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Už třetím rokem ožijí v pátek na jedinou noc kostely po celé jižní Moravě. Letos se do akce zapojí přes 110 kostelů, kaplí a 
chrámů. Návštěvníky farníci lákají na netradiční atmosféru, vyhlídky z věží nebo třeba otevření běžně nepřístupných míst. U lidí 
má akce velký úspěch. Jen loni přišlo do jihomoravských kostelů kolem sta tisíců zájemců. Rok od roku jich stále přibývá. 

Jižní Morava - Mystická atmosféra, nevšední zážitek, duchovní obohacení. Na to vše láká Jihomoravany páteční Noc kostelů, při 
které se letos otevře přes 110 chrámů, katedrál, kostelů a farností v kraji. 

Prohlídka v neobvyklém čase a s neobvyklým programem má lidem ukázat pohostinnost a otevřenost křesťanství. "Nabízíme 
nenucené přiblížení se ke křesťanství," vysvětlil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

Noc kostelů se letos na jižní Moravě koná potřetí. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že zájem o akci mají hlavně mladší lidé. To 
potvrzuje i studentka Kateřina Burianová z Hodonínska. "Normálně na mši nechodím, ani nejsem věřící, ale zajímá mě, jak 
vypadají kostely vevnitř. To, že se otevřou v noci, atmosféře určitě pomůže," řekla Burianová. Její slova potvrdil i biskup Cikrle. 
"Lidé nás hodně navštěvují z určité zvědavosti. 

V noci totiž otevíráme i běžně nepřístupné prostory, například sakristie nebo krypty," upřesnil biskup. Jiní zase využijí možnosti 
podívat se do míst, kde byli pokřtěni nebo měli svatbu. "Zkrátka každý si najde to své. Noc kostelů lidem umožní zamyslet se 
nad hodnotami, které jsou pro jejich život důležité. Nejvíc mě potěší, když od lidí uslyším, že jim to pomohlo," řekl Cikrle. 
Jedinečné možnosti Na páteční noc brněnská diecéze připravila program pro celou jižní Moravu. Většina kostelů otevírá v šest 
hodin večer a zavře se až o půlnoci. Na brněnském náměstí Svobody navíc přes den vyroste replika kostela svatého Mikuláše. 
Ten na náměstí kdysi stával a dnes už jej připomíná jen obrys v dlažbě. 

Pro soutěživé noční turisty připravili organizátoři poutnický pas pro sbírání razítek za každý navštívený kostel. "Kdo nasbírá 
všech sedmatřicet razítek, dostane od nás certifikát poutníka," sdělila mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. 

V dřevěném kostelíku Husova sboru v Blansku například nachystali tvořivou dílnu pro děti a otevřou kostelní věž. VTvarožné na 
Brněnsku nechají návštěvníky kostela sv. Mikuláše nahlédnout do liturgického šatníku. Vyhledat si datum křtu a zapsat si ho do 
knihy života můžou zase zájemci v Šitbořicích na Břeclavsku. 

Letos poprvé se k akci, která začala před šesti lety v Rakousku, připojí i Slovensko. 

"Vděčíme za to brněnskému týmu. Vysvětlili nám podstatu akce a pomohli s organizací," řekla koordinátorka slovenské Noci 
kostelů Anna Huščavová. 

Pořadatelé z brněnské diecéze, která zahrnuje všechny jihomoravské a tři okolní okresy, si dobře vzpomínají na začátky plné 
obav. 

"První rok jsme napjatě čekali, jak budou lidé reagovat. Všichni jsme byli nakonec překvapeni výbornými ohlasy návštěvníků i 
pořadatelů," zavzpomínal biskup Cikrle. Na jižní Moravu se tehdy sjelo téměř sto tisíc lidí z celé republiky i Polska. Počet 
zapojených kostelů i českých měst se proto rok od roku zvyšuje a minulý rok navštívilo za jednu noc kostely v celé republice 
čtvrt milionu lidí. 

Připojením Slovenské republiky akce získává evropský rozměr. "Nocí kostelů se Evropa stává pravou Evropou. Ukazuje svoji 
propojenost," upozornil trnavský arcibiskup Róbert Bezák. 

Podle něj je důležité, že tato noc bourá předsudky o křesťanství jako pouhé ideologii. 

"Před dvaceti lety by nebyla podobná akce možná. Nevěřící si mysleli, že kostel je jen náboženskou věcí, ať se tam věřící 
schovají, říkali si," podotkl Bezák. 

 (KRISTINA KOLOVRÁTKOVÁ) 



--- 

brněnští účastníci akce 

1. Katedrála sv. Petra a Pavla 

2. Kapucínský kostel Nalezení sv. 

Kříže 

3. Kostel sv. Jakuba 

4. Kostel J. A. Komenského 

5. Kostel sv. Michala 

6. Kostel sv. Tomáše 

7. Minoritský kostel sv. Janů 

8. Kostel sv. Máří Magdalény 

9. Pravoslavný chrám sv. Václava 

10. Jezuitský kostel Nanebevzetí 

Panny Marie 

11. Kostel sv. Mikuláše 

12. Betlémský kostel 

13. Husův sbor Církve československé 

husitské 

14. Modlitebna Církve bratrské 

15. Modlitebna Bratrské jednoty 

baptistů 

16. Kostel sv. Leopolda 

17. Blahoslavův dům 

18. Kostel sv. Augustina 

19. Kostel Svaté rodiny 

20. Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie v Zábrdovicích 

21. Kostel sv. Jiljí v Komárově 

22. Kostel sv. Klementa Marie 

Hofbauera 

23. Duchovní centrum P. Martina 

Středy a bl. Marie Restituty 

24. Kostel Nejsvětějšího Srdce 

Páně v Husovicích 

25. Modlitebna ČCE v Husovicích 

26. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v 

Židenicích 

27. Kostel ČCE v Židenicích 

28. Chrám Spasitele CČSH v Židenicích 

29. Sborový dům Apoštolské 

církve v Židenicích 

30. Husův sbor CČSH v Králově 

Poli 

31. Kostel Zvěstování Panny Marie 

v Tuřanech 

32. Husův sbor CČSH v Tuřanech 

33. Kostel sv. Vavřince v Komíně 

34. Kostel sv. Vavřince v Řečkovicích 

35. Sbor Páně CČSH v Řečkovicích 

36. Kostel sv. Jana Nepomuckého 

v Lískovci 

37. Kostel sv. Josefa 

Katedrála sv. Petra a Pavla 

18.00-18.45 Mše svatá 

18.00-00.45 Citáty z Písma svatého 

u východu 

19.00-19.15 Úvodní slovo brněnského 

biskupa Vojtěcha Cikrleho 



19.15-21.15 Dobrodružná cesta 

za svatými v katedrále 

19.15-23.45 Výhled z věží 

19.15-23.45 Výroba růženců 

19.15-19.50 Dětská schola Petrováček 

zpívá a vypráví 

20.00-20.20, 22.00-22.20 

Význam a symbolika kříže 

20.30-20.45, 22.30-22.45 Pantomimické 

ztvárnění boje dobra 

se zlem 

21.00-21.45 Antonio Vivaldi - 

Gloria in Re 

23.00-23. 55 Antonín Dvořák - 

Biblické písně op. 99 a Mše D dur 

00.00-00.15 Modlitba za město 

Brno s otcem biskupem 

00.15-00.45 Koncert varhaníka 

Petra Kolaře 

  

