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Mladá Boleslav - Houfy lidí před kostely, další stovky uvnitř. Kdo v pátek v podvečer vyrazil směrem na Staré Město v Mladé 
Boleslavi, nemohl si nevšimnut velkých zástupů lidí, mířících do osvětlených kostelů. Noc kostelů, konající se v Boleslavi poprvé, 
si na nezájem stěžovat nemohla. 

Kostely zůstaly otevřené až do půlnoci. Lidé si v nich prohlédli nejen jejich uměleckou krásu, ale dozvědět se více o životě 
dnešních křesťanů. Noc kostelů začala ekumenickou bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V Mladé Boleslavi se 
kostelní akce pořádala pod záštitou primátora Raduana Nwelati. 
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Církve v České republice vyhlásily dnešní noc jako "Noc kostelů". Nabízí občanům volný přístup do kostelů a kaplí, na kostelní 
věže, do klášterů, atd. Slibují návštěvníkům odborný doprovod, průvodce, ale i aktivizační materiály k povzbuzení zájmu o další 
návštěvy, občerstvení. Všechno bychom mohli uznat jako pozitivní nabídku naší silně ateisticky poznamenané veřejnosti, 
směřující k seznámení s duchovním světem věřících lidí, ale i jako nabídku k poznávání naší minulosti. Záštitu akce převzaly 
osobnosti z politického života, od hejtmanů a primátorů, napříč politickým spektrem. ( Kromě církevních šéfů, jakými jsou 
primas český Dominik Duka, arcibiskup olomoucký Jan Graubner, kardinál Miloslav Vlk, aj., i šéfové měst Pavel Bém, Jaroslav 
Kubera, aj.. hejtmani David Rath, Michal Hašek, Jaroslav Palas, Martin Tesařík aj.) ZDE 

Překvapuje velký počet politiků z levicově orientované ČSSD, jejíž lídr v posledním programu Václava Moravce zřetelně vystoupil 
proti církevním restitucím. Ostatně, vztah k církvím a smlouvě s Vatikánem určitě bude povolebním hitem české politiky, když do 
ČR má poprvé přijet i bavorský premiér Horst Seehofer ZDE 

Zcela mimořádnou událostí bylo ukončení sporu římsko-katolické církve s českou administrativou o vlastnictví chrámu sv. Víta 
podpisem dohody o spolupráci při správě národní památky. 

Výše zmíněné akce by zajisté neměly mimořádnou publicitu, pokud by se neodehrály v předvečer (ba co víc, přímo uprostřed 
voleb) významné chvíle v životě obyvatel této země. Půlroční kvapík k řádným volbám zpestřený řadou mimořádných událostí 
tak okořeňují české církve svojí iniciativou, o jejímž načasování si nemůžeme dělat iluze. Jistě bychom mohli vážené církevní 
funkcionáře upozornit, že hektické politické napětí není tím okamžikem, aby církve vstoupily do dění v této zemi tak rozsáhle 
zamýšlenou aktivitou. Třeba i proto, že jedna z politických stran je takto preferována, třebaže se podle zákona volební kampaň 
končí v předvečer voleb. 
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Hustopeče - Kostely v pátek večer otevřely své dveře. I na Břeclavsku. Proč? Aby v jeden večer uvítaly davy lidí, které si 
mnohdy během celého roku na jejich návštěvu nenajdou čas. Hustopečský kostel svatého Václava a svaté Anežky České nebyl 
výjimkou. "Letos jsme se do projektu Noc kostelů zapojili vůbec poprvé. Myslím si, že k nám od šesti hodin odpoledne do 
nějakých deseti hodin večer zavítala taková pětistovka návštěvníků," pochlubil se hustopečský děkan Pavel Kafka. 

Jak dodal, poměrně vysoký zájem lidí o akci, ve které hodlají pokračovat i v příštím roce, jej nepřekvapil. "Každý člověk je jako 
plamínek svíčky, jednoduše chce za každou cenu nahoru. Proto se také bude o boha, ať už ho nazývá jakkoli, nějakým 
způsobem zajímat," zamyslel se Kafka. Lidé si mohli v kostele prohlédnout to, k čemu se většinou jen tak nedostanou. 
"Uspořádali jsme výstavu biblí v pětadvaceti světových jazycích. K vidění jsou překlady jak v gruzínštině, sanskrtu, tak i v 
hebrejštině. Máme tady i kopii bible Veleslavínské," překvapil farář. Návštěvníci si dokonce mohli zasoutěžit v tom, zda podle 
písma umějí odhadnout, jakým jazykem je bible napsaná. 

