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Vídeň, Trnava - Nebylo by to Rakousko, kdyby vynechalo příležitost, jak upozornit na rizika jaderné energetiky. 

A proč ne i v kostele při dnešní velké akci Noc kostelů. 

Kostely, kaple i chrámy otevřou své brány, klenby, ale i sklepení u nás, v Rakousku či na Slovensku. 

Právě v Rakousku se nápad otevřít tajemná místa a zákoutí a k tomu přidat netradiční program před sedmi lety zrodil. Jenže v 
posledních letech církev nejen tam oslabily skandály se zneužíváním dětí kněžími. S tím souvisí i rekordní počty lidí, kteří 
vystoupili z církve.  

"Samozřejmě je to i forma kontaktu, jak získat ztracenou přízeň. Ale rozhodně nepořádáme Noc kostelů kvůli tomu, abychom 
přemlouvali veřejnost. Otevíráme dveře všem," řekl Deníku rakouský mluvčí projektu Georg Radlmair. "Je to nenásilná nabídka - 
přijďte a ciťte se svobodně," přidává se i Margita Vanovčanová z trnavské arcidiecéze. 

S tím, že na křesťanství stojí celá Evropa. Na Slovensku pořádají Noc kostelů poprvé. "Z Rakouska nám dodali hlavně zkušenosti 
s organizací," říká. Získat věřící Labyrint světel (Ternberg), kabaret, malování na nahé tělo, žehnání domácím mazlíčkům (Vídeň) 
či zdolávání kostelní věže s lany (Gleisdorf) jsou jen některá pikantní rakouská lákadla. Perličkou je potom kaple objevená v 
podzemí při stavbě vídeňského metra v roce 1972 pod Štěpánským náměstím s malbami ze 13. století. Přístupná je poprvé. 
Vzpomínat se bude i na oběti jaderné katastrofy v japonské Fukušimě. U sousedů mají strach i ze slovenské jaderné elektrárny 
Bohunice. A tak na energetiku přijde řeč. 

"Kde je dnes zodpovědnost? Využívání atomové energie není ani správné, ani solidární. Příští generace budou stovky let 
zatíženy naším jaderným odpadem," říká Katharina Kamplová z arcidiecéze ve Vídni. 

Každý si najde své. "Kostely kdysi sloužily jako starobylé GPS, byly místem pro orientaci pocestných. Chceme ukázat, že chrámy 
jsou prostorem nejen pro modlitby, ale i pro kulturu a umění," uzavírá trnavský arcibiskup Róbert Bezák.Ataké humoru. 

(top) 

Vyšlo také v: Berounský deník, Boleslavský deník, Kladenský deník, Kolínský deník, Kutnohorský deník, Mělnický deník, 
Nymburský deník, Pražský deník, Příbramský deník, Rakovnický deník 
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Křtiny - Procházka po trávníku na místě budoucích ambitů, návštěva jedinečné kostnice, zvuk sedmadvaceti zvonů či vystavený 
model chrámu, jak jej původně naplánoval Jan Blažej Santini Aichel. To vše dnes nabídne lidem křtinský kostel Jména Panny 
Marie. Noc kostelů tam začne v šest hodin večer mší. 

Po mši se lidé projdou nejrůznějšími zákoutími chrámu. 



Poprvé tam uvidí model kostela se dvěma ambity a dvěma kaplemi. "Tak jej původně naplánoval v roce 1718 architekt Santini. 
Model vznikl pomocí počítače v Brně v ateliéru architekta Zdeňka Fránka. Je zářivě bílý, sto padesát centimetrů široký, sto 
centimetrů hluboký a dvaasedmdesát centimetrů vysoký, protože přesně tolik metrů měří kostelní věž," popsal farář Jan Peňáz s 
tím, že miniaturní Santiniho vizi lidé uvidí u bočního oltáře svaté Barbory. Prostorem chrámu bude znít gregoriánský chorál jako 
za starých časů, kdy se tam premonstráti několikrát denně modlili. Dále si lidé poslechnou unikátní zvonohru. 

"Ta čítá sedmadvacet zvonů," dodal Peňáz. 

Návštěvníkům se otevře v chrámu a jeho okolí sedm míst. Do některých se dá dostat pouze při výjimečných akcích, jako třeba 
do kostnice. Uvnitř krypty leží mimo jiné dvanáct lebek s namalovanými vavřínovými věnci a písmenem T. "Dále se lidé podívají 
do kostela, na kůr, do oratoře, zimní kaple, kaple svaté Anny či do starých ambitů," popsal farář s tím, že se nově projdou také 
po trávníku v místě budoucích ambitů. 

(opa) 
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Rýmařov - Pro kapli V Lipkách to bude navíc nanejvýš významná chvíle, bude to pro ni i slavnostní otevření, počítá se totiž, 
vedle jejího využití pro církevní obřady, i s pořádáním výstav či koncertů a dalších kulturních akcí. 

"Skvostná barokní kaple je nejhodnotnější historickou památkou Rýmařova, která svým významem přesahuje regionální úroveň. 
Celý prostor zaujme především freskami, které vytvořil olomoucký malíř Ferdinand Naboth se svým učněm Janem Kryštofem 
Handkem. 

Kaple byla v minulosti v dobách válek, morů a živelných pohrom vždy cílem prosebných procesí z celého kraje," uvedla Lenka 
Baborovská z Městského muzea Rýmařov. 

Kaple V Lipkách bude od června zpřístupněna návštěvníkům. 

Noc kostelů začne v Rýmařově stejně, jako i v jiných místech - vyzváněním zvonů. 

Ty se rozezní už v 16.45 hodin na kostele sv. Michaela. Zde je také připraven koncert Základní umělecké školy Rýmařov a mše 
svatá s rýmařovským chrámovým sborem. Od 19 do 22 hodin si mohou zájemci prohlédnout kostel sv. Michaela včetně věže. 

Program v kapli V Lipkách začne v 19 hodin varhanním koncertem. Pak následuje slavnostní zahájení návštěvnického provozu 
kaple a její otevření pro turisty. Od 20 hodin následuje hodinový koncert souboru Variace. 

Pak si až do 22. hodin mohou zájemci kostel prohlédnout. 

Před kaplí bude připraveno posezení a občerstvení, nebudou chybět upomínkové předměty a originální perníčky ve tvaru kaple. 

Kromě Rýmařova si mohou zájemci prohlédnout i všech sedm kostelů spravovaných z farnosti v Malé Morávce, vedle ní je to 
Andělská Hora, Dětřichovice, Dolní Moravice, Rudná pod Pradědem, Světlá Hora a Václavov. Ve všech získají návštěvníci i 
razítka do Poutnického pasu. Vydat do kostela se mohou ještě lidé v Břidličné, Městě Albrechticích a Třemešné. Každý kostel má 
svůj program. 

Lidé si mohou pohovořit s knězem, prohlédnout si jindy nepřístupná místa kostela, dozvědět se něco o jeho historii, poslechnout 
si varhany a připravené koncerty, zapálit si svíčku a napsat si na papír své přání. Pro děti jsou nachystány hry a soutěže, pro 
dospělé ochutnávka mešního vína. 



(DALIBOR OTÁHAL) 

  

Foto - NOC KOSTELŮ v okrese Bruntál umožní návštěvu více než desítky sakrálních staveb a nabídne zajímavý program. Na 
Cvilíně bude vyprávět o historii poutního chrámu Panny Marie sedmibolestné i o působení řádu Minoritů v Krnově historik 
Dalibor Zlomek. 

