemanů Bukůvků z Bukůvky. RAPOTÍN - Varhanní 
koncert, koncert Musica Gloria. BUKOVICE - Koncert chrámového sboru, přednáška o historii kostela. BERNATICE U JAVORNÍKU 
-Krása varhan - Karolína Michálková zahraje pro potěchu duše návštěvníků Noci kostelů na kostelní varhany, poté pásmo písní 
místního hudebního uskupení. 

 Foto: Program na letošní Noc kostelů připravili i v Jednově na Prostějovsku. Zdejší kostel Navštívení Panny Marie je jedním z 
mála poutních míst v regionu. Mimo kostela láká turisty do Jednova i Mariánská zahrada. 

FOTO / VOJTĚCH BÍLÝ 
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 Farnosti v celém Olomouckém kraji připravily na dnešní noc zajímavý program nejen pro věřící. 

 OLOMOUCKÝ KRAJ / Hned na 110 místech v Olomouckém kraji se dnes večer otevřou návštěvníkům kostelní dveře. Po roce 
opět startuje Noc kostelů, která se těší vzrůstající oblibě nejen ze strany návštěvníků, ale i pořadatelů z jednotlivých farností. 

Zatímco v loňském roce se v celém kraji otevřely brány 91 kostelů, letos je to už rovných 110. "O návštěvy kostelů je velký 
zájem, jen loni jsme zaznamenali celkem 46 490 návštěvnických vstupů v celém kraji," prozradil koordinátor Noci kostelů pro 
olomoucký region Pavel Mléčka. 

Podle něj je Noc kostelů jedinečnou možností zhlédnout běžně nepřístupné prostory a seznámit se se skutečným životem lidí v 
církvích. "Oficiální zahájení Noci kostelů v Olomouckém kraji je v 18 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zúčastní se jej 
mimo jiné biskup, hejtman Olomouckého kraje, primátor Olomouce a také zástupci církví," řekl Mléčka. 

 Vyjížďky kočárem nebo tajemná hradní kaple 

 V programu je podle olomouckého koordinátora opravdu z čeho vybírat. "Doporučil bych třeba návštěvu Prostějova. U kostela 
Povýšení svatého Kříže připravili večerní projížďky městem v kočáru s koňským spřežením," uvedl Mléčka. Do noci kostelů se 
stejně jako v minulých letech zapojí i hrad Šternberk. "Na návštěvníky čeká opravdu bohatý program. Mohou se těšit na 
komentované prohlídky hradní kaple, prohlídky hradu, kytarový koncert a divadlo pro děti v podání šternberských ochotníků 
ŠOK. Jiří Doupal seznámí návštěvníky s historií, architekturou a mnoha dalšími zajímavostmi týkajícími se hradní kaple, jedné z 
nejstarších částí hradu. Začátek každé prohlídky pak uvede koncert sólové kytary Jiřího Janečka," prozradil k programu 
šternberského hradu Jan Gottwald. 

V Olomouci se zájemcům otevře hned 25 kostelů najednou. "Pro návštěvníky bude připravený Poutnický pas s mapkou a 
programem všech kostelů v Olomouci. Bude zde i prostor pro razítka, která jsou součástí doplňkového programu Noci kostelů. 
Po získání všech razítek dostanou účastníci Pamětní list a možná k tomu ještě zajímavou odměnu," informoval Pavel Mléčka. 

Zajímavý program ale umí nabídnout i menší města a obce. Třeba v Jednově na Prostějovsku připravili ochutnávku mešních vín 
a prohlídku věže kostela a varhan. V Postřelmově na Šumpersku zase zpřístupní renesanční hrobku zemanského rodu Bukůvků z 
Bukůvky. 

Přerovský kostel Českobratrské církve evangelické připravil divadelní vystoupení v podání Láryho Hausera, herce divadla Husa 
na provázku v Brně, a koncert pěveckého souboru Add Gospel, který žánrově vychází z gospelu. 

 PŘEROVSKO PŘEROV - Kostel Českobratrské církve evangelické připravil divadelní vystoupení v podání Láryho Hausera, herce 
divadla Husa na provázku v Brně, a koncert pěveckého souboru Add Gospel, který žánrově vychází z gospelu a r´n´b rocku. 



DRAHOTUŠE - Violoncello Barbory Panáčkové, koncert zpěváků drahotušské farnosti, výstup na věž a prohlídka zvonů. 
POTŠTÁT - 16:55 - Projížďka po kostelech a kaplích farnosti Potštát. Na kole od Boškova přes Potštát až do Boňkova. 

 Foto: Program na letošní Noc kostelů připravili i v Jednově na Prostějovsku. Zdejší kostel Navštívení Panny Marie je jedním z 
mála poutních míst v regionu. Mimo kostela láká turisty do Jednova i Mariánská zahrada. 

FOTO / VOJTĚCH BÍLÝ 
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 Během dnešní Noci kostelů se na Lounsku otevřou dvě desítky církevních svatostánků. 

 LOUNSKO / 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. 

Seznam památek najdou zájemci na webových stránkách noci kostelů www.nockostelu.cz. 

 Chrám sv. MIKULÁŠE v Lounech 19.05 Přivítání a úvodní slovo 19.15-20.00 Koncert dětí ZUŠ a chrámového sboru 19.30-22.30 
Zpřístupnění věže 20.00-21.00 Přednáška Michala Pehra o historii farnosti 21.00-22.00 Lounský chrám. sbor 22.00-00.00 Ztišení 
v kostele 23.15-23.45 Průvod městem 0.00-01.00 Koncert Cum Amore Kostel NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE a Čtrnácti sv. pomocníků 
18.15-19.00 O nástěnných malbách v kostelích a jejich významu bude přednášet Jaroslav Havrlant Kostel BOŽÍHO SPASITELE 
Podbořany 18.00 - 19.00 Bubenický koncert 20.00-21.00 Beseda o sektách 
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 Pátek je připravený hlavně ve svatostáncích, v sobotu a v neděli si na své přijdou třeba i turisté. 

 DĚČÍNSKO / Na pátek 23. května připadá Noc kostelů. Na Děčínsku jich bude přístupná celá řada. Po celý večer v Husově 
sboru Církve československé husitské se budou konat výtvarné dílny se soutěžemi. V kapli Andělů strážných se návštěvníci 
projdou bludištěm se sladkou odměnou pro děti. Komentované prohlídky se konají v děčínském kostele Nejsvětější trojice a v 
kostele Panny Marie, kde navíc začíná od 18.00 koncert. Kostel Povýšení sv. Kříže také nabízí komentované prohlídky včetně 
nedávno rekonstruovaných varhan, a také koncerty. V kostele sv. Františka z Assisi bude po celý večer čtení o sv. Františkovi, 
poté bohoslužba, po níž bude následovat program Základní umělecké školy Děčín a zpívat budou Děčínský chrámový sbor a 
Jílovský komorní sbor. Komentované prohlídky a další program nabízejí i jiné kostely a modlitebny v Děčíně. "Smyslem Noci 
kostelů je umožnit veřejnosti setkání s křesťanstvím, vírou a církví. Ze zhruba dvou stovek přihlášených objektů jich více než 
140 patří římskokatolické církvi," řekla mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková. Víkendový program je ale připravený i 
jinde. 

Návštěvníci děčínských městských slavností si mohou užít zábavu při Festivalu pouličního divadla, který se bude v Děčíně konat 
již potřetí. 

Od rána od desáté hodiny budou mít děti s rodiči možnost strávit celý den u pohádek, písniček nebo loutkového divadla. Akce 
potrvá v sobotu až do deváté hodiny večerní na Husově náměstí. 

Ti, kteří vyznávají turistiku, mohou jít do Krásné Lípy oslavit 125 let rozhledny na Vlčí Hoře. Program začíná na rozhledně v 
10.30. 

V Krásné Lípě připravila další akci Správa Národního parku České Švýcarsko. Koná se v jejím areálu a je určená dětem k svátku. 
Téma akce jsou ptáci, a to při příležitosti 10. výročí založení ptačí oblasti Labské pískovce. Pracovníci správy připravili program 
pro děti i dospělé. 

 Foto: Noc kostelů zpřístupní svatostánky i těm, kteří se tam jindy nedostanou. Program přiláká ty, kteří by se do kostela jen tak 
nevydali. 

Mutace - 5plus2 - Děčínsko 

  
Chrámy čeká nápor lidí 
 
Zdroj: 5plus2 
Datum vydání: 23.5.2014 
Číslo: 20 
Strana: 6 
Autor: MICHAL DVOŘÁK 
Mutace: 5plus2 - Litoměřicko 
Oblast: Časopisy - společnost a životní styl 

 Litoměřická diecéze se připojuje k populární akci Noc kostelů. Otevře na 200 památek. 

 LITOMĚŘICKO / 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 ji mohou lidé nasát právě dnes na mnoha místech celého okresu. "Litoměřická diecéze se akce účastní už popáté a dnes v 
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. 

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 litoměřicé diecéze. 



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 a ověřit si, zda křesťané svou víru opravdu 
žijí. Proto je tak důležité laskavé chování oganizátorů této akce včetně dobré přípravy a následného zhodnocení," 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. Obě soutěže končí 5. července. 

 Akce v katedrále sv. Štěpána 

 18.00 - Varhanní improvizace 18.15 - Prostor pro meditaci 19.00 - Varhanní improvizace 19.15 - Krátké úryvky z Písma 20.00 - 
Varhanní improvizace 20.15 - Prostor pro meditaci 21.00 - Varhanní improvizace 21.10 - Historická přednáška 22.00 - Prohlídka 
varhan s výkladem a možností si zahrát 23.00 - Uzavření katedrály 
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 VSETÍN / Vůbec poprvé se k akci Noc kostelů připojí Vsetínská nemocnice. Tamní kapli sv. Růženy dnes od 16.30 hodin rozezní 
koncert Základní umělecké školy Vsetín. 

"V podání žáků zazní skladby Antonína Dvořáka, J. S. Bacha, Zdeňka Fibicha a dalších hudebních skladatelů. Po skončení 
koncertu budou prostory kaple otevřeny k prohlídkám až do dvaadvaceti hodin. Vstup na akci je zdarma," láká mluvčí Vsetínské 
nemocnice Lenka Plačková. Dodala, že zájemci mohou během koncertu přispět na letošní stěžejní projekt nemocnice - obnovu 
lůžek v léčebně dlouhodobě nemocných. Nemocniční kaple je součástí areálu už přes sto let. Nejdříve sloužila řeholním sestrám, 
které v nemocnici pracovaly jako ošetřovatelky, pacientům jakožto místo k motlitbám i pro křest novorozenců. V roce 1956 
musely řádové sestry nemocnici opustit a kaple se uzavřela. Stal se z ní sklad civilní obrany. 

"Po listopadu 1989 byla vrácena zpět do vlastnictví římskokatolické církve. Z peněžních sbírek věřících se provedla rozsáhlá 
rekonstrukce. Poté se kaple znovu otevřela pro veřejnost, konají se zde pravidelné bohoslužby. Počátkem letošního roku zde 
složili slib také dva nemocniční kaplani, kteří působí ve Vsetínské nemocnici a pomáhají pacientům," přiblížila historii Plačková. 

Základní umělecká škola Vsetín podporuje nemocnici dlouhodobě. Už pět let každoročně pořádá cyklus benefičních koncertů, 
jehož výtěžek věnuje dětskému oddělení. Letos to bylo 15 442 korun, celkem už škola přispěla na rozvoj dětského oddělení 
částkou bezmála šedesát tisíc korun. 

"Z výnosu můžeme pokračovat v obnově televizorů pro dětské oddělení, případně modernizovat další vybavení," řekl vděčně 
primář dětského oddělení Marian Rubint. 

 Foto: ZUŠ Vsetín pomáhá nemocnici. Šek s výtěžkem z benefičních koncertů předává přímo do rukou primáře dětského 
oddělení. 

FOTO / NEMOCNICE VSETÍN 
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 OPAVA / Vzhůru do jindy nepřístupných prostor kostelů a modliteben láká všechny zájemce tradiční Noc kostelů. 

23. května se otevřou brány více než třinácti set objektů v celé republice. 

Pořadatelé akce připravili bohatý program, ve kterém nebudou chybět mše svaté ani duchovní hudba, či prosté rozjímání. V 
Pusté Polomi se například od 17.00 uskuteční cyklojízda. Sraz je na parkovišti pod kostelem a účastníci mohou navštívit kaple v 
Budišovicích, Hlubočci, Kyjovicích, Podvihově a kostel v Pusté Polomi a získat tam pamětní razítka. 

"Otevírací dobu si farnosti a sbory stanoví samy. Loni se v Opavě účastnil i sbor Církve bratrské a římskokatolická farnost na 
Jaktaři," uvedl opavský evangelický farář Jan Lukáš. 
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 Zpěv, hudba, divadla, výstavy, mše a modlitby. Zváni jsou všichni. 

 ROKYCANSKO / 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. 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. 

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1 300 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro 
návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů 
zaznamenaných během večera a noci. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety ve Vídni. V roce 2009 akce 
překročila hranice a otevřely se kostely na několika místech i u nás. V roce 2010 se podnik konal již v celé České republice. 

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." 



 Foto: Kaple Nanebevzetí Panny Marie na zámku ve Zbiroze. 
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 ORLICKOÚSTECKO / Mnohé kostely v okrese zvou dnes na Noc kostelů. 

Například v kostele sv. Jakuba v České Třebové je možné slyšet od 18 hodin sakrální skladby v podání dechové hudby 
Řetůvanka nebo se zúčastnit exkurze do církevního odívání. 

V modlitebně Církve bratrské v České Třebové začíná v18 hodin koncert učitelů a žáků ZUŠ Česká Třebová a ve 22 hodin 
promítání filmu Modrá planeta - výsledek náhody Budou i prohlídky modlitebny s komentářem k nápisům v sále a na průčelí. Ve 
farním kostele Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí začne v18 hodin prohlídka prostoru hlavní lodi, presbytáře a kruchty. Od 
19 hodin tam zazní varhanní improvizace v podání profesora Jaroslava Vodrážky. 

V evangelickém kostele v Husově domě v Lanškrouně začíná ve 20 hodin koncert hebrejských písní v podání skupiny Shirim 
Ashirim. Koncert doprovodí dílna izraelského tance. Zazní i židovské anekdoty. Uskuteční se prohlídka kostela, výstava na téma 
Izrael, program pro děti, pečení macesů a občerstvení. 

V pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Lanškrouně je možné od 19 a 20 hodin prohlédnout si chrám, liturgické 
předměty, roucha a ikony. V 19.30 se uskuteční koncert chrámového sboru, na němž zazní duchovní písně české, byzantské a 
ruské tradice. 

V kostele sv. Jakuba Staršího v Nových Hradech začne v 18 hodin blok akcí - biblická scénka a zamyšlení místních skautů, 
vystoupení farního sboru, prohlídka věže, půdy kostela, krypty s programem pro děti, komentovaná prohlídka kostela. Od 21.30 
hodin zazní houslový koncert při svíčkách 

V kostele sv. Bartoloměje v Semaníně se při Noci kostelů uskuteční vernisáž komiksové výstavy Ještě jsme ve válce. 

Ve vysokomýtském kostele Nejsvětější Trojice začne od 21 hodin koncert Sborečku. V kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě je 
možné navštívit severní věž se zvonem z roku 1466 a navštívit kůr, od 19 hodin zahájí svůj varhanní koncert americká varhanice 
Cynthie Salasek Marlette. Ve 22 hodin začne noční koncert Musica da Chiesa. V 19.15 hodin zvou pořadatelé na komentovanou 
prohlídku kostela a v 19.45 hodin na módní přehlídku liturgických oděvů. Ve 22 hodin se také otevře Farní sklípek U Zachea. 

 Foto: Noc kostelů zve do kostelů. Třeba při svíčkách. 

FOTO / PETR BROUlÍK 
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Na Pardubicku a Chrudimsku se do dnešní Noci kostelů zapojí na tři desítky svatostánků. 

Program slibuje divadlo i talk show s knězem. 

 PARDUBICKO / Kdo si chtěl zkusit zahrát na varhany nebo se podívat do starobylých krypt, má dnes příležitost. Veřejnosti se 
otevírají kostely. Jindy převažující ticho přeruší lákavý doprovodný program. 

Co objevil archeologický průzkum v pardubickém kostele sv. Bartoloměje, připomene filmový dokument ve 20.15 hodin. 
Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o komentované prohlídky do zákristie a na kůr. 

 Výstava v márnici 

 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 vystoupí skupina Elixír," informoval 
starosta Velin Petr Krejcar. 

V přeloučském kostele sv. Jakuba Staršího bude od 20 hodin promítán film Most s následnou diskuzí. V prostorách márnice za 
kostelem bude k prohlédnutí výstava Bible různých vydání. Se svým programem se k letošní Noci kostelů připojí také Bukovka a 
Horní Jelení. 

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 návštěvníci poslechnou dvě 
hudební vystoupení. Do 23.30 bude možné vystoupat na věž a prohlédnout si zvonici. 

 Okružní jízda autobusem 

 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 slibuje 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 části mobiliáře. 

 Foto: Kostel sv. Mikuláše ve Velinách zpřístupní také zvonici, která skrývá unikátní zvony, a márnici. 

FOTO / TOMÁŠ KUBELKA 
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 Zpěv, hudba, divadla, výstavy, mše a modlitby. Zváni jsou všichni. 

 DOMAŽLICKO / Některé kostely a kaple na Domažlicku se 23. května již popáté otevřou nejširší veřejnosti v rámci Noci kostelů. 
Akce je celorepubliková a nabízí bohatý kulturní i duchovní program. Z domažlického regionu se zapojily kostely v Bělé nad 
Radbuzou, České Kubici, klášterním kostele v Domažlicích, v Holýšově, Horšovském Týně, Horšově, Hostouni, Kdyni, Klenčí pod 
Čerchovem, Osvračíně, Poběžovicích, Staňkově a Všerubech. Na webových stránkách www.nockotelu.cz je uveden také kostel 
sv. Vavřince na Veselé hoře u Domažlic, tam se však akce nakonec nekoná. Na tomto portále je také k dispozici podrobný 
program jednotlivých kostelů. 



V celé plzeňské diecézi se do projektu zapojilo přes 130 míst. Ta domažlická nás potěší různými koncerty, nebude samozřejmě 
chybět zvuk varhan a dalších hudebních nástrojů. Organizátoři připravili komentované prohlídky, povídání a přednášky například 
o historii kostelů, divadelní představení, vystoupení pěveckých sborů, setkání s kněžími, výstavy, meditace. Někde chystají hry a 
soutěže pro děti. Lidé navíc uvidí místa, která nejsou běžně přístupná. 

Ve Staňkově měla vloni největší návštěvnost věž, odkud je nádherný výhled. "Ta běžně přístupná není a noční výstup na ni je 
pro někoho dobrodružství, pro jiného romantika. I hra pro děti se minulý rok osvědčila. Nové lákadlo je výstava akademického 
malíře Jana Kutry, který žije a tvoří v Poděvousích. Zvu také na koncert, při kterém se představí staronová party tvořící ženský 
sbor. Novinkou je také vypuštění balónu s přáními Pánu Bohu," láká organizátorka Jana Vacíková do Staňkova. 

"V Horšově jsme připravili komentovanou prohlídku kostela včetně gotického krovu. V Horšovském Týně jsou otevřeny dva 
kostely, kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Apolináře. Stojí za to oba navštívit a poslechnout si koncerty. Výstavy přiblíží život 
ve farnosti. Budou k vidění věci, které se běžně nevidí," uvedla horšovskotýnská organizátorka Noci kostelů Bohuslava 
Pravdová. 

Libor Buček z kostela sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem zatím nechce prozradit vrchol večera, to bude pro všechny 
překvapení. "Ale můžu říct, že jsme se snažili seriózně poodhalit dobu, život a tvář pana Lamingena, zbyde i prostor na 
odlehčení tématu," říká. 

V Poběžovicích zase chystají bran, což v bretonštině znamená havran a v keltských legendách je havran uváděn jako posel 
zpráv. Bran předvede profesionální pojetí hudby vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů 
moře. 

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1 300 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro 
návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000 
návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. 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." 

 Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů - Lange Nacht 
der Kirchen. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České 
republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé naší zemi. 
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 KUNOVICE, ST. MARTIN, GSIES / Pokud někdo řekne, že jede na Velehrad, většinou si každý představí starobylé poutní místo, 
kam věrozvěsi Cyril a Metoděj přinesli křesťanskou víru. 

Velehrad je ale také Pastorační dům v italských Dolomitech, kde každoročně tráví dovolenou stovky lidí z celé České republiky i 
ze Slovenska. Od roku 2007 je jeho ředitelem rodák z Kunovic Antonín Hráček. Když na počátku devadesátých let vstoupil do 
kněžského semináře a začal studovat teologii, tak tehdy zřejmě ani ve snu netušil, že se jednou služebně dostane do českého 
hotýlku v italských Dolomitech. 

"Na kněze jsem byl vysvěcený v roce 1996. Potom jsem sloužil v Otrokovicích, Velkém Ořechově a na Arcibiskupském gymnáziu 
Kroměříž. V roce 2007 jsem byl otcem arcibiskupem Graubnerem vyslán do St. Martin/Gsies, kde se Pastorační dům nachází v 
nadmořské výšce 1310 metrů nad mořem a leží nedaleko od Welsbergu," uvedl tamní ředitel Antonín Hráček. 

Dále prozradil, že když před sedmi lety do Itálie odcházel, tak už zhruba věděl, do čeho jde. Do té doby totiž pastorační dům 
několikrát navštívil sám jako turista i se studenty gymnázia. 