"Děti si mohly vyzkoušet zapeklité otevírání truhlice z roku 1780. Tatínkové si pak přišli na své především tehdy, když se jim do 
rukou dostal přístroj na noční vidění - takzvaný noktovizor, který jsme nechali mezi zájemci kolovat," usmíval se Kafka. 

Zapálené svíčky, které stylově ukazovaly na směr prohlídky, zavedly nohy zvědavců do spodního ze dvou pater kostela. Tam 
mohli návštěvníci ochutnat mešní vína a drobné občerstvení, které připravili v tamní farní kuchyni. 

V jedné z bočních místností byl připravený videodokument mapující současnost i minulost hustopečského kostela. Tu si ostatně 
lidé mohli připomenout také po sestoupení do kostelní krypty, díky kterému se jim otevřel pohled do cihlami osazeného sklepení 
s množstvím latinsky popsaných náhrobků. 

Fotogalerie na www.breclavskydenik.cz 

 (IVA VALENTOVÁ) 
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Frýdek-Místek - Pro širokou veřejnost se v pátek 28. května otevřel frýdecký zámek. Městská knihovna se tak společně s 
Muzeem Beskyd Frýdek- Místek zapojila do Festivalu muzejních nocí. 

O prohlídku zámku s průvodkyní byl mimořádný zájem, o čemž už po devatenácté hodině svědčila hodně dlouhá fronta, která 
od hlavních dveří zámku dosahovala téměř až po bránu. "Nebojte se, na všechny se dostane. Všichni najednou jít ale nemůžete. 

Končíme ale až hodinu před půlnocí," hlásil nedočkavým lidem strážce. Prohlídka trvala přibližně třicet minut. Během ní se 
důchodci, rodiče a děti dověděli nejen zajímavé informace z historie zámku, ale také prošli zámecké pokoje a podívali se z 
vyhlídky na celé město. Akce se všem moc líbila. "Nejvíce jsem byla unesená z dívčího pokoje, kde to vypadalo jako v nějaké 
pohádce. 

Jsem strašně ráda, že jsme si prohlídku s mamkou nenechaly ujít," usmívala se osmiletá Adélka Rechtenbergová z Frýdku-
Místku. Její kamarádka se rozpovídala ve stejném duchu. "Bylo to moc hezké. Už chyběla jen nějaká bílá paní. Nechtěla bych 
tady chybět ani příště," rozzářily se oči desetileté Aničce Chlopčíkové z Frýdku-Místku. 

Ve stejný den se až do jednadvacáté hodiny otevřely i knihovny na Jiráskově a Hlavní ulici. Návštěvníci měli internet zdarma. V 
knihovně na ulici Jiráskově proběhla výstavka knih s muzejní a kostelní tematikou s názvem "Den muzeí a kostelů." V druhé 
knihovně u bývalého autobusového stanoviště se pouštěly staré vinylové desky. V rámci celorepublikové akce Noc kostelů byly v 
pátek otevřeny tyto svatostánky: kostel sv. Jiří v Dobré, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku, Evangelický kostel ve 



Frýdku-Místku, kostel sv. Jakuba v Místku, kostel sv. Jana a Pavla v Místku, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku, kostel Všech 
svatých v Místku. Hlavním smyslem této akce bylo nenucenou formou přiblížit křesťanství, církev a víru. 

 (MARTIN ŠRUBAŘ) 

Foto - FRÝDECKÝ ZÁMEK byl v obležení dospělých a dětí. Průvodkyně (na snímku vlevo) je při výkladu dokázala vtáhnout do 
děje, takže nikdo ani nedutal. 

Foto - Deník/Martin Šrubař 

Vyšlo také v: Novojičínský deník 
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Foto - NOC V KOSTELE. Kostel sv. Archanděla Gabriela ve Smržovce přivítal v pátek návštěvníky u příležitosti Noci kostelů. Lidé 
si mohli ve večerních hodinách užít bohatý program včetně meditace, varhanní hudby, bohoslužby, křesťanských písní i čtení 
vybraných pasáží z Bible. Návštěvníci také vyslechli několik slov k historii kostela a k jeho významu jako místa bohoslužby i 
součásti města. V průběhu noci byla také vystavena k nahlédnutí různá vydání Bible, staré ilustrace nebo mapa Svaté země. 
Členky o. s. Michael přítomné pohostily drobnými sladkostmi a čajem. Každý z návštěvníků si pak odnesl malou upomínku. 