Foto - Deník/Fidel Kuba 
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Havlíčkobrodsko - Už o páteční noci ožijí kostely po celé republice. Po roce opět přichází stále oblíbenější Noc kostelů, která 
nabízí prohlídky samotných duchovních staveb i řadu doprovodných programů a aktivit. 

Na Havlíčkobrodsku se návštěvníkům mimořádně otevřou dveře kostelů v Havlíčkově Brodě a poprvé také v Chotěboři. Tam 
bude poprvé zpřístupněn kostel svatého Jakuba staršího. "Letos se této akce zúčastníme poprvé. 

Chtěli jsme trochu otevřít kostel lidem, aby se mohli přijít podívat a zjistit, jak žije naše farnost," řekl chotěbořský farní vikář 
Josef Ziaťko. 

 V doprovodu rodičů 

 V doprovodu rodičů mohou dorazit i malí zvídavci, v plánu je několik komentovaných prohlídek kostela, které začnou v sedm 
hodin večer. Návštěvníci se podívají i tam, kam se obyčejně jen tak nedostanou - na kůr, k varhanům nebo třeba na věž. Přijít 
mohou i ti, kdo zatouží po uměleckém zážitku, v osm hodin začne koncert dětského orchestru chotěbořské základní umělecké 
školy. "Po celou dobu, kromě koncertu, také poběží powerpointová prezentace o aktivitách naší farnosti," dodal Ziaťko. První 
chotěbořskou noc kostelů ukončí před půlnocí modlitba za farnost a město. Pozadu o Noci kostelů nezůstane ani nedaleký 
Havlíčkův Brod. I v tamějším Husově sboru je program naplánován od sedmi hodin večer do půlnoci. Noční návštěvníci se 
mohou těšit například na vystoupení dětí z mateřské školy a mladých akordeonistů, varhanní koncert nebo prohlídky sboru a 
věže. 

Druhým zpřístupněným brodským kostelem bude chrám Nanebevzetí Panny Marie. I jeho návštěvníky potěší varhanní koncert, a 
to hned dvakrát. 

 (ZUZANA KLEMENTOVÁ)  
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Hranice - Nahlédnout do běžně nepřístupných míst chrámů a kostelů slibuje celorepubliková akce s názvem Noc kostelů, která 
proběhne letos už podruhé i v Hranicích, a to v pátek 27. května ve farním kostel Stětí sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí. 

"Cílem Noci kostelů je přiblížit široké veřejnosti krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které se v našich 
kostelech nacházejí," uvedla jedna z organizátorek Dagmar Svobodová. 

Na návštěvníky jednotlivých kostelů čeká bohatý program. Během jedné noci v kostele se můžete těšit na průvodcovské 
prohlídky, přednášky, koncerty, výstavy i možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně přístupných míst. "Noc kostelů by 
ale neměla být jen prohlídkou staveb a interiérů našich chrámů, Noc kostelů by měla být také nabídkou proniknout více do 
bohaté křesťanské spirituality a života," dodala Svobodová. 

Také na Hranicku bude otevřeno několik kostelů. Své brány veřejnosti otevře hřbitovní kostel na Potštátě, dále kostel v 
Paršovicích, Soběchlebích a Všechovicích a v Lipníku nad Bečvou kostel sv. Františka. 

Akce našla svou inspiraci v zahraničí, kde se jedná o pravidelnou událost. Letos je to v naší republice již druhý ročník. 

 (mat) 

--- 

 Program Noci kostelů v Hranicích 

 17.50 - 18 hodin - Zvony - zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů 

18 - 18.45 hodin - Májová mariánská pobožnost 

18.30 - 21 hodin - Prohlídka kostelní věže - možnost výstupu na kostelní věž 

18.45 - 19 hodin - Varhanní preludium - zastavení u varhan s ukázkou hry 

19 - 19.45 hodin - Koncert smyčcového orchestru ZUŠ 

19.45 - 20 hodin - Varhanní improvizace 

20 - 20.40 hodin - Harmonia - koncert smíšeného pěveckého sboru 

20.40 - 21 hodin - Komentovaná prohlídka kostela 

21 - 21.30 hodin - Angelus Silesius - vystoupení vokálního souboru z Opavy, skladby renesančních a barokních autorů 

21.30 - 21.50 hodin - Komentovaná prohlídka kostela 

21.30 - 22.30 hodin - Krása liturgie - liturgické oděvy a předměty zblízka, individuální prohlídka výstavy 

21.50 - 22.10 hodin - Rok křtu - výstavka křestních symbolů a výklad křestního obřadu 

22.10 - 22.40 hodin - Večerní varhanní tóny - blok varhanní hudby v podání místních varhaníků 

22.40 - 23 hodin - Noční adorace a slavnostní požehnání městu a přítomným 
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Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

Karlovarsko - Hned několik památek z Karlovarska se zapojilo do dnešní celostátní akce Noc kostelů. Během ní bude večer 
zpřístupněna řada kostelů a navíc pro návštěvníky bude připraven i zajímavý program. Chybět nebudou například komentované 
prohlídky kostela, přednášky či výstavy. 

Noční program je připraven také pro návštěvníky toužimského kostela Narození Panny Marie. "Akce se zde bude konat poprvé. 
Zdejší program uvede večerní vytrubování, po oficiálním zahájení v 19 hodin budou následovat přednášky, například o původu 
známého rčení panenko skákavá nebo o toužimských kostelích, prohlídka kostela s výkladem, komentovaná bohoslužba s 
výstavou ornátů a liturgických předmětů, štafetové čtení z Bible, diskuse a zamyšlení. Osvětlení kostela obstarají návštěvníci, 
donesenou zapálenou svíčkou," uvedl Jiří Schierl z občanského sdružení Pod Střechou. 

Do akce se zapojila také kaple sv. Blažeje v Branišově u Toužimi. "Zde bude zpřístupněna zřícenina kaple. 

Večerní program zahrnuje přednášku, putovní výstavu Zachraňte dominanty o záchraně kostelů, svatoblažejské malování pro 
děti i dospělé, posezení u ohně se zpěvem duchovních písní," dodal. Ve večerních hodinách se otevře i kostel v Údrči. Po celou 
noc bude přístupný i sousední poutní kostel ve Skocích. Zde na návštěvníky čekají volné i komentované prohlídky kostela, 
návštěva zázračného obrazu Panenky skákavé či prohlídka malé výstavky o záchraně Skoků. "Osudy poutního místa přiblíží 
promítání filmů. Světlo do zdejšího kostela přinesou účastníci Průvodu světel, který půjde z Polomu. Sraz účastníků je ve 20.45 
hodin u kostela v Údrči. Na tuto akci bude vypraven městem Bochov autobus, který vyjíždí ve 20 hodin z bochovského náměstí. 
Chybět nebude ani občerstvení," uzavřel Jiří Schierl. Pro poutníky po Noci kostelů budou ve všech kostelích vydávány poutnické 
pasy, které poslouží jako památka na noční putování po kostelích regionu.  

(kop)  

--- 

Přihlášené památky na Karlovarsku: 

Branišov u Toužimi, kaple sv. Blažeje 

Karlovy Vary, Ondřejská kaple, chrám sv. Ondřeje 

Ostrov nad Ohří, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné 

Skoky u Žlutic, kostel Navštívení Panny Marie 

Stará Role, kostel Nanebevstoupení Páně 

Toužim, kostel Narození Panny Marie 

Údrč, kostel sv. Linharta 

Valeč, hřbitovní kaple Panny Marie 

Valeč, kostel Nejsvětější Trojice 

Žlutice, kostel sv. Petra a Pavla 

Foto - NOC KOSTELŮ je mezi lidmi velmi oblíbenou akcí. 

