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Písek – "Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.” Pod 

tímto biblickým mottem z Genesis 1:14 se konala letošní Noc kostelů v pátek 23. května. 

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před devíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – 

"Lange Nacht der Kirchen". V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a 

poprvé pozvali veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Od té doby roste každoročně počet 

svatostánků, které se do akce zapojují, a zdaleka to již nejsou jenom římskokatolické kostely. Dnes je proto Noc 

kostelů především znamením živé spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích. 

Ve stovkách kostelů po celé České republice mají zájemci možnost navštívit koncerty, komentované prohlídky, 

workshopy nebo divadelní představení, 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. 

Je škoda, že v Písku se do Noci kostelů zapojil pouze jediný kostel, Husův sbor Církve československé husitské. 

Zato program zde byl bohatý. Návštěvníci se podívali na otevřené prostory kostela a kaple. Se zaujetím si prohlídli 

také výstavu Dopisy ze Sibiře psané na březové kůře, zapůjčenou z Lotyšského velvyslanectví, o nečekané 

deporaci tisíců Lotyšů na Sibiř za totality sovětského komunismu. Atmosféru doplňovalo promítání fotografií Jana 

Vávry na téma Noc a Kostely. Velmi zajímavá byla pamětní kniha Husova sboru v Písku, která mapuje činnost 

Husova sboru od jeho vzniku v roce 1923. Zpestřením večera bylo vystoupení spolku židovské kultury Lechajim. 

Ač tento spolek vznikl teprve v březnu, získal již dost členů, kteří na Noci kostelů mohli vystoupit s pásmem sedmi 

tradičních i modernějších židovských tanců. Na závěr vystoupení se zapojilo také několik diváků, kteří se jeden z 

tanců naučili a poté si ho spolu s Lechajim zatančili. Velký dík patří Lence Felcmanové, která se ujala organizace 

celého večera. 

Doufáme, že se příští rok zapojí do Noci kostelů v Písku více křesťanských církví. Vždyť to, že spolu umějí 

spolupracovat, dokazují každoročně i na Aliančním týdnu modliteb. 

  

Foto: ZPESTŘENÍM Noci kostelů v Písku bylo vystoupení spolku židovské kultury Lechajim. Ač tento spolek vznikl 

teprve v březnu, získal již dost členů, kteří na Noci kostelů mohli vystoupit s pásmem sedmi tradičních i 

modernějších židovských tanců. 

Foto: V PÍSKU se do Noci kostelů zapojil pouze jediný kostel, Husův sbor Církve československé husitské. 

  

Foto: Vojtěch Pekárik 
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Červený Kostelec – Už tradiční akce Noc kostelů, která zve věřící i nevěřící do kostelů za společenskými událostmi 

a k prohlídce jinak nepřístupných sakrálních prostor, přilákala do dvou církevních chrámů v Červeném Kostelci 

stovky lidí. 

"Větší ohlas měl program v kostele sv. JakubaVětšího, ale řada lidí si našla cestu i do Žižkova sboru. Oproti 

původnímu plánu se akce protáhla až zhruba do půl dvanácté," informoval Tomáš Kábrt zˇčervenokosteleckého 

městského úřadu. 

Lidé mohli navštívit normálně nepřístupné prostory. Na náměstí šlo vylézt do kostelní věže, čehož využilo velké 

množství návštěvníků akce, v kostele Církve čs. husitské si lidé mohli zazvonit na kostelní zvon atp. V předsálí 

Žižkova sboru byla k vidění výstava popisující protinacistický odboj Církve čs. husitské. 

V kostele sv. Jakuba Většího začal pestrý program mší, pak se chrámovou lodí rozezněl červenokostelecký 

symfonický orchestr, jehož výkon ocenil plný kostel potleskem vestoje. Následovala přednáška, poté se před 

publikum, které již kvůli dešti nekorzovalo mezi bodyprogramupřed kostelem, ale zůstávalo uvnitř budovy, 

postavili mladí zpěváci a hudebníci říkající si Maestro Virtuoso. Jejich sakrální program sklidil bouřlivý a 

dlouhotrvající potlesk. Následoval historický dokument o opravách kostela, koncert a závěrečné ztišení a adorace 

s modlitbou za město. 

V kostele Církve čs. husitské vše začalo pohádkou loutkového divadla, poté si bylo možno prohlédnout fotografie 

duchovních památek českopolského příhraničí a poslechnout si komentář jednoho z jejich autorů Oldřicha 

Nermutě. Následně namísto nemocného Tomáše Hájka farář David Smetana představil kostelní varhany. 