"Velehrad má kapacitu čtyřiceti osmi lůžek s možností přistýlek. Můžeme ubytovat celý autobus. S naplněním nemáme žádné 
problémy, proto ani ubytování zahraničním turistům nenabízíme. Přicházejí k nám především lidé z České republiky a ze 
Slovenska," informoval o provozu Antonín Hráček. Dle jeho několikaleté zkušenosti je největší zájem z Moravy. Rekreovat se 
sem přijíždějí celé farnosti, rodiny, společenství, školy i kněží a řeholníci. 



 Otevřeno pro všechny 

 "Jsme otevřeni všem. Přestože jde o Pastorační dům, který je ve správě Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc, víru 
návštěvníkům nevnucujeme. Respektujeme svobodu vyznání a svědomí ubytovaných. Duchovní program je dobrovolný," 
připomněl zásady Antonín Hráček. Spolu s ním s provozem vypomáhají ještě dva pastorační asistenti z České republiky. 

"Byla jsem tam se spolužáky ještě v době, kdy jsem studovala na Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž. Moc se nám tam tehdy 
líbilo. Dům leží v nádherném údolí. Okolní vrcholy hor jsou ve více než dvou tisících metrech, takže se zde dá v zimě lyžovat a v 
létě absolvovat krásné túry. Moc ráda bych se tam jednou vrátila," podělila se o dojmy Veronika Žajdlíková. 

"Pokud mně to pracovní povinnosti dovolí, tak se snažím alespoň jednou dvakrát týdně vyrazit do přírody s našimi hosty. Když 
společně zdoláme nějakou třítisícovku, tak to je jedinečná příležitost osobního kontaktu, kdy lze probrat spoustu osobních i 
duchovních věcí," řekl rodák z Kunovic. Sám se domů do Kunovic dostane dvakrát ročně vždy po zimní a letní sezóně. 

 Foto: Antonín Hráček před Pastoračním domem Velehrad v italských Dolomitech. 

FOTO / ARCHIV A. HRÁČKA 
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 Farnosti v celém Olomouckém kraji připravily na dnešní noc zajímavý program nejen pro věřící. 

 OLOMOUCKÝ KRAJ / Hned na 110 místech v Olomouckém kraji se dnes večer otevřou návštěvníkům kostelní dveře. Po roce 
opět startuje Noc kostelů, která se těší vzrůstající oblibě nejen ze strany návštěvníků, ale i pořadatelů z jednotlivých farností. 

Zatímco v loňském roce se v celém kraji otevřely brány 91 kostelů, letos je to už rovných 110. "O návštěvy kostelů je velký 
zájem, jen loni jsme zaznamenali celkem 46 490 návštěvnických vstupů v celém kraji," prozradil koordinátor Noci kostelů pro 
olomoucký region Pavel Mléčka. 

Podle něj je Noc kostelů jedinečnou možností zhlédnout běžně nepřístupné prostory a seznámit se se skutečným životem lidí v 
církvích. "Oficiální zahájení Noci kostelů v Olomouckém kraji je v 18 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zúčastní se jej 
mimo jiné biskup, hejtman Olomouckého kraje, primátor Olomouce a také zástupci církví," řekl Mléčka. 

 Vyjížďky kočárem nebo tajemná hradní kaple 

 V programu je podle olomouckého koordinátora opravdu z čeho vybírat. "Doporučil bych třeba návštěvu Prostějova. U kostela 
Povýšení svatého Kříže připravili večerní projížďky městem v kočáru s koňským spřežením," uvedl Mléčka. Do noci kostelů se 
stejně jako v minulých letech zapojí i hrad Šternberk. "Na návštěvníky čeká opravdu bohatý program. Mohou se těšit na 
komentované prohlídky hradní kaple, prohlídky hradu, kytarový koncert a divadlo pro děti v podání šternberských ochotníků 
ŠOK. Jiří Doupal seznámí návštěvníky s historií, architekturou a mnoha dalšími zajímavostmi týkajícími se hradní kaple, jedné z 
nejstarších částí hradu. Začátek každé prohlídky pak uvede koncert sólové kytary Jiřího Janečka," prozradil k programu 
šternberského hradu Jan Gottwald. 

V Olomouci se zájemcům otevře hned 25 kostelů najednou. "Pro návštěvníky bude připravený Poutnický pas s mapkou a 
programem všech kostelů v Olomouci. Bude zde i prostor pro razítka, která jsou součástí doplňkového programu Noci kostelů. 
Po získání všech razítek dostanou účastníci Pamětní list a možná k tomu ještě zajímavou odměnu," informoval Pavel Mléčka. 

 OLOMOUCKO OLOMOUC - Pro návštěvníky bude připravený poutnický pas s mapkou a programem všech kostelů v Olomouci. 
Po získání razítek ze všech kostelů dostanou účastníci Pamětní list a odměnu. ŠTERNBERK - Komentované prohlídky hradní 
kaple, prohlídky hradu, kytarový koncert a divadlo pro děti v podání šternberských ochotníků ŠOK SENICE NA HANÉ - Fara voní 
chlebem - výstava doma pečených chlebů s ochutnávkou arcibiskupských zámeckých vín. 
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 Na Pardubicku a Chrudimsku se do dnešní Noci kostelů zapojí na tři desítky svatostánků. 

Program slibuje divadlo i talk show s knězem. 

 CHRUDIMSKO / Kdo si chtěl zkusit zahrát na varhany nebo se podívat do starobylých krypt, má dnes příležitost. Veřejnosti se 
otevírají kostely. Jindy převažující ticho přeruší lákavý doprovodný program. 

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 hodin si návštěvníci 
poslechnou dvě hudební vystoupení. Do 23.30 hodin 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 kostelech v Heřmanově Městci. Kromě komentovaných pohlídek či vystoupení loutnisty přiblíží 
Lenka Kohlová práci dobrovolníka v Africe. 

Hudební zážitek slibuje 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 části 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 hodin. 
Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o komentované prohlídky zákristie a kůru. 

Zvonici i márnici zpřístupní také kostel sv. Mikuláše ve Velinách. "Se svým vystoupením se v 18 hodin představí děti z místní 
mateřské školy. V 19 hodin začne koncert muzikoterapeutického souboru Mlimajua, ve 20 hodin vystoupí skupina Elixír," 
informoval o programu Noci kostelů ve Velinách starosta obce Petr Krejcar. 

 Foto: V chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie návštěvníci vyslechnou dvě hudební vystoupení. 

FOTO / ARCHIV MĚSTA 
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 TŘINEC / Vzhůru do jindy nepřístupných prostor kostelů a modliteben láká všechny zájemce tradiční Noc kostelů. 

23. května se otevřou brány více než třinácti set objektů v celé republice. Pořadatelé připravili bohatý program, ve kterém 
nebudou chybět mše svaté ani duchovní hudba, či prosté rozjímání. 



Letos se k projektu poprvé připojí i třinecký kostel Slezské evangelické církve a. v. Pro všechny zájemce bude otevřen v pátek 
23. května od 18 do 24 hodin. 

"V šest hodin odpoledne zazní v kostele varhanní koncert, hlavní program, sestavený z hudby a střípků o kostele, začne v 8 
hodin večer. Půl hodiny před půlnoci se pak přítomní ponoří do motliteb," vyjmenovala program mluvčí třinecké radnice Šárka 
Szlaurová. 
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 Ve Znojmě dnes s bohatým programem startuje Muzejní noc a Noc kostelů. Oslavy chystají i v Hostěradicích a v Miroslavi. 

 ZNOJEMSKO / Minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad. To jsou kulisy, ve kterých se bude odehrávat páteční znojemská 
Muzejní noc. "Program potrvá od devatenácti do třiadvaceti hodin. Po celou dobu bude mezi objekty projíždět turistický vláček, 
program připravili i znojemští ostrostřelci," pozval Ivo Žák z Jihomoravského muzea. 

V minoritském klášteře v ulici Přemyslovců vystoupí školáci se svým hudebním i tanečním programem, představí se i skupina 
historického šermu. Děti si mohou vyrobit strašidelnou masku nebo čarovat s bylinkami, na nádvoří muzea vystoupí kapela 
Paroháči. V Domu umění na Masarykově náměstí pořadatelé vyhlásí soutěž Hračky našich babiček, i tady připravili tvořivé dílny, 
například kresbu světlem nebo dílnu nazvanou oživlý papír. Lidé se také mohou projet na netradičních bicyklech. Na hradě jsou 
připravena strašidla v podzemí, na nádvoří mohou zájemci pozorovat večerní oblohu. 

Ve stejný den začíná v šest hodin večer Noc kostelů. V kostelích u sv. Kříže v Dolní České, u sv. Jana Křtitele na Masarykově 
náměstí, u sv. Mikuláše a ve Svatováclavské kapli na Mikulášském náměstí i u sv. Michala na Jezuitském náměstí je přichystán 
program pro děti s poznávacími úkoly a odměnou. 

Společnou Noc kostelů připravili v pátek od pěti hodin odpoledne i v Hostěradicích a v Miroslavi. "Slavnost proběhne v kostele 
sv. Kunhuty v Hostěradicích a v evangelickém kostele a v chrámu sv. Petra a Pavla v Miroslavi," informoval místostarosta města 
Miroslav Roman Volf. 

 Foto: Muzejní noc ve Znojmě tradičně plní nádvoří minoritského kláštera. Na smínku žáci základní školy na Náměstí Republiky. 

FOTO/ ARCHIV POŘADATELŮ 
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 OSTRAVA / Vzhůru do jindy nepřístupných prostor kostelů a modliteben láká všechny zájemce tradiční Noc kostelů. 23. května 
se otevřou brány více než třinácti set objektů v celé republice. Pořadatelé akce připravili bohatý program, ve kterém nebudou 
chybět mše svaté ani duchovní hudba, či prosté rozjímání. 

V Pusté Polomi se například od 17.00 uskuteční cyklojízda. "Pro ty, kteří chtějí sportovní zážitek spojit se zážitkem duchovním, 
je možnost v každé kapli napsat lístek s prosbou do připraveného košíku a zapálit svíčku na svůj úmysl," uvedla Marta 
Pískovská. 



Nad nocí drží záštitu hejtman Miroslav Novák. "Je dobře, že lidé mohou díky akci poznat kostely a historické památky jinak, než 
jsou zvyklí. Já se půjdu podívat do Katedrály Božského spasitele v Moravské Ostravě. Nikdy jsem neměl čas ani příležitost si ji 
prohlédnout zblízka," řekl Novák. 

Mutace - 5plus2 - Ostravsko 
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 Jedinečný zážitek čeká na návštěvníky kostelů a modliteben v rámci Noci kostelů. Přidají se i církve na Svitavsku. I letos je 
připraven zajímavý program. 

 Díky spolupráci církví v Litomyšli mají lidé možnost přijít do všech svatostánků a Noc kostelů si vychutnat třeba speciálním 
menu, které se začne servírovat v 17:30 v Evangelickém kostele. Návštěvníci se zde můžou těšit na varhanní koncert Ivety 
Benešové a pobesedovat s Milanem Dvořákem o jeho cestě po Islandu. Od 19:00 se otevřou dveře kostela Povýšení svatého 
Kříže, ve kterém zazní přednáška o vykonstruovaném politickém procesu Stříteský a spol. V Husitském kostele zase hudební 
skladatel Radek Rejšek představí audiovizuální program "Evropské zvonkohry". 

 "Svoji pouť můžou lidé zakončit v Novém kostele. Zde pro vás studenti připraví čtení z Písma doplněné živými obrazy. Během 
celého večera uslyšíte množství písní, prohlédnete si řadu výstav, navštívíte běžně nepřístupné prostory," uvedla za organizátory 
Noci kostelů v Litomyšli Radka Jetmarová. 

 V Litomyšli nezapomněli ani na děti. "Pro ty nejpilnější, kterým se podaří obejít všech sedm kostelů, splnit sedm úkolů a 
poskládat sedm dílů skládačky, je nachystána odměna," dodala Radka Jetmarová. Ve Svitavách bude otevřena věž i Bible 

 Ve Svitavách se otevře pravoslavná kaple sv. Jiří pravoslavné církve, která je otevřena teprve několik let. V 18:00 zde začne 
večerní bohoslužba k sobotnímu svátku sv. Cyrila a Metoděje. 

 Zvuk žesťových nástrojů pozdraví návštěvníky krátce před sedmou hodinou večer u kostela Navštívení Panny Marie. Kdo bude 
mít odvahu, může otevřít Bibli a nechat se oslovit nalezeným textem. Od 18:00 bude v kostele sv. Jiljí připraven svitavský 
historik Radoslav Fikejz, aby zvědavcům představil historii kostela. 

 Vystoupat na věž sv. Josefa a prohlédnout si Svitavy z ptačí perspektivy bude možné ve stejný čas. 

 Noční atmosféra dýchne na návštěvníky od 22:00 při hudebním programu v kostele Navštívení Panny Marie. Do Noci kostelů se 
zapojuje i moravskotřebovský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde bude vidění výstava fotografií z průběhu restaurování 
varhan. Den zakončí hudební pásmo duchovních písní v podání studentů gymmnázia a moravskotřebovského chrámového 
sboru. 

 Noc kostelů na Kladensku: prohlídka věže, otevření stezky i promítání filmu 
 
Zdroj: 5plus2.cz 
Datum vydání: 23.5.2014 
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 Na 18 církevních památek se letos na Kladensku zapojí do každoroční akce Noc kostelů. Bude znít hudba, bude se také 
vyprávět historie, lidé si prohlédnou jinak nepřístupná zákoutí kostelů. 

 Dnešní noc se otevírají pro širokou veřejnost některé církevní památky. V kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty 
Pavla v Kladně například návštěvníky od 19:00 do 22:00 pustí na věž, ze které je krásný výhled do okolí a do zvonice. V 
programu tu vystoupí děti ze Základní školy Maltézských rytířů i chrámový sbor, zajímavé budou komentované prohlídky kostela. 



Koncertem Truvérská mše Petra Ebena zahájí ve 20:00 Noc kostelů na hradišti Budeč u Zákolan. O 45 minut později začíná 
autorské čtení Dory Čechovy z připravované knihy autorky. Od 21:30 budou mít návštěvníci kostela sv. Petra a Pavla na Budči 
možnost shlédnout unikátní film Svatý, natočený v roce 1929, s doprovodem živé hudby. Jde o první pokus československé 
kinematografie o historický velkofilm na závažné společenské téma. 

 Zajímavý program čeká i návštěvníky kostela sv. Jiří na bájném hradišti v Libušíně. Od 19:00 se tu koná slavnostní otevření 
Naučné stezky Hradiště Libušín, kde se během komentované prohlídky možná dozvíte odpovědi na otázky, čím je toto místo 
zajímavé. V 21:00 začíná pořad Tóny od sv. Jiří. 

 Lidé si tu poslechnou historické nahrávky libušínského zvonu i místních varhan. Zvon byl totiž ukraden a varhany odstěhovány. 

  
 
Noc kostelů otevře gotickou katedrálu i bývalou synagogu 
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 Jedinečný zážitek nabízí dnešní Noc kostelů, která zpřístupní románskou baziliku, katedrálu, bývalou synagogu či jeden z 
prvních tolerovaných evangelických chrámů v kolínském regionu. 

 Letošní Noc kostelů na Kolínsku zpřístupňuje řadu zajímavých staveb. Jedinečnou dochovanou románskou stavbou je bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 12. století v Tismicích poblíž Českého Brodu. Otevřena bude také jedna z hrstky 
tuzemských katedrál, kolínská, zasvěcená sv. Bartoloměji. 

 "Kostel je otevřen od 20 hodin do půlnoci a návštěvníci mohou navštívit nejen chrám, ale i zvonici," uvádějí k pátečnímu 
programu ve svatobartolomějském kostele pořadatelé. Mezi 13 stavbami, které se dnes v noci otevírají, jsou také další 
jedinečné památky. 

 Například v Libenicích lze navštívit evangelický kostel z první poloviny 19. století. Šlo o jeden z prvních evangelických sborů v 
kolínském regionu, ustavených po josefínském tolerančním patentu v roce 1781. Zajímavou minulost má také plaňanský Husův 
sbor. 

 Ten vznikl v letech 1858-1861 coby synagoga pro potřeby tamní židovské komunity. Její představitelé budovu v roce 1926 
prodali Československé církvi husitské. Noc kostelů zde začíná v 17:00 pobožností. 

 Svou monumentalitou fascinuje kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě. Stavba trojlodní baziliky s dvěma dominantními 
věžemi skončila v roce 1908, vysvěcení se kostel dočkal v květnu 1914. Program v Gruntě začíná v 16:30 představením 
Liturgického roku. 

  
Noc je ve znamení muzeí a kostelů 
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 Ve Znojmě dnes po roce opět s bohatým programem startuje oblíbená Muzejní noc a Noc kostelů. Oslavy chystají ale i v 
Hostěradicích a v Miroslavi. 

 Minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad. To jsou kulisy, ve kterých se bude odehrávat páteční znojemská muzejní noc. 
"Program potrvá od devatenácti do třiadvaceti hodin. Po celou dobu bude mezi objekty projíždět turistický vláček, program 
připravili i znojemští ostrostřelci," pozval Ivo Žák z Jihomoravského muzea. 



 V minoritském klášteře v ulici Přemyslovců vystoupí školáci se svým hudebním i tanečním programem, představí se i skupina 
historického šermu. Děti si mohou vyrobit strašidelnou masku nebo čarovat s bylinkami, na nádvoří muzea vystoupí kapela 
Paroháči. V Domu umění na Masarykově náměstí pořadatelé vyhlásí soutěž Hračky našich babiček, i tady připravili tvořivé dílny, 
například kresbu světlem nebo dílnu nazvanou oživlý papír. Lidé se také mohou projet i na netradičních bicyklech. Na hradě jsou 
připravena strašidla v podzemí, na nádvoří mohou zájemci pozorovat večerní oblohu. 

 Ve stejný den začíná v šest hodin večer Noc kostelů. V kostelích u sv. Kříže v Dolní České, u sv. Jana Křtitele na Masarykově 
náměstí, u sv. Mikuláše a ve Svatováclavské kapli na Mikulášském náměstí i u sv. Michala na Jezuitském náměstí je přichystán 
program pro děti s poznávacími úkoly a odměnou. 

 Společnou Noc kostelů připravili v pátek od pěti hodin odpoledne i v Hostěradicích a v Miroslavi. "Slavnost proběhne v kostele 
sv. Kunhuty v Hostěradicích a v evangelickém kostele a vc hrámu sv. Petra a Pavla v Miroslavi," informoval místostarosta města 
Miroslav Roman Volf. 

  
Na Mladoboleslavsku se veřejnosti otevřelo dvacet jedna kostelů, lidé se modlili i zpívali 
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 Mladoboleslavsko – Další Noc kostelů zažilo v pátek 23. května celé Mladoboleslavsko. Cestu do církevních stánků si našly 
stovky návštěvníků, a to i přes nepřízeň počasí. Vrámci této akce se krom samotných bohoslužeb, hrálo také na varhany a 
zpívalo se. V Mladé Boleslavi například přijela zazpívat do kostela Nanebevzetí Panny Marie i zpěvačka Lenka Filipová. Kostel 
svatého Havla zase návštěvníky lákal na vystoupení sboru Gospel Voices. Fotografie z Noci kostelů v Bělé pod Bezdězem najdete 
v dalším vydání Boleslavského deníku. 

 Foto: DO KOSTELA Nanebevzetí Panny Marie přijela zazpívat i zpěvačka Lenka Filipová. 

 
Lidé psali u kostela své vzkazy na Zeď nářků 
 
Zdroj: Brněnský deník 
Datum vydání: 24.5.2014 
Odkaz: http://brnensky.denik.cz/ 
Číslo: 120 
Strana: 5 
Autor: KATEŘINA FOLTÁNKOVÁ 
Rubrika: Jižní Morava 
Oblast: Regionální deníky - Jihomoravský kraj 

 Desetitisíce lidí včera navštívily otevřené brněnské kostely. Do šestého ročníku Noci kostelů se jich zapojilo nejvíc v historii této 
akce 

 reportáž 

Brno – Hltem mešního vína zahájil včerejší Noc kostelů Brňan Alois Bartoš. Zúčastnil se ochutnávky před kostelem svatého 
Tomáše v Brně. "Je výborné," pochvaluje si. Spolu s ženou chce za večer obejít co nejvíc kostelů. Ty mají otevřeno od šesti 
hodin večer do půlnoci. "Doufám, že stihneme nějaký program. Rád mám třeba koncerty nebo komentované prohlídky," říká 
důchodce Bartoš. 

Mezitím se do fronty na víno stavějí další lidé. Organizátoři si ho nachystali sto litrů. "Do devíti večer bude všechno vypité," 
odhaduje farník Stanislav Malý, který nápoj rozlévá do kelímků. S přípravou Noci kostelů pomáhá pravidelně. "Vždy jsem u vína, 
k ničemu jinému by mě nepustili," směje se. 

V kostele je příjemné chladno a pološerem blikají blesky fotoaparátů. "Tady jsme u Tomáška. Pojď, podíváme se, kde 
dostaneme razítko," povídá babička vnučce. Návštěvníci si totiž můžou vzít brožuru s podrobným programem všech pětačtyřiceti 
otevřených kostelů. V každém navštíveném pak do ní dostanou příslušné razítko. 



Lidé korzují kostelem a prohlížejí si barokní oltáře. V lavici sedí kněz v bílém rouchu s fialovou štolou. Uděluje svátost smíření, 
ale o jeho služby právě teď nemá nikdo zájem. Než přijde další věřící, krátí si čas čtením v elektronické čtečce knih. 

Na prostranství před Místodržitelským palácem vyrostla z velkých krabic Zeď nářků. Lidé na ni můžou napsat své přání nebo 
vzkaz. "Často jsme se v minulosti setkávali s tím, že při rozhovorech se mnozí lidé nechtěli svěřovat se svými osobními 
problémy. Ale zjistili jsme, že když přání mohou napsat nebo namalovat, tak se dokáží vyjadřovat hodně otevřeně," vysvětluje 
jedna z organizátorek z komunity Emmanuel Jana Rosová. 