Foto - Archiv KD 
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Kroměřížsko - Celkem osmnáct církevních objektů na Kroměřížsku se večer otevře široké veřejnosti. Na dnešek totiž připadá už 
druhý ročník akce Noc kostelů. Jejím cílem je podle mluvčího Arcibiskupství olomouckého Jiřího Gračky otevřít všem kostel 
netradičním způsobem, tedy i těm, kteří by do něj jinak nepřišli. 

"Ve Zlínském kraji se zapojilo pět církví a otevřeno bude celkem šestačtyřicet kostelů, kaplí a modliteben," informoval Gračka. V 
samotném okrese Kroměříž se zapojilo sedm měst a obcí, jmenovitě Kroměříž, Holešov, Hulín, Chropyně, Kvasice, Rajnochovice 
a Zlobice. 

"Přímo v Kroměříži se otevře celkem deset objektů. Zájemci mohou využít i prohlídku trasy, kudy chodíval arcibiskup na zámek, 
a to od 18.30 hodin až do půlnoci," přiblížil kroměřížský probošt Josef Říha. Například kroměřížský kostel svatého Mořice zahájí 
Noc kostelů slavnostně v osmnáct hodin vystoupením souboru ze základní umělecké školy. 

"Zajímavé může být i nahlédnutí do hudebního archivu svatého Mořice od půl jedenácté či burácení varhan do noci," láká Říha. 

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje na Slovanském náměstí zve zase například na chvalozpěv Akathist před ikonou od 
sedmnácti hodin či prezentaci věnovanou životu svatých od dvaceti hodin. V kostele svatého Cyrila a Metoděje ve Zlobicích je 
mimo jiné na programu prohlídka křestních matrik či zajímavá ochutnávka mešního vína. 

Možnost zaposlouchat se do nejoblíbenějších křesťanských písní, zhlédnout taneční vystoupení s názvem Boj dobra se zlem 
nebo také krátký film s hlubokým obsahem nabízí zase svým návštěvníkům kostel svaté Anny v Rajnochovicích. 

 (JARMILA KUNCOVÁ) 

 -- 

 "Zájemci mohou využít i prohlídku trasy, kudy chodíval arcibiskup na zámek, a to od 18.30 hodin až do půlnoci." Probošt Josef 
Říha 

  

Noc kostelů 2011 

 Které svatostánky se do akce zapojí 

 

Zlínsko 

 Hvozdná, kostel Všech svatých 

Lhota u Malenovic, kostel sv. Anny 

Otrokovice-Kvítkovice, kaple sv. Anny 

Otrokovice, kostel sv. Michaela 

Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha 

Štípa, kaple Kristova vzkříšení 

Štípa, kostel Narození Panny Marie 

Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího 

Tlumačov, kostel sv. Martina 

Velký Ořechov, kostel sv. Václava 

Vizovice, kostel sv. Vavřince 

Vizovice, sborový dům ČCE 

Vizovice, zámecká kaple 

Zlín-Jižní Svahy, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 

Zlín-Malenovice, kostel sv. Mikuláše 

Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické 

Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba 

  

Uherskohradišťsko 



  

Bojkovice, kaple Povýšení sv. Kříže 

Bojkovice, kostel sv. Vavřince 

Ostrožská Lhota, kostel sv. Jakuba staršího 

Uherský Brod, chrám Mistra Jana Husa - CČSH 

Uherský Brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Uherský Brod, kostel Neposkvrněného početí P. Marie 

Uherský Ostroh, kostel sv. Ondřeje 

  

Vsetínsko 

  

Karolinka, kostel Panny Marie Karmelské 

Kelč, kostel sv. Kateřiny 

Kelč, kostel sv. Petra a Pavla 

Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Vsetín, kostel Horního sboru Českobratrské církve 
evangelické 

Vsetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Vsetín, modlitebna sboru Církve bratrské 

  

Kroměřížsko 

  

Holešov, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Holešov, kostel sv. Anny 

Hulín, kostel sv. Václava 

Chropyně, kostel sv. Jiljí 

Kroměříž-Hradisko, kostel Všech svatých 

Kroměříž, kaple Panny Marie - AG 

Kroměříž, kaple sv. Stanislava Kostky - AG 

Kroměříž, kaple sv. Vincence 

Kroměříž, kostel ČSCH - Milíčův sbor 

Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Kroměříž, kostel sv. Mořice 

Kroměříž, modlitebna Českobratrské církve evangelické 

Kroměříž, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje 

Kvasice, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Kvasice, kostel CČSH - Husův sbor 

Kvasice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Rajnochovice, kostel sv. Anny 

Zlobice, kostel sv. Cyrila a Metoděje 

  

  
 
20.  V pátek večer začíná Noc kostelů 
Zdroj: Litoměřický deník 
Datum vydání: 27.5.2011 
Odkaz: http://www.litomericky.denik.cz/ 
Ročník: 14 
Číslo: 124 
Strana: 3 
Autor: jmi 
Rubrika: litoměřicko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

Litoměřice - Již tuto páteční noc se pro návštěvníky otevřou kostely a kaple na Litoměřicku. Nabídnou zdarma celou řadu 
zajímavých programů - od přednášek přes koncerty po duchovní slovo. V rámci akce "Noc kostelů" bude v pátek 27. května od 
večerních až do nočních hodin otevřeno v celé litoměřické diecézi 132 církevních objektů, z toho šest, resp. sedm v Litoměřicích. 
Zdarma bude přístupná katedrála sv. Štěpána na Dómském náměstí, děkanský kostel Všech svatých na Mírovém náměstí, kostel 
sv. Vojtěcha v Křížové ulici, kostel sv. Jakuba na Dominikánském náměstí, kostel sv. Ludmily na Kapucínském náměstí (u 
bývalého kina Beseda) a kaple sv. Jana Křtitele v Máchově ulici (pod biskupskou rezidencí). Zároveň s nimi i kaple sv. Štěpána v 
budově Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Krátce po 20. hodině v katedrále a zhruba ve 21.30 hodin v kostele Všech svatých 



návštěvníky pozdraví litoměřický biskup Jan Baxant. Pro návštěvníky Noci kostelů v Litoměřicích jsou připraveny poutnické pasy. 
Kromě šesti otevřených kostelů a kaplí přímo v Litoměřicích je v nich také uvedena kaple v Hospici sv. Štěpána, dva kostely v 
Lovosicích, kostel v Doksanech, Bohušovicích nad Ohří a Lounkách. Pokud návštěvu těchto objektů v pátek zájemci absolvují, 
bude jim vystaven certifikát poutníka. Bližší informace zájemcům poskytnou organizátoři přímo na místě. Jako suvenýr či pro 
osvěžení si budou moci dokonce zakoupit speciál nealkoholického piva s logem Noci kostelů 2011 vyrobený vratislavickým 
pivovarem. Od 19 do 21 hod. bude zdarma otevřena i věž katedrály sv. Štěpána na Dómském nám. v Litoměřicích. 

 (jmi) 

V noci se otevře 141 kostelů 
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Kostely, kaple, věže, kůry s varhanami a mnoho dalšího bude k vidění právě dnes na Noci kostelů. Na návštěvu v nezvyklou 
dobu zvou chrámy ve všech městech kraje. Nápad pochází z Rakouska. 