--- 

účastníci akce z brněnské diecéze 

Adamov 

Blansko 

Bořitov 

Bošovice 

Brno 

Cetkovice 

Daňkovice 

Drnovice 

Dyjákovice 

Hluboké Mašůvky 

Hodonín 

Horní Štěpánov 

Hostěradice 

Hustopeče u Brna 

Jaroměřice nad Rokytnou 

Jaroslavice 

Jedovnice 

Jihlava 

Kobeřice u Brna 

Kobylí 

Křtiny 

Kunštát na Moravě 

Kuřim 

Lelekovice 

Letovice 

Litobratřice 

Lovčice u Kyjova 

Lysice 

Miroslav 

Moravany u Brna 

Ořechov-Ronov 

Pozořice 

Práče 

Prosiměřice 

Rouchovany 

Rousínov 

Sebranice u Boskovic 

Slavkov u Brna 

Sloup v Moravském krasu 

Slup 

Strachotice 

Šaratice 

Šebrov-Kateřina 

Šitbořice 

Šlapanice 

Telč 

Těšetice 

Troskotovice 

Třebíč 

Třešť 

Tvarožná 

Valtice 

Velké Meziříčí 

Višňové 



Vranov nad Dyjí 

Vranov u Brna 

Vémyslice 

Zaječí 

Zbraslavec 

Znojmo

  

Prohlídky kostelů a program začínají většinou v šest hodin večer a končí o půlnoci. Podrobnosti o akci najdete na 
www.nockostelu.cz 

Noc kostelů začíná ve stejný den jako festival Brno - město uprostřed Evropy. Vše o této akci se dočtete v zítřejším vydání. Ve 
středu na této straně přineseme informace o festivalu Divadelní svět Brno. V pátek zde najdete podrobnosti o přehlídce 
ohňostrojů Ignis Brunensis. 

Foto - BEZ MODLITBY. Návštěvníky akce láká hlavně atmosféra a otevření nepřístupných míst. Kvůli víře přichází málokdo. 

Foto - Deník/Lubomír Stehlík 

Vyšlo také v: Brněnský deník, Břeclavský deník, Hodonínský deník, Vyškovský deník, Znojemský deník 
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Když zapadne slunce, vystoupí ze tmy noci ve světle reflektorů naše kostely. A tak se večer co večer dívám na osvětlenou 
baziliku sv. Mikuláše v Trnavě. Vždy mě ten pohled potěší. 

Tam, kde je světlo, je i život. Je to krásná symbolika - právě v noci naše rozsvícené kostely nejvíc vyniknou. Jsou skutečnými 
majáky ve tmě, jsou světlem, které dává naději, že v dálce je možné najít útočiště. Velmi mě proto oslovila myšlenka, která 
přesahuje "klasiku" kostelů. Posouvá kostel do středu života každého člověka, protože dům Boží je domem pro každého. Naše 
Trnavská arcidiecéze se připojila k velkému společenstvu věřících v okolních zemích, kde už Noc kostelů probíhá několik let. 
Tento duch křesťanské otevřenosti a přátelství zve ke spolupráci a rozhovoru všechny lidi dobré vůle. Jestliže se většina lidí u 
nás hlásí ke křesťanské víře, tím spíš chceme a máme co nabídnout těm, kteří žijí okolo nás a s námi. Život věřících je 
obklopený vznešeností chrámu, místem, v němž se odehrává náš život, od začátku až po jeho konec, je místem posvátným, 
současně i kulturním, uměleckým, společenským. 

A proto rádi na Noc kostelů pozveme všechny lidi, aby vstoupili a zažili neopakovatelnou atmosféru chrámu naplněného 
světlem. 

Ty, kteří běžně do chrámu nevstoupí, může zaujmout právě tento moment - na jedné straně zvědavost, co se to v kostelech 
dnes v noci děje, na druhé straně možnost jít spolu se svými blízkými do jinak neobvyklého a nenavštěvovaného prostoru - a do 
toho všeho by měl patřit moment pozitivního zážitku pro člověka, který je sice nevěřící, ale neodmítá například kulturní hodnoty, 
tradice a historii, která formovala i náš národ. Toto všechno je přítomné v našich kostelích. 

Někteří lidé ještě stále tvrdí, že když se po dlouhé době vracejí domů a v dálce spatří věže svého kostela, ví, že jsou doma. 
Dnes už to není tak lehké, protože vysoké budovy, hlavně bank a nákupních center, ční nad okolím. Ale kostel by hlavně 
duchovně měl být stále naším "domovem" - místem potkávání se s Kristem, místem, kde žije Kristovo společenství, místem 
slavení mše svaté, místem, kde potkávám přátele ve víře, pohledu na život. Takže i když kostely na nových sídlištích nejsou ty 
nejvyšší budovy, měly by zůstat "domovem". Těším se, že se zapojím do Noci kostelů. Zahájím ji modlitbou v katedrálním 
chrámu, zúčastním se programů, projdu se po našich trnavských chrámech a kostelích, navštívím kostely našich bratrů ve víře, 
no a na závěr o půlnoci, přes internetovou televizi, udělím všem požehnání. Už teď vím, že půlnoc přijde velmi rychle, protože 
to pěkné v našem životě - a Noc kostelů taková bude - ubíhá nějak rychleji. Jedna Noc kostelů však může přinést světlo do 
našich životů a ukázat nové dimenze něčeho, co je přítomné už staletí. Jsem rád, že můžu být při tom. 

Autor je trnavský arcibiskup 



(RÓBERT BEZÁK) 

Vyšlo také v: Brněnský deník, Břeclavský deník, Hodonínský deník, Vyškovský deník, Znojemský deník 
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SLOVÁCKO - Už tento pátek se opět po roce otevřou brány řady kostelů. V Česku a na Slovensku probíhá totiž další ročník Noci 
kostelů. Na Slovácku jich zůstane otevřených sedm. Během této noci se kdokoli může zúčastnit komentovaných prohlídek, 
koncertů, nebo se podívat do míst, kam se běžně nechodí. 

"Tato myšlenka je velmi zajímavá a věřím, že se přijde podívat řada lidí, kteří třeba běžně do kostela nechodí. V celém Zlínském 
kraji se podařilo zpřístupnit osmnáct kostelů," sdělil Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje. 

Na Slovácku je nejaktivnější Uh. Brod, kde se můžete podívat jak do farního, tak i do klášterního kostela. 

Milovníci historie by si neměli nechat ujít třetí brodské zastavení. Jeden z nejstarších kostelů v kraji, chrám Mistra Jana Husa. 
Dvě památky se otevřou v Bojkovicích. 

Návštěvníkům bude kromě kostela svatého Vavřince zpřístupněna i kaple Povýšení svatého kříže. Na své si přijdou ještě lidé v 
Uherském Ostrohu a Ostrožské Lhotě. 

(fab) 
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lBělá nad Radbuzou, kostel Panny Marie Sedmibolestné 

18:00 - 18:30 Bohoslužba slova 

18:30 - 19:00 Loretánské litanie 

19:00 - 19:10 "Nechte zvony znít". Rozezní se dva ze čtyř zvonů - nejstarší a největší 

19:10 - 19:30 Slovo úvodem: Vznik a cíle Noci kostelů 

19:30 - 19:45 "Napsal o Bělé" aneb Kosmova kronika česká v divadelním provedení TOM Orlíci 

19:45 - 20:00 Přednáška - Panna Maria Sedmibolestná 



20:00 - 20:15 Vyhlášení výsledků 1. kola výtvarné soutěže 

20:15 - 20:45 Historie města, komentovaná prohlídka blízkého okolí 

20:45 - 21:15 Historie kostela, komentovaná prohlídka kostela 

21:15 - 21:45 Hlas varhan v tichu noci. Varhanní skladby a improvizace při svíčkách 

21:45 - 23:00 Prohlídka útrob varhan, jak to vlastně funguje? 

