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Písecko - Navštívit duchovní stavby v netradiční denní dobu a nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná, mohou lidé 
během akce Noc kostelů. Ta se uskuteční příští pátek. Program většinou začíná v 18 hodin. 

Podle koordinátora Štěpána Hadače navazuje česká Noc kostelů na projekt, který již několik let funguje v Rakousku nebo 
Německu. Tradice přitom vznikla vlastně omylem. 

"Kostelník ve Vídni jednou večer zapomněl zavřít dveře a do kostela začali přicházet lidé. Když si toho všiml, rozsvítil svíce, 
provedl je a nakonec si řekl, že to vůbec není špatný nápad otevřít kostel v tuto nezvyklou dobu," připomněl. Smyslem akce je 
pozvat do církevních staveb širokou veřejnost. Nevybírá se žádné vstupné a řada kostelů při této příležitosti zpřístupní i 
prostory, které jsou běžně uzavřené. 

Na Písecku se do akce zapojilo sedm budov. Například se otevřou brány kostela církve československé husitské v Milevsku, 
kostel Narození Panny Marie v Písku nebo kostel sv. Alžběty v Protivíně. Kostel sv. Václava v Písku připravil volnou prohlídku 
objektu od 19 ho 21 hodin, kostel církve československé husitské v Sokolovské ulici v Milevsku nabízí širší program - prohlídku 
sboru možnou i s výkladem a hudebně dramatické pásmo Tuto noc. "Pro zájemce je zdarma k dispozici brožura o historii církve 
a sboru v Milevsku," dodala Jaroslava Horková z Husova sboru církve československé husitské v Milevsku. 

V píseckém kostele Narození Panny Marie začíná program také v 18 hodin. Pro návštěvníky budou připraveny volné prohlídky 
kostela a také kostelní věže, koncert píseckého pěveckého sboru Sonitus a výklad o významu chrámu. 

Noc kostelů se v Čechách poprvé uskutečnila v loňském roce. Ačkoli dveře otevřelo mnohem méně kostelů než letos, navštívily 
je tisíce lidí. Velký zájem se tedy očekává i nyní. 

Kompletní informace o všech otevřených kostelích a programu najdou zájemci na internetových stránkách www.nockostelu.cz. 

 (aza, klč) 

 Noc kostelů na Písecku 

- Milevsko, kostel církve československé husitské 

- Písek, evanelický kostel 

- Písek, kostel Narození Panny Marie 

- Písek, kostel Povýšení sv. Kříže 

- Písek, kostel sv. Václava 

- Písek, modlitebna Husova sboru CČSH 

- Protivín, kostel sv. Alžběty 

 


