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Zlínský kraj - Strávit noc v kostele může být pro některé noční můrou, pro otrlejší zase splněným 
snem. Temné a zároveň monumentální prostředí se však může stát i prostorem plným hudby, 
příjemného povídání a prohlídek tajných míst. 

 Právě tak to bude 28. května v čase od osmnácti hodin do půlnoci v některých kostelech ve Zlínském 
kraji.Vtento den se zde totiž uskuteční projekt Noc kostelů, který úspěšně běží v zahraničních 
metropolích, jako je Vídeň, Kolín nad Rýnem, Hamburg, Linec či Salzburg. Cílem je otevřít sakrální 
prostory a návštěvníkům v nich nabídnout duchovní a kulturně-naučný program. 

 Brány se veřejnosti otevřou například ve štípském kostele Narození Panny Marie. Pro návštěvníky je 
tu nachystaný například smyčcový koncert, divadelní představení Dobro a Zlo nebo unikátní módní 
přehlídka. 

 "Chlapci kolem deseti let budou předvádět historické ornáty staré třeba tři sta let. Dívky zase oblečení 
Panny Marie," přiblížila pracovnice Centra pro rodinu děkanátu Vizovice Michaela Blahová. Doplnila 
také, že součástí je prohlídka sakristie, varhan nebo krypty. "Byla zde pochována hraběcí rodina 
Seilernů, dokud se jejich ostatky nepřevezly na štípský hřbitov. Bude to napínavé a tajemné," 
podotkla. Přiblížila rovněž, že zrekonstruované varhany jsou staré již dvě stě dvacet let. 

 Noční prohlídky odhalí tajemná zákoutí kostelů Prohlídku tajných koutů kostela povolí zájemcům i v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži nebo ve stejnojmenném kostele v Uherském Brodě. 
Kromě výstupu na věž a sólového zpěvu s doprovodem varhan se o půl desáté večer rozezní 
kroměřížským kostelem i bubny. 

 "Já si myslím, že to je krásná a přínosná věc. Některé kostely bývají většinou uzavřené. Takto se lidé 
mohou dostat do míst, kam by se normálně nedostali, a zjistit věci, které by nezjistili," poznamenal 
farář kroměřížského kostelaMarekAdamczuk. Faráři chystají program S ideou podpořit projekt Noc 
kostelů souhlasí i farář a děkan kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně Jiří Rek. "Momentálně 
sestavujeme program. Uvidíme, jak se celá situace vyvine," sdělil Rek. Doplnil, že se projektu letos 
zúčastňují poprvé, stejně tak jako v kostele Narození Panny Marie ve Zlíně-Štípě. Myšlenka umožnit 
veřejnosti prohlédnout si po setmění i místa obvykle nepřístupná přijde zajímavá rovněž krajskému 
hejtmanu Stanislavu Mišákovi. "Věřím, že i ve Zlínském kraji využije této příležitosti řada lidí - třeba i 
ti, kteří do kostelů běžně nechodí. Přeji všem, aby v navštívených chrámech prožili krásné, obohacující 
a nevšední chvíle," řekl hejtman Mišák 
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