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Po loňské premiéře pořádají v plzeňské
diecézi další zajímavou akci

Dobřany rozšiřují
mateřinky

Dobřany patří s věkovým průmě-
rem 37 let k nejmladším městům
v kraji. A tak není divu, že je tam
velký zájem o předškolní zařízení.
Kapacita dvou mateřinek nestačila,
proto loni město zřídilo v jedné ze
školek další třídu pro dvacet dětí.
Míst je tak 260, což už by prý moh-
lo uspokojit potřeby obyvatel 
města. V Plzeňském kraji je cel-
kem 250 mateřských škol.

Na Rokycansko 
dorazilo jaro

Tradiční akce s názvem „Hledání
jara“ oslovila na Rokycansku do-
spělé i děti. Rokycanští ochránci
přírody společně pátrali po proje-
vech jara a navíc udělali něco pro
přírodu. Pátrali po kvetoucí prvo-
sence, zjiš�ovali, zda již lze pozoro-
vat ještěrku či vyskytuje-li se někde
na malém potůčku mlýnek pohá-
něný vodou. I když bylo poměrně
těžké splnit poslední úkol, tedy na-
jít mlýnek na potoce, nakonec se to
rokycanským ochráncům přírody
podařilo a objevili jej v chatové ob-
lasti Zbirožského potoka. Splně-
ním, respektive nálezem všech tří
projevů jara tak dokázali, že jaro již
na Rokycansko skutečně dorazilo. 

Děti v Mateřské škole Stromořadí

Při hledání jara všem vyhládlo.  
Foto P. Moulis

V noci do kostela? 
Přij�te 28. května!

Po úspěšném průběhu loňské Noci
kostelů, která se konala poprvé na
území České republiky, se i letos mo-
hou návštěvníci těšit na pestrou 
a zajímavou akci. Letos se uskuteční
v pátek 28. května. V Plzni své prosto-
ry otevře patnáct kostelů a modlite-
ben, což je dvakrát víc než loni  (7 kos-
telů). Výjimečné akce připravily:

Katedrála sv. Bartoloměje           
Kostel sv. Martina a Prokopa 

Kostel sv. Jiří
Kostel Panny Marie Růžencové
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel Všech svatých 
Kostel sv. Mikuláše

Meditační zahrada s kaplí 
sv. Maxmiliána Kolbe

Pravoslavný chrám sv. Anny
Sbor Maranatha, 

Evangelická církev metodistická 
Kostel Evangelické církve 

metodistické, Plzeň – Lochotín
Korandův sbor, 

Českobratrská církev evangelická
Sbor Kristova Kříže, CČSH

A na co se můžeme těšit?
Katedrála nabídne různé žánry du-

chovní hudby a několik zajímavých
prohlídek, jako třeba možnost vstoupit
do katedrální sakristie a podívat se na
poklady katedrální klenotnice. Nebude
chybět ani možnost nočního výšlapu
na katedrální věž.

Velice zajímavá bude možnost pro-
hlídky při nočním osvětlení Meditační
zahrady  nebo nahlédnutí do kostelů,
které obvykle nebývají přístupné, jako
je nejstarší plzeňský kostel sv. Jiří,
kostel Všech svatých, kostel sv. Mi-
kuláše nebo Pravoslavný kostel sv.
Anny. Další zajímavostí bude třeba
prohlídka osvětleného hřbitova u kos-
tela Všech svatých.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Františkánské ulici bude určitě 
zajímavá příležitost nahlédnout do
Křížové chodby a do krásné kaple 
sv. Barbory. Jako loni se bude prezen-
tovat kostelní ”móda” a otevře se ča-
jovna v sakristii. Kavárnu v kostele 
zase nabídne Sbor M ranatha. 

V kostelech zazní různé hudební
žánry. Nebude chybět gospel v podání

souboru Touch of Gospel, jazzové
standardy v provedení Tria F.O.K., blu-
es session u sv. Martina a Prokopa.
Představí se třeba komorní soubor 

Kudrnatá Kapusta, kapela Quo Vadis,
skupina Matanoia, taneční skupina 
Paprsek a mnoho dalších. V kostele
sv. Mikuláše zazní východní hudba,
např. bude se zpívat Moleben, což
jsou  litanie k Přesvaté Bohorodičce. 

Inovací letošní Noci kostelů bude
poutnický pas, na kterém návštěvníci
mohou sbírat razítka jednotlivých kos-
telů, které navštíví během akce. Ra-
zítka jsou speciálně vyrobena pro 
tento účel a znázorňují vždy nějakou
architektonickou nebo uměleckou 
zajímavost, která charakterizuje kon-
krétní kostel. Účastníkům Noci kostelů
bude nabídnuta možnost, aby si na 
razítku ztvárněný motiv vyhledali 
uvnitř kostela.  Ti, kteří nasbírají ra-
zítka všech kostelů, obdrží na plzeň-
ském biskupství jako odměnu certifikát

poutníka. Tento certifikát budou moci
získat, i když nestihnou navštívit
všechny kostely během Noci
kostelů. O razítko budou moci požádat

i kdykoli jindy po nedělních boho-
službách v sakristii kostelů, nebo u ka-
zatelů sborů. (jn)

V noci si můžeme prohlédnout i oblí-
benou plzeňskou madonu.

Z loňské Noci kostelů

Bělá nad Radbuzou
Kostel Sedmibolestné Panny Marie 

Rokycany
Kostel Panny Marie Sněžné

Kladruby Kostel sv. Jakuba
Jesenice Kostel sv. Petra a Pavla
Zbiroh Kostel sv. Mikuláše
Hostouň Kostel sv. Jakuba Staršího
Dýšina Kostel Nejsvětější Trojice 

a sv. Šimona a Judy
Čistá u Rakovníka

Kostel sv. Václava

Ostrov nad Ohří
Kostel sv. Michaela Archanděla

Teplá Klášterní kostel 
Zvěstování Páně

Cheb Kostel sv. Mikuláše 
a sv. Alžběty

Kostel sv. Václava
Kostel Zvěstování Panny Marie

Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Kláry

Evangelický kostel
Chotíkov Kostel Povýšení 

sv. Kříže

Další kostely v plzeňské 
diecézi, kde se uskuteční Noc kostelů


