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 Vojenský kostel na Hradčanech se poprvé zapojil do projektu "Noc kostelů" Přečteno: 97x 26.5.2014 - V pátek 23. května od 
18. do 22. hodiny se vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého otevřel široké veřejnosti. 

OBRAZEM: Noc kostelů na Klatovsku přilákala davy návštěvníků 
 
Zdroj: denik.cz 
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 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. 

 Celou reportáž si přečtete v dnešním vydání Klatovského deníku" 
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 Regiony Velikost textu: Biskupství litoměřické: 25 tisíc návštěvníků Noci kostelů 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. 

Noc kostelů měla rekordní účast 
 
Zdroj: modernibrno.cz - sloupky 
Datum vydání: 26.5.2014 
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 2014 Noc kostelů měla rekordní účast Autor: MB - BH | Zdroj: brnensky.denik.cz 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. 

Noc kostelů vábila i na půdu 
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 dnes 08:55 Náchod /FOTO/ - 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. 

 Noc kostelů již tradičně veřejnosti odkryla kouzlo i toho velelibského 
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 Veleliby – Římskokatolický kostel sv. Václava ve Velelibech se opět, tento rok již po třetí, zapojil do akce nazvané Noc kostelů. 
Lidé z širokého okolí tak dostali jedinečnou možnost spatřit krásu, půvab a výjimečnost tohoto vesnického kostela. Příjemným 
překvapením pro návštěvníky bylo nové nasvícení oltářů. V pátek 23. května se od 18 hodin otevřely dveře kostela k prohlídce 
interiéru s řadou uměleckých předmětů zhotovených předními umělci Křesťanské akademie v Praze. Program následně 
pokračoval poutavou přednáškou Ing. Františka Formánka, který své posluchače seznámil s historií kostela od roku 1864 do 
druhé světové války. 

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

 Velelibský kostel 

  Římskokatolický kostel sv. áclava ve Velelibech je dominantou této vesnice postavenou staviteli M. a J. Červenými z Nymburka 
v letech 1876 až 1878 v novorománském slohu na místě předchozího kostela sv. Jiljí, zbořeného kolem roku 1874. 

 Umístění původního kostela na tomto místě, vybudovaného v roce 1345, bylo zvoleno s ohledem na jeho příhodnou polohu 
mezi přibližně stejně vzdálenými okolními vesnicemi Dvory, Všechlapy, Krchleby a Čilec. 

 Foto: V rámci tradiční akce Noc kostelů bylo ve velelibském kostele sv. Václava trochu netradičně hudební vystoupení. O nový 
rozměr akce se postarala skupina Suchá větev. 

Foto: Radek Formánek 

Foto: Nově nasvícení interiéru kostela dodává stavbě unikátní a nepopsatelnou atmosféru. 

Foto:  
 
Jak jsme se stali poutníky během Noci kostelů 
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 Noc kostelů. FOTOGALERIE Dalších 4 fotografie Na Roudné jsme se nesešli náhodou, naší první zastávkou totiž bude kostel 
Všech svatých, který bývá normálně otevřený pouze každý první pátek v měsíci. 



Listovali knihou ze čtrnáctého století 
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 Křivoklát – Zastavení v každodenním shonu a klid nabídla hradní kaple Korunování Panny Marie všem, kteří si nenechali ujít už 
třetí Noc kostelů na hradě Křivoklát. Působivou atmosféru s přibývající hodinou ještě dokreslilo osvětlení svícemi. 

 Perličky z historie 

 Noc kostelů ale nenabízí jen posezení v kapli. Pokaždé tu na příchozí čeká nějaké zajímavé překvapení. Tentokrát se listovalo 
historickými knihami. Začátek oznámil zvon Zikmund. Jemu patřil i úvod noci. Kastelán Luděk Frencl pohovořil o jeho historii a 
proč zrovna nese toto jméno. Zmínil také historii, výzdobu a jedinečnost kaple i hradu. 

Zazněly i některé perličky. Ty průvodci během běžné přehlídky nevykládají. Přítomní se například dozvěděli, že ač hrad působí 
jako původní historická stavba, každý majitel ho předělával a modernizoval k obrazu svému stejně jako dnes rodinný dům. 
Původní je například jen jagelonský portál v hradní kapli. Po první části koncertu sopranistky Karolíny Žmolíkové (v jejím podání 
se nesla mimo jiné i píseň Ave Maria od G. Cacciniho) duchovní správce zbečenské farnosti Angelo Scarano pronesl duchovní 
zamyšlení. 

 Václavova bible 

 Pak už přišla na řadu možná nejzajímavější část programu. Luděk Frencl začal listovat první knihou faksimilií (přesná 
napodobenina originálu starých tisků) Bible Václava čtvrtého. Je psána německy. Byla zakoupena v rakouském nakladatelství. 
Originál leží v Rakouské národní knihovně. Dostal se tam po husitských válkách. Velikou knihu tvoří osm částí. 