Zeď například zdobí dětskou rukou vyvedený nápis: "Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi nás stvořil." 

O kus dál, u kostela svatého Jakuba, je také plno. Ondřej Múčka vysvětluje, jak fungují varhany. Dole v lavicích však ruší 
majestátní zvuk lidský šum. Proto se někteří vydávají na kůr. Na rozdíl od prohlídky věže nemusejí čekat ve frontě. 

Loni v brněnské diecézi pořadatelé zaznamenali 123 tisíc návštěvnických vstupů. Přesné číslo návštěvnosti za letošní rok budou 
znát až dnes. V Brně se letos do této akce zapojilo o tři kostely víc než v minulém ročníku. Víc fotografií na www.rovnost.cz 

Foto: OTEVŘENO. Farníci v brněnských kostelech připravili pro návštěvníky koncerty, prohlídky interiérů staveb a programy pro 
děti. Lidé třeba také symbolicky zapálili svíčky za své blízké. 

Noc kostelů měla rekordní účast 
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 Brno – Teplé páteční počasí přilákalo na brněnskou Noc kostelů nejvíc návštěvníků za poslední tři roky. "Ve sto šedesáti 
kostelech, modlitebnách a duchovních centrech na území celé brněnské diecéze jsme přivítali 128 000 lidí," informovala mluvčí 
brněnského biskupství Martina Jandlová. Je to o pět tisíc víc než loni. Největší zájem byl o výstup na chrámové věže u svatého 
Jakuba, v katedrále svatého Petra a Pavla a v židenickém kostele svatého Cyrila a Metoděje. "Zájem byl také o prohlídky dalších 
běžně nepřístupných míst," sdělila Jandlová. Někteří návštěvníci si z kostelních věží vychutnali výhled na ohňostroj nad 
Špilberkem. 

Noc kostelů: Památky Českolipska večer otevřou své brány 
 
Zdroj: ceskolipsky.denik.cz - main page 
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 Tolik svatostánků se letos otevře během páteční Noci kostelů na Českolipsku. Představujeme jednotlivé kostely i s večerním 
programem. FOTOGALERIE Dalších 10 fotografií Stráž pod Ralskem: kostel sv. 

Noční prohlídky kostelů si letos nenechaly ujít stovky zvědavců 
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 dnes 21:21 Českolipsko - Kostely a modlitebny na Českolipsku se o páteční noci rozzářily světly a rozezněly hudbou. Vydařenou 
Noc kostelů má za sebou jedenáct památek na Českolipsku, přestože páteční akci počasí příliš nepřálo a většina programů 
začínala za silné bouřky. 

Noc kostelů otevírá i dveře muzea či kavárny 
 
Zdroj: cirkev.cz - tisk 
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 Noc kostelů otevírá i dveře muzea či kavárny 23. 5. 2014, 11:00 Nejen do kostelů, kaplí a modliteben bude možné během 
dnešní Noci kostelů zavítat v Olomouci. Zájemcům se kromě sakrálních objektů otevřou i další zajímavé budovy – k akci se totiž 
připojuje také Muzeum umění či Arcibiskupský palác a na návštěvníky budou čekat i sestry františkánky ve své kavárně ODE. 

Noc kostelů jinak: V Hustopečích nabídnou degustaci mešního vína 
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 Jižní Morava – Netradiční Den kostelů připravilo na jižní Moravě hned několik kostelů. Třeba v Hustopečích lákají věřící i ty, kteří 
se kostelům spíše vyhýbají, na degustaci mešních vín. Na dobré jídlo a pití vsadili i v Evangelickém kostele v Kloboukách u Brna 
– v dobové kavárně se bude podávat káva a dezerty. 

 Noc kostelů rok od roku navštíví více návštěvníků. Děkan hustopečské farnosti Pavel Kafka se proto na degustaci mešních vín 
pořádně zásobil. Návštěvníci se můžou těšit na rekordní počet vzorků - je jich připraveno patnáct. "Byl bych špatným farářem, 
kdybych měl málo vína. Mešní víno si děláme sami, ale pro tuto příležitost jsem nechal přivézt vzorky i odjinud," popsal děkan. 

 Návštěvníky tak čeká degustace českých, ale také italských, španělských a rakouských mešních vín. "Já si myslím, že člověk 
může být u mešního vína překvapený tím, že je bílé. Lidé mají představu, že je automaticky červené. V našich podmínkách ale 
červené mešní téměř nejde vypěstovat, proto máme bílé," vysvětlil děkan s tím, že on sám má nejraději odrůdu tramín červený. 

 Kdo zamíří do Hustopečí, neměl by kromě zdejšího kostela vynechat ani kapli sv. Rocha. Stojí asi půl kilometru od centra města 
na Křížovém vrchu. Běžně je nepřístupná. "Jsou v ní fresky brněnského umělce Ludvíka Kolka z období, kdy dělal hodně 
symbolickou liturgickou kresbu. V mnoha návštěvnících to dokonce vyvolává dojem, že jsou stěny posprejované," uzavřel Kafka. 

 Přijďte na sladké, lákají v Kloboukách 

 Na netradiční atmosféru vsadili i v Evangelickém kostele v Kloboukách u Brna. "Tento kostel má secesní prvky a navíc tady 
sedával pan prezident Masaryk, když tady pobýval. Proto jsme se rozhodli inspirovat První republikou a na jeden večer tady 
vznikne kavárnička," popsal farář Luděk Korpa. 

 Věřící si pro návštěvníky připravili kávu i dezerty s božskými názvy – třeba boží milosti nebo milotické modlitbičky. "Myslím si, 
že na toho, kdo sem přijde, na toho ta doba dýchne. Podpoří to reprodukovaná i živá dobová hudba. Obsluha v kavárně i 
hudebníci navíc budou v dobových kostýmech," dodal Korpa. 

 V Blučině zase mysleli především na děti – před kostelem pro ně postavili skákací hrad, uvnitř si mohou vyrobit vlastní růženec. 
Program vyvrcholí vystoupením živých soch. "Lidé si oblečou dobové kostýmy a stoupnou si ke každé soše svatého v našem 
kostele. Pak si něco řekneme o jejich životě," zval do Blučiny farář Hynek Šmerda. 

 Do letošního ročníku se zapojilo více než tisíc kostelů, kaplí a modliteben. Vůbec poprvé se zapojují všechny křesťanské církve, 
které jsou sdruženy v Ekumenické radě církví ČR. 

 Poprvé Noc kostelů zorganizovali Rakušané v roce 2005 ve Vídni. Během čtyř let se akce rozšířila do celého Rakouska, poprvé 
se v roce 2009 rozšířila také do České republiky - konkrétně do Brna a Plzně. 

Přání a modlitby se za tmy snesly z kůru kostela 
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České Budějovice – Tajné sny a nesplněná přání mohli včera posílat z kůru kostela Panny Marie Růžencové v Českých 
Budějovicích malí i velcí v rámci letošního již pátého ročníku Noci kostelů. Té se zúčastnilo na tisíc kaplí, modliteben a kostelů po 
celé České republice. 

Pro návštěvníky římskokatolického kostela Panny Marie Růžencové, který se nachází téměř v centru Českých Budějovic v 
Žižkově třídě, byl připraven zajímavý program. Hned v 18 hodin se rozezněly kostelní zvony, které dávaly návštěvníkům 
znamení, že jsou jim jeho brány již otevřeny. "Nejvíce jsem se těšila právě až se rozezvučí zdejší zvony," řekla pravidelná 
návštěvnice kostela Jarka Nováčková. Úvodní dvouhodinovka pak patřila těm nejmenším, kteří si zde mohli vyrobit andělíčky 
nebo vlaštovky s přáním či modlitbou. Ty následně nechali slétnout z kostelního kůru dolů ke svým rodičům. Od půl desáté se 
zde rozezněla v podání českobudějovického souboru Cantus Firmu s renesanční barokní hudba. Noc kostelů pak zakončilo 
tradiční podávání půlnoční slepičí polévky. 

 Foto: VÍTÁME VÁS. Účastníky Noci kostelů provedli českobudějovickým svatostánkem Panny Marie Růžencové Hanka 
Doskočilová a rektor kostela Peter Madár. 

Foto: PŘIŠLI MALÍ I VELCÍ. Do kostela Panny Marie Růžencové v českobudějovické Žižkově třídě zavítali i Šimon a Matěj Smělí. 

Foto: ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL Panny Marie Růžencové je jednou z nejhezčích ukázek tzv. beuronského umění na jihu Čech. 

Noční prohlídky kostelů si letos nenechaly ujít stovky zvědavců 
 
Zdroj: Českolipský deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://www.ceskolipsky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 3 
Autor: ph 
Rubrika: Českolipsko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

 Českolipské kostely a modlitebny se o páteční noci rozzářily světly a rozezněly hudbou 

 Českolipsko–Vydařenou Noc kostelů má za sebou jedenáct památek na Českolipsku, přestože páteční akci počasí příliš nepřálo 
a většina programů začínala za silné bouřky. Například v Zákupech déšť a kroupy od návštěvy kostela sv. Fabiána a Šebestiána 
neodradily více než sto dvacet příchozích. Ještě více lákaly prohlídky kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, kam dorazilo 
na 130 lidí. 

"Nabídku setkat se s křesťanstvím, vírou a církví prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku přijaly v litoměřické diecézi 
tisíce lidí, a to i přes nepřízeň počasí. Na některých místech musela být část programu kvůli nepříznivému počasí dokonce 
zrušena," říká Jana Michálková, mluvčí Biskupství litoměřického. Přes stovku zájemců přilákal i program kostela sv. Ducha v 
novoborských Arnultovicích nebo kaple Smíření v Mimoni, které spravuje Církev československá husitská. Čísla ovšem nejsou tím 
nejdůležitějším. Smyslem Noci kostelů je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům 
pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. 

"Akce se líbila, návštěvníci hlavně ocenili pěkné povídání pana varhaníka o nástroji a zajímavou výstavku skleněných výrobků 
žáků sklářské školy," uvedli organizátoři akce z kostela Narození sv, Jana Křtitele v Kamenickém Šenově, kam během páteční 
noci zavítalo přes osmdesát lidí. 

 Foto: STRÁŽSKÝ kostel sv. Zikmunda nabídl v pátek koncerty i přednášku na faře. Zavítala sem šedesátka lidí. 

Brněnská diecéze se zapojuje do už šesté Noci kostelů 
 
Zdroj: ČRo - Brno 
Datum vydání: 23.5.2014 
Moderátor: Pavel KACHLÍK 
Relace: Radionoviny 17:00 
Čas vysílání: 30.12.1899 17:02:43 
Rozsah: 00:00:41 
Hosté: Roman KUBÍN 
Pořadí: 4 
Oblast: Regionální rozhlas 



  

Pavel KACHLÍK, moderátor: 

Více než osmdesátka měst z brněnské diecéze se dnes zapojuje do už šesté Noci kostelů. Jednotlivé chrámy nabízí během 
odpoledne a především noci návštěvníkům program složený z prohlídek, přednášek i varhanních koncertů. Ve dvou místech 
diecéze bude možné nahlédnout i dovnitř nástrojů, slibuje jeden z koordinátorů akce Roman Kubín. 

 Roman KUBÍN, koordinátor akce: 

Je možné vidět rozestavěné varhany, a to v Brně u jezuitů, kde vlastně bude přednáška a vysvětlení, jak se staví varhany, a 
taky v Třebíči v kostele svatého Martina, kde je rekonstrukce varhan, tak tam také bude možnost nahlédnout do toho 
kouzelného stroje. Varhany se nestaví každý den a možná to bude zážitek jednou za život. 

  
Na 250 velkých i malých sakrálních staveb bude dnes v Praze otevřených při páté Noci kostelů 
 
Zdroj: ČRo - Regina 
Datum vydání: 23.5.2014 
Moderátor: Denisa ŽIŽKOVÁ 
Relace: Události dne 
Čas vysílání: 30.12.1899 13:03:05 
Rozsah: 00:00:52 
Hosté: Daniel FAJFR 
Pořadí: 4 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Denisa ŽIŽKOVÁ, moderátorka: 

Na 250 velkých i malých sakrálních staveb bude dnes v Praze otevřených při páté Noci kostelů. Ta začíná v 6 hodin večer a na 
většině míst potrvá až do půlnoci. Lidé při ní budou moci objevovat jindy nepřístupné prostory, poslouchat koncerty, přednášky 
a bohoslužby. Akce láká rok co rok víc lidí, podle předsedy Ekumenické rady církví Daniela Fajfra je to tím, že nevěřící se během 
roku do kostela často bojí vkročit. 

 Daniel FAJFR, předseda Ekumenické rady církví: 

Pokud člověk mimo Noc kostelů jde do kostela, tak je to, aha já tam jdu, poněvadž potřebuju něco, co by mě povzneslo a já si 
myslím, že někdy se za to člověk stydí, že na svůj život nestačí. Ta Noc kostelů vlastně umožňuje tomu člověku říct ano, já tam 
jdu z jiných důvodů, já se tam jdu podívat jenom, ale současně tam může zaslechnout něco, co je právě těžištěm víry v Pána 
Boha. 

  
Stovky kostelů a modliteben po celé republice dnes zůstanou otevřené dlouho do noci 
 
Zdroj: ČRo - Regina 
Datum vydání: 23.5.2014 
Moderátor: Martin ULRICH 
Relace: Zprávy 9:00 
Čas vysílání: 30.12.1899 9:07:22 
Rozsah: 00:00:47 
Hosté: Roman KUBÍN 
Pořadí: 7 
Oblast: Regionální rozhlas 

 Martin ULRICH, moderátor: 

Stovky kostelů a modliteben po celé republice dnes zůstanou otevřené dlouho do noci. Začíná totiž další ročník Noci kostelů. 
Koordinátoři akce opět připravili program pro desetitisíce návštěvníků. Třeba v Lounech zatroubí trubači z ochozů a v pražském 
kostele Panny Marie Sněžné se zájemci seznámí s neobvyklým křesťanským symbolem Lignum Vitae. Brněnští a třebíčští 
koordinátoři pak zvou na exkurzi do rozestavěných varhan, říká jeden z organizátorů Noci kostelů Roman Kubín. 

 Roman KUBÍN, organizátor: 



Je možné vidět rozestavěné varhany, a to v Brně u jezuitů, kde vlastně bude přednáška a vysvětlení, jak se staví varhany a taky 
v Třebíči, v kostele svatého Martina, kde je rekonstrukce varhan, tak tam také bude možnost nahlédnout do toho kouzelného 
stroje. Varhany se nestaví každý den. Možná to bude zážitek jednou za život. 

 Noc kostelů 
 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 23.5.2014 
Moderátor: Daniela PÍSAŘOVICOVÁ 
Relace: Události 
Čas vysílání: 30.12.1899 19:46:19 
Rozsah: 00:01:11 
Hosté: Karolína KOČÍ 
Pořadí: 17 
Oblast: Televize 

 Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka: 

Kostely, chrámy a kaple otevřené přes celou noc, vstoupit může každý. Do akce Noc kostelů se letos vůbec poprvé zapojily 
všechny křesťanské církve. Za redaktorkou Karolínou Kočí míříme do pražského kostela svatého Tomáše na Malé Straně. 
Karolíno, jaký program je pro návštěvníky připraven právě tam? 

 Karolína KOČÍ, redaktorka: 

Hezký večer. Tak zde v Kostele svatého Tomáše je těch doprovodných akcí celá řada. Tou ale nejzajímavější je pravděpodobně 
Pouť světla, která vede přes Karlův most. No, a začne tady už za několik málo minut. Lidé si tady pořídí svíčku a potom se 
vydají do Kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnickém náměstí. No, a ten celý průvod má symbolizovat spojení nevěřícího 
Tomáše a Krista Spasitele. Noc kostelů se letos koná na více jak tisícovce míst. Doprovodný program si v každém místě volí 
sami. V Katedrále svatého Petra a Pavla v Brně třeba probíhají bohoslužby, které mají zaujmout i návštěvníky, kteří do kostela 
jinak nechodí. Tím hlavním cílem celé akce je pozvat do, co nejširší veřejnost do kostelů, a nabídnout jí možnost setkat se s 
křesťanstvím prostřednictvím nějakého zážitku. No, a já už jenom upozorním návštěvníky, že většina kostelů dnes bude 
otevřena do půlnoci. 

Začíná Noc kostelů 
 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 23.5.2014 
Moderátor: Ivana ŠMELOVÁ 
Relace: Události v regionech - Brno 
Čas vysílání: 30.12.1899 18:16:52 
Rozsah: 00:02:45 

Hosté: Iva ZIGMUNDOVÁ, Jitka VOLEJNÍKOVÁ, Hynek ŠMERDA, Pavel KAFKA, Hana 
BOBKOVÁ, Luděk KROPTA, Miroslava KAMENÍKOVÁ 

Pořadí: 8 
Oblast: Televize 

 Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka: 

Zvony po celé jižní Moravě zahájily před šestou hodinou Noc kostelů. Jen v Brně otevřelo 10 křesťanských církví bezmála 50 
chrámů a modliteben. Některé z nich jsou běžně nepřístupné, před kostelem svatého Jakuba je teď Iva Zigmundová. Ivo, řekni, 
na co tedy lákají u svatého Jakuba. 

Iva ZIGMUNDOVÁ, redaktorka: 

Hezký podvečer. Ten program Noci kostelů je opravdu pestrá. Jak můžete za mnou vidět, lidi do chrámu opravdu láká, třeba 
sem do kostela svatého Jakuba, teď na koncert chrámového sboru, oblíbené jsou tady ale i komentované prohlídky všech 
zákoutí kostela a takovou místní specialitou jsou modlitby pohybem. Samozřejmě ale nebude chybět ani bohoslužba, jiná je 
dnes v tom, že lidé během ní můžou korzovat kostelem. V podstatě všechny chrámy a kostely se na Noc kostelů dopředu velmi 
chystají, loni ji navštívilo 95 tisíc lidí a v podstatě nejenom tady v jihomoravské metropoli je velmi oblíbená, různé zajímavosti 
chystají i na jiných místech v kraji. 

  



Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka: 

Kostel v Blučině na Brněnsku byl už včera vzhůru nohama. 

 osoba: 

Ten vítr nám tady dělá binec. 

 Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka: 

Zametání, utírání, umývání, zdobení oltářů, značení trasy prohlídky. Pečlivé přípravy na dnešní večer v předstihu. Kromě úklidu 
si tak dali záležet i s program a mysleli taky na děti. 

 Hynek ŠMERDA, římskokatolický farář, Blučina: 

Naše ženy budou pro ně tady připraveny k dispozici a budou jim, budou je učit vyrábět růžence metodou ketkování. 

 Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka: 

V Hustopečích připravili koncerty vážné hudby, prohlídky nepřístupné krypty a degustaci mešních vín. Právě v kryptě jsou 
všechny vzorky uloženy. 

 Pavel KAFKA, římskokatolický děkan, Hustopeče: 

Normálně se sem nikdo nedostane, nikdo upíjet nemůže a přínosí kostelu je to naopak žádoucí, aby všichni ochutnali. 

 Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka: 

Předsudky mešní víno, kyselé víno, chtějí vy Hustopečích vyvrátit. 

 Pavel KAFKA, římskokatolický děkan, Hustopeče: 

Nejzajímavější pro ty lidi jsou ta sladká vína, třeba tady tohle to italské. 

 Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka: 

Na sladké ale dezerty s kávou vsadili tentokrát v Kloboukách u Brna. Samotný kostel navíc proměnili v kavárnu z 30. let 
minulého století. 

 Hana BOBKOVÁ, organizátorka Noci kostelů Klobouky u Brna: 

Toto je nebeská mana a dále budeme mít v nabídce Boží milosti. 

 Luděk KROPTA, evangelický farář, Klobouky u Brna: 

Kdo sem přijde, tak to trošku na něj dejchne ta prvorepubliková atmosféra. Budou tu písničky z té doby, budou všichni v 
kostýmech. 

 Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka: 

To v mikulovské modlitebně se bude vařit, balkánská polévka čorba, z masa, spousty zeleniny a koření. 

 Miroslava KAMENÍKOVÁ, členka, sbor Evangelické církve metodistické: 

V našem sboru máme takové hodně staré členy, kteří se přistěhovali z Bulharska jako emigranti a ty dobré recepty si přivezli s 
sebou. 

 Jitka VOLEJNÍKOVÁ, redaktorka: 



Nejenom ochutnávat, ale i poslouchat hudbu, navštívit jinak nepřístupná místa, bude v rámci Noci kostelů možné až do dnešní 
půlnoci. Jitka Volejníková, Česká televize. 

 Noc kostelů otevře církevní stavby 
 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 23.5.2014 
Moderátor: Zuzana TVARŮŽKOVÁ 
Relace: Zprávy 12 
Čas vysílání: 30.12.1899 12:18:53 
Rozsah: 00:00:31 
Hosté: Marek HLÁVKA 
Pořadí: 16 
Oblast: Televize 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka: 

Po celém Česku se lidem v noci otevře tisíc kostelů, kaplí a modliteben. Na mnoha místech organizátoři akce kromě prohlídek 
nachystali taky doprovodný program. Například v kostele u Veverské Bítýšky na Brněnsku. 

Marek HLÁVKA, farář, Veverská Bítýška: 

Program je skutečně bohatý. Začíná duchovní stránkou, modlitby, mše, přednášky, besedy na téma především letos rodina. Ale 
potom je to i možnost například navštívit prostory, které jsou jinak uzavřené. 