Foto - Deník/Petr Šimr 
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Foto - PROHLÍDKA. V noci z pátku na sobotu měli lidé možnost u příležitosti Noci kostelů navštívit také kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Chlumu u Třeboně. Součástí byla komentovaná prohlídka pod vedením Jitky Válkové (na snímku vlevo). Kostel 
byl vystavěn v 18. století majitelem chlumeckého panství hrabětem Janem Františkem z Fünfkirchenu. Vystavěl ho z vděčnosti 
Panně Marii za záchranu života. K areálu kostela patří také křížová cesta a řada soch světců v jeho okolí. Uvnitř se nachází 
krásná barokní výzdoba a několik zajímavých fresek. V kostele sedával též na arcivévodské oratoři následník rakousko - 
uherského trůnu František Ferdinand D'Este. 

Foto - Deník/ Renata Pávková 
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Netradiční akce zvala do církevních chrámů nejen v Českých Budějovicích na koncerty i prohlídky historických objektů 

 ČESKÉ BUDĚJOVICE Do klášterního kostela na Piaristickém náměstí proudí skupinky lidí. Hodiny přitom ukazují půl dvanácté 
večer. Lidé mizí v osvětleném vstupním portálu do kostela Obětování Panny Marie. Míří na závěrečnou akci Noci kostelů v 
krajském městě. 

U vchodu každý dostane zapálenou svíčku a pokračuje do křížové chodby směrem ke vstupu do svatyně. Lidé se zastavují u 
každého okna a vybraní jedinci čtou přímluvy za město České Budějovice. Atmosféra je tajemná. Zástup projde celou chodbou 
okolo dvorany až k východu. Když vyjde ven na ulici, kostelní věž právě odbíjí půlnoc. 

"Je moc hezké vidět v kostele mladé lidi," říká pater amístní kaplan Josef Prokeš. "Ne že by jinak nechodili, ale dnes je jich tu 
rozhodně více než obvykle." 

Právě na mladé lidi byla páteční Noc kostelů zaměřená. Projekt byl poprvé představen před pěti lety ve Vídni, odkud se rozšířil 
postupně do celé střední Evropy. Do Česka se dostal už loni, ale konal se jen na několika místech. Letos ho přejaly téměř 
všechny diecéze včetně českobudějovické. 

Celá akce v Českých Budějovicích začala v sedm hodin večer. Noc zahájil proslovem Štěpán Hadač, pastorační asistent při 
Děkanství sv. Mikuláše. Následovaly koncerty staré hudby, vystoupili například budějovičtí Dyškanti nebo Žestě 200. V programu 
nechyběla ani noční hodinová prohlídka Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. 

"Do kostela nechodím, ale dnes jsem přišel především na koncerty," tvrdí dvacetiletý student Jan Hanzalík. Dodává, že byl 
zvědavý i na půlnoční atmosféru kostela. 

Hojné účasti mladých lidí nahrával fakt, že noční akce jsou u nich populární. Vždyť i při půlnoční mši svatých o Vánocích chrámy 
doslova praskají ve švech. "Pořád lepší, když sem přijdou aspoň v noci, než kdyby nepřišli vůbec,"myslí si Prokeš. 

Ovšem v pátek večer v kostelech nebyla jen mladá generace. "Je to nevšední akce, líbí se mi to," říká seniorka Petra Mělnická. 
"Do kostela chodím každou neděli, někdy i v týdnu," dodává. Podle ní je Noc kostelů od církve dobrý tah, ale nemyslí si, že ti, 
kteří tu byli, začnou kostely navštěvovat pravidelněji. 

 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy 
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Možnost nahlédnout do zákulisí církví využilo v Plzeňské diecézi na 16 tisíc lidí. Lákaly je například koncerty nebo komentované 
prohlídky 

 PLZEŇ Jindy zapovězená místa, zákulisí církve, pozoruhodnosti spojené s duchovním životem i otevřená klenotnice. Ale také 
výjimečná atmosféra s chrámovou hudbou nebo gospely přivedly v noci z pátku na sobotu tisíce lidí do kostelů Plzeňské 
diecéze. 

