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Jindřichohradecko - Páteční večer bude tentokrát, a to letos poprvé, patřit církevním stavbám. Do světové Noci kostelů se zapojí 
také některé farnosti na Jindřichohradecku. "V roce 2005 vznikla Dlouhá noc kostelů spontánně v jednom vídeňském kostele, o 
nějž projevili návštěvníci nevšední zájem a který zůstal shodou okolností otevřený do dlouhých nočních hodin. Od té doby se 
projekt rozšířil do celého Rakouska a loni překročil jeho hranice," vysvětlila Kateřina Orlová, která organizuje noc v kostelích v 
Lomnici nad Lužnicí. Přijít do kostela mohou v pátek i ti, kteří prostory určené věřícím příliš nevyhledávají. Cílem je podle 
Kateřiny Orlové nezávazné setkání s vírou, ale zejména objevování historických, uměleckých a architektonických krás. 

Někteří organizátoři pro návštěvníky připravili kromě prohlídky také kulturní program. "U nás otevřeme oba kostely, kostel 
svatého Václava od 20 do 22 hodin a v kostele svatého Jana Křtitele bude pro návštěvníky program v době od 20 do 24 hodin, 
který připravilo farní společenství ve spolupráci s třeboňským archivem," upřesnila Kateřina Orlová. 

Podle jejích slov zazní zvony, varhany, písničky, povídání o místních kostelech, jejich patronech a okolních kapličkách, ale i 
příběhy z Bible či poezie. 

Noc v kostele mohou strávit i lidé v Chlumu u Třeboně, který byl v minulosti známým poutním místem. "Také jsme se rozhodli 
zpřístupnit veřejnosti kulturní, duchovní i architektonické památky prostřednictvím komentované prohlídky, ale připravili jsme i 
hudebně - literární pásmo a výstavu fotografií, která připomene, jak to tady dříve vypadalo," vysvětlila organizátorka Jitka 
Válková z Chlumu u Třeboně. 

Bohatý program kombinovaný hudbou, četbou a historií čeká na lidi také od 19 do 23 hodin v kostele svatého Mikuláše v 
Suchdole nad Lužnicí. 

"Lidé si také budou moci napsat nějakou prosbu, kterou odevzdají do nádoby a věřící se pak za ně budou modlit," doplnila 
místní pastorační asistentka Iva Hojková. 

 