Noc kostelů: Na noční akce dorazily tisíce lidí 
 
Zdroj: Děčínský deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://www.decinsky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 3 
Autor: JANA MICHÁLKOVÁ 
Rubrika: Děčínsko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

 V pátek večer se na několik hodin otevřely desítky kostelů 

 Děčínsko/Ústecký kraj – Noc kostelů v litoměřické diecézi, kam spadají i kostely na Děčínsku, byla i letos úspěšná. Stala se 
místem pro setkání tisíců lidí. 

K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze připojilo 194 církevních objektů, z toho téměř 
150 katolických. Podle posledních nedělních údajů bylo ve zhruba polovině z těchto dvou stovek objektů zaznamenáno na 19 
tisíc návštěvnických vstupů. 

Nabídku setkat se s křesťanstvím, vírou a církví prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku přijaly tisíce lidí, a to i přes 
to, že počasí akci nepřálo. Na některých místech musela být část programu kvůli nepříznivému počasí dokonce zrušena . 

"Konečné údaje máme od 51,55 procent zapojených objektů. Na základě loňské návštěvnosti můžeme ale odhadnout, že 
konečný počet by mohl dosáhnout až 25 tisíc návštěvnických vstupů," uvedla v neděli odpoledne hlavní koordinátorka akce v 
litoměřické diecézi Kristýna Solničková. Čísla ovšem nejsou tím nejdůležitějším. Smyslem Noci kostelů je oslovit, nabízet, ale 
nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. 

Poděkování tak patří všem dobrovolníkům, kteří doprovodné programy ve spolupráci s místními duchovními připravovali, za 
rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, které do své práce vložili a předali všem příchozím. Nejen 
komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, varhanní hudba, sborový zpěv, komorní hudební vystoupení, workshopy, 
programy pro děti, ale i čtení z Písma, rozhovory o víře a části, které nabídly prostor pro ztišení a modlitbu, se setkaly u 
návštěvníků s příznivým ohlasem. I tentokrát byly na řadě míst zpřístupněny ty části kostelů, které jsou veřejnosti běžně 
nepřístupné (varhanní kůry, sakristie nebo krypty apod.). Zájem byl jak o brožury – poutnické pasy, tak o pexesa. 

 Foto: NOC KOSTELŮ. Kdo chtěl, mohl si z kostela odnést například razítko. Více fotografií na www.decinskydenik.cz. 



Noc kostelů a muzeí nabídne koně i mašinky 
 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.denik.cz/ustecky-...-i-masinky-20140523-vo1x.html 
Číslo: 143 
Rubrika: Ústecký kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Ústecko /PROGRAM/ - Do muzea kvůli autogramiádě a rovnou z představení přijede i herec Václav Vydra. 

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 páteční 
Noc kostelů, muzeí a památek. 

Noc kostelů, muzeí a památek 

Případně prohlídka zbytků zaniklé kaple na zámku Velké Březno. 

 Kostely 

 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: 17.30-17.55 Růženec Panny Marie; 18 -18.45 Mše svatá; 18.45-19 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); 20.30-21.30 Koncert duchovní hudby (Tiský pěvecký sbor); 
21.30-22 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); 23.30-
24.00 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: 18-22 hod. Možnost navštívit hrobku rodiny Chotků; 18-22 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; 20.30-21 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." 

 Noc kostelů otevře chrámy na Vsetínsku i pro laiky 
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 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 

 - Hošťálková, kostel Českobratrské církve evangelické, 18.00 22.00 hod 

 - Huslenky, evangelický kostel, 18.00 22.00 hod 

 - Karolinka, kostel Panny Marie Karmelské, 18.0022.00 hod 

 - Kelč, kostel sv. Kateřiny, 19.00 21.00 hod 

 - Kelč, kostel sv. Petra a Pavla, 17.00 22.00 hod 

 - Kladeruby, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 19.00 21.30 hod 

 - Lešná, kostel sv. Michaela archanděla, 20.00 22.30 hod 

- Liptál, kostel Českobratrské církve evangelické, 19.00 hod 

 - Pozděchov, evangelický kostel, 17.30 20.00 hod 

- Prostřední Bečva, kostel sv. Zdislavy, 18.00 06.00 hod 

 - Rožnov pod Radhoštěm, evangelický kostel, 20.00 22.15 hod 

- Rožnov pod Radhoštěm, kostel Všech svatých, 20.00 23.00 hod 

 - Valašská Polanka, kostel sv. Jana Křtitele, 20.00 24.00 hod 

 - Valašské MeziříčíJasenice, kaple sv. Cyrila a Metoděje, 21.00 22.00 hod 

 - Valašské Meziříčí, evangelický kostel v Botanice, 21.00 hod 

 - Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 20.00 24.00 hod 

 - Velká Lhota, evangelický toleranční dřevěný kostel, 18.30 21.00 hod 

 - Vsetín, kostel Horního sboru Českobratrské církve evangelické, 16.00 22.10 hod 

 - Vsetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 23.00 hod. 

 - Vsetín, nemocniční kaple sv. Růženy, areál Vsetínské nemocnice, 16.30 22.00 hod 

 - Zašová, poutní kostel Navštívení Panny Marie, 18.00 20.45 hod 

 Podrobný program na www.nockostelu.cz" 

V kostelích se v noci otevřou i běžně nepřístupné prostory 
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 Jihlava - Čtyři kostely z Jihlavy a sedm ze širšího okolí se letos zapojí do Noci kostelů, která vypukne v pátek. Nabídnou bohatý 
kulturní program. 

 První ročník Lange Nacht der Kirchen, tedy akce, kterou u nás známe pod názvem Noc kostelů, proběhl před deseti lety ve 
Vídni. Od té doby překročila hranice dalších zemí. 

 Jedním z těch, kdo převzali záštitu nad touto celorepublikovou akcí, je i hejtman Kraje Vysočina. "Vedle Prahy, která stále nemá 
mezi regiony coby destinace církevní turistiky konkurenci, nabízí i Vysočina k objevení zajímavá místa disponující velkou 
duchovní hodnotou, o kterých veřejnost dosud neměla ani tušení," uvedl Jiří Běhounek. 

 V Jihlavě se do akce zapojily kostely svatého Jakuba Většího, svatého Kříže, kostel u Matky Boží a apoštola Pavla ve Dvořákově 
ulici. Budou otevřeny od podvečerních hodin a některé z nich až do půlnoci. 

 Kromě mší a četby z Písma připravily svatostánky například loutkové divadlo, komentované prohlídky či výstavy fotografií. Noc 
bude navíc plná hudby, a to nejen té duchovní. 

 Kostel Matky Boží obsadí po osmé večer jednak žáci ZUŠ Jihlava s tanečním vystoupením Chválím Pána tancem a následně i 
Hudební sdružení Gymnázia. Kytarové skladby zde přednese Jan Palán. To svatý Jakub přizval Collegium Chorale a kostel 
Apoštola Pavla rozezvučí smyčcové kvarteto Lenadores a varhanní koncert. 

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

 LUCIE ŽÁČKOVÁ" 

 URL| http://www.denik.cz/kraj-vys...e-prostory-20140522-i35n.html 
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 Koncerty, výstavy nebo komentované prohlídky. To a mnohem více včera nabídly zájemcům nejen ostravské kostely. Konala se 
totiž jejich noc. Do akce se zapojil například i kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. 

 "Už od zahájení programu je vidět velký zájem lidí. Všem poutníkům rozdáváme kartičky, díky tomu budeme moci spočítat 
celkovou návštěvnost. Pro všechny je připravený bohatý program," uvedl Milan Domašík. Třeba výšlap po 106 schodech do věže 
kostela neodolala například šestadvacetiletá Irena Baumová. "Pamatuji si, jak se kostel kdysi stavěl. Bydlím tady blízko. Chtěla 
jsem se podívat dovnitř," uvedla mladá žena s tím, že jí ohromily barevné vitráže. 

 Koncert chrámové hudby v kostele sv. Václava v centru Ostravy si zase nenechala ujít Marie Boháčková. "Byl to krásný zážitek. 
Na Noci kostelů jsem letos poprvé, řekla mi o ní vnučka. Tak jsme se s dědečkem vydali tady a ještě bychom chtěli navštívit 
katedrálu Božského Spasitele," uvedla žena. 

 Dveře kostelů, kaplí a modliteben se včera otevřely nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Rakousku i Estonsku. V 
ostravsko-opavské diecézi se do Noci kostelů přihlásilo celkem 140 účastníků. 

 Více snímků v přiložené fotogalerii. Foto: Deník/Lukáš Kaboň" 

I otrokovické kostely a kaple v noci ožily. Podívejte se 
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 Otrokovice – "Každý rok, který jsme tady prožili, byl pěkný," řekla Deníku v páteční večer Marie Nebuchlová z Otrokovic. 
Neváhala opustit teplo svého domova a vyrazila do otrokovického kostela svatého Vojtěcha, který byl jedním z mnoha v 
regionu, jenž se zapojil do už tradiční akce Noc kostelů. "Určitě to bude opět pěkná akce. Chodím na ni pravidelně, i do kostela. 
Navíc působím v chrámovém sboru, takže i dnes tu návštěvníkům zazpíváme," dodala Marie Nebuchlová. 

 Tamní duchovní správce farnosti Josef Zelinka informoval, že vloni se akce zúčastnila zhruba pětistovka lidí. Letos si ale 
netroufl odhadnout, kolik návštěvníků si cestu do kostela najde. 

 "Jelikož je to už čtvrtý ročník, tak netuším. Některým lidem stačí přijít jednou a vícekrát už nemusí," vysvětlil Josef Zelinka. 
Každý rok je podle něj dle bohatého programu největší zájem o návštěvu věže a zvonu. 

 "Dneska tu máme hlavně v prostorách dole pod kostelem výstavu věnovanou Roku rodiny," podotkl Josef Zelinka. 

 Před lety se otrokovická farnost zapojila do Noci kostelů za účelem nabídnout prostor kostela nejširší veřejnosti, aby se mohla 
podívat do míst, kam se běžně nechodí. "Aby mohli zažít určitou atmosféru, kterou pro ně každoročně připravujeme a 
návštěvníkům se podle možností věnujeme. Třeba jim to něco řekne nebo to pro bude znamenat nějaké obohacení," doplnil 
Josef Zelinka. 

 Kupříkladu možnost podívat se na věž a zvon ze všeho nejvíce nadchla Markétu Šrottovou z Otrokovic, která přišla se svoji 
dcerou. Jelikož jsou místní, tak to měli kousek. "Přišli jsme poprvé, protože nikdy jindy mi to nevyšlo. Tentokrát jsem si říkala, 
že si s malou akci ujít nenecháme. Chtěly jsme se jít podívat i do jiných kostelů, ale asi zakotvíme tady," zasmála se nad 
hrnkem teplé kávy v místnosti s občerstvením Markéta Šrottová. 

 Nad výstavou pak Deník zastihl zase Aloise Orlitu, který je i duchovním pomocníkem ve farnosti. "Co je tradicí, to bylo vždycky 
hezké. Začínalo to tady matrikami. Spousta lidí toho využila, přišla si je prohlédnout a nafotila si vše, co se týkalo třeba jejich 
babiček," zavzpomínal Alois Orlita. 

 V kostele svatého Vojtěcha na zájemce čekala bohoslužba, slavnostní přivítání otrokovickým farářem, pěvecké vystoupení 
děvčat od šesti do třinácti let, volná prohlídka kostela, varhanní hudba či vystoupení smíšeného pěveckého chrámového sboru. 
Kromě toho ve městě byla také zpřístupněna charitní kapel a kaple svaté Anny v Otrokovicích – Kvítkovicích." 

 Kostely se dnes v noci otevřou návštěvníkům 
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 dnes 10:00 Domažlicko - 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. 

Noc kostelů se i podruhé v Poběžovicích nadmíru vydařila 
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 V chrámu Nanebevzetí Panny Marie se lidé mohli nejen pobavit, ale i poučit. Hlavně pak načerpat energii místa a odnést si 
radost v srdci 

 Poběžovice – Horšovskotýnský Singtet přivítal v pátek o 17. hodině svými melodiemi návštěvníky Noci kostelů v Poběžovicích. 
Těch se dostavilo odhadem pět desítek. 

"Mši slova sloužil akolyta pan Karel Krutina. O komentovanou prohlídku kostela se pak postarala Marie Špačková," vysvětluje 
Jana Podskalská, vedoucí Městského kulturního a informačního střediska Poběžovice. 



Doslova za srdce chytlo příchozí pěvecké vystoupení Daniely Hrubé ze Srb. "Nebývá zvykem, že se v kostele používá hudební 
aparatura. Jsem moc ráda, že v mém případě byla povolena výjimka," uvedla Deníku před Nocí kostelů Hrubá. Její příspěvek 
Zpěvem k srdcím a vůbec celý program doslova nadchl. 

"Byla to krása, při jejím zpěvu jsem měla všechny chloupky v pozoru," prohlásila Anna Bočanová. "Bylo to nádherné! Výborný 
program, blahopřeji Poběžovickým," nechal se slyšet i Karl Reitmeier z bavorského Lengau. 

Lidé mohli slyšet i pražskou kapelu Bran, která přivezla hudbu založenou na motivech starých bretaňských lidových tanců. 

"Velké poděkování patří nejen účinkujícím a návštěvníkům, ale hlavně poběžovickému faráři panu Michaelu Špánovi za svolení 
uspořádat již podruhé Noc kostelů," zakončila vedoucí MKIS Podskalská. 

 Další na www.domazlicky.denik.cz 

 Foto: SINGTET. Vokální uskupení z Horšovského Týna dostalo návštěvníky Noci kostelů v Poběžovicích do správné nálady. V 
jeho případě to nebylo jediné vystoupení na akci podobného druhu, Singtet zpíval např. na benefičním koncertu v kostele sv. 
Václava ve stejnojmenné Hoře. 

Foto: MARIE ŠPAČKOVÁ ze Zámělíče (vlevo) seznámila příchozí s poběžovickým kostelem, zpěv Daniely Hrubé ze Srb (snímek 
vpravo) skutečně dolétl k srdcím návštěvníků Noci kostelů. 

 Foto: 3x Karl Reitmeier 

Noci kostelů s během i zpěvem 
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 Kostely na Karvinsku nabízely kulturní vystoupení, prohlídky i soutěže pro děti 

 Karvinsko – Chrámy na celém Karvinsku opět otevřely i místa,kamse člověk běžně nedostane, a zvaly věřící i nevěřící na další 
celostátní akci nazvanou Noc kostelů. V pátek tak do kostelů také v našem regionu zavítaly stovky lidí, na které čekaly nejen 
prohlídky těchto míst, ale třeba také soutěže a kulturní vystoupení. 

 Společný běh církví 

 Netradičně pojali akci církve z Českého Těšína. Krom prohlídek svých chrámů se jejich členové už poněkolikáté spojili také do 
společného běhu mezi jednotlivými kostely a církevními budovami. 

"Církví u nás ve městě funguje mnoho. Během chceme manifestovat naši jednotu a to, že jsme všichni společně lidé, kteří 
věříme v Krista. Běhu se většinou účastní mladší členové církví a to symbolizuje i to, že naše jednota bude fungovat i do 
budoucna," řekl jeden z českotěšínských katolických farníků a organizátorů Noci kostelů i samotného běhu Czeslaw Mendrek. 

 Ryba jako symbol 

 V samotném českotěšínském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova probíhaly pěvecká vystoupení, vědomostní soutěže pro děti a 
všechny tam uvítal i velký symbol ryby sestavený ze svíček. 

"Ryba je symbol křesťanů a děti v naší soutěži po splnění všech úkolů dostanou nejen sladké odměny, ale zároveň se i dozví, 
proč tomu tak je," vysvětlila další z organizátorek Tereza Kozičková. 

"Farníci s tím měli hodně práce, ale akce, jako je Noc kostelů, jsou vždy moc příjemné," pochvaloval si zdejší farář Jiří Kovář. 

"Je to moc dobrá akce na kterou přicházejí i lidé, kteří jinak do kostelů běžně nechodí. Kostely totiž nejsou jen duchovní stavby, 
ale také stavby kulturní a historické a právě příležitosti, jako je Noc kostelů, jsou tady také k tomu, abychom si všichni 



uvědomili, že i kostel je zkrátka běžnou součástí našich měst a obcí a není tady jen a pouze pro věřící," podotkl karvinský 
katolický farář Daniel Vícha. 

 Varhany lákaly děti i dospělé 

 V Karviné si pak lidé mohli užít třeba pěvecké vystoupení kostelního sboru, velkým lákadlem byla ale i návštěva a výhled z 
kostelní věže, nebo prohlídka místních varhan. 

"Zejména děti jsou překvapené, že na varhany se hraje také nohama. Vždycky jim to demonstruji na skladbě z pohádky 
Křemílek a Vochomůrka a mnozí jsou překvapeni, jak silně se nástroj dokáže rozeznít. Říkám, že je to vlastně malý symfonický 
orchestr," řekl varhaník Jan Syrek. 

 Foto: NOCI KOSTELŮ NA KARVINSKU nabídly mnoho aktivit. Na snímcích vystoupení dětí z farního sboru v Českém Těšíně a 
také prohlídka varhan s odborným výkladem, která se v rámci akce konala v Karviné. 

Foto: Deník/Richard Kutěj 

Věžnice: Obecní slavnosti si nenechaly ujít stovky lidí 
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 Kapli, kterou ve Věžnici postavili před patnácti lety, opětovně navštívil i kardinál Duka 

 Věžnice – Bohatý kulturní a společenský program připravili na oba uplynulé víkendové dny ve Věžnici. Měli proto více než dobrý 
důvod: připomněli si totiž kulaté patnáctileté vysvěcení tamní kaple. 

"Ta byla postavena v roce 1989 a 22. května toho roku ji vysvětlil tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka. Shodou 
okolností byla naše kaple první, kterou ve svém tehdejším biskupském úřadě vysvětil. I to je jeden z důvodů, proč k nám včera, 
dnes již kardinál a Primas český Dominik Duka, opět zavítal," uvedl starosta Věžnice Josef Málek. Ten dodal, že kardinál Duka se 
po svém příjezdu krátce pozdravil s přítomnými věřícími a posléze se odebral k jednání se zástupci Kolpingova díla. 

Starosta Málek v souvislosti s návštěvou Dominika Duky poznamenal, že kapli ve Věžnici již navštívili všichni královéhradečtí 
biskupové, kteří v posledních obdobích tuto vysokou církevní funkci zastávali. 

O kapli, která je v bezvadném stavu, se ve Věžnici stará římskokatolická farnost v úzké spolupráci s obcí. "Za těch patnáct let 
nebyly v kapli provedeny žádné zásadní úpravy. Pouze jsme tam asi dvakrát nechali vymalovat exteriér a jednou byla natřena i 
venkovní fasáda. Její skutečnou ozdobou je ale křížová cesta, jejíž jednotlivá zastavení jsou zobrazena netradičně na vypálených 
kachlích," pokračoval Málek. 

Kapli prakticky denně využívají místní věřící, kteří se v ní scházejí k soukromým bohoslužbám. Jednou týdně je v ní odsloužena 
klasická bohoslužba a slaví se v ní i pravidelné římskokatolické svátky. Uplynulý víkend nemohl být výjimkou. Na programu byla 
sobotní i nedělní bohoslužba. 

 Nápaditá dramaturgie 

 Dramaturgie věžnických obecních slavností byla velmi nápaditá. V sobotu v jejich rámci vystoupily kromě jiných country kapela 
Znamení, nejstarší jihočeská dechovka Babouci a s vlastním hereckým a tanečním programem se blýskl i místní Babinec. Včera 
po obědě zase kupříkladu udávala slavnostem tón Polenská třináctka, na programu byl i dětský den plný her a soutěží, 
vystoupení místních mažoretek a pražské divadlo DAMM Marky Míkové uvedlo pohádku pro děti Žabí příběhy. "Na pořádání 
slavností se společně s obcí podílely všechny spolky a sdružení. Zaslouží si velký dík," zdůraznil Málek. 

Obecní slavnosti ve Věžnici si nenechala ujít ani řada přespolních. Na kolech přijeli například manželé Kratochvílovi z Havlíčkova 
Brodu. 

"Počasí vyšlo a my jsme se rozhodli pro malý výlet. Kromě toho máme ve Věžnici přátele. Dáme si něco k pití, poslechneme si 
dechovku, kterou máme rádi, a prožijeme tady příjemné odpoledne," usmál se Miloš Kratochvíl. 



 Foto: SVATOSTÁNEK. Věžnická kaple žije bohatým duchovním životem. Denně se v ní k soukromým bohoslužbách scházejí 
místní věřící. Víkendové oslavy ve Věžnici byly určeny nejen dospělým, ale také dětem. Právě jim patřilo včerejší odpoledne. 

Foto: Deník/Jaromír Kulhánek (2x) 

  
Kam o víkendu za kulturou? 
 
Zdroj: chebsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://chebsky.denik.cz/kult...ndu-za-kulturou-20140523.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 Chebsko 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. 

Zjistili, jak voní kadidlo a chutná mešní víno 
 
Zdroj: Chrudimský deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://chrudimsky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 2 
Autor: miš 
Rubrika: Pardubický kraj 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

 Lanškroun – Také v Čechách se v pátek večer otevřely svatostánky při tradiční Noci kostelů. 

Mezi asi dvěma stovkami přístupných kostelů a modliteben v Královéhradecké diecézi nechyběly ty v Lanškrouně. Že jde o akci 
ekumenickou, potvrzovaly dveře otevřené do pravoslavného chrámu, evangelického kostela a kostela sv. Václava. Tam si mohli 
návštěvníci přivonět ke kadidlu (na snímku), prohlédnout si mešní roucha a ochutnat mešní víno. 