 OLOMOUCKÝ KRAJ Prohlédnout si jindy nepřístupná místa a seznámit se v neobvyklém čase s prostředím kostelů, modliteben či 
kaplí můžete díky Noci kostelů už dnes od 18 hodin do půlnoci. Druhý ročník akce zpřístupní všem zájemcům nejen běžně 
dostupné památky - těšit se můžete i na místa jako zvonice, věže, sakristie a kůry s varhanami. V olomoucké arcidiecézi se dnes 
podle mluvčího olomouckého arcibiskupství Jiřího Gračky do Noci kostelů zapojí pět církví a otevřeno bude celkem 141 kostelů, 
kaplí a modliteben. Jejich počet tak oproti loňskému roku stoupl na více než dvojnásobek. V Olomouci se pro návštěvníky 
například otevřou brány katedrály sv. Václava, chrámu sv. Mořice, kostela Panny Marie Sněžné či pravoslavného chrámu sv. 
Gorazda. 

Další desítky kostelů a modliteben budou přístupné také v Prostějově, Šumperku, Litovli či Hranicích. Na zájemce v nich čeká 
bohatý program. "Kdo má rád hudbu, může se ve většině kostelů těšit na hudební vystoupení. A pro toho, kdo se více zajímá o 
architekturu, si v kostelech připravili prohlídky s průvodcem. Každý si může vybrat podle toho, co ho zajímá," zve na dnešní akci 
Gračka. Novinkou v programu je pak otevření hned několika kaplí. "Lidé se mohou například podívat do kaple Nejsvětější 
Trojice, kaple Panny Marie v nově spraveném Arcibiskupském paláci nebo do kaple Božího milosrdenství na Křížkovského ulici, 
kterou využívá Arcidiecézní charita Olomouc. A po prohlídce si pak návštěvníci mohou od 20.30 prohlédnout prezentaci 
věnovanou tomu, co charita dělá," dodává mluvčí. Letošní ročník Noci kostelů se v Olomouci může pyšnit i mezinárodní účastí, 
probíhá totiž v rámci partnerství mezi diecézemi Olomouc a Opole z Polska. 

Ačkoliv oficiální zahájení Noci kostelů připadá až na šest hodin odpoledne, po celé dnešní dopoledne bude na Horním náměstí 
probíhat festival s názvem Pozdrav Noci kostelů. "Na festivalu vystoupí sbor Capricolium z polských Głuchołaz, gospelový soubor 
Misty či řada dětských sborů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Připravena je také tvořivá dílna pro děti," přibližuje program 
Gračka. Na nejmenší mysleli organizátoři i v kostelech. Například v zahradách kolem katedrály sv. Václava bude už od čtyř hodin 
odpoledne probíhat program právě pro ně. Stejně jako v loňském roce si všichni účastníci Noci kostelů v Olomouci mohou navíc 
opatřit v jednotlivých kostelech poutnický pas. "Princip bude stejný jako loni, v každém navštíveném kostele lidé do tohoto pasu 
dostanou razítko. Když se někomu podaří nasbírat razítka ze všech kostelů uvedených v poutnickém pase, může se zdarma 
podívat do Arcidiecézního muzea Olomouc a Muzea umění Olomouc," dodává mluvčí. Hlavním cílem akce, kterou jsme před 
rokem převzali z Rakouska, je nejen otevřít a představit návštěvníkům kostely, kaple či modlitebny, ale nabídnout lidem také 
nezávazné setkání s křesťanstvím a duchovním poselstvím. 

 (Barbora Taševská) 

 Foto - Skrytá místa Zákoutí kostelů, do nichž se návštěvník jindy nepodívá, se lidem otevřou právě dnes v noci. 

Foto - Muzeum umění Olomouc 

  

  

  



 Otevřou krypty i věže. Dnes noc patří kostelům 
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Při dnešní Noci kostelů bude na jihu Moravy otevřeno 134 chrámů brněnské diecéze. A to je o pět desítek kostelů více než loni. 
Mezi osmnáctou hodinou a půlnocí nezvyklá akce nabídne netradiční zážitky, které jsou určeny nejen věřícím. Jaké jsou tipy MF 
DNES? 

 BRNO Jen po Brně bude při dnešní akci, která nabízí večerní a noční prohlídky zejména historických křesťanských chrámů, 
otevřeno sedmatřicet objektů. MF DNES přináší tipy na nejzajímavější programové položky ve městě i celém jihu Moravy. 

Nezapomeňte si ale v Brně v některém z kostelů brožuru a poutnický pas, které jsou letos poprvé v jedné tiskovině. 
"Návštěvníci, kterým se podaří nasbírat alespoň dvacet razítek, získají v katedrále sv. Petra a Pavla certifikát poutníka," uvedla 
mluvčí biskupství Martina Jandlová. 

 Svatý Tomáš 

 V kostele svatého Tomáše v Brně dnešní program připomene šestisté výročí od lednového úmrtí markraběte Jošta 
Lucemburského, který v tomto chrámu spí také svůj věčný spánek. K vidění je expozice o životě zakladatele kostela a 
audiovizuální pásmo o průzkumu jeho hrobky a tělesných ostatků. Jošt už samotnou výškou přes 180 centimetrů musel ve své 
době vzbuzovat respekt. Perličkou tady bude výstava oděvů řeholních řádů. 

 Mimořádně do věží 

 Jen dnes budou mít návštěvníci jedinečnou možnost vystoupit na věže kostelů, které nejsou běžně přístupné. Podívat se na 
svět z výšky lze například z kostela svatého Jakuba, jehož 96 metrů vysoká věž vévodí moravské metropoli. Schodištěm ve tvaru 
dvojité šroubovice mohou návštěvníci vystoupat až do patra, kde jsou umístěny zvony. Stejnou příležitost nabízí kostel sv. Cyrila 
aMetoděje v Brně-Židenicích, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích, kostel sv. Vavřince vHodoníně, kostel sv. 
Stanislava v Kunštátě, baziliky sv. Prokopa a Panny Marie v Třebíči, kostel sv. Mikuláše v Šitbořicích, kostel sv. Václava ve 
Znojmě-Louce, kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo kostel sv. Jiljí v Kobeřicích u Brna. 

 Světový unikát ve Vranově 

 Mimořádně bude přístupný klenot ve Vranově u Brna v podobě empírové krypty. Je zde dosud pohřbeno na padesát členů rodu 
Liechtensteinů, jako poslední zde spočinula princezna Marie Benedikta v lednu 1992, která chtěla být pochována po boku svého 
otce pohřbeného v roce 1938. 

 Prohlídka kapitulní síně 

 V bývalém klášteře premonstrátů v Brně-Zábrdovicích lze navštívit jen dnes v noci památné prostory dostupné jen při zvláštních 
příležitostech. Kapitulní síň slouží v areálu Vojenské nemocnice jako obřadní místnost městské části Brno-Židenice. Dnes 
prohlídka s výkladem. 

 Kapucínské zahrady 

 Noc kostelů se v Brně děje také pod otevřeným nebem. Kapucínské zahrady ožijí pozoruhodnými kulturními pořady jako třeba 
Kvítky sv. Františka, zdejší terasy budou zdobit živé sochy svatých inspirované barokními obrazy a plastikami. 