"Koupili jsme ji v loňském roce jako poslední vydání rakouského vydavatelství. Byla to jedinečná a poslední možnost, protože 
dotisky se už dělat nebudou. V naší republice jsou tři a nikde se neprezentují," popisoval cestu knihy na Křivoklát kastelán 
Luděk Frencl. 

Kniha je základem pro budoucí expozici Lucemburků, která by měla na hradě vzniknout. "Myslím, že na Křivoklát díky působení 
Václava IV. patří. Je studnicí poznání. Krásné iluminace ukazují každodennost tehdejšího života 14. století," dodal Frencl. 

 Kniha do kuchyně 

 Druhá kniha zaujala hlavně přítomné ženy, ale žasli nad ní nakonec i pánové. Kniha o vaření a kuchyni popisuje z gruntu 
zařízení kuchyně, potřebné nádobí či způsob opékání masa na ohni. 

I když staré italštině porozumí málokdo, potřebné informace prozrazovaly velmi názorné obrázky jako z dnešní kuchařky. 
Například kuchaři pracovali s téměř stejnou sadou nožů jako dnes. 

"Je to úžasná kniha. Každá hospodyňka se z ní dozvěděla, jak má vařit, stolovat, jaké má používat nádobí. Nabízí přesný pohled 
do tehdejší kuchyně," vysvětloval nad knihou Luděk Frencl. 

Tento poklad, prvotisk knihy, ale neležel daleko. Objevil ho před několika týdny doktor Mašek při práci v hradní knihovně při 
vypracovávání popisů knih. "Že tu tato kniha je, jsme věděli, ale co obsahuje, ne. Knihy se totiž běžně neotvírají," uvedl Frencl. 
Už tenkrát Italové vařili z brokolice i brambor. Několik receptů poodhalila sopranistka Karolína Žmolíková, která studuje 
současnou italštinu. 

Po hlavním programu kastelán pozval návštěvníky k prohlídce nejbližších prostor u kaple, a to do malého rytířského sálu a 
velkého královského sálu se sochami a plastikami z poloviny šestnáctého a konce patnáctého století. 

 Noc kostelů 

  začala v roce 2001 v Německu  k nám přišla z Rakouska  poprvé se tu uskutečnila v roce 2009  každoročně tak přibližuje 
křesťanství široké veřejnosti  ve večerních a nočních hodinách jsou otevřené kostely, konají se tam koncerty i prohlídky 
historických prostor 



 Foto: V HRADNÍ kapli návštěvníci poslouchali zajímavosti z její historie. 

Foto: Deník/Šárka Hoblíková 

Do kostelů mířili lidé s poutnickým pasem 
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 Třebíčsko – Noc kostelů je příležitostí navštívit kláštery, kostely, kaple, modlitebny a prohlédnout si je v noční atmosféře. Letos 
se do této akce v České republice přihlásilo více než tisíc bohoslužebných míst, přímo v Třebíči jich bylo sedm. 

Do kostelů svolávaly zvony. Poutníci si mohli vyzvednout "poutnické pasy”, na které dostávali razítka při návštěvě jednotlivých 
míst. Čekali na ně ochotní dobrovolníci z různých církví, připraveni je provést a poučit. Na některých místech bylo přichystáno 
občerstvení. 

Návštěvníci se mohli podívat na místa, na která se běžně nedostanou, do krypty, na věže i na kůry. Připraveny byly nejrůznější 
doprovodné programy pro děti i dospělé – koncerty, výstavy, tvořivé koutky, přednášky a vystoupení. Součástí Noci kostelů byla 
procházka benediktinskou bylinkovou zahrádkou s výkladem paní zahradnice Marie Jakubíčkové. Zarámována bouřkou s 
krupobitím na úvod a nádherným varhanním koncertem na závěr, taková byla Noc kostelů v chrámu sv. Jiljí v Moravských 
Budějovicích. 

Ve městě se koná jednou za dva roky, jaroměřická a moravskobudějovická farnost se v pořádání již tradiční a návštěvníky 
oblíbené Noci kostelů střídají. Ani v Moravských Budějovicích se návštěvníci nenudili. 

S radostí přihlíželi dětem, které předvedly své divadelní umění, se zájmem vyslechli vyprávění faráře 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. 

Mnoho zájemců vystoupalo na věž kostela, jiní navštívili málokdy přístupnou kapli sv. Anny či karner sv. Michala s freskou 
Posledního soudu v kupoli. 

 Foto: NOC KOSTELŮ. Noc kostelů v Třebíči a v Moravských Budějovicích (vlevo dole). 

Foto: Eva Skoumalová (5x) a Pavel Kryštof Novák 
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 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. 

 Informovala o tom mluvčí Biskupství litoměřického Jana Michálková. "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. 

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



 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. v 
Liběšicích u Litoměřic nebo Zahořanech u Křešic na Litoměřicku. 

 "Poděkování 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," uvedla 
Adéla Michalová. 

 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. Se zájmem se setkal rovněž Den kostelů, tj. návštěva kostela Všech svatých a katedrály sv. 
Štěpána v Litoměřicích školní mládeží v pátek v dopoledních hodinách. 

 (iza, foto: Karelj/Wikimedia) 
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