 KAM O VÍKENDU: Deník přináší pozvánku 
 
Zdroj: chrudimsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://chrudimsky.denik.cz/k...rinasi-pozvanku-20140523.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 
 KVĚTNA Chrudimsko: Noc kostelů Hlinsko,  Kostel Narození Panny Marie ( 16:30 - 22:00;  Program: 16.30 h Mše svatá, 17.20 h 
 
Stovky kostelů po celé zemi zvou k noční návštěvě 
 
Zdroj: i60.cz 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.i60.cz/clanek_818...mi-zvou-k-nocni-navsteve.html 
Číslo: 143 
Autor: Redakce 
Rubrika: Česko 
Oblast: Internet - společnost a životní styl 

 Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se otevřou v noci z pátku na sobotu, aby přivítaly své tradiční 
návštěvníky i další zájemce. "Do letošní Noci kostelů se zapojily všechny církve sdružené v Ekumenické radě církví včetně 
pravoslavné i Armády spásy," řekl pražský farář Miloš Szabo, hlavní organizátor akce v pražské arcidiecézi, která se chystá 
přivítat návštěvníky 280 kostelů. 

 Celkem se otevře přes tisíc sakrálních staveb, ale připraveno je i množství doprovodných programů - přednášek, kázání, 
modliteb, besed, koncertů či divadelních představení. "Nejkrásnější a nejzajímavější z celého programu je ale lidský faktor. U 
každého místa bude asi tři až pět lidí, na relativně malém území bude zdarma a bez nároku na nějaké uznání vzhůru celou noc 
800 až 1400 lidí," ocenil Szabo přístup těch, kdo s akcí pomáhají. 



 Předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr připomněl úspěšnost minulých ročníků Noci kostelů. "Jsem rád, že se rozmáhá 
nový fenomén - putování po kaplích, kostelích či klášterech. Narodili jsme se každý do jiné církve, někteří známe jen tu svoji. 
Noc kostelů nám rozšířila obzor, díváme se, co je zajímavého a pěkného i na těch ostatních církvích," uvedl. 

 V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1300 kostelů, pořadatelé zaznamenali více než 450 tisíc návštěvnických 
vstupů. "Lidé si během jedné noci prohlédnou dějiny architektury od gotiky až po současné stavby architekta Ladislava Lábuse. 
Není to ale jen neosobní vstup do sakrální architektury, jde o setkání s dalšími lidmi, s nimiž si můžeme povídat, podat si ruku," 
říká Fajfr. 

 Letos podle pořadatelů přibývá zájmu od netradičních kostelů, modliteben schovaných třeba před zraky kolemjdoucích v 
panelácích nebo vnitroblocích domů. V Praze je tedy například mezi sedmi tematickými okruhy připravena trasa po 
"neviditelných" kostelích. Další trasy nabízejí pražské rotundy, krypty, klášterní chrámy, cyklotrasa vede po kostelích 
berounského okresu a ekumenická trasa zahrnuje pět kostelů využívaných různými církvemi. 

 Pořadatelé připravili průvodce v tištěné podobě, případně ke stažení do telefonů. Celý program je na stránce 
http://www.nockostelu.cz/. 

 
O noci kostelů, policii, restitucích, svatbách a hřbitovech (Marie Kolářová) 
 
Zdroj: idnes.cz - blogy 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://mariekolarova.blog.id...ch-svatbach-a-hrbitovech.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 O noci kostelů, policii, restitucích, svatbách a hřbitovech JCLic. Mgr. Miloš Szabo studoval v Praze a Lublině. Působí jako farář 
na pražském Žižkově. Kromě toho pracuje v týmu posttraumatické intervenční péče policie, je projektovým manažerem Noci 
kostelů, a působí též u církevního soudu. 

Noc kostelů 2014 (Richard Mandelík) 
 
Zdroj: idnes.cz - blogy 
Datum vydání: 25.5.2014 
Odkaz: http://mandelik.blog.idnes.cz/c/411019/Noc-kostelu-2014.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 Noc kostelů 2014 Letos nadchází 23. května. Lákám Evičku, jež před dvěma lety němě zírala na historii a interiér kostela sv. 
Petra na Poříčí, strohou prázdnotu někdejšího sv. Klimenta, nyní protestantské modlitebny, kde tak krásně zní hudba nerušena 
akustickými překážkami a nádheru a velikost sv. 

Noc kostelů přitáhla tisíce lidí 
 
Zdroj: Jablonecký deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://www.jablonecky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 3 
Autor: lek 
Rubrika: Jablonecko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

 Sakrální památky v noci táhly k prohlídce. 

 Jablonecko – Smyslem Noci kostelů je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům 
pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Tomu odpovídala i příprava doprovodného programu. Noc kostelů v litoměřické diecézi 
byla i letos úspěšná. Stala se místem pro setkání tisíců lidí. 

K tomuto mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze připojilo 194 církevních objektů, z toho téměř 
150 katolických. Podle zatím dostupných informací bylo ve zhruba polovině z těchto dvou stovek objektů zaznamenáno na 19 
tisíc návštěvnických vstupů. Nabídku setkat se s křesťanstvím, vírou a církví prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku 
přijaly tisíce lidí, a to i přes to, že počasí akci nepřálo. 



"Tropické počasí, déšť, bouřka, ale radostná nálada. Přišli věrní návštěvníci i ti opravdu hledající," uvedli pořadatelé ve 
Smržovce v Jizerských horách, kde zájemci mohli navštívit kostel Archanděla Michaela. Rušno bylo i v železnobrodském kostele 
sv. Jakuba Většího. 

 Foto: JABLONECKÝ HOUSLISTA FRANTIŠEK LAMAČ předvedl své umění při páteční noci kostelů. Tóny jeho houslí mohli lidé 
slyšet v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. 

Foto: Petr Červa 

Který kostel či chrám, ať už v regionu, nebo i jinde, vás nejvíce uchvátil? A čím? 
 
Zdroj: Jičínský deník 
Datum vydání: 24.5.2014 
Odkaz: http://jicinsky.denik.cz/ 
Číslo: 120 
Strana: 3 
Autor: jir 
Rubrika: Východní Čechy 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

 Otázka na víkend 

 Dana Kracíková, ředitelka Oblastní nemocnice Jičín Já mám citový vztah ke kostelu sv. Jiljí v Železnici, protože je opravdu 
krásný a je dominantou Železnice. Pohled na něj, zvláště pak když je osvícený, je naprostoúchvatný. A pokud jde o 
celorepublikový pohled, tak od dětství je pro mě na prvním místě chrám sv. Víta v Praze. Nikdy nezapomenu, když jsem ho 
poprvé navštívila jako dítě, jak jsem byla naprosto užaslá jeho impozantní mohutností a posvátností, která z něj vyzařuje. 

Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia a SPgŠNováPaka Bezesporu u mě vítězí katedrála Santa Maria del Fiore ve Florencii, kterou 
jsem navštívil před třemi lety. Je neuvěřitelné, co dokázali architekti a stavitelé už ve 14. století za zázraky bez počítačů a 
moderní stavební techniky. Prostě fenomén. 

A kdybych měl zmínit nějakou stavbu v mémokolí, kterou obdivuji, byl by to novopacký klášterní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. Byl jsem se podívat nejen v zákristii, ale i ve zvonici a na půdě kostela. Je to též architektonický skvost hodný obdivu. 
Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně 

V poslední době mě nejvíc zaujal dřevěný kostel ve Swidnici. Spolu s obdobným v Javoru jsou jedinými svého druhu. Oba jsou 
zapsány do Seznamu světového dědictví UNESCO. Nejraději mám a cítím velkou pokoru v Katedrále svatého Víta, Václava a 
Vojtěcha na Pražském hradě. Pokud jde o kulturní zážitek,nejvíce vzpomínám na koncert Sboru Univerzity Karlovy v Praze v 
kostele sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou. 

Ivan Doležal, starosta města Hořice Nejvíce u nás mne samozřejmě uchvátil Chrám Sv. Víta svou neopakovatelnou 
architektonicky náročnou stavbou s úžasnou historií. 

Stavbou,kterou šly dějiny českého národa. Vždy, když stojím v hlavní chrámové lodi, tají se mi dech a cítím respekt. Jako 
hořický patriot musím vzpomenouti náš kostel Narození Panny Marie, 

který navrhl význačný český barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Zajímavostí je, že v kostele uzavřeli sňatek rodiče 
Bedřicha Smetany. Snad právě proto má kostel naprosto neopakovatelnou akustiku. Velikým zážitkem pro mne bylo, že jsem si 
mohl v tomto kostele několikrát zazpívat jako sborista se souborem Bona Vita. 

 Lidé zamířili do kostelů v nevšedním čase 
 
Zdroj: Jindřichohradecký deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://jindrichohradecky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 2 
Rubrika: Jindřichohradecko 
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj 

 Foto: Husitský kostel 

Foto: sv. Kateřina 



Foto: Evangelický kostel 

Foto: Nanebevzetí P. Marie 

Foto: NOC KOSTELŮ přilákala i letos do svatostánků stovky lidí, kteří si chtěli prohlédnout chrámy nejen v nevšedním světle, ale 
také nahlédnout na místa, kam se běžně návštěvníci nedostanou. 

 Kostely v pátek večer otevřou všem své dveře 
 
Zdroj: kladensky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://kladensky.denik.cz/ku...-vsem-sve-dvere-20140523.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 dnes 13:15 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. 

Noc kostelů přilákala davy návštěvníků 
 
Zdroj: Klatovský deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://klatovsky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 2 
Autor: ROSTISLAV KUTĚJ 
Rubrika: Klatovsko 
Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

 Chrámy a kaple na Klatovsku se zapojily do celostátní Noci kostelů. Pod klenbami někde zněla hudba, jinde byl prostor pro 
rozjímání 

Reportáž Deníku 

 Klatovsko – Redaktor Deníku navštívil několik kostelů, které se na Klatovsku zapojily do Noci kostelů. 

 Klatovy 

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je známý také jako arciděkanský kostel, je zaplněn do posledního místa. Kdyby šlo o 
divadelní představení, řeklo by se, že je vyprodáno. Přicházím zrovna včas, abych slyšel vystoupení pěveckého sboru 
Sedmikrásky pod vedením Jaroslava Pletichy. Chrám, do kterého zatéká, a je vidět, že nutně potřebuje opravu, má skvělou 
akustiku. Hlas dětského sboru se jím nádherně nese a návštěvníci sboru zaslouženě tleskají. Lidí je tady tolik, že v lavicích není 
dost místa, a proto mnoho z nich stojí pod kůrem. "Je dobře, že se takové akce dělají. Jsou zde lidé, kteří by se možná jinak do 
kostela nepřišli podívat. Na příští rok připravujeme překvapení, ale více neprozradím," říká mi okrskový vikář Jaroslav Hůlle. 

Dětský sbor mezitím vystřídal Lukáš Kopecký. Ten se chopil mikrofonu a seznamuje lidi s historií prastarého chrámu. Po něm 
přijde na řadu skupina Zebedeus. Jejich spirituály jsou pro kostel jako stvořené a i oni se dočkají zaslouženého potlesku. Slovo 
si bere opět Lukáš Kopecký a vypráví lidem o smělých plánech, podle kterých mělo v 17. století vzniknout v Klatovech 
biskupství. Leč nestalo se tak. 

 Nýrsko 

 O poznání menší je kostel sv. Tomáše v Nýrsku a je zde také méně lidí. Před kněžištěm právě zpívá smíšený sbor Chorus 
Egrensis z Aše, který vede Alexandra Benešová. Od početných návštěvníků sklidí potlesk a poté je na řadě komentovaná 
prohlídka kostela. Za pozornost stojí freska na triumfálním oblouku. Ta je dílem německého malíře Ferdinanda Staegera a patří 
mezi jeho nejvýznamnější díla. Prohlídka končí, a já chci navštívit ještě hradní kapli ve Švihově. Proto Nýrsko opouštím. 

 Švihov 

Majestátní hrad Švihov je dobře vidět od silnice, okna hradní měkce svítí do dálky. "Letos jsme zaznamenali několikanásobně 
větší návštěvnost, než v minulém roce," říká mi kastelán Lukáš Bojčuk a doprovází mě přes nádvoří. Hradní kaple Nanebevzetí 
Panny Marie, která je osvětlena pouze mihotavou září svící, mátěžko popsatelné kouzlo. 



Návštěvníci mohou obdivovat několik soch, které znázorňují Pannu Marii. Ve Švihověse zdržím,mrzímne,žena rozdíl od jiných 
svatostánků tady není žádný program, ale kladem je čas a prostor pro krátké klidné zamyšlení. "Kaple je kouzelná, nečekala 
jsem, že se zdržím více než půl hodiny," svěřuje se mi před hradem Marie Jiříková, která přijela z jižního Plzeňska. 

Do Noci kostelů se na Klatovsku zapojilo více kostelů, než kolik jsem jich stihl objet. Lidé, kterých přišlo poměrně dost, se mohli 
podívat například na kostelní ochozy, na kůry nebo do míst, kde se připravují mše. 

 Foto: KOSTEL v Klatovech byl téměř zaplněný. SMÍŠENÝ sbor sklidil v Nýrsku potlesk. 

2 x foto: Deník/Rostislav Kutěj 

 Noc kostelů na Litoměřicku 23. května. Kdy, kde, co? 
 
Zdroj: litomericky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://litomericky.denik.cz/...etna-kdy-kde-co-20140523.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 dnes 11:45 Litoměřicko - Přinášíme podrobný program Noci kostelů v okrese. 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 kostel 18:00 –    19:00   
 Hon na kostelní myš – Hra pro děti. 

FOTO: Noc kostelů byla opět úspěšná 
 
Zdroj: litomericky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://litomericky.denik.cz/...region/lt_nockostelu2014.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 2014 10:25 Litoměřicko, Podřipsko - Byli jste se podívat na Noci kostelů? Na Litoměřicku a Podřipsku měla akce opět velkou 
návštěvnost. Prohlédněte si snímky z Velkých Žernosek, Libochovan a Litoměřic! FOTOGALERIE Dalších 41 fotografií Noc kostelů 
v litoměřické diecézi byla i letos úspěšná. 

 Sečtena je polovina kostelů. Přišlo 19 tisíc lidí! 
 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://www.litomericky.denik.cz/ 
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 Litoměřicko – Noc kostelů v litoměřické diecézi byla i letos úspěšná. Stala se místem pro setkání tisíců lidí. K tomuto 
mezinárodnímu ekumenickému projektu se na území litoměřické diecéze připojilo 194 církevních objektů, z toho téměř 150 
katolických. Podle zatím dostupných informací bylo ve zhruba polovině z těchto dvou stovek objektů zaznamenáno na 19 tisíc 
návštěvnických vstupů. Číslo tedy není konečné a bude průběžně aktualizováno. 

Nabídku setkat se s křesťanstvím, vírou a církví prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku přijaly tisíce lidí, a to i přes 
to, že počasí akci nepřálo. Na některých místech musela být část programu kvůli nepříznivému počasí dokonce zrušena – např. 
Liběšice u Litoměřic (160 návštěvníků) nebo Zahořany u Křešic na Litoměřicku (239 návštěvníků). 

"Konečné údaje máme od 51,55 % zapojených objektů. Na základě loňské návštěvnosti můžeme ale odhadnout, že konečný 
počet by mohl dosáhnout až 25 tisíc návštěvnických vstupů," uvedla hlavní koordinátorka akce v litoměřické diecézi Kristýna 
Solničková.  



 Noc kostelů byla opět úspěšná 

Čísla ovšem nejsou tím nejdůležitějším. Smyslem Noci kostelů je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem 
zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. 

Poděkování tak patří všem dobrovolníkům, kteří doprovodné programy ve spolupráci s místními duchovními připravovali: za 
rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, které do své práce vložili a předali všem příchozím. Nejen 
komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, varhanní hudba, sborový zpěv, komorní hudební vystoupení, workshopy, 
programy pro děti, ale i čtení z Písma, rozhovory o víře a části, které nabídly prostor pro ztišení a modlitbu, se setkaly u 
návštěvníků s příznivým ohlasem. I tentokrát byly na řadě míst zpřístupněny ty části kostelů, které jsou veřejnosti běžně 
nepřístupné (varhanní kůry, sakristie nebo krypty apod.). Zájem byl jak o brožurypoutnické pasy, tak o pexesa. 

Jedna z návštěvnic akce, Lenka Klímová z Litoměřic, překvapila tím, že do svého poutnického pasu "nastřádala" během čtyř let 
již desítky razítek z jednotlivých navštívených kostelů. "Noci kostelů se s celou rodinou pravidelně účastníme již od roku 2011. 
Akce se nám moc líbí. Poutnický pas nevyměňuji za nový, razítka sbírám na památku do jedné brožury," prozradila. "Akce se mi 
moc líbí, před dvěma lety jsem byl v Chlumci nad Cidlinou, letos procházím litoměřické kostely. Líbí se mi prostředí i programy. 
Zatím jsme vyslechli koncert chlapeckého pěveckého sboru a čtení úryvků ze Starého zákona. Atmosféra je opravdu bohatá," 
řekl Jiří Růžička z Litoměřic. 

"Noci kostelů jsem se účastnila v loňském roce poprvé a bylo to moc krásné. Když jsem si přečetla, že letos je připravený nový 
program, rozhodla jsem se přijít znovu. Vítám, že si mohu prohlédnout věci, které nemohu běžně vidět. Jsem zdejší rodačka, 
chci svoje město blíže poznat. Noc kostelů je moc hezká akce. Jsem sice ateista, nicméně když vejdu do kostela, působí to tu na 
mě uklidňujícím dojmem. Vnímám to jako svoje osobní zastavení," uvedla paní Ivana z Litoměřic (která si nepřála zveřejnit svoje 
příjmení). 

"Noci kostelů se účastním již třetím rokem, poprvé ovšem jako její návštěvník. V předchozích letech jsem tu v rámci programu 
hrála na klavír a violoncello. Jednalo se o spolupráci mezi litoměřickou lidovou školou umění a zdejšími organizátory akce. 
Připadá mi moc hezké, že se během Noci kostelů dostanete do míst, kam byste se jinak nedostali. Je příjemné, že jsou kolem 
vás lidé, kteří pozorně naslouchají," řekla Klára Valešková z Litoměřic. 

Na řadě míst akce probíhala ve spolupráci s obcemi. Například v Libochovanech na Litoměřicku (86 návštěvnických vstupů) se 
tato spolupráce nepromítla pouze do přípravy a zajištění programu celého večera, zde dokonce obec pořídila do kostela tři nové 
lustry, jeden dvanácti a dva pětiramenné (v celkové částce 17 tisíc korun), a nahradila tak jimi stávající nevyhovující osvětlení. 
"Nejvíce návštěvníků Noci kostelů zaznamenáváme při vystoupeních dětí, pro jejichž rodiče a prarodiče je to pokaždé srdeční 
záležitost," řekla starostka obce Miroslava Vencláková. Vystoupilo zde mj. i Ústecké žesťové trio s varhanním doprovodem, 
jehož protagonisty je rodina Vancova. "Je to úžasná muzikální rodina, která se do naší obce před nedávnem přistěhovala. 
Vítáme, že je ochotna vystupovat na akcích pořádaných obcí," dodala. Farnost pak zajistila prohlídku liturgických oděvů a 
předmětů včetně liturgických textů, přednášel jeden z místních farníků. 

 Foto: PROGRAM. Ve většině kostelů byl připraven zajímavý program pro všechny generace. 
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 května 2014 9:13 Celkem 109 kostelů a modliteben v kraji otevře odpoledne v rámci Noci kostelů své brány, lidé si je mohou 
užít i v noční atmosféře. Na prohlídku navíc mohou vyrazit i do objektů, které jsou běžně pod zámkem, a zhlédnout tak krypty, 
věže či kůry. 
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 BRNO 

 Pěkné počasí přilákalo v pátek večer na Noc kostelů v brněnské diecézi dosud nejvíce návštěvníků. Církevní památky si 
prohlédlo 128 tisíc lidí, o pět tisíc víc než loni. Počasí přálo návštěvám sakrálních památek po dlouhé době, poslední tři ročníky 
totiž propršely. Pro zájemce se otevřelo 160 kostelů, modliteben a duchovních center. 

 Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava 
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 Koncerty, výstavy nebo komentované prohlídky. To a mnohem více nabídly všem zájemcům nejen ostravské kostely. Konala se 
totiž jejich noc 

 Deník byl u toho 

 Ostrava – Do akce se v ostravskoopavské diecézi zapojilo na 140 modliteben, kaplí a kostelů, kterým pomáhalo tisíc 
dobrovolníků. 

Svůj program připravil v rámci Noci kostelů například i kostel sv. Ducha v Ostravě Zábřehu. "Už od zahájení programu je vidět 
velký zájem lidí. Všem poutníkům rozdáváme kartičky, díky tomu budeme moci spočítat celkovou návštěvnost. Pro všechny je 
připravený bohatý program," uvedl dobrovolný pomocník Milan Domašík. 

Výšlap po 106 schodech do věže kostela si nenechala ujít například šestadvacetiletá Irena Baumová. "Pamatuji si, jak se kostel 
kdysi stavěl. Bydlím tady blízko. Chtěla jsem se podívat dovnitř. Ohromily mě barevné vitráže," uvedla mladá žena s tím, že 
návštěvu dalších kostelů už neplánuje. 

Zákuskům v tamní farní kavárně zase neodolala Pavla Kaboňová. "Vyzkoušeli jsme je už loni v rámci Noci kostelů. Byly 
vynikající, proto na ně zajdeme i letos. Doporučená nám byla také speciální ochutnávka vín. Při výkladu faráře jsme se ale 
dozvěděli jednu velmi zajímavou věc, v kostele sv. Ducha je uložena kapka krve Pavla II. To jsem do té doby vůbec nevěděla," 
řekla Kaboňová. 