"Bylo velmi zajímavé podívat se tam, kam se normálně nedostaneme, a prohlédnout si tak komplikovaný nástroj," 

zhodnotila jedna z návštěvnic konkrétně prohlídku kůru s varhanami v Žižkově sboru, "příště přijdeme určitě 

zase," dodala. 

Večerní program ve sboru vyvrcholil varhanním koncertem varhaníka, cembalisty a hudebního pedagoga Jaroslava 

Nepilého a modlitbami s písněmi z Taizé. 

  

Foto: KONCERT v kostele sv. Jakuba Většího na snímku vpravo a prohlídka varhan v Žižkově sboru na snímku 

vlevo. 

Foto: Tomáš Kábrt 
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Jaroměř – Již tradiční celorepubliková akce Noc kostelů v pátek otevřela v Jaroměři dveře hned několika 

sakrálních staveb včetně té nejvýznamnější, kostelu svatého Mikuláše. Lidé se mohli zúčastnit komentovaných 

prohlídek, obdivovat výstavu liturgických oděvů či vstoupit do krypty plné mumií. 

"Kromě toho, že tento kostel je tak krásný, tak se nám moc líbily výklady těch zdejších pracovníků. Ať už v kryptě 

nebo u varhan. Bylo vidět, s jakým zaujetím to ti lidé dělají," ocenila pořadatele Jitka Pankrácová z Prahy, která 

kostel navštívila s manželem v rámci cesty na svoji chalupu. 

V kostele svatého Mikuláše bylo skutečně čemu naslouchat a nač se dívat. Návštěvníky prováděl i varhaník Jan 

Kočí, který zde na tradiční chrámový nástroj hraje již pětadvacet let. Zahrál také návštěvníkům, vysvětlil, jak se 

varhany ovládají a jak fungují či představil typy píšťal a rejstříků. 

"Například píšťalové rejstříky jsou z nejdražších, sto tisíc není žádná cena. Všechno je to ruční práce a hlavně 

materiál hodně stojí," vyčíslil hodnotu jen jedné z varhanních částí. Nemluvil však jen o varhanách, k nimž se 

kdysi dostal přes hru na klavír. 

  

Zaujalo bohaté zdobení rouch 

  

Organizátoři u příležitosti Noci kostelů na kůru vystavili liturgické oděvy, které se používaly zhruba od konce 18. 

století až do současnosti. 

"Každého zřejmě zaujme bohaté zdobení těch historických rouch. Dnešní oblečení je oproti tomu jednodušší, 

takové strohé," vyzdvihl oděvní zdobnost varhaník. 

Raritou kostela je pak krypta, jíž návštěvníci rovněž měli poměrně výjimečnou příležitost navštívit. Jinak totiž bývá 

otevřená jen o jaroměřském posvícení. Onou zvláštností jsou mumifikovaná těla zdejších občanů, kteří si mohli 

dovolit pohřbení přímo ve svatostánku, aby i po smrti mohli být co nejblíže Bohu. 

"Vždycky říkám, že poslední návštěvu krypty si tu necháme jako nové exempláře pro další roky," potěšila hlavní 

organizátorka akce Pavla Karásková opozdilce a sestoupila po schodech do prostor krypty, v níž je pohřbeno na 

padesát těl, která zde díky příhodným podmínkám zmumifikovala. Těla jsou dokonce v původním oblečení, které 

se na nich rovněž dochovalo. 

  

V rakvi lékárník, vojáci i student 

  

"Byla to taková jaroměřská smetánka, neboť pohřbení v kryptě asi nebyla levná záležitost. Lékárník, purkmistr, 

kněží, děkani, vojáci, lesmistr, student filosofie a teologie…" vyjmenovává Jan Kočí vážené osobnosti města v 18. 

století, na jejichž rakvích jsou kromě iniciál také různé texty či verše. 

"Dle uložení božského k věčnosti jsem povolán, a od přátel mých milých tuto ležím pochován. Spím v popelu a 

prachu, smrtelně zraněný, radostného čekám času, těla zmrtvýchvstání. Kdo již mě viděl mrtvého, věř, že jsem 

byl, co ty jseš, a pamatuj času každého, co já jsem, ty budeš," předčítala Pavla Karásková úryvek z textu 

napsaného na posmrtné schráni primátora. 

