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TAJUPLNÁ NOC MEZI TAJUPLNÝMI STAVBAMI. Noc kostelů láká stále více zájemců o historii, ale i zvědavců, kteří 

touží poznat místa, kam se jinak třeba ani neodváží. Atak ani letošní deštivá noc, ozařována blesky, neodradila 

nikoho od návštěvy těchto míst. Například v Telči byl od šestnácti hodin až do půlnoci připraven bohatý program v 

prostorách všech třech kostelů na náměstí Zachariáše z Hradce. Na programu byla ekumenická modlitba za 

město, moderní křesťanská hudba, stará varhanní hudba, komentované prohlídky kostelů, program pro děti,nebo 

vyprávění o místních hřbitovech s promítáním. Kdo by této noci nevyužil možnosti být přítomen manuálnímu 

zvonění či prohlídky města z ochozu věže. Otevřena byla i budova fary či zpřístupněno podzemí kostela Jména 

Ježíš. Krátce po půlnoci končil program i setkání přítomných před kostelem promluvou a poděkováním duchovního 

a společnou modlitbou. Pro mnoho lidí je tato možnost často prvním seznámením s místy, vyzařujícími klid, 

pohodu i tajemné kouzlo uplynulých věků. 
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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. 

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: NEPŘÍSTUPNÁ MÍSTA, i ta nám letos poodhalila Noc kostelů v Prostějově. Návštěvníci viděli neobvyklá 

zákoutí chrámů i nejrůznější zábavní programy. 

Foto: Deník/Hana Masaříková 
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dnes 18:25 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. 
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Jeníkov – Již po čtvrté se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnila akce Noc kostelů. Letos s několika novinkami. Po 

kratičkém zahájení vystoupily děti z mateřské školy Jeníkov, které si pod vedením paní učitelky Jany 

Baumgartlové připravily pásmo písniček uchopené v ročních obdobích jaro, léto, podzim a zima. Děti měly 

vystoupení moc pěkně připravené a velmi nápadité. 

Návštěvníci se také mohli blíže seznámit s pojmy jako je např. sedes, presbytář nebo Svatostánek. Přístupná byla 

i kostelní věž. 

P. Jan Hurník sloužil mši svatou, po které následovalo recitované čtení Ježíšových zázraků prokládané 

křesťanskými písněmi. Prostor byl i na osobní modlitbu. Posledním bodem programu Noci kostelů v Jeníkově byl 

pohled z kostelní věže na obec Jeníkov. Farnost si pro Noc kostelů připravila také okrasné razítko Panny Marie 

Jeníkovské, které mohl dostat každý návštěvník. 

Děkujeme všem, kteří Noc kostelů v Jeníkově pomohli připravit a zveme všechny na návštěvu jeníkovského 

kostela svatých Petra a Pavla (nejen) v příštím roce. Novinkou by měly být nově restaurované zvony, které snad 

budou dohotoveny v září letošního roku. 

  



Foto: 
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V chrámu Nanebevzetí P. 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 (na malém snímku). 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. 

  

Foto: SINGTET. Vokální uskupení z Horšovského Týna dostalo návštěvníky Noci kostelů v Poběžovicíchdo správné 

nálady. Vjeho případě to nebylo jediné vystoupení na akci podobného druhu, Singtet zpíval např. na benefičním 

koncertu v kostele sv. Václava ve stejnojmenné Hoře. Další na www.domazlicky.denik.cz 

Foto: Karl Reitmeier 
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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. 

  

Švihov 

  

Majestátní hrad Švihov je dobře vidět od silnice, okna hradní kaple měkce svítí do dálky. "Letos jsme zaznamenali 

několikanásobně větší návštěvnost, než v minulém roce," říká mi kastelán Lukáš Bojčuk a doprovází mne přes 

nádvoří. Hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie, která je osvětlena pouze mihotavou září svic, má těžko 

popsatelné kouzlo. 

Návštěvníci mohou obdivovat několik soch, které znázorňují Pannu Marii. Ve Švihově se zdržím, mrzí mne, že na 

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. 

Foto: Rostislav Kutěj 

  


