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Jičínsko - Jičín se letos poprvé účastní již třetího ročníku projektu Noc kostelů, který proběhne po celé republice v pátek 27. 
května. 

Během této noci budou pro všechny otevřeny dva kostely a dvě modlitebny spolu s prostory, které jsou během celého roku 
veřejnosti nepřístupné. Díky rozmanitému programu, který myslí na návštěvníky každého věku, se může kdokoliv osobně setkat 
s kulturní a především duchovní hodnotou křesťanství a seznámit se s činností věřících. Pro návštěvníky je od sedmnácti hodin 
do půlnoci připraven program v katolických kostelích sv. Ignáce a sv. Jakuba, ve farním sboru Českobratrské církve evangelické 
a v modlitebně Církve československé husitské. Vstup do těchto prostor je během celého večera zdarma. Součástí bude i 
hudební program Nechme srdce naslouchat, během kterého mimo jiné vystoupí Ondřej Koláčný nebo Pavel Krčmárik. Projekt 
Noc kostelů vznikl roku 2005 ve Vídni, kde se velmi rychle rozšířil po celé zemi, a k nám se dostal o čtyři roky později. Do 
projektu se spolu s námi poprvé zapojuje i Slovensko. Program najdete na naší servisní stránce a více informací na webových 
stránkách www.nockostelu.cz. 

Novopacko 

 Církev československá husitská, Církev římskokatolická a Jednota bratrská v Nové Pace zvou všechny Novopačáky k účasti na 
celonárodním programu "Noci kostelů". Kdokoliv, v netradičním čase, může vstoupit do prostorů, které spoluformovaly 
náboženské, kulturní a společenské dějiny našeho města. 

Dne 27. května se otevřou široké veřejnosti místní kostely a modlitebny a návštěvníci dostanou unikátní příležitost dostat se i do 
míst, která nejsou během roku přístupná. 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. 
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