Pro bouřlivé počasí letos sice do krásného jaroměřského kostela dorazilo o něco méně návštěvníků než loni, ale 

Noc kostelů i tak splnila svůj účel. 

"Mnohdy přijdou i lidé, i zdejší obyvatelé, kteří sem jinak nezabloudí a ani nevědí, co se tu skrývá. Navíc je to 

právě kostel, který nejvíce vypoví o historii města. Je to místo, kam směřovalo úsilí našich předků, a to nejlepší, 

co měli, věnovali kostelu," uzavřel varhaník Jan Kočí, načež, po jedenácté večerní, pak i kostel svatého Mikuláše 

zavřel své brány. Více fotografií najdete na www.nachodsky. 

denik.cz/ kostel_jaromer 



  

Foto: KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE otevřela všem Noc kostelů. Návštěvníci spatřili i mumie v kryptě. 

Foto: Bronislav Jaroš 
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Domažlice – Rok se s rokem sešel a v pátek 23. května se uskutečnila další celorepubliková akce nesoucí název 

Noc kostelů, jejímž cílem je otevřít prostory kostelů široké veřejnosti, a to ve specifické noční atmosféře. Již 

tradičně se do ní zapojil i domažlický farní sbor českobratrské církve evangelické. Do farního domu v Tyršově ulici 

byl už podruhé přizván Klub Fontána pro děti a mládež zřizovaný Diakonií Západ. 

Dětem a pracovníkům z Klubu byla ve večerním programu vyhrazena celá hodina času, kterou vyplnili prezentací 

sociální služby a tanečními a pěveckými vystoupeními klientů. Přípravě věnovali nejedno odpoledne. Pravidelně se 

scházeli a pečlivě nacvičovali jednotlivá vystoupení. Speciálně na tuto akci nacvičili s bývalou praktikantkou dvě 

písně, které všichni vystupující na závěr sborově zazpívali. 

Od diváků sklidili veliký potlesk. Celou akci si kluci a holky z Fontány užili, což je dál motivuje rozvíjet svůj 

pohybový a hudební talent. Výrazně tím snižují riziko, že budou svůj čas trávit bezcílným potulování po městě, 

vysedávat v hernách či sprejováním po zdech. 

Klub Fontána pro děti a mládež je jednou ze služeb provozovaných Diakonií Západ. Klub je umístěn na adrese 

Zahradní 542, Domažlice a děti ve věku 6 – 11 let mohou jeho služeb využívat v provozní době, která je v pondělí 

od 12:30 do 14:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 11:30 do 13:00 hod. 

Provozní doba Klubu pro mladé lidi ve věku 12 – 20 let je v pondělí od 14:30 do 19:00 hod.,v úterý je od 13:30 

do 16:00 hod., ve středu a čtvrtek je od 13:30 do 17:00 hod. Pro bližší informace se můžete telefonicky obrátit na 

telefon: 734 686 667, nebo email: fontana. zapad@diakonie.cz. Více informací naleznete také na 

www.diakoniezapad.cz a www.facebook. 

com/klubfontanadomaz lice. 

  

Foto: 

  

O autorovi: Čtenář – reportér Jakub Jansa 
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Již tradičně dostal při brněnské Noci kostelů prostor soubor HOPRKA s uměleckým vedoucím Zdeňkem 

Papouškem, jinak profesorem (podle průzkumu nejoblíbenějším) brněnského Biskupského gymnázia. Vystupování 

tohoto souboru složeného ze studentů a absolventů Bigy si podle velkého zájmu návštěvníků našlo pevné místo v 

brněnském kulturním životě. 

Tentokrát směřovaly ke kostelu svatého Tomáše zástupy zájemců. Jestli se na diváky usmálo štěstí, našli alespoň 

místo k stání v přeplněné boční kapli kostela. 

Soubor se vrátil k osvědčené a divácky oblíbené hře Intelektuálové. Inspirací pro obnovenou premiéru bylo 

pozorování současného společenského života s převažující materialistickou stránkou. 

Ve hře se promítl zploštělý zájem mladé dvojice Evy a Pavla (a nutno říci představovaných sympatickými herci 

Ditou Černínovou a Tadeášem Palou) o takzvanou masovou kulturu, sledování akčních a obsahově plytkých 

filmů,zbožňování líbivé hudby a stravování ve známých řetězcích rychlého občerstvení. 