Koncert chrámové hudby v kostele sv. Václava v centru Ostravy si zase nenechala ujít Marie Boháčková. "Byl to krásný zážitek. 
Na Noci kostelů jsem letos poprvé, řekla mi o ní vnučka. Tak jsme se s dědečkem vydali tady a ještě bychom chtěli navštívit 
katedrálu Božského Spasitele," uvedla důchodkyně. Právě tam nachystali pro návštěvníky výstavu sedmi svátostí, které se týkají 
důležitých okamžiků života křesťana, nebo také výstavu liturgických předmětů. Lidé si měli možnost stejně jako minulý rok 
prostřednictvím 3D fotografií prohlédnout nepřístupná místa kostelů. Děti měly možnost sestavit si model katedrály z dřevěných 
dílů nebo zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek. 

Každý poutník při vstupu do kteréhokoliv svatostánku dostal od dobrovolníků do rukou takzvaný poutnický pas, ve kterém si 
mohl zaznačit navštívená místa. Noc kostelů se nekonala pouze v České republice, ale také na Slovensku, v Rakousku nebo 
Estonsku. 

 Foto: ZVONICE. Hlas tří zvonů ve věži kostela sv. Ducha v OstravěZábřehu si z bezprostřední blízkosti mohli poslechnout 
návštěvníci Noci kostelů. Díky ní se totiž dostali až na vrchol věže. 

Foto: Deník/Lukáš Kaboň 

 O autorovi: MARTINA KOZIOLOVÁ, martina.koziolova@denik.cz 
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 Návštěvníci si v rámci Noci kostelů prohlédli věže, varhany a vůbec poprvé i půdní prostory svatostánku v Náchodě 

 Náchod – Na mohutný starý zvon na věži gotického kostela svatého Vavřince v Náchodě se zvoní jen při výjimečných 
příležitostech, jakými jsou křesťanské svátky Vánoce či Velikonoce. Jeho srdce však bilo i v pátek večer,kdy do kostela přišly 
nahlédnout desítky lidí v rámci Noci kostelů. 

Aby se zhruba tři tisíce kilogramů těžký zvon pořádně rozezněl, musí ho rozhoupat dva lidé. Trvá to zhruba půl minuty. "Dva 
lidé vydrží zvonit maximálně tak deset minut. Pokudse zvoní déle, tak se musí vystřídat. Jako tenkrát při revoluci, když jsme 
zvonili asi dvacet minut. To jsme se po pěti minutách střídali, aby to člověk vydržel," řekl Jan Ježek, jeden z pěti lidí, kteří chodí 
na zvon zvonit. 

Zvoní se jen při církevních svátcích. Kdyby se mělo svolávat do kostela každou neděli, museli by na to být lidé, aby zněl zvon 
pravidelně. "Aby se někdy zvonilo a někdy ne,toby bylo špatně," dodal Jan Ježek. 

Zvon je jedna z mála součástí kostela, která přežila i zničující požár v sedmnáctém století. Co je na něm zcela nové, to je jeho 
srdce. 

Noc kostelů pořádala římskokatolická farnost ve městě potřetí. Přestože se večer blížila bouřka a hrál se hokej, několik desítek 
lidí kostel k návštěvě přilákal. "Viděl jsem tady mnoho lidí, kteří normálně do kostela nechodí. Za půl hodiny od začátku to bylo 
minimálně padesát neznámých tváří," sdělil děkan Boguslaw Partyka. 

Návštěvníci si v rámci Noci kostelů mohli prohlédnout nejen zvon a věž kostela, ale také varhany, liturgické oděvy, vyslechnout 
si mohli přednášku a poslechnout sbory. Zajímavostí bylo vůbec první zpřístupnění půdních prostor a krovu svatostánku, které v 
uplynulém období prošly obnovou. 

Děkanský kostel svatého Vavřince v Náchodě je původně gotický, vystavěný pravděpodobně kolem roku 1310. Věže se lidově 
nazývají Adama Eva. 

 "Viděl jsem tady mnoho lidí, kteří normálně do kostela nechodí." Boguslaw Partyka, náchodský děkan 

 Nastává Noc kostelů! Brány otevře přes tisíc modliteben v Česku 
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 Nastává Noc kostelů! Brány otevře přes tisíc modliteben v Česku ilustrační foto Foto: Thinkstockphotos Tweet Sdílet Přidat 
názor Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se od dnešního odpoledne budou otevírat zájemcům,  
 
Noc kostelů odkryla kouzlo velelibského kostela 
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 Římskokatolický kostel sv. Václava ve Velelibech se už potřetí zapojil do akce nazvané Noc kostelů. Lidé dostali jedinečnou 
možnost spatřit krásu, půvab a výjimečnost tohoto vesnického kostela. Příjemným překvapením pro návštěvníky bylo nové 
nasvícení oltářů. 

 V pátek sse od 18 hodin otevřely dveře kostela k prohlídce interiéru s řadou uměleckých předmětů zhotovených předními 
umělci Křesťanské akademie v Praze. 



 Program následně pokračoval přednáškou Františka Formánka, který své posluchače seznámil s historií kostela od roku 1864 do 
druhé světové války. 

 Zpestřením večera bylo vystoupení hudební skupiny Suchá větev, jejíž chrámové skladby byly v nádherně ozvučeném kostele 
zážitkem pro všechny přítomné. 

 URL| kostela.html 
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 Číslem právě končícího týdne je číslice 27. Přesně tolik kostelů z Novojičínska se včera zapojilo do již tradiční Noci kostelů. 
Některé z nich, třeba příborský kostel Narození Panny Marie, se do akce zapojil úplně poprvé, jiné svatostánky jsou pravidelnými 
účastníky této čím dál oblíbenější akce. Připraveny byly koncerty, komentované prohlídky či výstavy různých církevních atributů. 

 Noc kostelů: objevování neznámého 
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 Rekordní počet kostelů a modliteben se na Novojičínsku otevřel široké veřejnosti v rámci akce Noc kostelů 2014. Ti, co přišli, si 
mohli odnést nevšední zážitky. 

 Novojičínsko – Ať si kdo chce, co chce, říká, kostely mají zvláštní atmosféru, proto neváhám a v pátek 23. května v podvečer 
se vydávám na malou pouť po kostelích. Do oderského chrámu svatého Bartoloměje přicházím právě včas. Před oltářem stojí 
smyčcový soubor oderské ZUŠ a do mikrofonu hovoří farář Petr Kuník. Lehce pohovoří o programu a popřeje příjemný zážitek a 
prožití pěkných chvil. Potom už se kostel noří do tónů, které kdysi seskládal do melodie Antonio Vivaldi. 

 Klenba z hlíny... 

 Využívám možnosti a po koncertu kráčím do věže kostela, kde zjišťuji, že zvony nesou data 1948 a 1374. Na půdě kostela se 
od průvodce dozvídám zajímavost o klenbě, na niž se právě dívám. "Do kostela se navezla hlína, udělal se kopec a pak se to 
vydlabalo," říká mladý muž. Po cestě zpátky se ještě zastavuji na kůru, kde je výstava varhan a harmonií. Je co obdivovat – ať 
už proslulé oderské varhany nebo přenosné varhany se 135 píšťalami a s ručními měchy či další malé varhany se 250 píšťalami, 
které hrají díky ventilátoru ve stoličce. Opouštím oderský kostel a na cestu mi z věže hrají trubači. 

Zhruba po dvaceti minutách obdivně hledím na další varhany, tentokrát v kostele svatého Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích. 

 Nástroj pochází z dílny novojičínského výrobce varhan Neussera a jejich vznik se datuje do roku 1850. "Ten nástroj má výhodu, 
že když nejde elektřina, nafoukají se měchy a může se hrát," ukazuje na velkou šlapku kostelník a varhaník v jedné osobě Petr 
Dostál. Šlapku si v tu chvíli zkoušejí přítomné děti, tři dívenky mezitím usedají za klávesy a kostelem se začnou linout tóny 
varhan, jež jsou na věk nástroje velmi čisté. "Jednou za rok nám je ladí," vysvětluje Petr Dostál. 

Varhany prý měly před patnácti lety namále, kdy se uvažovalo o koupi nových, elektrických. "Nakonec se opravář s bývalým 
varhaníkem, panem Gelnarem, který tady hrál přes půl století až do své smrti, rozhodli, že je opraví. Je tam hodně píšťal 
dřevěných. Vytáhli to, vyčistili od červotoče, naimpregnovali, a varhany hrají doposud," doplňuje Petr Dostál. 



Scházím z kůru do lodi kostela, kde bílovecký děkan Lumír Tkáč právě instruuje děti, jak mají hrát hru, kterou si pro ně 
vymysleli. Po chvíli mi Lumír Tkáč říká, že kostel je ze 14. století. "Předpokládá se, žepůvodněbyl dřevěný, ale originální papíry 
od něj nemáme. Podle hlavního portálu, který zůstal, se stáří kamenného kostela odhaduje na čtrnácté století," doplňuje Lumír 
Tkáč a přidává, že v kostele mají velice staré zvony,zlet1503a1505."Nevím,jak přežily první světovou válku, ale ve druhé je 
zakopali," dozvídám se dále. 

 Cesta lemovaná světly 

 Po prohlídce kostela pokračuji dále. Zastavuji v Kujavách, kde v nastávající tmě lemují cestu ke vchodu do kostela zapálené 
svíce. Kostel je hodně velký a je vidět, že jej kdysi nechali stavět bohatí němečtí obyvatelé. "Kdysi asi býval plný, teď nás chodí 
dvacet," posteskne si Alžběta Šuláková,ježměprovází. Itadyje co k vidění, ať už výstava obrazů místního malíře či dětí ze zdejší 
školy. Ty dokonce vytvořily obrázkovou knihu, která je rovněž k nahlédnutí. Alžběta Šuláková mi ukazuje liturgické předměty a 
zve mě na ochutnávku mešního vína. Jako řidič auta s díky odmítám, zato využívám příležitosti stoupnout si na kazatelnu. Pak 
už se vydávám na kůr, kde mi Martin Mrázek ukazuje další varhany. Ty jsou ale nefunkční a jejich oprava by stála miliony 
korun. Dozvídámse také, že první zmínka o kostele svatého Michala je z roku 1337 a v roce 1713 kostel vyhořel. "Byly v něm 
dva zvony, po požáru z nich byly ulity nové a jeden z nich zvoní doposud," uvádí jako zajímavost Martin Mrázek a doplňuje, že 
nově byl kostel vysvěcen 12. června 1834, zhruba po čtyřech letech stavby. 

A ještě jednu zajímavost se dozvídám, a to že v roce 1867 dostali do kostela svatého Michala věžní hodiny z radnice v Odrách. 
"Ty ale po čtrnácti letech přestaly jítaneúspěšněse opravují dodnes," uzavírá Martin Mrázek. Je tak akorát. Je totiž deset hodin 
večer a čas vymezený na otevření tohoto kostela právě vypršel. 

 Foto: CESTU ke kostelu v Kujavách lemovalo světlo zapálených svící. Fotogalerie na www.novojicinsky.denik. 

Foto: Deník/Ivan Pavelek 

Noc kostelů otevře i běžně nepřístupné kaple, věže či krypty 
 
Zdroj: olomouc.iDNES.cz 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://olomouc.idnes.cz/noc-...23_2067375_olomouc-zpravy_tas 
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 Celkem 109 kostelů a modliteben v Olomouckém kraji otevře odpoledne v rámci celostátní akce Noc kostelů své brány, lidé si je 
mohou užít i v noční atmosféře. Na prohlídku navíc mohou vyrazit i do objektů, které jsou běžně pod zámkem, a prohlédnout si 
tam krypty, věže či kůry. 

 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 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. do PC pro iPad 

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 ve 21 
hodin," dodal Gračka. Kostely otevřou i v Přerově, Prostějově či Šumperku 

 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 osmnáct. 

 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 osmnácti 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. 

  Víkend odstartuje Noc kostelů, přidají se vinné slavnosti, horecké pivo, cyklomaraton i Tuning 
Meeting 
 
Zdroj: olomouc.nejlepsi-adresa.cz – main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://olomouc.nejlepsi-adre...araton-i-tuning-meeting-22719 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 Víkend odstartuje Noc kostelů, přidají se vinné slavnosti, horecké pivo, cyklomaraton i Tuning Meeting DNES 13:14 Spřádáte si 
už plány na víkend, ale stále nemáte jasno? V prvé řadě začněte doufat v přívětivé počasí. Pokud to se vydaří, tak máme 
vystaráno. 

Olomoucí putovaly davy poutníků, kostely i kapličky praskaly ve švech 
 
Zdroj: olomouc.nejlepsi-adresa.cz – main page 
Datum vydání: 24.5.2014 
Odkaz: http://olomouc.nejlepsi-adre...ravy/clanky/Noc-kostelu-22721 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 Olomoucí putovaly davy poutníků, kostely i kapličky praskaly ve švech DNES 10:14 Přestože jsou Češi spíše ateistický národ, v 
pátek večer byl zájem o kostely obrovský. Městem proudily davy lidí s poutnickými pasy, kteří místo hospod obráželi kostely. 

Noc muzeí a kostelů přiblížila v pátek večer duchovní, ale i kulturní bohatství a tradice 
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 I přes nepříznivé počasí se do pardubických muzeí, galerií a kostelů přišlo podívat nespočet zájemců o kulturní dění ve městě 

 Pardubice – V pátek večer se návštěvníkům naskytla výjimečná příležitost prohlédnout si muzea, galerie a další objekty v 
netradičním nočním čase. 

Opět po roce se totiž konala akce nazvaná Noc muzeí, která se uskutečnila souběžně s Nocí kostelů. 

Noc kostelů vznikla před deseti lety 

 V Pardubicích se již čtvrtým rokem místní kostely účastnily mezinárodního ekumenického projektu Noc kostelů, v němž podle 
pořadatelů nejde pouze o prohlídky sakrálních staveb, ale především o přiblížení duchovních a kulturních tradic v naší zemi, 
vycházející z křesťanství. Tento projekt vznikl před deseti lety v Rakousku a jeho věhlas se rozšířil i do Nizozemska, Estonska či 
Slovenska. 



 Koncerty, projekce a prohlídky 

 Do Noci kostelů se v Pardubicích zapojily čtyři kostely, jež nabídly jako každoročně zajímavý program. Návštěvníci kostela 
svatého Bartoloměje na náměstí Republiky si mohli vychutnat koncerty duchovní hudby, zhlédnout film o hrobce Pernštejnů 
nebo si poslechnout zajímavosti o historii kostela. Pro zvídavé byla připravena také prohlídka varhan s ukázkami. 

 Kam vyrazit o víkendu na Pelhřimovsku 
 
Zdroj: pelhrimovsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://pelhrimovsky.denik.cz...tura_region/kv-pe14-2305.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 května Kamenice nad Lipou Noc kostelů a Muzejní noc Modlitebna Českobratrské církve evangelické, kostel Všech svatých ?a 
zámek, od 17.00 Pro návštěvníky je připraven kromě prohlídky i další kulturní program. 

Noc kostelů na památkách Plzeňska 
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 Nadcházející páteční noc 23. května 2014 bude patřit otevřeným kostelům a kaplím. Zapojí se do ní také památkové objekty na 
Plzeňsku. Na návštěvníky čekají komentované prohlídky, netradiční atmosféra i příjemné hudební zastavení. 

 Klášter Kladruby. Barokně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta v klášteře Kladruby se 
veřejnosti otevře již v 18:00 hodin. Houslista Milan Šauša společně s Kladrubským farním sborem za doprovodu varhan 
slavnostně zahájí program Noci kostelů. Následovat bude v 18:15 hodin komentovaná prohlídka klášterního kostela, 
přestavěného Janem Blažejem Santini – Aichlem. Návštěvníci zavítají také do kaple Všech svatých. Od 19:00 do 22:30 hodin 
bude kostel otevřen k volným prohlídkám. Zájemci upřednostňující neopakovatelnou noční atmosféru přivítají komentovanou 
prohlídku kostela i kaple Všech svatých v pozdních hodinách, a to od 22:30 hodin. 

 Kostel Všech svatých v Horšově. Gotický kostel Všech svatých v Horšově patří k nejvýznamnějším a nejcennějším církevním 
stavbám v regionu západních Čech. Díky Noci kostelů se budou moci zájemci podívat nejen do jeho interiérů, ale též do 
unikátního gotického krovu. Odborným slovem je provede kastelán SHZ Horšovský Týn Jan Rosendorfský. Komentované 
prohlídky se budou konat každou celou hodinu a začínají v 19:00 hodin. 

 Hrad Švihov. Návštěvníci vodního hradu Švihov budou moci na vlastní oči spatřit Proměny Panny Marie v hradní kapli při 
svíčkách. Atmosféra večerní a noční kaple osvětlené pouze svitem svící vybízí k zastavení se ve shonu běžného života, ke 
zklidnění mysli a k odpočinku. Upravená expozice navíc umožní zájemcům vzájemně porovnat několik různých sochařských 
ztvárnění Panny Marie. Hradní kaple bude volně přístupná od 20:00 do 24:00 hodin. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
společně s tržbou za prodané propagační materiály věnován švihovské faře. 

 Zámek Nebílovy. K Noci kostelů se letos připojuje i zámek Nebílovy, který zve k duchovnímu rozjímání a meditacím v zámecké 
kapli sv. Antonína. Kaple bude zájemcům otevřena po celý den od 10:00 do 23:00 hodin. Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. 
Jitka Skořepová z NPÚ ÚPS České Budějovice. 

 Jak jsme se stali poutníky 
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 S batůžkem a dobrou náladou jsme vyrazili na Noc kostelů. Navštívili jsme 11 svatostánků 



  

Plzeň – Je pátek, krátce po šesté hodině večer a já se v Malické ulici v Plzni na Roudné setkávám s trojicí přátel. Plán na večer 
je jasný. Noc kostelů. 

Na Roudné jsme se nesešli náhodou, naší první zastávkou totiž bude kostel Všech svatých, který bývá normálně otevřený pouze 
každý první pátek v měsíci. Před kostelem se vypíná nádherná lípa, kterou do svých paprsků halí odpolední slunce. 

"Už máte pas poutníka?" ptá se nás malé usměvavé děvče při vstupu do kostela. "Ještě ne. Jste naší první zastávkou," říkáme a 
dostáváme malou knížečku se seznamem kostelů. Poslední dvě strany jsou prázdné. "Tady vám dám razítko. Sem budete sbírat 
razítka všech kostelů, které navštívíte," ukazuje nám dívenka a vybízí nás, ať si vezmeme svíčku a v kostele ji zapálíme. 

Jdeme tedy dál, zapalujeme svíčku a prohlížíme si interiér kostela, o němž je první písemná sbírka z roku 1322. Právě zde začíná 
koncert dvou mladých dam, které hrají na housle a klávesy a zpívají. Lidé ani nedutají a vychutnávají si nádherné tóny. "Je to 
úžasná akce. Mámradost, že si lidé najdou cestu do kostela, ať už chtějí vidět architekturu nebo je pro ně podstatné duchovno," 
říká nám farník Jiří Černý. 

 Vánoce nejsou jen o dárcích 

 Asi po necelé hodině odcházíme a naším dalším cílem je kaple blahoslaveného Hroznaty, která se nachází přímo na Biskupství 
plzeňském na náměstí Republiky. Za zvuku písně Pie Jesu se dozvídáme, že Hroznata je patronem biskupství. Po chvíli 
odcházíme a naším dalším cílem je katedrála svatého Bartoloměje, která je téměř plná. Právě začíná koncert na harfu a flétnu. 
Hudba tu zní doslova božsky, to si musíme vychutnat. 

Asi po dvaceti minutách odcházíme, abychom zamířili do pravoslavného chrámu svaté Anny v Bezručově ulici. Představený 
chrámu právě hovoří o tom, jak je důležité nepodlehnout konzumu dnešní doby. "Například Vánoce. Pořád říkám dětem, že 
Vánoce nejsou o tom, kolik kdo nakoupí dárků," zdůrazňuje muž a vyzývá přítomné, aby si zazpívali. 

Kolem čtvrt na devět přicházíme k nedalekému kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici a do našich poutnických 
pasů nám přibývá už páté razítko. Když vstoupíme dovnitř, právě tady probíhá přednáška o historii kostela a my se dozvídáme, 
že v roce 1741 byl kostel poničen, ale poté se dočkal obnovy. Je tady hodně lidí, zejména rodin s dětmi. Na malé i velké tu 
dokonce čeká výtvarná dílna. Po prohlídce kostela vycházíme na zahradu, kde ochutnáváme mešní víno. 

 Cože? Pohřebiště uprostřed města 

 Šesté razítko do našich pasů dostáváme v Korandově sboru Českobratrské církve evangelické na Anglickém nábřeží. Zdejší 
kostel je mladý, byl vystavěn teprve v roce 1936 ve funkcionalistickém slohu. Ještě s razítkemnámdo ruky dávají zelený fix a na 
velký papír, kde je nakreslený strom, máme namalovat lístek. Odměnou je nám odznáček se znakem Korandova sboru. Zdejší 
průvodkyně právě vede návštěvníky do krypty pod kostelem, tak se připojujeme. Když vstoupíme do sklepení, ani nedýcháme. 
Nachází se zde obří kolumbárium, o čemž do té chvíle nikdo z nás neměl tušení. Dodnes se tady pohřbívá. 

Před 21. hodinou vycházíme z kostela a vytahujeme pláštěnky, protože začalo pršet. Ani to nás však neodrazuje od dalšího 
putování a míříme do kostelíku U Ježíška na Slovanech. Je zde zpřístupněná krypta, ale kvůli velké frontě se do ní nakonec 
nevydáváme. Prohlížíme si kostel a pomalu se chystáme dále. Venku se rychle stmívá. 

Ve 21.25 hodin přicházíme do sboru Kristova Kříže, který se nachází na Mikulášském náměstí a patří Československé husitské 
církvi. Právě zde znějí lidové písně v podání plzeňského MLSu, tedy malého lidového souboru. "Buďme všichni veselí jako ten 
skřivánek, v jedné ruce panenku, v druhé piva džbánek," zpívá se v poslední písničce. 