22:00 - 23:00 Stoupáme do věže. Možnost nahlédnout do krovu kostela a zvonového patra. Večerní pohled na Bělou. 

23:00 - 23:15 Proměny vybavení kostela (mobiliáře) 

23:15 - 23:45 Co je co a k čemu to slouží? Liturgické předměty, knihy, obřadní roucha, svíce a jiné 

23:45 - 23:55 Svatováclavský chorál 

23:55 - 24:00 Modlitba za město a jeho obyvatele 

00:00 Slavnostní "Te Deum" 

  

Domažlice, Kostel U svatých 

19:00-19:55 Kostel otevřený pro individuální prohlídku kostela a věže 

20:00 Zvon U svatých, zahájení programu prvním zvoněním na nově instalovaný zvon 

20:10 Spirituály v podání ženského pěveckého sboru Canzonetta 

20:40 "Osudy z náhrobníků" - Zdeněk Procházka o lidech, jejichž náhrobní desky najdeme v kostele 

  

Domažlice, kostel Narození Panny Marie (arciděkanský): 

18:00, 18:45 a 19:30 Prohlídky kostela s komentářem pro rodiny s dětmi 

20:00 Noční vyšlap na šikmou věž kostela 

21:30 Věž kostela: Jeden na tři - ukázka jak jeden zvoník zároveň tři zvony ovládá 

22:00 Zahájení setkání v arciděkanském kostele 

22:05 Dějiny kostela - Mgr. Marie Johánková 

22:25 "Jeden kostel, troje varhany" - Marek Vorlíček uvádí do tajemství kostelních nástrojů 

23:00 Po čem chodíme, čili neznámé příběhy domažlického podzemí - Radek Čáni 

23:15 Odpočívejte s Pánem Bohem - domažlický ponocný Roman Holub ukončí Noc kostelů 

  

Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla: 



20:00 - 22:00 Prohlídka kostela včetně sakristie, oratoře, zpovědnice, kůru a památkově chráněných varhan a farní kroniky s 
průvodcem a výkladem. Znít bude příjemná varhanní hudba a zpěv během celého večera. Na varhany zahraje Alena Kořínková, 
o zpěv se postará pěvecké sdružení Hlas. 

  

Horšov, kostel Všech svatých: 19:00, 21:00 a 23:00 prohlídka kostela s výkladem průvodce. Interiér osvětlen svíčkami, vstupné 
dobrovolné 

  

Hostouň, kostel sv. Jakuba: 

18:00 - 18:30 Bohoslužba slova na zahájení Noci kostelů varhanní hudební doprovod, sl. J. Drábková 

18:30 - 18:55 Zpívání žáků základní školy pod vedením paní učitelky M. Zdeborové 

19:00 - 19:05 hod. Nechte zvony znít zahájení Noci kostelů v Hostouni vyzváněním zvonů - velký zvon sv. Jakub a malý zvon 
beze jména 

19:10 - 19:20 Zahájení - uvítání starosty města, ředitele VÚDDŠ Hostouň 

19:20 - 20:30 Co se jen tak běžně nevidí - komentovaná prohlídka, sakristie s vystavenými liturgickými oděvy a předměty, dále 
prohlídka presbytáře, lodi, kůru a varhan. Prohlídka stroje věžních hodin. 

20:30 - 21:00 Vystoupení skupiny Kargen Staňkov s pohádkou - před kostelem 

21:00 - 21:30 Májová pobožnost - zpívané litanie k Panně Marii pan Krutina, sl. J. Drábková 

21:30 - 22:00 Co znamená v křesťanství Křest - ukázka křtitelnice, křestní roušky, svíček, význam křtu 

22:00 - 22:30 Šermíři ukázka dobového šermířství - ukázka chrlení ohně, před kostelem 22:30 - 23:30 Co se jen tak běžně 
nevidí - komentovaná prohlídka, sakristie s vystavenými liturgickými oděvy a předměty, dále prohlídka presbytáře, lodi, kůru a 
varhan 

23:45 - 23:50 Děkovná modlitba za město Hostouň 

23:50 - 24:00 Te Deum 

23:50 - 24:00 Te Deum 

24:00 Večerka, p. Lešek na křídlovku - před kostelem 

  

Staňkov, kostel sv. Jakuba: 

20:00 - 22:00 Koncert. Zazní skladby od renesance až po současnost v podání těchto interpretů: Svatojakubský sbor Staňkov, 
Romana Schuldová - klavír, Anna Řezáčová - varhany, Iva Zahořová - varhany, František Řezáč - housle 

  

Třebnice, kostel sv. Jiljí: 

17:00 - 17:55 Kostel otevřený pro individuální prohlídku 

18:00 - 18:40 Od baroka po Lenníma - koncert žesťového souboru Classic Brass Quintet (skladby Telemanna, Gershwina, 
Lennona a dalších) 

18:40 - 19:00 Minulost a výhledy do budoucnosti třebnického kostela, příběh kostela v podání Pavly Popelkové 
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Domažlicko - Příští pátek rozsvítí kostely v našem regionu akce nazvaná Noc kostelů. Svůj původ má v Německu, ke kterému se 
posléze přidalo Rakousko, Česko a další státy. Noc kostelů vznikla proto, aby umožnila široké veřejnosti nezávazné přiblížení se 
a setkání s křesťanstvím. A nejen to. V uvedený květnový den mohou příchozí v církevních stáncích nahlédnout do míst, která 
bývají po většinu roku očím veřejnosti skryta. V našem regionu se letos do akce zapojí osm kostelů v sedmi místech. 

"Milí přátelé, zvykli jsme si na to, že naše města a vesnice mají své kostely. Dříve bylo samozřejmé, že o nedělích a svátcích a 
při radostných i bolestných příležitostech se všichni obyvatelé v těchto kostelích shromáždili. Byly to ďjejichď kostely, které je 
provázely po celý život od narození až do smrti, respektive od křtu po pohřeb, a hrály v jejich životě důležitou roli, protože byly 
místem jejich duchovního růstu a zrání, formace, posily a útěchy. Místem, kde se rozvíjela jejich víra, která dávala jejich životu 
hodnotu a smysl, posilovala naděje, která člověku dávala sílu a nosnost ve všech radostech i bolestech, a prohlubovala láska, 
která formovala a naplňovala jeho vztahy k Bohu a k celé skutečnosti, jež člověka přesahuje, včetně jeho smrti a životu po 
smrti, k sobě samému a ke všem lidem blízkým i vzdáleným," říká mimo jiné ve svém poselství plzeňský biskup Mons. František 
Radkovský. 

Otec biskup připomíná, že lidé byli v kostelích vždy vychováváni ve svém lidství, v úctě a lásce k přírodě a celému stvořenému 
světu, k lidskému rodu, ale také ke své obci, národu a zemi. "V loňském roce se Noc kostelů u nás uskutečnila poprvé a 
zúčastnilo se poměrně dost lidí, což jsem jako starosta města uvítal. Proto jsem letos nad touto akcí převzal záštitu, aby bylo 
vidět, že sám starosta má o tuto akci zájem, a to včetně zastupitelů města. Určitě by se každý měl nad sebou zamyslet a 
zastavit se, neboť v této uspěchané době je to určitě zapotřebí. Proto tuto akci podporuji a doufám, že se na ní i setkáme," 
uvádí k letošní ďNociď starosta Hostouně Miroslav Rauch. 

Někteří organizátoři Noci kostelů připravili pro návštěvníky další doplňkový program. 