 Vizualizace kostela 

  



Na náměstí Svobody v Brně dnes po mnoha letech ožije ve vizualizaci zbořený kostel sv. Mikuláše, který zde stával od počátku 
13. století. Zvony z kostelních věží se na začátek akce hromadně rozezní před šestou večer, ale na náměstí Svobody začne už 
odpoledne růst až čtyřmetrová maketa kostelního presbytáře z dřevěných latí. 

 (Luboš Mareček) 

 FAKTA 

Kam vyrazit v Brně 

 Brno 

 * katedrála sv. Petra a Pavla 

* kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže 

* kostel sv. Jakuba 

* kostel J. A. Komenského 

* kostel sv. Michala 

* kostel sv. Tomáše 

* minoritský kostel sv. Janů 

* kostel sv. Maří Magdalény 

* pravoslavný chrám sv. Václava 

* jez. kostel Nanebevzetí Panny Marie 

* kostel sv. Mikuláše 

* Betlémský kostel 

* Husův sbor Církve čs. husitské 

* modlitebna Církve bratrské 

* modlitebna Bratrské jednoty baptistů 

* kostel sv. Leopolda 

* Blahoslavův dům 

* kostel sv. Augustina 

* kostel Svaté rodiny 

* kostel Naneb. Panny Marie v Zábrdovicích 

* kostel sv. Jiljí v Komárově 

* kostel sv. Klementa M. Hofbauera 

* Duchovní centrum P. Martina Středy a bl. Marie Restituty 

* k. Nejsvětějšího Srdce Páně, Husovice 

* modlitebna ČCE v Husovicích 

* kostel sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích 

* kostel ČCE v Židenicích 

* chrám Spasitele CČSH v Židenicích 

* sbor. dům Apoštol. c. v Židenicích 

* Husův sbor CČSH v Králově Poli 

* k. Zvěstování P. Marie v Tuřanech 

* Husův sbor CČSH v Tuřanech 

* kostel sv. Vavřince v Komíně 

* kostel sv. Vavřince v Řečkovicích 

* sbor Páně CČSH v Řečkovicích 

* kostel sv. Jana Nepomuckého v Lískovci 

* kostel sv. Josefa 

  

Brněnsko 

 * Kuřim, kostel sv. Maří Magdalény, sborový dům Dr. Karla Farského 

* Šlapanice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

* Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie 

 Foto - Mimořádně ke sv. Josefu Návštěvníci Noci kostelů budou dnes poprvé moci vstoupit i do brněnského kostela sv. Josefa, 
který je téměř dvě desetiletí uzavřen. Sochař Vladimír Matoušek tu představí instalaci Prostor v procesu - proces v prostoru. 
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SEVERNÍ ČECHY Bezmála 90 kostelů a kaplí po celém kraji se dnes večer a v noci otevře návštěvníkům v rámci celostátní akce 
Noc kostelů. Lidé budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si interiéry církevních objektů rozsvícené, na řadě míst prohlídku 
doplní bohatý program.Mnohé z kostelů přitom lákají už jenom na to, že jsou otevřené, po většinu roku totiž jinak nejsou 
přístupné. 

"Církevní objekty budou otevřeny většinou od 18 hodin, programy končí obvykle kolem půlnoci. I v letošním roce jsou 
plánovány koncerty různých žánrů, přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů či předmětů, programy pro 
děti nebo návštěvy míst, která bývají jindy pro veřejnost uzavřena," popsala mluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková. 

Dodala, že přítomni budou i kněží, zájemci se jich budou moci přímo na místě zeptat na vše, co je zajímá. "Mezi návštěvníky 
litoměřických kostelů zavítá i biskup Jan Baxant," doplnila Michálková. V litoměřické diecézi se bude Noc kostelů konat podruhé. 
Je to ekumenický projekt, spolu s Římskokatolickou církví se do něj tedy zapojují i církve, které jsou členy Ekumenické rady 
církví. 

"V litoměřické diecézi je to letos Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská, Jednota 
bratrská, Starokatolická církev a Pravoslavná církev," vyjmenovala Michálková. 

Otevřeno tedy dnes v noci mají nejen katolické svatostánky, ale i některé kostely jiných církví. Lidé z Ústí a okolí mají dnes 
možnost zúčastnit se exkurze, která je autobusem doveze postupně k devíti kostelům a kostelíkům v Ústí a na Děčínsku. Sraz je 
v 17 hodin před ústeckým chrámem Nanebevzetí Panny Marie, odtud se jede do Mojžíře, Povrlů, Děčína, poslední zastávka je v 
Arnultovicích. 

 "Vypíchla bych určitě prohlídku kostela v Rozbělesích na kraji Děčína. Ten je obestavěný továrnami, uzavřený, člověk se sem 
opravdu běžně nedostane. Myslím, že velmi zajímavý bude i evangelický kostel Děčíně," uvedla Jiřina Bischoffiová z pořádající 
Místní akční skupiny Labské skály. Zdůraznila ale, že místo v autobuse je dobré si předem rezervovat na telefonním čísle 722 
944 947. Jízdné činí 100 korun, návrat do Ústí se předpokládá kolem půlnoci. 

Za návštěvu jistě bude stát i kostel svatého Mikuláše v Lounech. 

Během večera tu zazní koncert chrámového sboru, děti si budou moci pomocí balonků naplněných heliem a přivázaných k 
dlouhé niti změřit, jak je v Lounech vysoko klenba kostela. 

V kostele v Lounech, Litoměřicích a na dalších 5 místech v kraji bude možné v rámci Noci kostelů zakoupit suvenýr v podobě 
nealkoholického pivního speciálu, který přímo pro akci připravil pivovar Konrad. 

 (Lucie Chlebná) 

 "Církevní objekty budou otevřeny většinou od 18 hodin, programy končí obvykle kolem půlnoci." 

 Jana Michálková, mluvčí litoměřického biskupství 

 -- 

 FAKTA 

Noc kostelů 

  



Dnešní Noci kostelů se v Ústeckém kraji účastní 86 církevních objektů. Navštívit můžete jak velké chrámy, jako je litoměřická 
katedrála svatého Štěpána či ústecký kostel Nanebevzetí Panny Marie, tak malé venkovské kostelíky a kaple, například silně 
poškozený kostel v Lenešicích na Lounsku či vzácnou Beuronskou kapli v Teplicích. Úplný seznam objektů, které jsou do Noci 
kostelů zapojené, najdete na webu www.nockostelu.cz. Zde jsou i informace k jednotlivým stavbám a k programu, který je tu 
pro dnešní večer připraven. 

 Foto - Rozzářené chrámy Návštěvníky bude dnes večer lákat k návštěvě téměř 90 církevních památek v kraji. Při Noci kostelů 
se interiéry chrámů rozzáří, připraven je i bohatý doprovodný program. 

Foto - Lukáš Bíba, MF DNES 

  
Kostely zvou na mešní víno, varhany i chorály 
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PARDUBICE Během dnešní noci otevře svá tajemná zákoutí i pro nevěřící 50 kostelů a chrámů v Pardubickém kraji, tedy třikrát 
víc než loni, kdy měla akce Noc kostelů premiéru. 

Program není jen doménou římskokatolické církve, asi čtvrtinu akcí pořádají i církev bratrská, Českobratrská církev evangelická, 
Církev československá husitská a jednota bratrská. 

