AKCE MĚSÍCE

29/05 / 18:00–0:30
Noc kostelů
Místa rozjímání a duchovního života. Stavby, jejichž věže sloužily
dávným pocestným i formanům jako majáky v krajině, ale i cenné
historické památky, o nichž toho většinou moc nevíme. Proto se Katedrála sv. Bartoloměje a šest dalších plzeňských kostelů připojily
k akci s názvem Noc kostelů a zvou věřící i nevěřící k návštěvě. Stejná akce se s velkým ohlasem konala poprvé v roce 2005 ve Vídni
a letos se uskuteční v Brně a u nás v Plzni.
Vše zahájí v 18 hodin mše v katedrále, kterou bude celebrovat biskup
František Radovský, který také převzal záštitu nad touto akcí. O hodinu
později se nad městem rozezní hlas zvonů kostelních věží a odstartuje
program v jednotlivých kostelech.
Návštěvníci si budou moci zvolit z bohaté nabídky to, co je zaujme
nejvíce. Například ve stejnou dobu, kdy na kůru kostela ve Františkánské ulici bude organolog Jiří Reindl ukazovat jak fungují varhany, se v
katedrále uskuteční koncert MgA. Miroslava Pšeničky. Dva a půl tisíce
píšťal zaplní svým zvukem katedráluklenbu kostela a k posluchačům
se snesou skladby J. Brahmse, L. Boëllmanna a M. Pšeničky.

Akce Noc kostelů proběhne
v těchto kostelech
1) katedrála sv. Bartoloměje,
nám. Republiky
2) kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Františkánská ulice
3) kostel sv. Jana Nepomuckého,
Chodské náměstí
4) kostel Panny Marie Růžencové,
Jiráskovo náměstí
5) kostel sv. Martina a Prokopa,
Revoluční ul.
6) kostel sv. Jiří v Plzni Doubravce
7) k ostel Evangelické církve
metodistické, Husova 14
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V tuto noc kostely poodhalí svá tajemství a zvědavci budou moci nahlédnout i „za oponu“ běžně nepřístupných prostor. Unikátní možností
bude návštěva nejstarší části bývalého kláštera františkánů s křížovou
chodbou a jejím klenotem – kaplí sv. Barbory s gotickými freskami.

„Čajovna v sakristii, jazzové trio, či noční pohled
z katedrály – to vše nabízí Noc kostelů“.
Zasvěceným průvodcem v katedrále bude během večera architekt Jan
Soukup, který návštěvníky seznámí s konstrukcí Šternberské kaple, ukáže jim její slavný Český oltář. Páter Emil Soukup zase dovede zájemce do
presbytáře přímo před hlavní oltář, v jehož centru je slavná Plzeňská madona. Návštěvníci budou mít i exkluzivní možnost vstoupit do katedrální
sakristie, kde budou k vidění opravdové poklady – liturgické předměty
a roucha z dávných dob.
Až do půlnoci budou kostely znít také hudbou. Kromě varhan můžete
poslechnout kytaru, fagot, flétny, a třeba i renesanční virginal. Martin
Pachner nabídne scénu utrpení a ukřižování Ježíše Krista tak, jak to možná viděl on sám, a to v rockovém podání. Jazzové trio F. O. K. rozezní katedrálu jazzovými standardy a v kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích
vystoupí Touch of Gospel a kapela Quo vadis. Noc kostelů ale chystá i zážitky, jaké byste tu možná nečekali: sakristie františkánského kostela se
promění v čajovnu, kde bude obsluhovat kněz nebo řeholní sestry. Levá
loď kostela zase nabídne přehlídku kostelní módy, tedy oděvy, které používají a používali kněží při bohoslužbách. Vyvrcholením Noci kostelů
bude noční pohled na město z věže katedrály a půlnoční bohoslužba.
Podrobnosti o programu celé Noci kostelů na www.nockostelu.cz.
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