"Rád bych upozornil na přednášku Zdeňka Procházky o náhrobnících u kostela Všech svatých," říká Petr Vondraš s tím, že lidé 
by si neměli nechat ujít ani netradiční večerní výstup na věž arciděkanského kostela a ukázku šikovnosti zvoníka. A zatímco v 
Bělé se stejně jako vloni budou odlévat svíčky a jsou připraveny zábavně vzdělávací aktivity pro děti, v Třebnicích nabídnou 
výstavku historických fotografií kostela sv. Jiljí, mezi nimiž nechybí vzácné snímky třebnického betléma a také dokumentace z 
opravy krovu a střechy, která v současnosti probíhá. 

Po svém pojali Noc kostelů Hostouňští. "Děti si mohou vymalovat obrázky, za což dostanou malou odměnu. Prohlídku kostela 
doplní výstavkou děti z výchovného ústavu a dětského domova, v budově pod kostelem předvede práci na hrnčířském kruhu 
paní Vondrysková a paličkování paní Paulová. Výstavkou fotografií necháme nahlédnout do historie i současného života našeho 
farního společenství," láká Jiří Beneš. 

Programy v jednotlivých kostelích uvádíme vpravo. 

 (MILENA CIBULKOVÁ) 

 Foto - NOC KOSTELŮ. V kostele Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou bude na návštěvníky stejně jako vloni čekat 
ďminivýrobnaď svící. 

Foto - Deník/Milena Cibulková 
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Křesťanské chrámy v Hodoníně, Veselí, Mutěnicích, Kostelci, Miloticích, Lovčicích, Vlkoši a Blatničce se připojí k Noci kostelů. 

 Slovácko - Sedmadvacátého května se křesťanské chrámy otevřou veřejnosti i v noci. V hodonínském okrese se k akci Noc 
kostelů přidalo osmsvatostánků. 

"Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a 
tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví," píše se na webových stránkách 
projektu. Do něj se zapojily kostely v Blatničce, Hodoníně, Kostelci, Lovčicích, Miloticích, Mutěnicích, Veselí nad Moravou a 
Vlkoši. 

V hodonínském kostele svatého Vavřince začíná program ve 17.45. Příchozím bude kromě jiného představený patron kostela a 
zahraje jim Komorní orchestr Jana Noska. Zajímavá může být i prohlídka varhan a kruchty s hudbou. 

Mutěnický chrám svaté Kateřiny Alexandrijské připravil komentovanou prohlídku, koncert mutěnické Karmelky, Chrámového 
sboru Čejkovice a Scholy Larii z Moravského Žižkova. Noční koncert zahájí na varhany Anežka Tesaříková, poté zazpívá 
Doubravka Součková a hudební představení zakončí pozounový kvartet. 

Pro milovníky produktů z révy vinné připravili organizátoři ochutnávku vín z farního sklepa. "Večerem ve farním sklepě provede 
Sabina Lamačová," podotkla jedna z mutěnických organizátorek Blanka Přidalová. Mutěnická noc začíná mší o osmnácté hodině. 
Program pro děti povedou skauti. 

 Roucha i matriky 

 Milotický kostel Všech svatých přivítá návštěvníky vyzváněním zvonů už před šestou večer. Milotická farnost má připravené 
varhanní preludium v podání Alžběty Bočkové, divadelní představení žáků místní základky a prohlídku s průvodcem, při níž si 
příchozí budou moci prohlédnout barokní interiéry. "Baroko není jen umění, ale také způsob myšlení," upozorňují pořadatelé. 
Lovčický kostel svatého Petra a Pavla se bude prezentovat prohlídkou oratoře s výstavou historických kněžských rouch. 

Do nadstátní akce se přihlásila také farnost s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce. Návštěvníci si budou moci dopřát 
zajímavý hudební program, získají dosud méně známé informace z historie kostela a mohou vystoupat do zpřístupněné věže. 

Své brány otevře i kostelecký chrám svatého Václava. Tam z věže zahrají trubači, nabídnou pohled do křestní matriky a do 
románské křtitelnice. Zazpívá také Ženský sbor z Moravan, Mužský sbor Paniháj a Zpěvulenky z Čeložnic. 

Dalšími přihlášenými kostely jsou vlkošský Nanebevzetí Panny Marie, kde nabídnou například virtuální výstup do věže, a barokní 
veselský chrám svatých Andělů strážných. 

Do Noci kostelů se letos zapojí nejen české a moravské římskokatolické, řeckokatolické a pravoslavné kostely, ale i evangelické 
modlitebny a sbory a slovenské, rakouské, německé a holandské chrámy. Nejbližší slovenské kostely budou v pátek otevřené ve 
Staré Turé a v Brezové pod Bradlom. 

 (PETR TUREK) 
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Hlinsko - Páteční Noc kostelů budou slavit v Hlinsku už od sedmnácté hodiny, kdy budou otevřeny prostory tvrze, která je 
zřejmě nejstarší dochovanou stavbou v Hlinsku. 

Jedná se o pozůstatky gotické tvrze, která stála na obchodní stezce mezi Čechami a Moravou. První písemná zmínka o tvrzi je z 
roku 1413. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu fotografií z doby přestavby tvrze na modlitebnu. Ve ve sklepních 
místnostech uvidí práce dětí z výtvarného oboru ZUŠ. Dostanou možnost pohovořit si s duchovními, v čajovně bude připravené 
občerstvení. Noc kostelů začne v osmnáct hodin, pět minut před tím se rozezní zvony. Naplánované je odhalení informační 
desky s historickými údaji. Noc v modlitebně Českobratrské církve evangelické bude v 19 hodin pokračovat pořadem "Katolický 
kněz zpovídá evangelického faráře aneb Jak se žije ve vězení". Pro ty, kteří nebudou ospalí, se oba aktéři setkají při povídání 
ještě jednou, a to od 22 do 23 hodin. Po celou dobu budou atmosféru Noci kostelů provázet písně a modlitby. 

Záštitu nad Nocí kostelů v Hlinsku převzali starostka Magda Křivanová a radní Pardubického kraje Pavel Šotola. 

 Více informací o Noci kostelů přineseme na:www.chrudimsky.denik.cz/nockostelu 

 Foto - MODLITEBNA Českobratrské církve evangelické se nachází ve tvrzi. 

Foto - www.nockostelu.cz 
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Bojanov - Noc kostelů zahájí v Bojanově slavnostní zvonění ve 20 hodin s následným přivítáním ve farním kostele sv Víta o 
deset minut později. Od 20.15 hodin bude připravena prohlídka kostela, po níž bude následovat slovo duchovního. Dalším 
bodem programu bude prohlídka kůru s vysvětlením funkce místních varhan a poté bude následovat krátká hudební 
ochutnávka. Ženy z farnosti pozvou příchozí k návštěvě Farní kavárny. Pak si můžete vybrat, kde strávíte následující půl hodinku 
- zda v šeru chrámu v lavici při meditaci, či se půjdete ještě jednou podívat detailně na inventář kostela. 

Zvoník od sv. Víta vás také pozve na prohlídku zvonice a možná tak oceníte pohled na Bojanov z jejích oken. Návštěvníci 
nepřijdou ani o možnost nahlédnout do jedné ze zdejších kostnic. Pro mladší účastníky bude připravena i hra na farní zahradě, 
která je velká a s tajemnými zákoutími. Interiér farní kavárny nabídne panely s fotkami ze života farnosti. Od půl desáté je na 
programu Slovo o křtu, na něž plynule naváže Noční koncert v interpretaci Chrámového sboru Nahoboj a sboru Sarméles. Večer 
pak zakončí modlitba. 