" Přeji nám křesťanům jako pořadatelům, abychom naladili opravdu srozumitelný tón naší víry, po kterém veřejnost často volá," 
řekl biskup - administrátor královéhradecké diecéze Josef Kajnek. Například návštěvníci holického kostela svatého Martina 
budou moci navíc ochutnat v sakristii mešní víno, pardubičtí katolíci budou číst texty Jana Hellera, evangelíci texty Daniela 
Ženatého. Tamní církev bratrská zase přiblíží novou křesťanskou školu Noe. 

Atraktivní program připravili v Hlinsku, kde Českobratrská církev evangelická nabídne prohlídku tvrze přestavěné na modlitebnu, 
zazní zpěvy z Taizé a také katolický kněz bude zpovídat evangelického faráře. Tato část programu má podtitul Jak se žije ve 
vězení. Ne že by si v něm někdy evangelík odpykával trest, ale po léta v nich působí jako vězeňský kaplan. Podobně se v 
chrudimském chrámu zamyslí nad duchovnem za zdmi vězení vězeňský kaplan Tomáš Kvasnička. 

Za kostelem svatého Víta v Bojanově na Chrudimsku bude možné nahlédnout do jedné ze dvou kostnic. 

Ve svitavském okrese jsou nejaktivnější věřící v Litomyšli, Svitavách a v Koclířově, kde připravují také hru světel v areálu Fatimy 
a dataprojekci z jejího života v Koclířově. Do litomyšlského Nového kostela zvou pořadatelé na scénickopantomimické 
představení, ve svitavském kostele svatého Josefa budou mít návštěvníci možnost vyslechnout různé skladby z rozsáhlé edice 
gregoriánského chorálu. V Ústí nad Orlicí může být velkým zážitkem po třiadvacáté hodině koncert Cecilské hudební jednoty, 
která nepřetržitě působí v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie už od roku 1803. Již o půl desáté večer mají však děti i 
dospělí do kostela Nanebevzetí Panny Marie přijít s baterkami. Příznivci originálního pátera Františka Lízny se mohou vydat v 
pátek do Vysokého Mýta, kde bude v chrámu svatého Vavřince po 19. hodině přednášet o místu církve v dnešní společnosti. V 
České Třebové zve církev bratrská na promítání fotografií z cesty po Izraeli. 

"Noc kostelů se setkává s rostoucím zájmem farností a sborů, v královéhradecké diecézi se zapojilo zhruba třikrát více kostelů 
než loni. Odpovídající ohlas pořadatelé očekávají i na straně účastníků, kteří v pátek využijí otevřené dveře posvátných 
prostorů," uvedl diecézní koordinátor akce Karel Moravec. 

 (Jaroslav Hubený) 

  
Noc kostelů v kraji ukáže svatostánky trochu jinak 
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"Evropu dělá historie. A nejvíce stop tu zanechalo křesťanství. I proto, aby si to lidé uvědomili, se koná Noc kostelů," zve na 
největší kulturní akci v kraji plzeňský biskup František Radkovský. 

 PLZEŇSKÝ KRAJ Během Noci kostelů z pátku na sobotu se návštěvníkům otevřou i svatostánky, do kterých se během roku 
nedostanou. 

"Uskuteční se v nich přednášky, hudební i literární pořady. Chybět nebudou ani programy pro děti, jako například na biskupství 
v Plzni," upozornila jeho pracovnice Majka Lachmanová. Biskup Radkovský připomněl, že v Česku se objevuje otevřenost pro 
věci duchovní. Důkazem je podle něj zhruba 16 tisíc návštěvníků na loňské Noci kostelů v plzeňské diecézi, kdy svatostánky 
nabídly zdarma 270 programů. Letos už to bude 460. Příkladem objektu, který normálně otevřený není, je kaple Hospice 
svatého Lazara v Plzni na Slovanech v ulici Sladkovského 66. Program zde začne v 18 hodin, končí v 19.30. Zájemci se mohou 
setkat s Jaroslavem Terčem, členem Řádu svatého Lazara. Zavítat mohou i do kostela svatého Mikuláše u Mikulášského náměstí 
v Plzni, kde čeká zájemce například přednáška architekta Jana Soukupa o kostelu a nejznámějším plzeňském hřbitovu. 

Bohatý program má připravený i architektonicky podařený sborový dům Evangelické církve metodistické z roku 1999 na 
křižovatce ulic Studentská a Plaská na dolním okraji Bolevecké návsi v Plzni. Přilákat může třeba koncert oblíbeného sboru 
Touch of Gospel od 18 hodin. Zájemce může přilákat i kostel svatého Jiří v Plzni Doubravce, kde od 18 do 19 hodin čeká 
návštěvníky koncert vážné hudby, od 21 hodin pak přednáška o historii kostela, následovat bude pásmo poezie i prohlídka věže. 

Zájemci mohou také soutěžit a například na biskupství v Plzni nebo v plzeňském informačním centru si vyzvednout takzvaný 
poutnický pas, ve kterém je seznam kostelů. Když poutník nasbírá dostatečný počet razítek z jednotlivých svatostánků, získá od 
biskupa certifikát. 

A proč se pořádá zrovna noc kostelů? "Jindy moc času nemáme, navíc v noci kostely vyniknou," upozornil Radkovský, který Noc 
kostelů zahájí mší svatou v katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. Programy v mnoha kostelech v kraji 
však začínají i dříve. 

 (Jitka Šrámková) 

 --- 

 PROGRAM 

Noc kostelů 27. 5. 

 V plzeňské diecézi je přichystáno celkem 460 programů Kostel sboru Evangelické církve metodistické v Plzni: 18.10 - 19 hod. 
koncert sboru Touch of Gospel Kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova: 19.05 - 20 hod. Historie kostela - výklad a prohlídka 
kostela 22 - 23 hod. hra na varhany Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině: 20.20 - 20.40 hod. prohlídka toho, 
co potřebuje kněz na sloužení bohoslužeb od kalichů po monstrance Kostel Československé církve evangelické na Jižním nádraží 
v Plzni: 20.00 - 20.15 hod. varhanní koncert 20.15 - 20.35 hod. chrámový sbor 20.40 - 20.55 hod. povídání o historii kostela 
Pravoslavný chrám sv. Anny v Plzni Bezručově ulici: 19.30 - 20.15 hod. povídání o Počajevské zázračné ikoně Matky Boží, 21.30 
- 22.15 hod. přednáška o odlišnosti pravoslavné liturgie Kostel sv. Jakuba v Kladrubech: 20.45 - 21.00 povídání o svatém 
Jakubovi - patronu kostela 

 Foto - V noci vyniknou Tajemnou atmosféru i zábavný program nabízí Noc kostelů. 

Foto - Archiv pořadatele 
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Pardubice - Dnes večer se v celé České republice otevřou veřejnosti dveře kostelů, sborů, modliteben a dalších svatyní. Koná se 
totiž druhý ročník Noci kostelů, a to ve více jak devíti stovkách chrámů. Do akce, která si za krátkou dobu existence získala v 
málo zbožné České republice velkou oblibu, se zapojí i kostely královéhradecké diecéze. Podle sdělení biskupského sekretáře 
Vojtěcha Macka se dosud k účasti přihlásilo přes sto třicet kostelů, což je přibližně třikrát více než v loňském roce. 