Akce s názvem Noc kostelů se konala podruhé a zřejmě patří k nejúspěšnějším podnikům, kterými se církev přibližuje veřejnosti. 



Ve Zbiroze na Rokycansku se návštěvníci dostali například do jindy nepřístupné věže kostela svatého Mikuláše. "Pokaždé když 
jdu kolem, tak se dívám na věžní hodiny. Do věže jsem se ale podívala dnes poprvé, a to jezdím na Zbirožsko už přes dvacet 
let," řekla Hana Ondříčková z Prahy. "Při svíčkách vnímá duchovní atmosféru i nevěřící," dodala vitální důchodkyně. 

Už loni prošlo kostely v Plzeňské diecézi více než deset tisíc lidí. Letos se do akce zapojilo kostelů víc a návštěvníků přišlo na 16 
tisíc. 

Akce se odehrávala nejen v katolických kostelech ale také v modlitebnách a sborech několika křesťanských církví. "Celkově se v 
Plzni do akce zapojilo patnáct a v Plzeňské diecézi čtyřicet kostelů a modliteben," uvedla Alena Ouředníková z Plzeňského 
biskupství. 

Účastníci akce si mohli vybírat z více než 270 různorodých programů. "Poprvé se během Noci kostelů otevřel prostor Památníku 
obětem zla - Meditační zahrady s kaplí svatého Maxmiliána Kolbeho, kde v nočním osvětlení zazněly jazzové skladby. Během 
akce se kostely prolínaly různé žánry a nejen duchovní hudby. Například v kostele svatého Martina a Prokopa v Plzni -Lobzích, 
kde vystoupení hudebníků dovršilo blues session," uvedl jeden z organizátorů Noci kostelů Krzysztof Dedek. 

Myšlenka pořádat akci, při které se pro veřejnost otevírají duchovní prostory, vznikla na jaře 2004 ve Vídni. Tehdy jeden ze 
spolupracovníků farnosti než večer zavřel kostel, pustil meditativní hudbu, zapálil svíčky a nechal otevřeno. To přilákalo 
návštěvníky, pro které uspořádal komentovanou prohlídku. 

Foto popis| Noc kostelů podruhé Druhý ročník akce přilákal do svatostánků na šestnáct tisíc lidí. 

Foto autor| Foto - Jaromír Pech 

 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
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Ostrava - Před kostelem svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu se tvořily fronty. Lidé měli jedinečnou možnost podívat se tam, kam 
veřejnost dosud nemohla - do kostelní věže. Ta není součástí kostela, jak bývá zvykem, ale stojí v jeho těsné blízkosti. 
"Nečekala jsem, že tady bude tolik lidí. Zajdu si napřed na prohlídku kostela a pak se vrátím. Výstup na věž si přece nemohu 
nechat ujít," tvrdila šestasedmdesátiletá Jarmila Hutková. Zájemci museli překonat sto čtyři schodů a třímetrový žebřík, aby se 
dostali až na samotný vrchol třicetimetrové věže, která ukrývá tři zvony. Právě na ty si mohli lidé také zazvonit. 

Zatímco někteří byli výstupem na věž nadšeni, jiným se nahoru ani přes veškerou snahu vyšplhat nepodařilo. 

"Mám strach z výšek, ale moc jsem se chtěla nahoru podívat. 

Skrze schody šlo vidět dolů, a to bylo na mě moc. Škoda, třeba to zkusím zase příští rok," usmívala se Martina Radová z 
Ostravy, která na akci vyrazila s celou rodinou. Chuť vyšplhat se na vrchol měli i ti nejmenší. "Moc se mi to líbilo. Šla bych 
nahoru ještě jednou. 

Nechám si to ale až na noc, jako stezku odvahy," pochvalovala si osmiletá Maruška Magincová. 

V kostele Panny Marie, Královny posvátného růžence v Ostravě-Hrabůvce zase připravili módní přehlídku liturgických oděvů. 
Místo modelek se ale na molo vydal místní varhaník, kněz a ministranti. Podle ohlasů diváků jim to šlo skvěle. "Je to super 
nápad. Líbilo se mi to, a pro děti to bylo navíc poučné," svěřila se se svými dojmy Lenka Laščáková. "Je to zajímavá akce. Snad 
není naposled," doplnil ji manžel. 



