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BRNO Je to jedinkrát v roce, co se kostely mění v budovy, na nichž visí reklamní poutače. Neklamná známka toho, že se blíží 
Noc kostelů. Pro Brno druhá, pro zbytek republiky první. 

Letošní 28. květen tak automaticky zlomí loňský rekord, který vytvořila společně většina brněnských kostelů a modliteben ve 
spojení s několika málo v Třebíči a v Plzni. Tehdy organizátoři zaznamenali 92 tisíc vstupů, přihlášeno bylo pětadvacet 
svatostánků. Obavy pořadatelů z malé návštěvnosti se rozhodně nenaplnily. "Značný zájem měli lidé například o výstupy na 
věže, návštěvu krypt, ale i o koncerty a další doprovodné programy," připomněla mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová. 

Velkoplošné poutače na brněnských kostelích stejně jako vizuální podoba ostatních propagačních materiálů je společná s 
rakouskou Nocí kostelů, kde se organizátoři vloni k celému projektu inspirovali. Součástí vizuálního stylu je verš z biblické knihy 
Izaiáš: "Po celý den a po celou noc, nikdy nebudou mlčet." 

V současnosti je v brněnské diecézi přihlášeno už 83 kostelů a modliteben. Svoje brány otevřou přímo v moravské metropoli 
například katedrála sv. Petra a Pavla, pravoslavný chrám sv. Václava, modlitebna Církve bratrské či Blahoslavův dům. Mimo 
Brno bude otevřen například i kostel sv. Barbory v Dolních Kounicích, poutní kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých 
Mašůvkách na Znojemsku či kostel Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. 

V mnoha svatostáncích bude pro návštěvníky připraven i kulturní program. Noc kostelů totiž není prvotně akcí pro věřící, ale je 
určena co nejširší veřejnosti. "Chtěli bychom, aby se lidé mohli blíže seznámit s chrámy, kostely a modlitebnami, kolem nichž 
chodívají třeba denně jaksi nevědomky," vysvětloval před prvním ročníkem brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Noc kostelů by totiž 
měla být šancí právě pro ty, kteří do nich mají třeba jindy zábrany vstoupit. 

Jako netradiční pozvánku nabízí brněnské biskupství lidem i elektronickou pohlednici, kterou mohou rozeslat z webových stránek 
www.nockostelu.cz. Tam lze také dohledat další podrobnosti i seznam přihlášených chrámů. 

V celé České republice se do akce přihlásilo okolo 350 kostelů a modliteben. 

  

Foto popis| Na Noc kostelů už láká obří prapor na věži Petrova 

Foto autor| Foto ČTK - Igor Šefr 

  

Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání 

  

Regionální mutace| Lidové noviny - Brno 

  

 