Farní kostel sv. Víta v Bojanově je dominantou údolí řeky Chrudimky. Podle místních pověstí měl být původně postaven na jiném 
místě. Poprvé byl písemně zmíněn v roce 1350, kdy jej arcibiskup Arnošt z Pardubic postupuje biskupství litomyšlskému a 
klášteru vilémovskému spolu s farními kostely ve Světlé a v Heřmani, na což bylo vydáno v roce 1401 papežské potvrzení. 
Kostel roku 1730 do základů vyhořel a byl v témže roce znovu vystavěn v barokním slohu Josefem Františkem ze Schönfeldu. 
Jedná se o jednolodní chrám, loď je zaklenuta valenou klenbou. Presbytář kostela je zdoben freskami s výjevy ze svatovítské a 
svatováclavské legendy z let 1730 1750. V kostele se nachází hlavní oltář zasvěcený sv. Vítu, dále boční oltáře Matky Boží, sv. 
Tomáše a sv. Anny. Po levé straně je kazatelna krásná řezbářská práce. Vprostřed kostela je velkou deskou kryt vstup do 
krypty. V Božím hrobě je umístěn původní hlavní oltář. Na kůru se nachází dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj z roku 
1809 od Ignáce Horáka. Jedná se pravděpodobně o jediný zachovalý nástroj tohoto varhanáře. 

 Více informací o Noci kostelů přineseme na: www.chrudimsky.denik.cz/nockostelu 

 (red) 

 Foto - FARNÍ kostel sv. Víta v Bojanově. 

Foto - www.nockostelu.cz 
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JAN ODSTRČIL Hradec Králové - Ve městě, v kraji, ale i v celé České republice vypukne unikátní akce nazvaná Noc kostelů. V 
pátek 27. května se pro širokou veřejnost a duchovně založené lidi namane jedinečná příležitost, aby vstoupili na posvátnou 
půdu kostelů, chrámů a církevních staveb. Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny 
návštěvníky zdarma. 

Je možné navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů. Letošním mottem Noci 
kostelů je následující žalm: Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá. 

"Noc kostelů nám dává šanci podívat se dovnitř do chrámů, které stojí v našich obcích a městech jako symboly víry a naděje. 
Venku je tma, ale uvnitř je světlo, které zve k sobě. Ať se otevřené kostely stanou pro mnohé návštěvníky místem, kde do jejich 
vlastní noci zazáří malé světlo naděje," řekl představitel královéhradecké diecéze Karel Moravec Akce bude prezentovat 
významné rysy křesťanských církví a umožní návštěvníkům prožít jejich rozmanitost spolu s náboženským vyjadřováním. 
Začátky jednotlivých programů naleznete na internetových stránkách: www.nockostelu.cz. Záštitu nad celou akcí převzal i 
primátor města Hradce Králové. "Jsem opravdu potěšen, že se tato významná událost v Hradci Králové bude konat," řekl 
Zdeněk Fink. 

K jedenáctému dubnu bylo v královéhradecké diecézi přihlášeno již 108 kostelů a modliteben. Celý projekt s názvem Noc 
kostelů se těší nemalé oblibě i v některých státech: například ve Slovensku v Německu, Rakousku či v Nizozemí. Organizátoři 
uvádějí o akci následující: Noc kostelů 2011 je: "Pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy 
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Odráží se vní projev kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli 
a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti," 
proklamují na webu Noci kostelů. 

Zjevnou částí projektu je nabídka zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným. V neposlední řadě si 
organizátoři vytyčili za cíl poukázat na živou spolupráci křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích. 

Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních 
společenství. 

Je na jednotlivých křesťanských společenstvích, zda se chtějí otevřením kostela či svým programem připojit k Noci kostelů. 

 O nejzajímavějších počinech budeme v Deníku informovat během příštího týdne. 

 (JAN ODSTRČIL) 

 Foto - KOSTELY nabídnou návštěvníkům nevšední dění. 

Foto - Deník/ Jan Jelínek 

 Vyšlo také v: Hradecký deník, Chrudimský deník, Náchodský deník, Orlický deník, Pardubický deník, Rychnovský deník 
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Jičínsko - Po celé republice proběhne v pátek 27. května projekt Noc kostelů. Během této noci budou pro všechny občany Jičína 
a okolí otevřeny dva kostely a dvě modlitebny spolu s prostory, které jsou během celého roku veřejnosti nepřístupné. Program: 
Církev československá husitská ulice Českých bratří 17.00 - 22.00 Výstavka o historii Církve čs. husitské, dále pak 
bohoslužebných předmětů a zajímavostí týkajících se konkrétně sboru v Jičíně. V průběhu večera zahrají naši varhaníci. Od 17 
hodin bude připraven program pro děti. 

Kostel sv. Ingnáce Římskokatolická farnost 18.00 - 19.00 Dětská mše svatá 19.00 - 20.00 Jak to vidí děti (program pro 
nejmenší) 20.00 - 22.30 "Noc u svatého Ignáce" (prohlídka interiéru kostela + informační panely ze života farnosti, prohlídka 
kůru a varhan s hudební ukázkou, malá výstavka a představení liturgických předmětů v sakristii) Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické Konecchlumského 289 (naproti Tatře, nad kruhovým objezdem u drogerie Teta) 18.00 - 21.30Výstava o historii 
reformace v regionu Jičína a sboru Českobratrské církve evangelické v Jičíně a také o jeho současnosti. 

Vždy v celou hodinu bude k dispozici výklad s malým varhanním koncertem. 

Kostel svatého Jakuba Římskokatolická farnost 19.30 - 23.00 "Nechme srdce naslouchat" Zahrají hudebníci z jičínské farnosti 
(Ondřej Koláčný, Pavel Krčmárik, Terezie Kracíková a další), uslyšíme i mluvené slovo (verše Terezie z Liseux v podání Dany 
Rejmanové) a také necháme promluvit kostelní ticho. 

23.00 - 24.00 Adorace se zpěvy z Taize Hradišťko, kostel sv. Matouše 19.30 - 19.35 zvon svolá návštěvníky 20.00 - 20.45 
Hradišťko pro všechny... přivítání, krátce z historie kostela, autorské čtení básní s varhanním doprovodem 20.45 - 22.45 
prohlídka kůru kostela s varhanami 22.45 - 23.00 májová meditace s požehnáním, výstava prací rómských dětí Novopacko - 
Církev československá husitská, Církev římskokatolická a Jednota bratrská v Nové Pace zvou všechny Novopačáky k účasti na 
celonárodním programu Noci kostelů. 

Od 19 do 23 hodin se podle svého výběru a zájmu můžete seznámit s prostory kulturní památky Husova sboru (možno navštívit 
výstavu originálních podpisů současných výtvarníků Jaroslava Míchala z Hradce Králové a expozici o historii církve), s objektem 
Jednoty bratrské včetně prostoru Základní a mateřské školy Brána či s kulturními památkami farního a klášterního kostela (zde 
je připravena pro zájemce i prohlídka věže a zvonů). Z výkladu pověřených průvodců se dozvíte zajímavé informace, za 
zhlédnutí i poslech určitě stojí i doprovodný program s pevně stanovenou dobou začátku i místa. Pevný program začne od 18 
hodin koncertem smyčcového orchestru z Trutnova Musica Antiqua ve farním kostele sv. Mikuláše. Pokračovat bude od 20.30 
hodin varhanním koncertem Kláry Kubátové v Husově sboru a bude zakončen ve 22 hodin v Jednotě bratrské videoprojekcí a 
hudebním pořadem. 