  

Ovladač a diváci 

  

Nicméně ani kritika intelektuálů, pohybujících se v takové duševní rovině, že s opravdovým životem nemají nic 

společného, nezůstala mimo záběr hraného díla. 

Celému představení dominoval v roli ďábelského šéfintelektuála Zdeněk Papoušek, vedoucí své mladé filozofující 

žáky k intelektuálním výšinám bez většího pochopení praktického života i obsahu jeho vyslovovaných mouder. 

Šéfintelektuálův výstup nad celé dění a hon na "neintelektuály" zaváněl pálením čarodějnic a připomínal totalitní 

manýry ubíjení lidí s odlišným životním názorem. 

Z kompozice scén vyplynulo i nebezpečí, jak jsou mladí lidé ovlivňováni a tedy formováni sdělovacími prostředky. 

Mementem bylo i zaměření mladého Pavla televizním ovladačem do diváků – vyznívalo varování: jste součástí 

masové kultury, necháte se ovládnout, a nebo vykročíte vlastním směrem podle svého názoru? 

V krásné malé roli číšníka v kavárně U Heideggera se představil známý a oblíbený vysokoškolský pedagog, biolog, 

spisovatel, kněz Marek Orko Vácha. Jeho nabídka nápojů mladým filozofům se stala jedním ze zajímavých 

momentů celého vystoupení. 

  

Nezklamali 

  

Odměnou hercům se stal nejen nabitý sál, ale i dlouhotrvající opakovaný potlesk a herci nastupovali znovu a 

znovu k děkovačkám. Lze jen doufat, že se soubor po dalších reprízách této hry představí svým stálým divákům s 

další hrou – ovšem bude záležet na jejich uměleckém vedoucím. Soubor nezklamal ani tentokrát. 

  

Foto: DĚKOVAČKA. Odměnou za výkony ve hře Intelektuálové se pro herce stal dlouhotrvající potlesk a 

opakované děkovačky. 

Foto: Jiří Iliev 
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V rámci Noci kostelů se do potemnělých chrámů a modliteben v Moravskoslezském kraji vydalo necelých 35 tisíc 

návštěvníků. Bohatý kulturní program na ně čekal ve 145 církevních stavbách. 

  

Organizátoři letošní Noci kostelů, která se konala 23. května, napočítali na severní Moravě zhruba o tři tisíce více 

zájemců oproti loňsku. "Největší zájem byl o frýdeckou baziliku, kterou navštívilo 1890 lidí," uvedl Libor Rösner z 

Ostravsko-opavské diecéze. 

  

Například v Krnově-Kostelci uspořádali výstavu liturgických předmětů. "K tomu přidali i výstavu biblí a misálů, 

včetně těch starých. V bývalé sakristii pak mohli lidé spatřit unikátní fresky, jež byly v těchto prostorách odkryty 

teprve nedávno. Návštěvníci nepohrdli ani biblickými citáty, které pro ně byly připraveny na rozebrání v košíčku," 

popsal Rösner. 

  

Organizátoři na mnoha místech byli mile překvapeni přístupem návštěvníků z řad nevěřících. "Opravdu se o ty 

věci zajímali a vždy při loučení mile poděkovali. Přijela tam třeba jedna rodina na kolech a paní měla na sobě 

cyklistické kalhoty po kolena. Ptala se nás, jestli ji tam pustíme, když má na sobě něco takového. Věřící tyto věci 

neřeší, pak přijde někdo takový a cítí, že to není úplně na místě," uvedla na webu diecéze. 

  

V opavském minoritském kostele Svatého Ducha například zazněly biblické zpěvy v podání místní scholy. "Hudba 

zněla i v kostele sv. Vavřince v Píšti, kde vystoupil mužský pěvecký sbor Echo a ještě před ním předvedly své 

herecké umění děti místní školy se scénkou o svaté Zdislavě," uvedl Rösner. 

  

Na programu Noci kostelů 2014 se v diecézi podílelo zhruba 1200 organizátorů. A jejich úsilí návštěvníci 

pochválili. 

  

"Děkujeme všem, kdo se na programu a přípravě Noci kostelů podíleli. Určitě není jednoduché účastníky 

zaujmout. Jistěže se to někde podaří více a někde méně, ale podstatné je jít do toho," napsala návštěvnice 

podepsaná jako Marie na webu Noci kostelů. 

  

Zakončení Noci kostelů pojali organizátoři různě. Například nočním Horním Benešovem se na ukončení akce z 

věže tamního kostela táhlo troubení žesťových nástrojů. 

  