Do Noci kostelů se zapojilo na čtyřicet kostelů a modliteben ostravsko-opavské diecéze s cílem ukázat veřejnosti, že kostel není 
jen místo určené věřícím. Poprvé se Noc kostelů konala před pěti lety ve Vídni a postupně se rozšířila do celého Rakouska. Loni 
se konala také v Plzni a v Brně, a letos se připojila také Ostrava 

 (TEREZA KRUMPHOLZOVÁ) 

 Foto - DO NOCI zůstalo včera otevřeno na čtyřicet kostelů a modliteben ostravsko-opavské diecéze. V rámci Noci kostelů byl 
pro návštěvníky připraven netradiční program. 

Snímky: Deník/Pavel Sonnek 

  
 
Noc kostelů poodhalila taje 
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Jak vypadají varhany zblízka? Kolik má kostel zvonů? Jak zdobné jsou ornáty a 
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Odry - Kostel svatého Bartoloměje v Odrách se jako jediný z celého Novojičínska zapojil do celorepublikového projektu Noc 
kostelů. Během jediného večera se mohli jeho návštěvníci seznámit s místy, kam se normálně nedostanou. 

Na objevování kostela zvaly zapálené louče před vchodem i trubači na kostelní věži. 

Páteční večer 28. května byl vskutku slibný. Úderem osmé hodiny se otevřely dveře kostela, za nimiž čekal zdejší farář Vladimír 
Schmidt, aby uvítal dnešní výjimečné hosty. "Byl jsem na setkání s otcem biskupem a on semě ptal, jestli se zapojíme, a já jsem 
řekl, že ne, protože jedeme v sobotu ráno s dětmi na misijní den dětí. Ale vrtalo mi to hlavou, a to tak dlouho, až jsem se 
rozhodl, že se zapojíme. Když jsem se o tento záměr podělil s místními farníky, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu, byli rádi a 
šli jsme do toho," vysvětlil s mírným úsměvem Schmidt. 

Po uvítání mohli zájemci navštívit několik stanovišť s odborným výkladem. Na prvním mohli zhlédnout výstavu ornátů, ale i 
dalších věcí, jako nádoby, knihy, které se používají ke mši, kadidlo, hostie či víno. Jak informoval průvodce Marek Skalka, 
ministrant, není to jen tak ledajaké víno. "Ten, kdo to víno produkuje, musí mít církevní povolení, s tím, že je kontrolováno při 
sběru a lisování. Nesmí se tam přidávat cukr ani jiné chemické látky, vše je přírodní," sdělil přítomným Skalka. 

Zájemci nahlédli i do zákulisí varhanní hudby, která zní z kůru naproti oltáři. Zdejší varhaník lidem poodhalil tajemství hraní na 
varhany, jejich možnosti i zvuky, jak je těžké je naladit a zároveň jednoduché rozladit, jak vypadají zevnitř a jak je ovládat. Na 
jakýkoli dotaz odpověděl, a pokud mohl, ukázal. Další štace byla u kostelního zvonu. 

"Je to jeden z nejstarších zvonů na Moravě. Je tak starý, že ani nemá jméno," dodal farář Schmidt s tím, že zvon pochází z roku 
1374. Pokud měli návštěvníci ještě dostatek sil i zvědavosti, mohli se pustit po příkrých dřevěných schodech ještě výše a 
vyhlédnout uzounkým okénkem na věži. 

"Je to tady poprvé a moc se mi to líbí, akorát i tady nahoře mohl být někdo, kdo by nám k tomu řekl více. U těch varhan je to 
bez chyby, i u ornátů, jen tady nikdo není. Člověk je zvědavý a rád by to slyšel," zasmála se paní Boháčová, nahlížejíc do 
otevřených dveří na půdu. Pro odpovědi si proto chtěla zajít alespoň k faráři. 

Podle Vladimíra Schmidta je Noc kostelů zejména příležitostí, aby do kostela zavítali ti, kteří zatím nevědí,proč by sem měli 
chodit. "Aby měli možnost odbourat jakési předsudky, prohlédnout si ten kostel a udělat první dobrou zkušenost, že to není 
nijak strašidelné nebo duchařské místo, ale mohou se tady cítit dobře," rozvedl. 

A jestli bude oderský kostel v tomto projektu pokračovat i v příštím roce? "Spíše se mi zdálo jako dobrý nápad nedělat to každý 
rok, ale ob rok, aby byla možnost podívat se do kostelů i jinde a třeba se nechat inspirovat," uzavřel Schmidt. 