  

Noc kostelů otevře sakrální prostory pro širokou veřejnost 
 
Zdroj: Krkonošský deník 
Datum vydání: 21.5.2011 

Podtitulek: Tajuplná noc zavede návštěvníky nejen do církevních staveb. V kraji se 
zapojilo přes sto kostelů 

Odkaz: http://krkonossky.denik.cz/ 
Ročník: 20 
Číslo: 119 
Strana: 2 
Autor: JAN ODSTRČIL 
Rubrika: ČESKÝ RÁJ | VÝCHODNÍ ČECHY 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

Hradec Králové - Ve městě, v kraji, ale i v celé České republice vypukne unikátní akce nazvaná Noc kostelů. V pátek 27. května 
se pro širokou veřejnost a duchovně založené lidi namane jedinečná příležitost, aby vstoupili na posvátnou půdu kostelů, 
chrámů a církevních staveb. Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma. 

Je možné navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů. Letošním mottem Noci 
kostelů je následující žalm: Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá. 

"Noc kostelů nám dává šanci podívat se dovnitř do chrámů, které stojí v našich obcích a městech jako symboly víry a naděje. 
Venku je tma, ale uvnitř je světlo, které zve k sobě. Ať se otevřené kostely stanou pro mnohé návštěvníky místem, kde do jejich 
vlastní noci zazáří malé světlo naděje," řekl představitel královéhradecké diecéze Karel Moravec Akce bude prezentovat 
významné rysy křesťanských církví a umožní návštěvníkům prožít jejich rozmanitost spolu s náboženským vyjadřováním. 
Začátky jednotlivých programů naleznete na internetových stránkách: www.nockostelu.cz. Záštitu nad celou akcí převzal i 



primátor města Hradce Králové. "Jsem opravdu potěšen, že se tato významná událost v Hradci Králové bude konat," řekl 
Zdeněk Fink. 

K jedenáctému dubnu bylo v královéhradecké diecézi přihlášeno již 108 kostelů a modliteben. Celý projekt s názvem Noc 
kostelů se těší nemalé oblibě i v některých státech: například ve Slovensku v Německu, Rakousku či v Nizozemí. Organizátoři 
uvádějí o akci následující: Noc kostelů 2011 je: "Pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy 
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Odráží se v ní projev kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli 
a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti," 
proklamují na webu Noci kostelů. 

Zjevnou částí projektu je nabídka zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným. V neposlední řadě si 
organizátoři vytyčili za cíl poukázat na živou spolupráci křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích. 

Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních 
společenství. 

Je na jednotlivých křesťanských společenstvích, zda se chtějí otevřením kostela či svým programem připojit k Noci kostelů. 

O nejzajímavějších počinech budeme v Deníku informovat během příštího týdne. 

 (JAN ODSTRČIL) 

 Foto - KOSTELY nabídnou návštěvníkům nevšední dění. 

Foto - Deník/ Jan Jelínek 

Kostel Nanebevzetí P. Marie 
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Holešov - Bohatý program čeká na děti i dospělé, kteří v pátek přijdou do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. 
Jeho dnešní podoba je dílem italského architekta Filiberta Luccheseho po roce 1650. Trojlodní barokní stavbu s jednou věží v 
průčelí zdobí kromě hlavního oltáře dalších deset v bočních lodích. Jeden z nich je zasvěcený sv. Janu Sarkandrovi, jenž byl 
holešovským farářem v letech 1616 - 1620. Je také zvláštním ochráncem farnosti a holešovského děkanátu. Na pátek farnost 
připravila pro děti mši a pátrání s detektivní kanceláří kocoura Modroočka. Lidé se podívají na chrámový kůr, prohlédnou si 
varhany, seznámí se s liturgickými oděvy a budou mít možnost promluvit si s knězem. Velkým lákadlem bude netradiční 
prohlídka kostela při svíčkách s průvodcem. Přesně o půlnoci program zakončí požehnání městu. 

(red) 

Kostely z Brna "nakazily" ty slovenské 
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BRNO Tento kostel je roky zavřený, tento už neexistuje. Noc kostelů v pátek opět předvede skrytá tajemství svatostánků. 
Zástupci brněnského biskupství ale dokázali ještě víc: akci, která vznikla v Rakousku, pomohli přenést nejen domů a do všech 
moravských a českých diecézí, ale i na Slovensko. "Poprvé jsme se báli, že bude propadák, ale velmi příjemně nás zájem 
překvapil. Vloni jsme byli v obavách, zda se zájem zopakuje, a on byl ještě vyšší," uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 
Celorepublikově organizátoři totiž vloni zaznamenali více než čtvrt milionu vstupů, jen v moravské metropoli jich zaevidovali 92 
tisíc. V pátek se do Noci kostelů v brněnské diecézi zapojí o jedenáct míst více než vloni. Je mezi nimi i běžně zavřený kostel 
svatého Josefa v Brně nebo z dřevěných latí vytvořený náznak kostela sv. Mikuláše na náměstí Svobody v Brně, zbořený 1870. 

Akce se konala právě v brněnské diecézi poprvé v roce 2009. Nápad, zrozený v Rakousku, si tehdy získal podporu v 34 
kostelích. 

Letos poprvé se kostely o páteční noci otevřou také na Slovensku, zapojilo se přes devět desítek kostelů. Pořadatelé věří, že 
premiéra nebude derniérou a že se příští rok akce zopakuje. Podle trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka je Noc kostelů 
jakýmsi otevřením prostoru, kde věřící žijí, na rozdíl od let totality, kdy byli sice jejich "obřady" trpěny, ale za zavřenými dveřmi. 
"Je to takové otevření našich obývacích pokojů," přirovnal arcibiskup. 

Stejně jako Cikrle i on věří, že Noc kostelů tak pomůže zbourat stále přežívající předsudky. Už tradičně odstartuje v Brně Noc 
kostelů v pátek před osmnáctou hodinou večer zvonění zvonů. Letos poprvé bude také například zpřístupněna krypta kostela ve 
Vranově u Brna, kde jsou pohřbeni členové rodiny Liechtensteinů, otevřeny budou i některé věže kostelů či kapucínské zahrady 
v Brně, kde se příchozí mohou těšit například na divadelní projekt o životě svatého Františka z Assisi. Ve většině otevřených 
svatostánků bude připraven také doprovodný program. Na rozdíl od Muzejní noci ale musejí Brňané počítat s tím, že dopravní 
podnik nevypravuje mimořádné spoje. 

Pozvání do kostela neznamená přemlouvání k víře. "Jde o setkání s křesťanstvím, ne že by někdo někoho k něčemu nutil. Ale 
lidé žijí v zemi s křesťanskými kořeny a mnohdy o tom nevědí vůbec nic," poznamenal Cikrle. Příležitosti mnozí využívají také k 
oživování vzpomínek. Lidé se přicházejí podívat tam, kde měli svatbu, kde byli biřmování, kde nechali pokřtít své děti. 

(ih, miš) 
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Mělník - V pátek 27. května budou města po celé České republice opět prozářena světlem otevřených kostelů a modliteben. 
Návštěvníky uvítá také Církev československá husitská v Mělníku. 

Zájemci o krásné obrazy a chvilku modliteb za zdraví našich blízkých jsou zváni od 18 hodin do farních prostor v ulici Tyršova. V 
18 hodin bude zahájena výstava akademického malíře Milana Ressela, v 18.30 hodin dojde na povídání u kávy o malování, 
restaurování a jiném a v 19.30 hodin na chvilku duchovního ztišení, rozjímání a motlitby za zdraví našich blízkých. Více informací 
na www.nockostelu.cz. 

