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Necelých 35 tisíc lidí se v kraji vydalo do ztemnělých kostelů a modliteben 

  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ / Kolem tří tisíc zájemců více oproti loňsku napočítali organizátoři letošní Noci kostelů 

(konala se 23. května) na severní Moravě. "Největší zájem byl o frýdeckou baziliku, kterou navštívilo 1 890 lidí," 

uvedl Libor Rösner z Ostravsko-opavské diecéze. 

Tisíce zájemců se v kraji vydalo do 145 kostelů a modliteben, kde pro ně byl připraven bohatý kulturní program. 

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

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

teprve nedávno. 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 1 200 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. 

  

Foto: Na Noc kostelů se vypravuje stále více lidí. 

FOTO / ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA 
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Lidé si mohli projít místa, kam se běžně nedostanou 

  

OSTROŽSKÁ LHOTA / Do Noci kostelů se minulý pátek v olomoucké arcidiecézi zapojilo devět církví a bylo 

otevřeno celkem 213 kostelů, kaplí a modliteben. Do jedenácti kostelů či kaplí mohli přitom zavítat návštěvníci v 

okrese Uherské Hradiště. 

"Otevřela se zde například poutní bazilika na Velehradě, čtyři kostely v Uherském Brodě či modlitebna v Uherském 

Hradišti a další sakrální objekty v Bílovicích, Březolupech, Kunovicích, Ostrožské Lhotě a Suché Lozi," informoval 

mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. 

Přestože Ostrožská Lhota není nijak velká obec, našly si do tamního kostela cestu na dvě stovky lidí. "Je to méně, 

než jsme zaznamenali vloni, ale myslím si, že na Lhotu je to i tak docela dost," uvedla Alena Skřenková. Tým 

pořadatelů pro své hosty připravil bohatý program. Velký úspěch sklidilo především promítání historického 

sestřihu amatérských filmů z šedesátých až osmdesátých let minulého století, které tehdy natočil kamerou K8 pan 

Malůšek. Návštěvníci si tak mohli například připomenout biřmování v roce 1969, kdy do obce dokonce zavítal 

pozdější kardinál František Tomášek. Promítání bylo občas přerušováno výkřiky lidí, kteří se ve snímku poznali: 

"Tam su já!" "Maňa a Laďa!" Zhlédnutí dokumentu také vyvolalo u některých diváků emoce, protože mnozí z lidí 

ve filmu už nejsou mezi živými. Na své si ale přišli také milovníci hudby. V několika vstupech zahrála a zazpívala 

schola. Prostor dostal také varhaník Miroslav Pavelka se svými hosty v malém nokturnu. Kromě toho byla k vidění 

výstava korouhviček a vzpomínka na nedožité sté narozeniny rodáka Antonína Dominika. Kdo chtěl, mohl se 

vyšplhat až do věže a uvidět zblízka kostelní hodiny i zvony nebo se zapojit do přepisování Bible. Ženy pro 

všechny příchozí připravily malé občerstvení. Na dobrou noc zazněla pohádka. Celý program byl ukončen okolo 

jedenácté hodiny. 

  

Foto: Velkým lákadlem byla návštěva kostelní věže, kam se lidé běžně nedostanou. 

Foto: V několika vstupech zahrála a zazpívala schola. 
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Poznání většinou málo navštěvovaných míst či zadumané chvilky u svitu svíček nabídla Noc kostelů na Vysočině. 

  

VYSOČINA / Celkem 48 římskokatolických i evangelických chrámů si mohli prohlédnout lidé na Vysočině během 

letošní Noci kostelů. Návštěvníci se dostali i do míst, která jsou běžně přístupná jen kněžím nebo kostelníkům. 



V chrámu sv. Jiljí v Moravských Budějovicích byly k vidění neokázalé unikáty a kuriozity: bohoslužebný misál ze 

17. století či bible, kterou údajně nechala v tehdejším Sovětském svazu vytisknout KGB ke "studijním účelům", 

protože tam předtím režim nechal většinu běžných biblí zničit. 

Prohlédnout si lidé mohli i 200 let starý, zlatě vyšívaný barokní ornát. "Ty letité už se nepoužívají, ale přesto je 

uchováváme. Jsou krásně vyšívané," pověděl farář Pavel Krejčí. 

Na kůru za podpory pěvkyň koncertoval na varhany regenschori Zdeněk Plaček. 
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ / Kolem tří tisíc zájemců více oproti loňsku napočítali organizátoři letošní Noci kostelů 

(konala se 23. května) na severní Moravě. "Největší zájem byl o frýdeckou baziliku, kterou navštívilo 1 890 lidí," 

uvedl Libor Rösner z Ostravsko-opavské diecéze. 

Kolem 35 tisíc zájemců se v kraji vydalo do 145 kostelů a modliteben, kde pro ně byl připraven bohatý kulturní 

program. "V kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě u Karviné se v sakristii promítal známý film Misie a místní duchovní 

správce pohovořil o své svatojakubské pouti na španělské pobřeží do Santiaga de Compostela, což doložil i 

fotografiemi," popsal Rösner. 

Na programu Noci kostelů 2014 se v diecézi podílelo zhruba 1 200 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. 
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