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Letos poprvé se do akce Noc kostelů, při níž se nejrůznější svatostánky po celém Česku otvírají veřejnosti, zapojí i farnost v 
Lesné 

  

Vpátek 28. května se ve večerních hodinách po celé České republice otevřou brány stovek chrámů, kostelů, klášterů a jiných 
modlitebních míst, aby uvítaly návštěvníky z řad nejširší veřejnosti. Akce Noc kostelů, která se k námloni rozšířila z Rakouska, 
sklidila při své české premiéře velký úspěch a letošního ročníku se tak zúčastní podstatně více objektů. Většinu z nich pak čeká i 
bohatý a různorodý doprovodný program. Svou troškou do mlýna přispěje i Duchovní centrum BrnoLesná, které na dostavbu 
svého kostela stále ještě čeká. Jedinou překážkou jsou jí přitom finance, které farnost postupně získává především od drobných 
dárců. První studie dostavby duchovního centra, které v Lesné funguje už pět let a nese jména blahoslavené řeholnice Marie 
Restituty a mnicha Martina Středy, jsou již zpracovány. Jak si farnost přestavbu centra představuje, mohou zájemci vidět i na 
akci Noc kostelů. 

  

Návštěvníci se mohou dále těšit také na filmový dokument o patronovi centra Martinu Středovi nebo shlédnout panelovou 
výstavku s názvem Lidskost kontra popraviště o životě a oběti bl. Heleny Restituty Kafkové. Využítmohoui přítomnosti kněze k 
osobnímu rozhovoru, kdy bude po celou dobu akce přítomen otec Pavel, který zájemcům rád odpoví na případné dotazy, 
náměty a podobně. Celým večerem budou návštěvníky provázet moderátoři a chybět nebude ani drobné občerstvení. Pro věřící i 
ateisty Noc kostelů, která se již tradičně koná v poslední květnový pátek, poskytuje jednak prostor pro nezávazné poznávání 
křesťanství, a také přináší možnost obdivovat krásu sakrální architektury v netradičních podmínkách a často i běžně 
nepřístupných prostorách. Kromě toho podporuje i živou spolupráci mezi křesťanskými církvemi a pomáhá kostely prezentovat 
jako důležité články společenského a kulturního života. 

  

 


