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Vysočina - Výstup do zvonice. Možnost podívat se na město z věže, která není běžně přístupná, nebo vidět kostel jen ve světle svíček. To 
vše nabízí akce s názvem Noc kostelů 2010, která se poprvé koná v celé České republice. Vysočina nebude výjimkou. Již tento pátek se 
zájemcům netradičně otevřou desítky kostelních dvěří. 

 V jihlavském okrese se zapojila čtyři místa. Kostel sv. 

 Ignáce v Jihlavě a kostel sv. Kateřiny Sienské, kostel sv. Martina a Synagoga - modlitebna Církve československé husitské v Třešti. U sv. 
Ignáce se letos koná akce úplně poprvé a začíná úderem šestnácté hodiny vystoupením dětí. Na programu je dále například komentovaná 
prohlídka pohledem historika, ukázka liturgických oděvů a předmětů, divadlo, balet či varhanní koncert. Třešť nabídne obdobný scénář. 
Chybět nebude program pro děti, prohlídka, divadlo ani koncerty. Kostel sv. Kateřiny Sienské se otevře v 16 hodin, sv. Martin až o dvě 
hodiny později. 

 Zajímavý bude také program na Pelhřimovsku. Konkrétně se to týká želivského kostela Narození Panny Marie a také pelhřimovského 
kostelíka Svaté Anny, který shodou okolností nebude třeba otevírat. Žádné dveře tam nejsou. Z památky je chřadnoucí ruina. 

 Stezka odvahy "V sedm hodin večer představíme výstavu fotografií nazvanou Probuzení kaple svaté Anny o jejím zrození, zapomenutí a 
obnovení," přibližuje první část programu Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce, které se snaží o záchranu alespoň pozůstatků tohoto 
kostelíka. O dvě hodiny později si jej mohou zájemci prohlédnout úplně jinak než obvykle. 

 Totiž pouze ve světle svíček. "Noc kostela svaté Anny bude hlavně o setkání na poutním místě. O setkání lidí, kterým toto místo 
učarovalo," dodává Koubek. 

 Mimořádnou noční prohlídku připravují také želivští premonstráti. 

 Do celostátní akce Noc kostelů se na Třebíčsku připojí dvě města.VNáměšti nad Oslavou je hlavní program připraven v kostele svatého 
Jana Křtitele, kde bude probíhat program od 17 hodin do páteční půlnoci. "Návštěvníci se v rámci této akce budou moci podívat na město z 
kostelní věže, která běžně přístupná nebývá, a otevřena bude i místní fara," sdělil farář Jan Nekuda. Své brány veřejnosti otevře i kaple 
svaté Anny ve Špitálku a zámecká kaple svatého Václava. 

 V obou případech od 18 do půlnoci. 

 Třebíčská bazilika svatého Prokopa přivítá první návštěvníky už v 18 hodin. Další dva kostely na Jejkově, Proměnění Páně a svatý Martin, o 
necelou hodinu později. Všechny tři pak nabízejí návštěvníkům možnost podívat se i tam, kam se normální smrtelník běžně nedostane. V 
bazilice to bude prohlídka kůru, výstup do zvonice a komentovaný výklad o tamních zvonech. Kostel u svatého Martina si pro zájemce 
připravil mimo jiných akcí i prohlídku kotelny, varhan a tajné místnosti. Pro nejmenší je připravena i stezka odvahy začínající u Starého 
hřbitova. Odlišný program od běžných dní připravili v rámci Noci kostelů 2010 také v Osové Bítýšce na Žďársku. Tamní svatostánek, 
zasvěcený svatému Jakubovi Staršímu, ožije v pátek od 16 hodin. Na své si zde přijdou i děti a mládež. Zvonění na věži poté ohlásí mši 
svatou. Po ní budou následovat prohlídky kostela s průvodcem. Jeden bod programu je věnován také besedě s projekcí. Její účastníci se 
dozvědí, kdo to vůbec byl svatý Jakub, ochránce obce. 

 Chybět nebude ani hudba. V půl desáté večer začne v příjemné atmosféře koncert akustické kapely Žalozpěvy. Akci zakončí modlitba za 
obyvatele. 

 "Kdo si v pátek najde cestu do našeho kostela, může se těšit nejen na prohlídku kostela, ale uvidí také to, co se nosí k bohoslužbám, nebo 
ochutná mešní víno," pozvala do Osové Bítýšky Lenka Kutílková, pracovnice tamního obecního úřadu. 

 Výjimkou akce nebude ani Husův sbor v Havlíčkově Brodě. Církev československá husitská tímto zve všechny ke společnému setkání a k 
objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. 
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