  



(VĚRA RŮČKOVÁ) 

 Foto - NÁVŠTĚVNÍCINoci kostelů měli možnost nahlédnout i do tajů hraní na varhany. 

Foto -Deník/Věra Růčková 

  
Noc kostelů lidem učarovala 
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Jižní Čechy - Páteční večer chodili lidé houfně do kostela, a to i ti, kteří se mu jinak vyhýbají. Nebylo to ani tak kvůli modlitbě za 
klidný průběh voleb a za vítězství rozumné strany, ale kvůli akci Noc kostelů, která se na jihu Čech konala poprvé. 

Akci pořádají biskupství s cílem přiblížit lidem křesťanství, církev i víru, vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů 
a umožnit neobvyklá setkání. 

Mezi stovky církevních objektů v České republice i v Rakousku, které byly v pátek až do noci otevřeny pro zvědavce, patřily i dva 
kostely v Českých Budějovicích - klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí a kostel Panny Marie 
Růžencovév Žižkově ulici. 

 Pro klid a energii 

 Program kostela na Piaristickém náměstí nabízel od 19 hodin až do půlnoci koncerty, biblické čtení, noční prohlídku, povídání o 
křesťanství nebo závěrečnou slavnost světla s modlitbou studentů. "Když se vracím z práce, je kostel zavřený, a na bohoslužby 
sem nechodím," svěřuje se po deváté večer před kostelem Vlasta Kovačová. "Těším se, že mohu být při návštěvě chvíli v tichu a 
klidu. Tenhle kostel přináší spoustu pomáhající energie. Jsem ráda, že se díky dnešní akci podívám i do míst, kam bych se jinak 
nedostala," dodává mladážena. 

Podobné pocity měli i David Nachlinger s Kateřinou Kočovou, kteří odcházeli spokojení po vystoupení katedrálního sboru. 
"Kostely jsou monumentální svou historií a atmosférou a jsou přitažlivé i pro nevěřící," říká jednadvacetiletý student filozofické 
fakulty David Nachlinger. 

"Když jsme měli možnost příležitosti využít, tak jsme ji rádi využili," doplňuje ho Kateřina Kočová. 

"Těším se na prohlídku kostela," přiznal krátce před desátou večer chvátající Jan Marek, který musel napřed domůzavést syna. 

 Chvály i polévka 

 Kostel Panny Marie Růžencové v Žižkově ulici, patřící kongregaci petrinů, byl v obklíčení dvou volebních místností, ale kdo přišel 
ke vchodu, kde nevisela státní vlajka, určitě zvolil dobře. 

Program začal v šest večer a byl ušit na míru i pro děti, které čekala komentovaná prohlídka. Na programu byla i přednáška o 
zvláštnosti východní liturgie. "Překvapilo nás, kolik lidí přišlo," přiznává Jana Zassiedko, která se s manželem knězem Ruslanem 
Zassiedko podílela i na dalším programu - řeckokatolických večerních chválách ve staroslověnštině. "Ani jsme takovou účast 
nečekali, protože to bylo poprvé," pochvaluje si petrin Dominik Otakar Pexa. "Měli jsme radost.Akuřecí polévka, kterou jsme 
podávali na závěr v jedenáct večer, byla vynikající," usmíváse řeholník. 

 (RADEK GÁLIS) 

 --- 

  



Kromě dvou českobudějovických kostelů mohli lidé navštívit i kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů, zdejší program byl 
součástí oslav 300 let od posvěcení tohoto poutního kostela. V Táboře byl otevřen děkanský kostel na Žižkově náměstí, který 
nachystal ekumenický program. Asi největší koncentrace otevřených kostelů byla na Jindřichohradecku - celkem sedm kostelů. 
V Deštné, v Chlumu u Třeboně a ve Stráži nad Nežárkou nechali návštěvníky nahlédnout pod pokličku a představili význam 
liturgických oděvů a nádobí. Kromě římskokatolických kostelů byl otevřen Husův sbor Církve československé husitské v Písku. 
Tamní program byl vyjádřením solidarity a modlitbou za postižené povodněmi na severní Moravě. (Zdroj - www.nockostelu.cz) 

 Foto - ATMOSFÉRA. Noční nálada přilákala mnohé návštěvníky i do klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém 
náměstí v Českých Budějovicích. 

Foto - Deník/Radek Gális 

Foto - ZPĚVY VEČERNÍ. Návštěvníky kostela Panny Marie Růžencové čekaly od 22 hodin řeckokatolické večerní chvály. 

