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Prostějov - Do celorepublikového projektu Noc kostelů se letos poprvé zapojily i chrámy v Prostějově. "Akce plné hudby, umění, 
rozhovorů a zážitků proběhnou v pátek v osmi prostějovských kostelech," uvedla Zuzana Bartošová, která stojí za organizací 
doprovodných akcí v prostějovském kostele svatého Cyrila a Metoděje. 

 Noc kostelů se ponese v duchu biblického verše "Po celý den a po celou noc, nikdo nebudemlčet". Jakýbudevrchol letošních 
akcí? "Určitě bych lidi pozvala na velký předpůlnoční koncert barokní hudby pro varhany, trubku a tympány, na němž vystoupí 
Ondřej Muchaa jeho hosté, ale věřím, že všechny akce si své publikum najdou," zmínila se hlavní koordinátorka akce 
proProstějovJanaTobolová. Kromě lákavého programu dostanou návštěvníci jedinečnou příležitost podívat se do míst, kam by se 
jinak nedostali. V případě Prostějova bude jistě atraktivní kostýmovaná prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže, jímž provedou 
děvčata ze SOŠ podnikání a obchodu, nebo také komentovaná prohlídka kláštera Milosrdných bratří a klášterního kostela 
svatého Jana Nepomuckého. "Lidé se budou moci podívat do sakristie, klášterní jídelny i zahrady," navnadila Jana Tobolová. V 
rámci akce budou na mnoha místech v republice přístupné i kostelní věže. V Prostějově tomu tak alespoň pro letošek nebude. 

 "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 Tobolová. Lidé, kteří během pátku 
navštíví všech osm prostějovských kostelů, získají poutnický certifikát. "Každý návštěvník dostane poutnický pas, do nějž v 
jednotlivých kostelech může sbírat razítka. Pokud získá všech osm a pas pošle na adresu olomoucké arcidiecéze, dostane 
obratem graficky pěkně vyvedený poutnický certifikát," popsala Tobolová. Akce se pro tento rok týká pouze kostelů v 
Prostějově. "Letos si to vyzkoušíme uvidíme. Ostatní farnosti na okrese snad oslovíme příští rok," naznačila další plány Jana 
Tobolová. První Noc kostelů proběhla ve Vídni v roce 2005 a během následujících let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. 
V loňském roce se poprvé konala u nás, a to ve stejném termínu jako u našich jižních sousedů. I letos spojí obě akce jednotný 
termín i vizuální styl. 

 (MARTIN ZAORAL) 

 --- 

 "Každý dostane pas, do nějž může sbírat razítka. Pokud získá všechna, arcidiecéze mu vystaví poutnický certifikát." Jana 
Tobolová, koordinátorka akce 

 


