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Brno - Noc kostelů, jejíž první ročník loni přilákal do pětadvaceti kostelů v brněnské diecézi desítky tisíc návštěvníků, inspirovala 
i ostatní diecéze. Letos se proto akce bude konat v celé České republice a lidem se příští pátek v šest hodin večer otevře 
bezmála čtyři sta kostelů a modliteben sedmi různých církví. 

Brněnská diecéze plánuje při příležitosti druhého ročníku akce zpřístupnit třiaosmdesát kostelů. "Je to pro nás příležitostí ukázat 
i nevěřícím lidem místa, kam se neodváží podívat třeba proto, že se neumí modlit," uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

Kromě běžně přístupných míst uvidí zájemci i prostory obvykle uzavřené. "Otevřeme i krypty, půdy a sakristie jednotlivých 
kostelů," zve biskup. 

Otevřený bude například kůr kostela Zvěstování Páně v Břežanech u Znojma či věž a zvonice v kostele svatého Jiljí v Kobeřicích 
u Brna na Vyškovsku. 

Lákadlem budou i doprovodné programy, které připravily jednotlivé farnosti a na jejichž organizaci se podílí stovky 
dobrovolníků. V brněnské katedrále na Petrově budou třeba debatovat o umění a víře s finalistkou soutěže Česko hledá 
superstar Monikou Bagárovou, režisérem Jiřím Strachem a sochařem Otmarem Olivou. "V kostele svatého Augustina v brněnské 
Masarykově čtvrti zase chystáme přednášku známého německého spisovatele Anselma Grüna," uvedla mluvčí brněnského 
biskupství Martina Jandlová. 

Podrobný program akce, která je v Brně součástí festivalu Brno - město uprostřed Evropy, najdou lidé na internetových 
stránkách www.nockostelu.c 

 Viz téma na str. 2 
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kdo se zapojí Noc kostelů v brněnské diecézi: Adamov, Blansko, Brno, Břežany u Znojma, Dolní Bojanovice, Dolní Kounice, 
Dyjákovice, Hluboké Mašůvky, Hodonín, Hrádek u Znojma, Hustopeče u Brna, Jaroslavice, Jihlava, Klobouky u Brna, Kobeřice u 
Brna, Křtiny, Kuřim, Lelekovice, Milonice, Náměšť nad Oslavou, Osová Bítýška, Popice u Znojma, Pozořice, Prosiměřice, 
Rousínov, Sloup, Šaratice, Šitbořice, Šebrov-Kateřina, Šumná, Třebíč, Vranov, Vranov u Brna, Velké Pavlovice, Vémyslice, Zaječí, 
Znojmo 

Vyšlo také v: Brněnský deník, Břeclavský deník, Hodonínský deník, Vyškovský deník, Znojemský deník 

  

 