Foto - Deník/Radek Gális 

 Vyšlo také v: Českobudějovický deník, Českokrumlovský deník, Jindřichohradecký deník, Písecký deník, Strakonický deník, 
Táborský deník 
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Olomoucký kraj - Hudba, poezie a světla rozzářily o páteční noci setmělé kostely, kaple a modlitebny v kraji. 

V Olomoucké arcidiecézi, pod kterou spadá Olomoucký a Zlínský kraj, se do akce zapojilo na třiašedesát svatostánků. 

Prohlédnout si kostely po setmění využilo v Olomouci téměř třiadvacet tisíc návštěvníků, v Prostějově si netradiční zážitek 
nenechaly ujít stovky lidí. 

"To je krása, tady jsem ještě v životě nebyl," vydechl starší muž při vstupu do refektáře kláštera Milosrdných bratří v Prostějově. 

Se zájmem si lidé prohlíželi také rajskou zahradu, tedy nádvoří kláštera, na němž, stejně jako na okolních budovách, zanechala 
četné šrámy desítky let trvající správa socialistického zdravotnictví. 

Mnozí z návštěvníků využili i komentované prohlídky, možná jedné z posledních příležitostí, jak navštívit jednu z nejkrásnějších 
památek Prostějova. Celý areál je totiž v současné době v prodeji a o jeho příštích osudech si zatím nikdo nedovolí ani 
spekulovat. 

"Akce plné hudby, umění, rozhovorů a zážitků probíhaly v celkem osmi prostějovských kostelech," uvedla Zuzana Bartošová, 
která stojí za organizací doprovodných akcí v prostějovském kostele svatého Cyrila a Metoděje. 

Noc kostelů se zde nesla v duchu biblického verše Po celý den a po celou noc, nikdo nebude mlčet. 

V rámci akce byly na mnoha místech v republice přístupné i kostelní věže. V Prostějově tomu tak alespoň pro letošek nebylo. 
"Přemýšleli jsme, že bychom zpřístupnili věž hlavního prostějovského kostela. Bohužel schodiště je v havarijním stavu, takže by 
to bylo pro větší počet návštěvníků nebezpečné. Snad se to podaří příští rok," zmínila se hlavní koordinátorka akce pro Prostějov 
Jana Tobolová. 

 (pam) 

  



Foto - KLÁŠTER MILOSRDNÝCH BRATŘÍ. Mnozí z návštěvníků využili i komentované prohlídky. 

Foto - Deník/ Pavel Moš 

Vyšlo také v: Olomoucký deník, Prostějovský deník, Přerovský deník 
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Zlín - Krajské město se letos poprvé připojilo k akci Noc kostelů, která je tradicí například v Rakousku, Nizozemsku nebo 
Německu. V České republice se koná druhým rokem. Zapojilo se do ní přes čtyři sta křesťanských kostelů a modliteben v 
Čechách i na Moravě a od pátečního podvečera až do půlnoci nabízely návštěvníkům bohatý program i nejrůznější možnosti 
nevšedních prohlídek. Ve Zlíně mohli zájemci navštívit tři kostely, dva katolické a jeden evangelický. 

V kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích si návštěvníci kromě komentované bohoslužby poslechli například 
i malý koncert místního chrámového sboru nebo barokní hudbu varhan bez píšťal a pedálů, které mistrně ovládal známý zlínský 
varhaník Ludvík Šuranský. "Přínos celé této akce vidím především v tom, že lidé mohou vidět, že kostel není jen pro věřící, ale 
pro všechny bez rozdílu," řekl zdejší farář Ladislav Kozubík. 

Nechyběla zde ani možnost rozhovoru s knězem a dvě výstavy. 

Kdo měl zájem, připojil se k opisování bible. Každý, kdo se zaregistroval a napsal jeden biblický verš vlastní rukou, získal 
certifikát. Akce byla součástí mezinárodního projektu psaní bible ve všech zemích a ve všech jazycích. 

Všechny svazky budou uloženy v Domě bible u izraelského Jeruzaléma. 

"Jsem ráda, že jsem se rozhodla sem přijít podívat, kostel znám jen z bohoslužeb a takto jsem se mohla podívat i na místa, kam 
běžně nemáme přístup," konstatovala Eva Hodková ze Zlína-Jižních Svahů. Kromě prohlídky funkcionalistického kostela 
Českobratrské církve evangelické s výkladem čekala návštěvníky zábavná hra s tematikou kostela a biblických příběhů v podání 
sboru mládeže, setkání s farářem a také unikátní výstava fotografa Jindřicha Štreita s básněmi Miloše Vavrečky. 