Vyšlo také v: Kolínský deník 
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RÝMAŘOV (ama) Dosud se do vzácného kostela Navštívení Panny Marie zvaného Kaple v Lipkách dostali jen lidé mířící na mši 
nebo na koncert. Teď se to změní. V pátek 27. května v památkově chráněné kapli začnou prohlídky pro veřejnost. Jejich 
zahájení, které bude součástí celostátní Noci kostelů, obohatí kulturní program. Od 19 hodin zahraje na varhany Petr Wolff a 
vystoupí i soubor Variace. "Kaple se veřejnosti otvírá úplně poprvé v historii. Je to velice významný krok," říká vedoucí odboru 
kultury a školství rýmařovské radnice Leona Pleská. 

Město po dohodě s vlastníkem, římskokatolickou církví, kapli zpřístupní od května do září. První prohlídku s průvodcem si lidé 
užijí 27. května od 22 hodin, posléze se prohlídky budou konat v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 17 hodin. 

(ama) 

Kostely poodhalí svá tajemství. A navíc v noci 
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Půl roku od listopadového otevření si moderní stavba modlitebny Církve bratrské v Černošicích-Vráži získala spoustu příznivců. 

Místní totiž díky ní získali nový kulturní sál. 

Na to, jak kostel vznikal a jak se unikátní stavba, která připomíná loď, stavěla, se mohou lidé poprvé podívat v pátek při Noci 
kostelů. "Krátký dokument ukazuje záběry ze stavby a ze slavnostního otevření. Už jsme ho jednou lidem pouštěli jako předfilm, 
ale širší veřejnost ho na Noci kostelů u nás zhlédne poprvé," uvedl místní kazatel Pavel Paluchník. 

Snímek přijde na řadu ve 21 hodin, program ale začíná už v 18 hodin akcemi pro děti. "Spojíme ho s pravidelným pátečním 
klubem pro děti. Jsou připraveny různé výtvarné a pracovní dílny, a když bude hezky, tak i venkovní hry," přiblížil Paluchník. Pro 
dospělé program nabízí i dvě hudební vystoupení nebo přednášku geologa Blahoslava Košťáka. Svůj kulturní program na akci 
Noc kostelů připravil i černošický kostel Nanebevzetí Panny Marie. "Snažili jsme se v programu dát příležitost místním. Takže 
vystoupí i žáci základní umělecké školy," poznamenala spolupořadatelka Lucie Poulová. 

Během večera si mohou návštěvníci navíc prohlédnout i běžně nepřístupné prostory kostela včetně sakristie 

(Hana Rojková) 

Klenby kostela ozáří hra světel 
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Šternberk - Kostel Zvěstování Panny Marie je jednou z dominant města Šternberk. Je součástí bývalého augustiniánského 
kláštera a zdobí ho vzácné fresky a štuky. Nejen je mohou lidé obdivovat v pátek 27. května při Noci kostelů. 



Stavbu kostela zahájil šternberský rodák a probošt augustiniánské kanonie ve Šternberku Aurelius Jan Augustin v roce 1775. 
Pozornost si zaslouží především rokoková malba interiéru, která je největším a zároveň posledním freskovým dílem 
prostějovského malíře Františka Antonína Sebastiniho. Zajímavým místem farního kostela je boční kaple Panny Marie Pomocnice 
určená jako místo posledního odpočinku zakladatelů kanonie Alberta II. a Petra ze Šternberka. Kaple byla místem silného kultu 
Panny Marie Pomocnice, ochránkyně obyvatel města před válkou a morem. Letos v březnu skončila dvouletá obnova interiéru 
monumentálního chrámu. Opravily se freskové a štukové výzdoby na stěnách a klenbě lodi, které ve dvacátých letech minulého 
století poničil požár. Do rukou restaurátorů se dostala barokní okna, varhany a kostel získal nové osvětlení. 

Novou podobu chrámu, krovu, věže a zrestaurované klenby si lidé mohou prohlédnout u příležitosti Noci kostelů. Program pro 
nejmenší návštěvníky začíná pohádkou v 18 hodin. Děti si také mohou zkusit, jaké je to být malířem a restaurátorem nebo se 
vydat tajemným labyrintem za sladkou odměnou. 

Na návštěvníky čeká i komentovaná prohlídka varhan, vyprávění milostných příběhů z bible, výuka biblických tanců a vystoupení 
šternberského chrámového sboru. Program zakončí po 22. hodině hra světel. 

(red) 

Foto - FRESKY. Návštěvníci kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku mohou obdivovat nově zrestaurovanou výzdobu. 

Foto - J. Kopáč 

Vyšlo také v: Prostějovský deník, Šumperský a Jesenický deník 
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- Do druhého ročníku celostátní Noci kostelů, která letos připadá na 27. května, se v olomoucké arcidiecézi zapojí pět církví a 
otevřeno bude celkem 141 kostelů, kaplí a modliteben. Cílem akce je otevřít kostel pro lidi netradičním způsobem, zpřístupnit jej 
i těm, kteří by do něj jinak nepřišli. 

- V okrese Olomouc naleznou návštěvníci otevřené dveře u 34 kostelů v 11 městech a obcích. Jen v Olomouci to bude celkem 
19 objektů. 

- V okrese Prostějov bude o Noci kostelů možné zavítat do 19 kostelů, kaplí či modliteben, které se otevřou v 10 městech a 
obcích. - Z okresu Přerov se do Noci kostelů zapojí 14 kostelů a kaplí ve čtyřech městech. 

- Celkem 15 kostelů a kaplí se otevře ve 12 městech a obcích okresu Šumperk. 

- V Olomouci akci zahájí už v 9.00 festival Pozdrav Noci kostelů na Horním náměstí. Vystoupí zde sbor Capricolium z Głuchołaz 
(Polsko), Brass Trio 

- členové orchestru Moravského divadla Olomouc, gospelový soubor Misty z Velké Bystřice, pěvecký sbor Pražští pěvci, studenti 
Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, dětské sbory ze Senice na Hané, Ostrožské Nové Vsi, Renot a Náměště na 
Hané. Více informací najdete na webu www.nockostelu.cz 

Zdroj - ado.cz 

 
Církevní stavby se chystají na Noc kostelů 
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Olomoucký kraj - Více než sto čtyřicet kostelů, chrámů a motliteben spadajících pod Olomouckou arcidiecézi se letos zapojí do 
celostátní akce s názvem Noc kostelů, která se odehraje 27. května. Deník vám tento týden přiblíží historii a připravený program 
některých z nich. 

  
Noc kostelů: Zapojí se na třicet chrámů 
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Jihlava - Na Vysočině se během letošní Noci kostelů otevřou tři desítky chrámů, před rokem to byl přibližně poloviční počet. Na 
netradiční večerní koncerty a prohlídky se lidé mohou vydat v pátek v 17 městech a obcích Vysočiny. Program bude připraven i 
v chrámu Narození Panny Marie želivského premonstrátského kláštera a v třebíčské bazilice svatého Prokopa, která je památkou 
UNESCO. Vyplývá to z údajů zveřejněných na internetu . 

V Třebíči bude 27. května otevřeno šest kostelů. V bazilice svatého Prokopa budou od 18 hodin komentované prohlídky, které 
návštěvníky dovedou i na kůr a na věž. Na programu je také dokument o současném životě benediktinů, řádu, s nímž jsou 
spjaty dějiny chrámu. 