 Ekumenický rozměr 

 "Noc kostelů ale není jen doménou římskokatolické církve, jež je hlavním pořadatelem, ale ochotně se k ní přidávají církve 
další. Ve východních Čechách to jsou Církev bratrská, Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská a 
Jednota bratrská," uvedl Vojtěch Macek. Noc kostelů tak dostává i tolik potřebný ekumenický rozměr. "Ten nás velmi těší, 
protože jednota je jedním z aspektů, který dává příchozím do kostelů poznat význam duchovních hodnot. Nenuceným 
způsobem se tak mohou účastníci přesvědčit o potřebě lidské soudržnosti, která dnešnímu světu chybí. Abychom mohli hovořit s 
lidmi o našem vztahu k Bohu, musíme se nejprve sjednocovat a nacházet společnou řeč mezi sebou," podotkl diecézní 
koordinátor Noci kostelů Karel Moravec 

 Otevřené věže 

 Smyslem Noci kostelů je především přiblížit náboženství a jeho duchovní i praktický rozměr lidem, kteří svatyně nenavštěvují 
vůbec nebo je chápou jen jako prostor s historickými či uměleckými předměty. 

Navíc se zájemci mohu podívat i na místa, která jsou běžně lidem nepřístupná. "V řadě kostelů se návštěvníci mohou podívat na 
věž ke zvonům, otevřené jsou kůry, sakristie, krypty a mnohde zároveň pořádají otevřené dny na faře," řekl sekretář 
královéhradeckého biskupství Vojtěch Macek. 

Na příchozí ale čeká pestrá nabídka také v podobě přednášek, meditací, koncertů či jiných uměleckých produkcí. Svatyně se tak 
mají stát místem setkání a duchovního povznesení 

 (Lukáš Peška) 

 Foto - DNEŠNÍ NOC KOSTELŮ otevře mimo jiné i brány holického kostela svatého Martina. 

Foto - Deník/Jiří Sejkora 
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Novou turistickou atrakci získala 30. dubna Olomouc. Lidé si tu mohou procházet čerstvě zrekonstruovaným arcibiskupským 
palácem, který má spoustu vazeb nejen na české, ale i evropské dějiny. Připravena je tu pro ně prohlídková trasa a v minulých 
týdnech se po ní vydalo již několik tisíc návštěvníků. 

"Projekt otevření plně funkčního oficiálního sídla úřadujícího arcibiskupa veřejnosti je ve střední Evropě naprosto výjimečný," 
řekl Právu mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. Arcibiskupská rezidence je dnes největší palácovou budovou v olomoucké městské 
památkové rezervaci. 

Až dosud byla zpřístupňována veřejnosti jen výjimečně při zvláštních příležitostech. "Jsme si vědomi, že jde o objekt, v němž se 
nejen bydlí a pracuje. 

 Prohlídka na padesát minut 

  

Je v něm řada prostor, které jsou zajímavé pro veřejnost, a jsem rád, že díky provedeným úpravám se lidé mohou podívat do 
historických prostor, kudy kráčely dějiny," zdůraznil olomoucký arcibiskup, metropolita moravský Jan Graubner. 

Prohlídka trvá zhruba 50 minut a její okruh zahrnuje reprezentační sály situované v prvním patře paláce a také místnost pro 
krátkodobé výstavy. Příchozí navštíví v doprovodu průvodce mj. Velký sál, kde v roce 1995 obědval při své návštěvě Olomouce 
papež Jan Pavel II., Trůnní sál, kde 2. prosince 1848 nastoupil na rakouský trůn císař František Josef I., Přijímací sál, kde v roce 
1805 ladili svůj postup před bitvou u Slavkova ruský car Alexandr I. s rakouským císařem Františkem, či Zelený pokoj, v němž 
byly v roce 1850 podepsány mezi Pruskem, Rakouskem a Ruskem tzv. Olomoucké punktace, kterými měl být ukončen konflikt 
mezi Pruskem a Rakouskem ohledně nároků Pruska na Německo. 

V paláci, v místech, kudy se mohou nyní procházet turisté, pobývaly i další významné osobnosti, mj. císařovna Marie Terezie, 
hudební skladatel Ludwig van Beethoven či prezidenti T. G. Masaryk, E. Beneš, V. Havel a V. Klaus. 

 Dobový mobiliář zaujme návštěvníky 

 S nejvýznamnějšími událostmi, které se tu odehrály, jsou přitom spjaty sály, které mají čerstvě zrestaurovanou bohatou 
rokokovou, empírovou a neobarokní výzdobu, což zaujme zejména návštěvníky, které zajímá architektura. Jsou také vybaveny 
dobovým mobiliářem. 

Olomoucké biskupství vzniklo obnovením moravského biskupství papežem Alexandrem II. v roce 1063. Nově vzniklá olomoucká 
diecéze, která se stala legitimní pokračovatelkou diecéze velkomoravské, zaujímala celé území historické Moravy. 

Do roku 1777 se na olomouckém biskupském stolci vystřídalo 54 sídelních biskupů a od roku 1777, kdy bylo biskupství 
povýšeno na arcibiskupství, pak až do současnosti čtrnáct arcibiskupů. 

Objekt dnešního barokního arcibiskupského paláce, zahrnující v sobě starší konstrukce z období renesance, byl vybudován v 
blízkosti místa, kde stával první biskupský dům v době založení olomouckého biskupství, tedy v polovině 11. století. 

Původní renesanční palác byl pak v průběhu přestavby probíhající v letech 1664 až 1669 výrazně rozšířen, a stal se tak 
monumentální raně barokní palácovou stavbou dominující východní části města. O významu a architektonické kvalitě objektu 
svědčí mimo jiné to, že projekt vypracovali a stavbu řídili císařští architekti Filiberto Luchese a Giovanni Pietro Tencalla. 

 OTEVŘENO: Květen až září: denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. VSTUPNÉ: Dospělí - 60 Kč. Děti od 6 do 15 let, studenti, 
důchodci nad 65 let a invalidé - polovinu. Rodinné vstupné (dva dospělí a děti) - 120 Kč. V pátek bude od 18 do 22 hodin 
zpřístupněna kaple. V rámci celorepublikové Noci kostelů, 27. května, budou mít návštěvníci příležitost spatřit i arcibiskupskou 
kapli, která je ve druhém patře paláce. Otevřena bude od 18 do 22 hodin. 

 Foto popis| Arcibiskupský palác v Olomouci. 

Foto popis| Obdivovat interiér arcibiskupského paláce mohou nyní lidé v Olomouci. 

Foto popis| Turisté mohou v Olomouci zavítat do paláce arcibiskupa. 

Foto autor| Foto PRÁVO - Miloslav Hradil (3) 
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Praha - "Nechceme jen zpřístupnit kostely a některé unikátní prostory. Určitě nejde jen o poznání zajímavé architektury a 
historie. Noc kostelů má ještě jeden hlavní rozměr, chceme, aby lidé poznali a ucítili tu atmosféru, aby cítili duchovno a rozhostil 
se v nich klid, aby alespoň na pár chvil zapomněli na starosti, s nimiž se každý den potýkají." Takovými slovy přibližuje dnešní 
Noc kostelů Miloš Szabo, jeden z hlavních organizátorů akce. Podle jeho slov se zmíněný smysl akce daří naplnit, což ukázal už 
loňský druhý ročník. 

 "Důležité také je, že lidem, kteří přijdou kostel, kapli či jiné místo navštívit, můžeme ukázat, že nejsme žádná uzavřená 
společnost, která mezi sebe nikoho nepouští. Ti, kteří budou na návštěvníky v kostelech čekat, jsou připraveni si se všemi 
pohovořit a vyslechnout je. Zároveň mohou nabídnout zajímavé příběhy. Věřím, že to všechno může zlepšovat pohled naší 
společnosti na křesťanství a církev jako takovou," pokračoval Szabo. 