Zatímco v kostele hrály varhany, v sále zněly písničky. Příchozí nahlíželi do kronik a mohli vidět také pamětní knihu sboru s 
podpisem Jana Antonína Bati. 

"Těší mne, že jsme se zúčastnili této akce. Náš kostel je zvenku zajímavý, ale může působit uzavřeným dojmem, proto jsme 
rádi, že k nám lidé zavítali a mohou nás lépe poznat a vidět, že jsou vítáni," podělil se o svůj dojem z projektu Noc kostelů 
zlínský evangelický farář Petr Pivoňka. 

 (kk) 

OHLÉDNUTÍ ZA VÍKENDEM 
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Foto - NOC KOSTELŮ proběhla v celé Litoměřické diecézi. Lidé mohli v pátek večer navštívit vybrané kostely. V Litoměřicích byl 
velký zájem o kostel Všech svatých na Mírovém náměstí, který je uzavřený kvůli rekonstrukci. Prohlídky s výkladem probíhaly 
také v katedrále. 

Foto - Deník/ K. Pech 

 Foto - STRANA ZÁVISLÝCH V ÚSTÍ. Volte stranu závislých. Takto mátl Ústečany chytrý a hlavně vtipný plakát umístěný před 
vinotékou. Volební recesi typickou pro český naturel zdobí postavy společensky unavených mužů po bujaré "pitce". 

Foto - Deník/Ondřej Kůs 

 Foto - KOSTEL. Občanské sdružení Vtelno v pátek večer Mostečanům zpřístupnilo kostel. V chrámu se povídalo o křesťanských 
symbolech. Zájemci si také mohli prohlédnout varhany nebo kostelní věž. K vidění byly i liturgické předměty a knihy. 

Foto - Deník/ Martin Vokurka 

 Foto - VOZÍTKO MR. BEANA. V Peruci se o víkendu konal už druhý ročník srazu vozidel Minicooper, která proslavil televizní a 
filmový komik Mr. Bean. Spanilá jízda mířila právě z Peruce do Loun, na tamním náměstí se sympatická vozítka stala středem 
zájmu dospělých, ale také dětí. V sobotu se v okrese Louny konal i další sraz, motorkáři měli dostaveníčko ve Staňkovicích u 
Žatce. Slunečné počasí lákalo velké množství obdivovatelů rychlých strojů. Bohatou fotogalerii z obou akcí najdete na 
www.lounsky.denik.cz. 

Foto - Deník/Jan Vraný 

Foto - JARMARK. Nejen 11. ročníkem Míčových her dětských domovů, ale také rytířskými souboji a jarmarkem žila v sobotu 29. 
května Lipová u Šluknova. Návštěvníci se seznámili s historickými řemesly, dobovými tanci a mnozí si potřásli rukou s mistrem 
katem. "Měl jsem trochu strach, když mě rytíři vytáhli na pódium, ale byla to legrace," chlubil se svým rodičům jeden z chlapců. 
Foto a video ze sportovního klání i jarmarku si prohlédněte na www.decinsky.denik.cz/mic 

Foto - Deník/Michaela Hlinková 

 Foto - OŠTĚPAŘKA U ZVÍŘAT. Známá česká oštěpařka Barbora Špotáková zavítala na Den dětí, který se konal v sobotu v 
Podkrušnohorském zooparku v Chomutově. Jednou z mnoha atrakcí, které tu na děti čekaly, byla i akce této světové 
rekordmanky Atletika pro děti. Špunti si mohli vyzkoušet hod dětským oštěpem či skok přes překážky a další atletické disciplíny. 
Oštěpařka pak pokřtila také hříbě shirského koně. 

Foto - Deník/Jan Vraný 

 Foto - ŘÍŠE POHÁDEK. Do pohádkové říše pozvalo především dětské návštěvníky obchodní centrum Olympia v Teplicích. Děti 
lovily s vodníkem ryby, s hloupým Honzou závodily v pojídání buchet anebo si osedlaly čerta tak, jako to uměla Káča. 

Foto - Deník/Zdeněk Traxler 

 Vyšlo také v: Jablonecký deník, Liberecký deník 