V obci Želiv se má od půl deváté večerní konat prohlídka kláštera za světla svíček. V Pelhřimově je součástí programu vyhlídka 
na noční město z věže svatého Bartoloměje. V poničené pelhřimovské kapli svaté Anny bude výstava fotografií o minulosti i 
současnosti tohoto pozapomenutého poutního místa. 

V Jaroměřicích nad Rokytnou bude otevřen kostel svaté Markéty. Bude v něm i netradiční módní přehlídka, jejímž cílem bude 
vysvětlit symbol barev v oblečení kněze. Kněžská roucha si lidé budou moci prohlédnout také v telčském kostele Jména Ježíš. 
Vkostele svatého Martina v Třešti bude otevřena kostnice a zazní slavnostní vytrubování. 

Podrobný program akce lze najít na www.nockostelu.cz Noc kostelů vznikla v roce 2005 ve Vídni, pak se rozšířila do celého 
Rakouska a okolních zemí. V loňském ročníku se v Česku do Noci kostelů zapojilo 418 kostelů, zúčastnilo se čtvrt milionu lidí. 
Letos se k této akci přihlásilo 920 chrámů v Česku. 

(VĚRA STEJSKALOVÁ (ČTK) 

Foto - SVATÝ JAKUB. V rámci Noci kostelů budou lidé moci zavítat například i do nedávno zrekonstruovaného farního chrámu 
svatého Jakuba Většího v Jihlavě (na snímku). 

Foto - Deník/Libor Plíhal 

Vyšlo také v: Havlíčskobrodský deník, Jihlavský deník, Třebíčský deník, Žďárský deník 
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Jesenicko - Kostely pro všechny lidi dobré vůle se letos otevřou tento pátek 27. 5.od 17:00 do 23:00 hodin při Noci kostelů. 
Římskokatolická farnost Jesenice se připojuje sice skromným pojetím, ale snad i přesto zajímavým. Budou otevřeny všechny 
kostely, které má tato farnost na starosti. V každém z nich návštěvníci najdou informace o jeho historii, baterku, aby si mohli 
kostel celý prolézt, a sklenici vody. 

Ten, kdo si opíše do poutnického pasu příslušný kód, bude moci získat "poutnický certifikát", který obdrží po skončení akce 
poštou. Bude velmi pěkné, když lidé ze zvědavosti vezmou kolo, auto nebo nové boty a navštíví kostelů více. 

" Rád bych otevřel všechny naše kostely, kterémářímskokatolická farnost Jesenice ve správě, především proto, aby je mohli 
navštívit obyvatelé příslušných obcí a měst a více si uvědomovali, že kostel je jejich, že stojí za to ho mít v obci a to nejen pro 
okrasu, ale také třeba jako místo ztišení, místo lidské kontinuity a třeba i místo modlitby," vysvětlil svůj záměr Daniel Vahala z 
Čisté. 

"Snad se lidé zamyslí nad bohatostí těchto budov, nebo naopak nad jejich bídou a neutěšeným stavem. Třeba si někdo 
vzpomene na to, že v kostele sedával, že tam měl svatbu, nebo tam byl na Božím těle," doufal dále Vahala. Program: Poutnický 
okruh I. Začíná v Čisté v kostele Sv. Václava. Tady se zaregistrujete a získáte potřebné informace. Poutnický pas vás provede 
kostely a po absolvování celého okruhu je možno získat poutnický certifikát. 

Nabídkový okruh I.: Čistá, kostel Sv. Václava Čistá, kaple Sv. Anny Velká Chmelištná, kostel Sv. Bartoloměje Všesulov, kostel Sv. 
Martina Milíčov, kostel Sv. Petra v okovech Břežany, kostel Sv. Markéty Poutnický okruh II. 

Jesenice, kostel Sv. Petra a Pavla, výchozí stanoviště - registrace, informace. Poutnický pas vás provede kostely a po 
absolvování celého okruhu je možno získat poutnický certifikát. 

Nabídkový okruh II.: Jesenice, kostel Sv. Petra a Pavla Oráčov, kostel Sv. Jakuba Krty, kostel Sv. Vojtěcha Drahouš, kaple Sv. 
Jana Nepomuckého Žďár, kaple Sv. Martina Otěvěky, kostel Nejsvětější Trojice Podbořánky, kostel Sv. Jakuba Kostely si můžete 
prohlédnout zcela zdarma. 

Jesenická římskokatolická farnost se tímto připojuje k "Noci kostelů." Akce se koná v celé České republice a také v části Evropy. 

 (ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ) 
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Rakovnicko - Šestnáct kostelů a kaplí bude na Rakovnicku otevřeno při letošní NOCI KOSTELŮ, která se uskuteční v pátek 27. 
května od 17 do 23 hodin. Třináct kostelů a kaplí zpřístupní farnost Jesenice v plzeňské diecézi. 

Kostely a kaple budou zpřístupněné včetně půd a věží, vlastně všechno, co lze v kostele otevřít, bude otevřeno. Noc kostelů 
nabízí nejen výjimečnou možnost nahlédnout do míst, kam se běžně nedostanete. V některých kostelech najdete i zajímavé 
historické památky. Například v kostele ve Velké Chmelištné uvidíte nedávno objevené gotické fresky, v kostele ve Všesulově 
zase náhrobní desky Kolowratů Krakovských. Během Noci kostelů budou otevřeny i kostely v Rakovníku a v Novém Strašecí. V 
Rakovníku je můžete navštívit od 19 do 23 hodin. V hlavním rakovnickém kostele svatého Bartoloměje bude součástí akce 
varhanní koncert (od 20 hodin). Bližší informace a seznam otevřených kostelů najdete na www.nockostelu.cz. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově 
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Holešov - Bohatý program čeká na děti i dospělé, kteří v pátek 27. května přijdou do farního kostela Nanebevzetí 
PannyMarievHolešově. Chrám stojí na místě malého gotického kostelíka asi ze začátku 14. století. Jeho dnešní podoba je dílem 
italského architekta Filiberta Luccheseho po roce 1650. Trojlodní barokní stavbu s jednou věží v průčelí zdobí kromě hlavního 
oltáře dalších deset v bočních lodích. Jeden z nich je zasvěcený sv. Janu Sarkandrovi, jenž byl holešovským farářemvletech1616 
- 1620.Je také zvláštním ochráncem farnosti a holešovského děkanátu. Od roku 1877 je část Sarkandrových ostatků, dva 
obratle a úlomek loketní kosti, uložena v prosklené schránce, která leží v pozlaceném relikviáři. Vzácná je i křtitelnice od sochaře 
a štukatéra Jana JiříhoSchaubergera. 

V roce 1748 byla ke kostelu přistavěna tzv. Černá kaple, která slouží jako hrobka rodiny Rottalů a Vrbnů. Naposledy zde byl 
pohřben roku 1936 poslední majitel panství Rudolf z Vrbna. Více informací o kostele Nanebevzetí Panny Marie získají návštěvníci 
v pátek. Pro děti farnost připravila mši a čeká na ně také hra, při které budou pátrat s detektivní kanceláří kocoura Modroočka. 
Lidé se podívají na chrámový kůr, prohlédnou si varhany, seznámí se s liturgickými oděvy a budou mít možnost promluvit si s 
knězem. Velkým lákadlem bude netradiční prohlídka kostela při svíčkách s průvodcem. Chybět nebude ani ruční přepisování 
Bible na oratoři, výstava o sv. Janu Sarkandrovi, pašijová hra a přesně o půlnoci program v kostele zakončí 
požehnánícelémuměstu. 

(red) 

 Foto - Holešovský svatostánek bude v pátek přístupný i v noci. 

Foto - Farnost Holešov 

  

  

 