 Zahřejeme se kávou a čajem 

 Hudební program pro nás pokračuje i v nedalekém kostele svatého Mikuláše, kde pod vedením dirigenta zpívá téměř 
třicetičlenný sbor. Zapalujeme tady vysokou medovou svíčku a prohlížíme si stavbu z počátku 15. století. 

Ve 22 hodin přicházíme do kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Průvodkyně nám říká, že kostel, který byl 
vybudován v letech 1912 až 1913 a je součástí přilehlého kláštera dominikánů, byl v roce 1999 vyhlášen kulturní památkou. Vítá 
nás tady také páter Vojtěch, skutečný dominikán v mnišském rouše. Odtud odcházíme s desátým razítkem a oficiálně se z nás 
stávají poutníci, kteří mají nárok na certifikát poutníka. 

Odtud se přes Papírenskou lávku přemisťujeme na Bory do kostela svatého Jana Nepomuckého na Chodském náměstí. Pořádně 
se rozpršelo, takže k redemptoristům, jak se kostelu také říká, přicházíme docela prochladlí a promočení, pláštěnka nepláštěnka. 
Je 22.45 hodin a právě tady zpívá sbor Nová česká píseň. V kostele nám nabízejí čaj a kávu amys díky přijímáme. V jedenáct 
hodin pak začíná varhanní koncert, a to je skutečná nádhera. Jdeme se také podívat na věž a naskýtá nám úplně nový pohled 
na Plzeň. Kolem půl dvanácté odcházíme a jsme spokojení. Viděli jsme, co jsme vidět chtěli, a dozvěděli jsme se i spoustu 
nového a zajímavého. 



Teď už zbývá jen vyzvednout certifikát poutníka na biskupství. A za rok nashle´ zase v kostele! 

 Noc kostelů Noc kostelů se v uskutečnila již pošesté. V plzeňské diecézi své brány otevřelo 141 kostelů, kaplí, modliteben a 
sborů. Podle odhadů je navštívilo na 14 tisíc lidí. 

 Foto: KORANDŮV SBOR. Ve sklepení kostela se nachází kolumbárium se stovkami uren. 

Foto: M. Kubička 

 Foto: KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE. Lidé si v rámci Noci kostelů mohli prohlédnout, co oblékají kněží. Arciděkan Emil Soukup 
ukazuje biskupské roucho pro svatodušní svátky a svátky mučedníků. 

Foto: Deník/Z. Vaiz 

 Foto: SBOR KRISTOVA KŘÍŽE. V moderním kostele na Mikulášském náměstí vystoupil plzeňský MLS neboli malý lidový soubor. 

Foto: M. Kubička 

 Noc kostelů nechala nahlédnout do jinak nepřístupných prostor 
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 Prostějov – Prostějovské kostely a modlitebny se o páteční noci rozzářily světly a rozezněly hudbou či poezií. Bohatý koktejl 
zážitků pro uspokojení duše i smyslů, který v regionu nabídla už popáté Noc kostelů, si přišli vychutnat malí i velcí. Návštěvníky 
přitáhl do kostelů nejen bohatý kulturní program, ale také možnost nahlédnout do prostor, do kterých se v průběhu roku 
nedostanou. 

"Je to dobrá příležitost podívat se do míst, kam během roku nechodíme, navíc ozdobené a nasvícené kostely mají úplně jinou 
atmosféru," řekl Otakar Černý, který přišel do kostela Povýšení svatého Kříže s manželkou a dětmi. 

 Bohatý program 

 "Stihli jsme vystoupení Divadla Hanácké obce spolu s ženským pěveckým sborem Proměny a moc se nám to líbilo. Ještě si 
počkáme na komentované prohlídky kostela a půjdeme domů. Původně jsme chtěli jít až na noční prohlídku při svíčkách, ale 
děti by to tak dlouho nevydržely. Tak třeba příští rok," řekl Otakar Černý. 

Policejní pohádku v podání Divadla Plyšového medvídka pozorovali v Husově sboru děti i dospělí. "Je to naše první zastávka, ale 
máme v plánu toho obejít víc, tak snad nás brzy nezačnou bolet nohy," usmála se Marcela Divišová z Prostějova. 

Noc kostelů nechala nahlédnout do jinak nepřístupných prostor 

 Do kostela letos zavítal i patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta. "Po bohoslužbě si s ním lidé mohli soukromě 
pohovořit," řekl prostějovský husitský farář Miloš Košíček. Do letošní Noci kostelů se zapojilo 21 kostelů a modliteben. Kromě 
Prostějova otevřely i kostely v Konici, Kostelci na Hané, Nezamyslicích, Ohrozimi, Olšanech u Prostějova, Plumlově, Smržicích, 
Suchdole, Vícově, Vřesovicích, Tištíně či Želči. 

 Foto: DO KOSTELŮ lákal bohatý kulturní program. 

Foto: Deník/H. Masaříková 

Noc kostelů v Prostějově se povedla, k vidění byla i Policejní pohádka 
 
Zdroj: prostejovsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 24.5.2014 
Odkaz: http://prostejovsky.denik.cz...licejni-pohadka-20140524.html 



Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 dnes 15:29 Prostějov – Prostějovské kostely a modlitebny se o páteční noci rozzářily světly a rozezněly hudbou či poezií. 
Bohatý koktejl zážitků pro uspokojení duše i smyslů, který v regionu nabídla už popáté Noc kostelů, si přišli vychutnat malí 
i velcí. 

Stovky kostelů po celé zemi lákají k noční návštěvě 
 
Zdroj: radio.cz 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://radio.cz/cz/rubrika/z...-zemi-lakaji-k-nocni-navsteve 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 Zprávy Stovky kostelů po celé zemi lákají k noční návštěvě 23-05-2014 20:55 | Neuveden Poslat emailem Vytisknout Odebírat 
RSS Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se v pátek odpoledne otevírají zájemcům, kteří si je budou 
chtít prohlédnout v neobvyklém čase. 

 Noc kostelů 
 
Zdroj: Radiožurnál 
Datum vydání: 23.5.2014 
Moderátor: Helena ŠULCOVÁ 
Relace: Ozvěny dne 12:00 
Čas vysílání: 30.12.1899 12:26:19 
Rozsah: 00:04:16 

Hosté: Antonín Klaret DABROWSKI, Evelyna KULÍŠKOVÁ, Alena BOHDANECKÁ, 
Roman KUBÍN, Zlata SOUČKOVÁ 

Pořadí: 4 
Oblast: Rozhlas 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

Kostely budou mít dnes otevřeno v neobvyklém čase v noci. Právě dnes totiž probíhá Noc kostelů, do které se zapojí stovky 
kostelů, modliteben nebo klášterů. Rozhodně je se na co těšit. Na návštěvníky čeká řada neopakovatelných zážitků. 

 Antonín Klaret DABROWSKI, farář kostela Panny Marie Sněžné: 

Já jsem loni tady objevil jednu holčičku, která tady byla asi před 4 lety s maminkou a zůstala před presbytářem našeho kostela, 
stála jenom před tím andělem a jenom říkala - to je krása. Si říkám, že ty děti, když přijdou znovu, tak je vidět, že něco v nich 
zůstalo. 

 Evelyna KULÍŠKOVÁ, redaktorka: 

Vzpomíná na zážitek z loňska Antonín Klaret Dabrowski farář kostela Panny Marie Sněžné. Kostel v centru Prahy minulý rok 
navštívilo asi 2 tisíce lidí. Pro stejný počet návštěvníků připravili organizátoři program i letos. 

Alena BOHDANECKÁ, organizátorka: 

Program v podobě kvízu, kde si můžou otestovat znalosti historické ohledně kostelů a řádů. Potom budou 3 hudební bloky 
zaměřeny na barokní hudbu. Poté tady máme takové překvapení večera, bude to jedna květinová dekorace, která bude viset ze 
stropu. 

 Evelyna KULÍŠKOVÁ, redaktorka: 

Popisuje jedna z organizátorek Alena Bohdanecká křesťanský symbol Lignum vitae spojený s františkány. 

 Alena BOHDANECKÁ, organizátorka: 

Svatý Bonaventura se k tomuto symbolu upínal .a je to symbol, který bude ozdobený květinami. Jsou tam bílé a růžové lilie, bílé 
a růžové růže 

 Evelyna KULÍŠKOVÁ, redaktorka: 



Brněnští jezuité a farníci z třebíčského kostela sv. Martina zase zvou na prohlídku rozestavěných varhan. 

 Roman KUBÍN, moravský koordinátor: 

Bude přednáška a vysvětlení, jak se staví varhany a také bude možnost nahlédnout vlastně do toho kouzelného stroje. Varhany 
se nestaví každý den, možná to bude zážitek jednou za život. 

 Evelyna KULÍŠKOVÁ, redaktorka: 

Láká zájemce moravský koordinátor Roman Kubín. Dodává, že z brněnské Noci kostelů zpříjemní každoroční ohňostroje. Letos 
se do akce poprvé zapojí všechny církve sdružení v Ekumenické radě. Třeba v Teplicích se tak za město pomodlí zástupci 
československých husitů. Evelyna Kulíšková, Radiožurnál. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

A na telefonu z Brna máme koordinátorku Noci kostelů Zlatu Součkovou. Dobrý den. 

 Zlata SOUČKOVÁ, koordinátorka Noci kostelů z Brna: 

Dobrý den. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

Najdou návštěvníci Noci kostelů nějaké novinky? Pojali jste tu akci třeba tentokrát jinak než v předchozích letech? 

Zlata SOUČKOVÁ, koordinátorka Noci kostelů z Brna: 

Tak akci pojímají všichni stále s velkou otevřeností ze strany kostelů a společenství, které Noc kostelů pořádají. Myslím si, že rok 
od roku se programy Noci kostelů stávají autentičtějšími, to znamená, že vycházejí ze života toho konkrétního společenství, 
které v kostele vždycky funguje a ty programy nejsou nějak nakupované, ale vytváří je právě ti lidé a to, čím to společenství 
žije. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

K letošní Noci kostelů jste připravili i novou nabídku, internetovou aplikaci e-bohoslužby. Co na nich lidé najdou? 

 Zlata SOUČKOVÁ, koordinátorka Noci kostelů z Brna: 

Na nové aplikaci e-bohoslužby, která vlastně vychází z internetových stránek Noci kostelů, kde bohoslužby byly součástí nabídky 
nebo prezentace jednotlivých kostelů, mohou návštěvníci najít rychlé hledání bohoslužeb v jednotlivých kostelech, a to například 
i třeba v nejbližším kostele. Mohou využít hledání podle názvu kostela nebo části obci a potom také podle mapy. Připravujeme 
také internetovou aplikaci přívětivou pro mobilní telefony a následovně potom mobilní aplikaci. 

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

Říká brněnská koordinátorka Noci kostelů Zlata Součková. Díky a hezký den. 

 Zlata SOUČKOVÁ, koordinátorka Noci kostelů z Brna: 

Děkuji. Pěkný den. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: 

Tak to bylo z polední publicistiky všechno. My vám další souhrn nabídneme večer po osmnácté hodině. A hostem Martina 
Veselovského v publicistických Dvaceti minutách Radiožurnálu bude krátce po páté nový prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý. Helena Šulcová přeje dobrý poslech, teď už jsou tu zprávy a Tereza Tomášková. 

 Noc kostelů 
 
Zdroj: Radiožurnál 
Datum vydání: 23.5.2014 



Moderátor: Vladimír KROC 
Relace: Stalo se dnes 
Čas vysílání: 30.12.1899 21:17:10 
Rozsah: 00:04:47 
Hosté: Miloš SZABO 
Pořadí: 4 
Oblast: Rozhlas 

 Vladimír KROC, moderátor: 

Stovky kostelů, modliteben, klášterů a dalších sakrálních staveb se otevřely zájemcům, kteří si je chtějí prohlédnout v 
neobvyklém čase. Kostely budou otevřeny po celou noc a ty, které se do akce Noc kostelů zapojili , nabízejí mnoho různých 
programů. V celé zemi jde o více než 1000 objektů. Jenom v Praze a okolí je jich kolem 280. V pořadu Stalo se dnes je teď 
hlavní koordinátor akce Miloš Szabo, dobrý večer. 

 Miloš SZABO, hlavní koordinátor: 

Dobrý večer. 

 Vladimír KROC, moderátor: 

Jak vznikla tahleta tradice? 

 Miloš SZABO, hlavní koordinátor: 

Ta tradice vznikla ve Vídni, takže není naše česká, před 10 lety. Takže Vídeň slaví právě letos 10. výročí Noci kostelů a původní 
myšlenka byla tak trochu jeden pan farář, kdy řekl, že ubývá mu lidí v kostele,neví, co pro ně udělat, tak si řekl,. Že si otevře 
ten kostel jen tak v tichu v noci a lidé začali přicházet a pak měl kladné reakce, že ten kostel jakoby promlouvá k těm lidem a 
další rok se k němu přidalo několik desítek dalších kostelů a vznikla tradice, která dnes má nejenom ve Vídni a nejen v 
Rakousku a dokonce už nejenom v České republice, ale i v dalších zemích velmi vysoké renomé. 

 Vladimír KROC, moderátor: 

A kdy se zapojila Česká republika? 

 Miloš SZABO, hlavní koordinátor: 

Česká republika zkušebně několik kostelů, které jsou na Moravě poblíž Brna, se do toho opustilo před 6 lety, ale jako celá Česká 
republika letos slavíme 5. ročník. 

 Vladimír KROC, moderátor: 

Jak jste říkal je to tentokrát více než 1000 objektů. Co si vlastně od Noci kostelů slibujete? 

 Miloš SZABO, hlavní koordinátor: 

Já myslím, že by bylo špatné, kdybychom si my od toho něco slibovali, protože ta akce má už od toho začátku trochu jiný 
rozměr a to je to otevírání se a bude tady do té doby, dokud někdo bude chtít do toho otevřeného prostoru přijít, takže na 
rozdíl od různých komerčních projektů, opravdu tady nemáme ani vizi, aby přibývalo lidí, který o Noci kostelů, naše chrámy 
navštíví, ale spíše je to opravdu nabídka a pokud už jste se takto pral, tak takovým mým velkým snem nebo takovou touhou je, 
aby Noc kostelů byla jedna z akcí, která přispěje k tomu, že v naší společnosti si boudou lidé umět podat ruce, protože hrozí 
všude nebezpečí a myslím, že i v dnešní době, že lidé, kteří mají různé názory, že si pak nerozumí, takže pokud Noc kostelů 
může být užitečná, tak ať opravdu je to takový most mezi věřícími a nevěřícími, ale i mezi věřícími navzájem. 

 Vladimír KROC, moderátor: 

Dobře, zeptám se tedy ještě jinak, jaké je letos motto Noci kostelů? 

 Miloš SZABO, hlavní koordinátor: 

Motto Noci kostelů vždycky se vybírá z nějakého biblického citátu a letos je to Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby 
oddělovala den a noc. Budou na znamení času, dnů a let, je to citát, který je v knize Genesis, tedy v první Mojžíšově knize, ale 



není to tedy motto, které by na první pohled mělo nějaký plán, je to spíš opravdu to poukázání na to, že jsou rozdíly, rozdíly 
mezi dobrem a zlem a já doufám, že naše kostely, naše chrámy a modlitebny a různé prostory tam můžou být právě tím 
místem, kde se může člověk zklidnit a možná právě ono dobro nacházet. 

 Vladimír KROC, moderátor: 

Kde jsme zastihli vás osobně? 

 Miloš SZABO, hlavní koordinátor: 

Já jsem v tak zvaném velínu, to znamená, na místě, kde to trochu řídím, protože, když nám na starosti 282 kostelů, tak rád 
bych sice se pohyboval po Praze alespoň, ale musím být k dispozici každému, kdo by mě, chtěl dnes najít právě z těch týmů, 
kterých není málo. Takže jsem ve svém mateřském kostel, to znamená u svatého Prokopa na Žižkově. 

 Vladimír KROC, moderátor: 

V Praze jste kromě jiného připravili trasu po neviditelných kostelech, co to znamená? 

 Miloš SZABO, hlavní koordinátor: 

Tato trasa i mě osobně velmi zaujala, protože jsme si uvědomil, že když se řekne kostel, tak klasická představa chrámu je 
věžička, možná nějaký barokní, ikdyž moderní kostel, tak ale v takovém klasickém provedení, které vlastně vůbec nevidíme 
zvenčí, protože se nachází buďto ve sklepech nebo někde v podkroví a tak jsme si řekli, že jim také trochu pomůžeme a vytvořili 
jsme trasu, aby lidé, kteří v Praze chtějí vidět i něco neobvyklého, tak za jednu noc mohou vidět 5 a nebo dokonce i 6 těchto 
neviditelných chrámů nebo kostelů. 

 Vladimír KROC, moderátor: 

Tolik hlavní koordinátor akce Noc kostelů. Miloš Szabo, děkujeme, a ať se daří, nashledanou. 

 Miloš SZABO, hlavní koordinátor: 

Děkuji, nashledanou. 

  
Kostely zaplnili v noci nejen věřící 
 
Zdroj: Rokycanský deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://rokycansky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 2 
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 Duchovně laděná akce byla doplněna o výstavy, pěvecká i básnická vystoupení 

 Rokycansko – Noc kostelů není určena pouze věřícím. Vpátek večer bylo ve většině církevních staveb na Rokycansku 
přichystáno atraktivní menu. Servírovaly se hudbení produkce, výstavy, přednášky ostavběahistorii objektů, atd. V okresním 
městě se stal pilířem dění chrám Panny Marie Sněžné, ovšem návštěvníci se mohli speciální autobusovou linkou přemístit také 
do Mýta, Kařezu, Strašic, atd. 

Rovněž v evangelickém sboru (Jiráskova ulice) byla modlitebna beznadějně zaplněna. Přispěly k tomu pěvecké sbory Základní 
školy TGM, po jejichž produkci následovala prohlídka s výkladem odborníka. 

 Foto: MOHUTNÝMPOTLESKEM odměnili posluchači v sídle evangelického sboru vystoupení dětských souborů. Patřilo mezi ně 
Rondino, fungující v devítiletce TGM. 

Foto Deník/Václav Havránek 

  



Noc kostelů otevře v Olomouckém kraji přes 120 objektů 
 
Zdroj: rozhlas.cz - olomouc 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprav...aji-pres-120-objektu--1353760 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 května  2014 v 09:46   rubrika: Zprávy z Olomouckého kraje Noc kostelů otevře v Olomouckém kraji přes 120 objektů 
Arcibiskupský palác v Olomouci Foto:  Alena Vykydalová Dnes se všem zájemcům otevřou kostely, modlitebny a kaple v celé 
republice. 

Noc kostelů otvírá brány modliteben i klášterů 
 
Zdroj: rozhlas.cz - regina 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprav...odliteben-i-klasteru--1353769 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 
 května  2014   Noc kostelů otvírá brány modliteben i klášterů Noc kostelů na Vyšehradě Foto: Adriana Krobová Stovky kostelů 
po celé republice budou dnes otevřené i v noci. Do Noci kostelů se zapojila i řada modliteben, klášterů a dalších sakrálních 
staveb v 
 
 Pomodlit se nebo si prohlédnout ?kostel? Dnešní noc je k dispozici 
 
Zdroj: rychnovsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://rychnovsky.denik.cz/z...-je-k-dispozici-20140522.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 dnes 06:36 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. 

Noc kostelů přilákala davy také do baziliky 
 
Zdroj: Slovácký deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://www.slovacky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
Strana: 1 
Autor: ZDENĚK SKALIČKA 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

 Velehrad – Jen jediná noc v roce přiláká do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě davy 
zájemců – při projektu Noc kostelů. K němu se letos o třetím květnovém pátku velehradská bazilika připojila stejně jako vloni. 

 Během pěti hodin přišlo pět set lidí 

 "Farní úřad ve Velehradě se do programu Noci kostelů zapojil podruhé. Jeho záměrem bylo přilákat do baziliky nejen lidi věřící, 
ale také ty, kteří kostely běžně nenavštěvují. Zatímco loni v průběhu pěti večerních hodin navštívilo baziliku 523 lidí, letos jich 
do ní přišlo za čtyři hodiny o padesát víc," uvedla vedoucí Informačního centra Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje Petra 
Číhalová. 

Noci v bazilice předcházela hodinová dětská mše svatá s kytarovým doprovodem. Při ní zazněla promluva určená především 
chlapcům a děvčatům, pro něž je bohoslužba součástí jejich křesťanského života. Noc v posvátném prostoru pak nabídla 
návštěvníkům řadu kulturních aktivit. V podání Cvrčků s kytarou, dětské scholy z velehradské farnosti, zazněla v půlhodinovém 
koncertu celá řada rytmických křesťanských a duchovních písní. 

 Zájem byl také o průvodcův výklad 

 O další půlhodinku písniček a hudby se postarala dětská cimbálová Džbánek z Tupes. "Krásný zážitek jsem si odnesla z 
varhanního koncertu Jakuba Macka a jeho žáka Lukáše Rady. V jejich podání zazněly skladby Georga Friedricha Händela, 



Johanna Sebastiana Bacha či Emericha Kálmána," řekla spokojeně Jarmila Novotná z Velehradu. Bazilikou pak zněly rytmické 
křesťanské a duchovní písně staroměstské scholičky či skladby v podání koncertního dechového kvarteta z Modré. 

Na hodinovou procházku historií baziliky se vydali návštěvníci s průvodkyní Sašou Chytkovou. Noční prohlídku sakrální stavby 
mohli návštěvníci ukončit třeba prohlídkou kaple Matky křesťanské jednoty, Královské kaple nebo sakristie. 