 Slibuje, že ať už lidé zavítají kamkoli, všude by na ně měla dýchnout zvláštní atmosféra, kterou má ještě umocnit noc, a 
například prohlídka kostela při svíčkách je nezapomenutelná. "A nezáleží na tom, je-li člověk křesťan či nikoli. Důležité je mít 
víru. Kdo ji ztratí, ztrácí vnitřní obsah a ztratí i sám sebe," dodal na závěr páter Josef Michalčík z příbramské Svaté Hory. 

 (LUKÁŠ MAREK)  
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Ukázat kostely jinak než jen v rámci bohoslužeb a předvést, jaké bohatství nám v církevních stavbách zanechali předkové, a 
proč tomu tak bylo, to je poselstvím Noci kostelů. Letos se koná už podruhé 

 Severní Čechy - K letošní akci se přihlásilo více než 130 kostelů a modliteben. Oproti loňsku jde o dvojnásobný počet. "Od 
večera až do pozdních nočních hodin budou dnes pro veřejnost zdarma otevřeny některé církevní objekty. V nich budou pro 
návštěvníky připraveny zajímavé kulturněvzdělávací programy, které mají představit křesťanství, církev a víru nenásilnou, 
srozumitelnou formou," představila akci mluvčí litoměřické diecéze Jana Michálková. 

Cílem akce je představit křesťanství prostřednictvím doprovodných programů, které připravili dobrovolníci z jednotlivých 
farností, a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní hodnotu. 

Tak například arciděkanát církve Římskokatolické v Liberci připravil v největším kostele sv. Antonína Paduánského pestrý blok, v 
němž si zajímavě zpestří jeden večer v roce malí i velcí. Program totiž odstartuje blok her a soutěží pro děti se sladkými 
odměnami, pro zvědavé je od 20.00h. připravena prohlídka kostela s výkladem nejen o historii, program zpestří koncert s 
doprovodem varhanní a klavírní hudby či předpůlnoční povídání o světcích na obrazech. A nedaleké karmelitánské knihkupectví 
dokonce připravilo v rámci akce ochutnávku mešních vín. 

  



Nejde jen o katolické kostely 

 Noc kostelů se v severních Čechách, spadajících pod litoměřickou diecézi, bude konat podruhé. 

"Je to ekumenický projekt. To znamená, že se do něj spolu s Římskokatolickou církví zapojují i další církve. U nás se letos připojí 
například Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská, Jednota bratrská, Starokatolická 
církev a Pravoslavná církev," přiblížila Michálková. "Letos jsme se k akci připojili poprvé. Náš kostel se ve večerních hodinách 
otevře jak věřícím, tak i obyvatelům města, aby měli možnost zažít atmosféru nočního kostela ozářeného světlem svíček, aby tu 
našli ztišení a místo k meditaci," přiblížila například Miroslava Mlýnková, farářka Československé církve husitské v Jablonci nad 
Nisou 

Nebojte se zeptat na to, co nevíte 

Církevní objekty budou dnes otevřeny většinou od osmnácté hodiny, programy skončí kolem půlnoci. "I v letošním roce jsou 
plánovány koncerty různých žánrů, přednášky, komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů i předmětů, programy pro děti 
či návštěvy míst, která bývají jindy pro veřejnost uzavřena," shrnula mluvčí litoměřické diecéze. 

Přítomni budou rovněž kněží a budou moci využít příležitost a zeptat se jich přímo na místě na vše, co je zajímá. " Pokud budou 
mít lidé zájem, samozřejmě můžeme zodpovědět i dotazy, týkající se samotné liturgie," potvrdil arciděkan liberecké farnosti 
Římskokatolické církve Radek Jurnečka. Právě neznalost jednotlivých úkonů během bohoslužby totiž lidi od návštěvy kostela či 
přímo bohoslužby mohou odrazovat. 

 Setkat se můžete také s biskupem 

 Mezi návštěvníky litoměřických kostelů zavítá i biskup Jan Baxant. 

"Naskýtá se nám příležitost pro osobní komunikaci, osobní vztahy. Noc kostelů pokládám za vynikající nástroj pastorace. 
Nečekám, že se všichni návštěvníci obrátí k Pánu Bohu, jednotlivci se ale k němu mohou posunout, a to křesťanskou laskavostí. 
Osobní přístup - přivítání a přijetí - pokládám za to nejdůležitější z celé akce," podtrhl význam akce nejvyšší duchovní 
litoměřické diecéze, biskup Jan Baxant. Kromě samotné náplně a programu, který si připravily jednotlivé správy kostelů, je 
připravena i řada dalších zajímavostí. 

 Za kostely autobusem 

 "Například v Ústí nad Labem je vypraven speciální autobus, který pojede s poutníky po trase nazvané Cestou za našimi 
kostelíky," uvedla hlavní koordinátorka Noci kostelů Kristýna Solničková. 

 Poutnické pasy a pivo z Vratislavic 

 "Zkušenosti z loňského prvního ročníku Noci kostelů v naší diecézi ukázaly, že se osvědčily poutnické pasy a certifikáty, kterými 
poutníci získali potvrzení o tom, že navštívili uvedené kostely a modlitebny. 

Dobrou zkušenost jsme měli také s těmi poutnickými pasy, v nichž se odkazovalo na kostely nacházející se mimo velká centra, 
takže i v nich byla zaznamenána vysoká návštěvnost. Letos je bude možné získat například v Litoměřicích, Děčíně, Kadani, 
Teplicích, Liberci, Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi," poukázala Solničková. 

"Věřím, že si lidé ani letos nenechají ujít možnost prožít zajímavý a netradiční večer," dodala. 

Novinkou budou brožurky s informacemi o přihlášených církevních objektech vydané pro jednotlivé kraje v litoměřické diecézi. 
Seznam církevních objektů, které budou dnes ve večerních hodinách otevřeny pro veřejnost a přehled programů tak, jak je 
jednotlivá místní společenství a farnosti připravily (konkrétní informace pro regiony), je uveden na internetových stránkách akce 
www.nockostelu.cz. 

 (JANA ŠVECOVÁ) 

 Autobusem za tajemstvím kostelíků 

 podvečerní, večerní a noční exkurze po kostelích na trase: 

Ústí n.L. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

Mojžíř - Kostel sv. Šimona a Judy, 

Roztoky - Kostel Narození sv. Jana Křtitele 

Povrly Kostel Navštívení Panny Marie, 



Děčín - Rozbělesy - Kostel sv. Václava, 

Děčín - Podmokly - Evangelický kostel 

Děčín - Bělá - Kostel Sv. Františka Xaverského 

Sněžník - Kaple Panny Marie Arnultovice - Kostel Všech 
Svatých, návrat do Ústí n.L

.rezervace míst na 722 944 947 

jízdné 100,- Kč 

sraz účastníků před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.L. v 17.00 hodin 

 Foto - NOC KOSTELŮ. V Litoměřické diecézi se otevřou brány více než 130 kostelů. V nezvyklé atmosféře nočních prohlídek 
můžete navštívit například katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích. K projektu se přihlásili také v kostele sv. Archanděla Michaela 
ve Smržovce na Jablonecku, rumburská Loreta či secesní kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou. 

Foto - Agentura VLP 

 Vyšlo také v: Českolipský deník, Jablonecký deník, Liberecký deník 

  