Bazilika otevřela lidem svou náruč v noci. Podívejte se 
 
Zdroj: slovacky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 24.5.2014 
Odkaz: http://slovacky.denik.cz/zpr...ci-podivejte-se-20140524.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 dnes 15:13 Velehrad – Jen jediná noc v roce může být pro baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve 
Velehradě tak neobyčejná, že přiláká do svých útrob davy zájemců. A jaká noc je odlákala od televizorů, videí a jiných 
kulturních aktivit? 

 V ČERVENÉM KOSTELE POSLOUCHALY POHÁDKU 
 
Zdroj: Teplický deník 
Datum vydání: 24.5.2014 
Odkaz: http://www.teplicky.denik.cz/ 
Číslo: 120 
Strana: 1 
Rubrika: Titulní strana 
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 V rámci celostátní akce Noc kostelů se včera od rána ve Farním kostele Božského Srdce Páně, tzv. Červeném kostele v Teplicích 
– Trnovanech střídaly děti se školek a škol. "Akci pořádáme pro děti poprvé. Máme pro ně připravenou pohádku, soutěž ve 
vybarvování pro ty nejmenší . Půjdeme se podívat na kůr, prohlédnou si varhany a společně si zazpíváme s kytarou, aby slyšely, 
jaká je akustika v kostele," seznámila nás s programem Eva Poláčková. Pohádka o pastýřovi a ovečce, co se zatoulala od stáda, 
kterou dětem vyprávěla, je zaujala. Nejvíc se jim líbilo, že si figurky mohly vzít do ruky a prohlédnout. Katolický kostel je 
trojlodní bazilika v novogotickém stylu se zvonicí vysokou 47 metrů. "Když je bohoslužba, tak si lidé netroufnou se do kostela 
podívat v obavě, aby nerušili. Tohle je akce, kdy si mohou kostel, kolem kterého jezdí, přijít v klidu prohlédnout," dodala Eva 
Poláčková. 

 Foto:  
 
Noc kostelů nabízí prohlídku rozebraných varhan i rockový koncert 
 
Zdroj: trebicsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://trebicsky.denik.cz/zp...rockovy-koncert-20140523.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 dnes 07:17 Třebíčsko - Kostelní zvony začnou v pátek 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 HOŘELY SVÍČKY ZA TRPÍCÍ 
 
Zdroj: Třebíčský deník 
Datum vydání: 26.5.2014 
Odkaz: http://www.trebicsky.denik.cz/ 
Číslo: 121 
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 ZAMYŠLENÍ. Bohatý program nabídla páteční Noc kostelů. Při této již tradiční akci se mohou věřící i nevěřící podívat do řady 
svatostánků v celé republice. V Moravských Budějovicích se otevřel chrám svatého Jiljí, návštěvníci si mohli zhlédnout dětské 
divadlo, vyslechnout varhanní koncert či vyprávění Pavla Krejčího o historii oblečení kněží. "Ornátů jsme vystavili třicet, některé 
z nich oblékli i laici, aby ukázali jejich krásu divákům. Značné pozornosti se těšily kalichy, misály a barokní monstrance," uvedl 
duchovní správce budějovické farnosti. V Třebíči se veřejnosti otevřelo hned sedm míst. V kostele svatého Martina byly k vidění 



rozebrané varhany nebo pokladnice a sakristie, v bazilice svatého Prokopa si zase návštěvníci mohli vyrobit předměty s motivy 
baziliky nebo vystoupat na trpasličí galerii. Místo na ztišení bylo přichystáno v kryptě, kde po vzoru byzantských kostelů mohl 
každý zapálit svíčku a trpícím po celém světě věnovat motlitbu nebo tiché zamyšlení . 

 Foto: Deník/Tadeáš Mahel 

 Červený kostel není z cihel, ale z betonu 
 
Zdroj: Ústecký deník 
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 Noc kostelů poodhalila i záhady. Německé nápisy nahradily kříže 

 Ústí nad Labem – Všeobecně rozšířená domněnka, že takzvaný Červený kostel v centru Ústí je z cihel, je mylná. I to se 
dozvěděli lidé, kteří v pátek večer tuto významnou církevní památku navštívili. A nejen to. Na děti čekalo loutkové divadlo a hry, 
na dospělé koncert. 

"Málokdo ví, že kostel byl postavený technologií, jakou se dodnes staví mosty. Oblouky do Ústí dovezli a stěny jsou z betonu," 
prozradila jedna z kastelánek Michaela Kajlíková. Vysvětlila, že to, co vypadá jako cihly, jsou vlastně nalepené červené kachlíky. 

Kostel z roku 1905, který postavili němečtí evangelíci, skrývá další záhady. Například oltář je ze strany, kterou veřejnost nevidí, 
otesaný. Aby se mohl posunout dopředu kvůli mším. 

Vidět nejsou ani původní německé nápisy. Zmizely po válce. Buď jsou zabílené, nebo vybroušené. Na dřevěném obložení je 
nahradily kříže, ačkoli ty do zdejšího kostela správně nepatří. 

O kostel se dnes společně starají Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická. 

 Foto: JAKO DIVADLO. Nejen zajímavosti z historie stavby se dozvěděli návštěvníci ústeckého Červeného kostela. Na děti zde 
čekalo loutkové divadlo, malování nebo třeba pexeso. 

Noc kostelů a muzeí nabídne koně i mašinky 
 
Zdroj: ustecky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://ustecky.denik.cz/zpra...-kone-i-masinky-20140523.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 I to nabízí páteční Noc kostelů, muzeí a památek. Indiáni a koně Zřejmě nejrozsáhlejší program nabízí v čase od 18 do 
24 hodin ústecké muzeum. Indiánská muzejní noc tematicky navazuje na trvající výstavy o Indiánech Severní Ameriky a díle 
Karla Maye. 

Červený kostel není z cihel, ale z betonu 
 
Zdroj: ustecky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 24.5.2014 
Odkaz: http://ustecky.denik.cz/zpra...el-ale-z-betonu-20140524.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 dnes 14:35 Ústí nad Labem – Všeobecně rozšířená domněnka, že takzvaný červený kostel v centru Ústí je z cihel, je mylná. I to 
se dozvěděli lidé, kteří v pátek večer tuto významnou církevní památku navštívili.  A nejen to. 

Noc kostelů otevře chrámy i pro laiky 
 
Zdroj: valassky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 23.5.2014 



Odkaz: http://valassky.denik.cz/zpr...amy-i-pro-laiky-20140523.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 dnes 14:04 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 v Telči 
 
Zdroj: vysocina-news.cz 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.vysocina-news.cz/clanek/noc-kostelu-v-telci/ 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 Noc kostelů v Telči 23.5.2014 10:16 Věra Peichlová Rubrika: Jihlavsko V pátek 23. května se v Telči otevřou kostely a na 
návštěvníky čekají koncerty, prohlídky, scénky, přehlídky, program duchovního charakteru. Fara nabídne prohlídku, kavárnu s 
občerstvením zdarma, nevšední pohled na náměstí z oken ve druhém podlaží a historii fary. 

Noc kostelů: jedinečná příležitost navštívit běžně nepřístupné památky 
 
Zdroj: www.rozhlas.cz - karlovy vary 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://www.rozhlas.cz/_zprav...-nepristupne-pamatky--1354096 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

  

května  2014 v 08:47   rubrika: Z regionu Noc kostelů: jedinečná příležitost navštívit běžně nepřístupné památky Své brány 
otevře také kostel svaté Máří Magdaleny v Karlových Varech Foto: Filip Jandourek Dnes se ve večerních hodinách otevřou brány 
více než tisíce kostelů, modliteben a klášterů po celé České republice. 

 Nemocniční kaple přivítá mimořádně návštěvníky i v nočních hodinách 
 
Zdroj: zlin.cz – main page 
Datum vydání: 23.5.2014 
Odkaz: http://zlin.cz/513912n-nemoc...stevniky-i-v-nocnich-hodinach 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 VSETÍN - Vsetínská nemocniční kaple svaté Růženy se v pátek vůbec poprvé v historii připojí k Noci kostelů. Serveru Zlin.cz to 
řekla mluvčí nemocnice Lenka Plačková. reklama Už v 16.30 hodin se v kapli uskuteční koncert Základní umělecké školy Vsetín. 

Noc kostelů: lidé měli největší zájem o návštěvu věže a zvon 
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 V pátek se u příležitosti čtvrtého ročníku akce zaplnil i kostel v Otrokovicích 

 Otrokovice – "Každý rok, který jsme tady prožili, byl pěkný," řekla Deníku v pátek večer Marie Nebuchlová z Otrokovic. 
Neváhala opustit teplo svého domovaa vyrazila do otrokovického kostela svatého Vojtěcha, který byl jedním z mnoha v regionu, 
jenž se zapojil do už tradiční akce Noc kostelů. "Určitě to bude opět pěkná akce. Chodím na ni pravidelně, i do kostela. Navíc 
působím v chrámovém sboru, takže i dnes tu návštěvníkům zazpíváme," dodala Marie Nebuchlová. 

 Některým stačí přijít jednou 



 Tamní duchovní správce farnosti Josef Zelinka informoval, že vloni se akce zúčastnila zhruba pětistovka lidí. Letos si ale 
netroufl odhadnout, kolik návštěvníků si cestu do kostela najde. "Jelikož je to už čtvrtý ročník, tak netuším. Některým lidem 
stačí přijít jednou a vícekrát už nemusí," vysvětlil Josef Zelinka. Každý rok je podle něj v bohatém programu největší zájem o 
návštěvu věže a zvonu. "Dneska tu máme hlavně v prostorách dole pod kostelem výstavu věnovanou Roku rodiny," podotkl 
Josef Zelinka. 

Před lety se otrokovická farnost zapojila do Noci kostelů za účelem nabídnout prostor kostela nejširší veřejnosti, aby se mohla 
podívat do míst, kam se běžně nechodí. "Aby mohli zažít určitou atmosféru, kterou pro ně každoročně připravujeme a 
návštěvníkům se podle možností věnujeme. Třeba jim to něco řekne nebo to pro ně bude znamenat nějaké obohacení," doplnil 
Josef Zelinka. 

Kupříkladu možnost podívat se na věž a zvon ze všeho nejvíce nadchla Markétu Šrottovou z Otrokovic, která přišla se svojí 
dcerou. Jelikož jsou místní, tak to měly kousek. "Přišly jsme poprvé, protože nikdy jindy mi to nevyšlo. Tentokrát jsem si říkala, 
že si s malou akci ujít nenecháme. Chtěly jsme se jít podívat i do jiných kostelů, ale asi zakotvíme tady," zasmála se nad 
hrnkem teplé kávy v místnosti s občerstvením Markéta Šrottová. 

Nad výstavou pak Deník zastihl zase Aloise Orlitu, který je i duchovním pomocníkemve farnosti. "Co je tradicí, to bylo vždycky 
hezké. Začínalo to tady matrikami. Spousta lidí toho využila, přišla si je prohlédnout a nafotila si vše, co se týkalo třeba jejich 
babiček," zavzpomínal Alois Orlita. V kostele svatého Vojtěcha na zájemce čekala bohoslužba, slavnostní přivítání otrokovickým 
farářem, pěvecké vystoupení děvčat od šesti do třinácti let, volná prohlídka kostela, varhanní hudba či vystoupení smíšeného 
pěveckého chrámového sboru. Kromě toho ve městě byla také zpřístupněna charitní kaple a kaple svaté Anny v Otrokovicích-
Kvítkovicích. 

 "Co je tradicí, to bylo vždycky hezké. Začínalo to tady matrikami. Spousta lidí toho využila, přišla si je prohlédnout a nafotila si 
vše, co se týkalo třeba jejich babiček." Duchovní pomocník farnosti Alois Orlita 

 Foto: NÁVŠTĚVNÍCI NOCI KOSTELŮ si mohli se sborem zazpívat, či poznávat běžně nedostupná místa a zákoutí duchovního 
stánku. 

Foto: Deník/Jarmila Kuncová 

Na Noc kostelů vyjede i autobus 
 
Zdroj: zlinsky.denik.cz - main page 
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 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. 

 I otrokovické kostely a kaple v noci ožily. Podívejte se 
 
Zdroj: zlinsky.denik.cz - main page 
Datum vydání: 24.5.2014 
Odkaz: http://zlinsky.denik.cz/zpra...ly-podivejte-se-20140524.html 
Oblast: WWW - Domácí zprávy 

 Neváhala opustit teplo svého domova a vyrazila do otrokovického kostela svatého Vojtěcha, který byl jedním z mnoha 
v regionu, jenž se zapojil do už tradiční akce Noc kostelů. "Určitě to bude opět pěkná akce. Chodím na ni pravidelně, i do 
kostela. 

Od kapliček po katedrály. Návštěvníkům se otevřou při Noci kostelů 
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Desetitisíce lidí večer zamíří do kostelů, kaplí a modliteben po celé republice. Noc z pátku na sobotu totiž v Česku patří Noci 
kostelů. Návštěvníkům se letos otevře přes 1000 kostelů a modliteben. 

 "Věřím, že na Noci kostelů je nejsilnějším prvkem právě tato víra: víra těch, kteří zdarma a navíc s nevídaným nadšením a 
radostí otevírají své kostely, kapličky a modlitebny," uvedl k letošnímu ročníku pražský arcibiskup Dominik Duka.Například v 
pražském kostele Panny Marie Sněžné návštěvníky čeká seznámení s neobvyklým křesťanským symbolem spojeným s 
františkány."Ten znak se nazývá Lignum vitae. Svatý Bonaventura se k tomuto symbolu upínal a je to symbol, který bude 
ozdobený květinami. Jsou tam bílé a růžové lilie, bílé a růžové růže," říká koordinátorka pražské části akce Alena 
Bohdanecká."Bude viset zhruba tři metry nad zemí na ocelovém lanku ze stropu v otvoru. Zrovna tam v tom místě je 
Bonaventura zobrazený," doplňuje Bohdalecká.Návštěvníci si budou moci také pomocí kvízu otestovat své znalosti o kostelech a 
církevních řádech.Vloni kostel na Jungmannově náměstí v centru Prahy navštívilo kolem dvou tisíc lidí. "Já jsem loni tady objevil 
jednu holčičku, která tady byla asi před čtyřmi lety s maminkou a zůstala před presbytářem našeho kostela, stála jenom před 
tím andělem a jenom říkala, jaká to je krása. Já si říkám, že ty děti, když přijdou znovu, tak je vidět, že něco v nich zůstalo," 
vzpomíná na zážitek z loňska Antonín Klaret Dabrowski farář kostela Panny Marie Sněžné. V Lounech třeba zatroubí trubači z 
ochozů. Brněnští a třebíčští koordinátoři pak zvou na exkurzi do rozestavěných varhan.Noc kostelů vznikla v roce 2001 v 
Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009."V 
Brně u jezuitů je možné vidět rozestavěné varhany. Bude tam přednáška a vysvětlení, jak se staví varhany," říká jeden z 
organizátorů Roman Kubín.Nahlédnout přímo dovnitř rekonstruovaných varhan bude možné také v Třebíči. "Varhany se nestaví 
každý den, možná to bude zážitek jednou za život," dodává Kubín.Letos se do akce poprvé zapojí všechny církve sdružené v 
ekumenické radě. Třeba v Teplicích se tak za město pomodlí zástupci československých husitů. Mapa otevřených kostelů na 
webových stránkách Noci kostelů 2014Statisíce Poláků míří do Vatikánu na svatořečení papeže Jana Pavla II.Jednou z 
velikonočních tradic Lužických Srbů je i slavnostní jízda křížových jezdců Křesťanům končí na Bílou sobotu půst, opět se 
rozezvoní zvony Tradiční velikonoční procesí provází letos ve Španělsku i GPS lokátor Neznámí zloději ukradli ampuli s krví 
papeže Jana Pavla II. 

 URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1353657 

 V Praze a středních Čechách mohou lidé v rámci Noci kostelů navštívit stovky míst 
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Stovky velkých i malých sakrálních staveb budou dnes v Praze a Středočeském kraji otevřené v rámci páté Noci kostelů. Ta 
začíná v šest hodin večer a na většině míst potrvá až do půlnoci. Lidé při ní budou moci nejen objevovat jindy nepřístupné 
prostory, ale také poslouchat koncerty, přednášky či bohoslužby. 

 Do noci kostelů se letos zapojuje asi 1500 sakrálních staveb po celé České republice. V Praze a okolí se jedná o stovky míst. 
Jejich seznam lze najít na stránkách Noci kostelů zde.V případě pražských kostelů bývá tradičně největší zájem o turistické 
stavby, jako je katedrála svatého Víta na Pražském hradě nebo malostranský kostel svatého Tomáše. Na Malé Straně bude 
zřejmě lákat i Pražské Jezulátko v chrámu Panny Marie Vítězné.Co objevovat je však i mimo centrum města. Podle organizátora 
akce Miloše Szabo nabízí každá městská část Prahy desítky kostelů. "Ať už člověk bydlí kdekoli, je to otázka několika set metrů a 
určitě nějaký kostel najde," říká Szabo.Na většině míst bude připravený i kulturní program – lidé uvidí výstavy sakrálních 
předmětů nebo mohou vyslechnout bohoslužby či liturgické písně.Podobné je to i na území Středočeského kraje. V Benešově 
bude hlavní program v kostele svatého Mikuláše. Ten bude lákavý hlavně pro děti. Zatímco jejich rodiče budou chodit na 
prohlídky do horní zvonice, mohou se děti 'ulít' a zůstat na farní zahradě. Připravena tam pro ně bude hudba a malé 
občerstvení.V kutnohorském chrámu svaté Barbory zase organizátoři lidem vysvětlí, jak vznikají okenní vitráže. Vůbec poprvé při 
tom odhalí okno v jižní kapli chrámu, které vzniklo teprve nedávno na počest svaté Anežky.I na dalších místech by měli 
návštěvníci získat od přítomných pracovníků dostatek informací. "O programu, který se v tom kostele chystá a také o dalším 
kostele, který by lidé mohli navštívit," doplňuje Szabo.Akce láká rok co rok více lidí. Předseda Ekumenické rady církví Daniel 
Fajfr se domnívá, že je to tím, že nevěřící se během roku do kostela často bojí vkročit."Noc kostelů člověku vlastně umožňuje 
říct ano, já tam jdu z jiných důvodů, já se tam jdu jenom podívat. Ale současně tam může zaslechnout něco, co je právě 
těžištěm víry v Pána Boha, že je to něco, co mě oslovuje, co mně pomáhá, co mně otevírá nové obzory, co mně dává naději," 
podotýká Fajfr.Noc kostelů umožňuje v nevšední hodinu navštívit nevšední prostoryV Ústeckém kraji zdraží vstupné na pěti 
památkách ve správě NPÚBěhem kutnohorské Noci kostelů stačili lidé navštívit hned několik památek 
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Noc kostelů otevře v Olomouckém kraji přes 120 objektů 
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 Dnes se všem zájemcům otevřou kostely, modlitebny a kaple v celé republice. Do Noci kostelů se zapojuje i olomoucká 
arcidiecéze. V Olomouckém kraji se otevře více než 120 kostelů. Lidé se dostanou i na místa, která bývají veřejnosti uzavřena. 
Mnohde navíc připravili i doprovodný program. 

Nejvíce kostelů se otevře v Olomouci a okolí.V katedrále svatého Václava začíná program už v šestnáct hodin a nabídne akce 
pro menší děti či koncerty. V kostele svatého Michala připravili komentovanou prohlídku i varhanní koncert.Otevře se například i 
kaple Božího těla v budově Konviktu, kaple svatého Jeronýma na radnici nebo kaple Panny Marie v Arcibiskupském paláci.Vydat 
se ale můžete i do dalších městských částí, například do Hejčína nebo Svatý Kopeček. K dispozici je jim rovněž řada 
nekatolických kostelů a modliteben.A co připravili organizátoři v ostatních městech? Prostějovský kostel Povýšení sv. Kříže si 
můžete prohlédnout i s průvodkyněmi. Uslyšíte hru na loutnu nebo varhanní koncert.V přerovském kostele svatého Vavřince se 
můžete těšit na komentovanou mši, hudební vystoupení či střípky z historie kostela.V šumperském kostele svatého Jana Křtitele 
čeká návštěvníky výstup na věž nebo výstava ornátů a bohoslužebných předmětů. K Noci kostelů se připojuje i Jesenicko. Noc 
kostelů 2014V Praze a středních Čechách mohou lidé v rámci Noci kostelů navštívit stovky místOd kapliček po katedrály. 
Návštěvníkům se otevřou při Noci kostelůNoc kostelů umožňuje v nevšední hodinu navštívit nevšední prostory 
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 Noc kostelů nabídla přednášky, koncerty i možnost tiše rozjímat 

 Foto: Malý vědomostní kvíz pro děti zpestřil v lounském kostele Církve čsl. husitské páteční Noc kostelů. 

Foto: Kostel sv. Mikuláše v Lounech byl při zahájení programu plný (snímek vlevo). Přítomným zahrály a zazpívaly sbory. 

 Foto 3x Deník/Zdeněk Plachý 

 NOC KOSTELŮ ZAHÁJILY FANFÁRY 
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 Karel Vencour, člen Severočeské filharmonie Teplice a lounský rodák, se chopil role trubače a na věži Chrámu svatého Mikuláše 
v Lounech v pátek vpodvečer odtroubil zahájení Noci kostelů ve městě. Bohatý program v Lounech i na dalších místech okresu 
Louny letos znovu navštívily stovky lidí. Noc kostelů probíhala v celé ČR. Projekt běží i v jiných zemích Evropy a jeho cílem je 
zvýšit návštěvnost církevních památek a prohloubit zájem lidí o kulturní dědictví. 

Více fotografií najdete na straně 8 a na www.lounsky.denik.cz 

 Foto Deník / Zdeněk Plachý 

  


