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Lidi na Blanensku čekají o víkendu akce všeho druhu. Oslaví Den dětí, navštíví jarmarky a podívají se do věží kostelů. 

 Blanensko - Zpřístupněné prostory kostelů, historické jarmarky nebo oslavy Dne dětí. Nejen volební šílenství ovládne o víkendu 
dění v obcích i městech na Blanensku. 

 Kdo bude mít zájem, může si vybrat z pestré směsice akcí. Komentované prohlídky, výstupy na věže, varhanní koncerty či 
divadelní představení. Také kostely na Blanensku otevřou své brány při celorepublikové akci Noc kostelů. Dnes večer můžou lidé 
navštívit hned sedm z nich. Zpřístupněný veřejnosti bude například kostel sv. Barbory v Adamově, který se jako jediný z 
Blanenska připojil do akce už v loňském roce. "Doprovodný program tu odstartuje už ve čtyři hodiny odpoledne. Na náměstí 
před kostelem připravíme soutěže pro děti inspirované Afrikou. Chybět nebude ani hudební vystoupení a výklad o Světelském 
oltáři. A v zásobě máme i další překvapení, víc ale neprozradím," řekl s úsměvem farář Jiří Kaňa. Podívají se do věže Také v 
Blansku bude od pěti hodin odpoledne do noci lidem přístupný dřevěný kostelík, který využívá Církev československá husitská. 
Velkým lákadlem večera tam bude podle tamního duchovního Martina Kopeckého otevření jinak běžně nepřístupné části 
kostelíka. "V devatenáct hodin se budou moct zájemci podívat na kostelní věž a povykládáme si rovněž o historii kostela," lákal 
Kopecký. Do Noci kostelů se dále z Blanenska zapojí kostel sv. Stanislava a hřbitovní kostel sv. Ducha v Kunštátě, kostel sv. 
Kateřiny v Šebrově-Kateřině, křtinský kostel Jména Panny Marie a kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupě. Kdo se neunaví při 
nočních prohlídkách kostelů, může se další den zajít podívat na historický jarmark. Ten zítra pořádají v Blansku i v Boskovicích. 
Obě akce ve městech spojí s oslavami Dne dětí. V Blansku začne Historický jarmark v sedm hodin ráno u zámeckého jezírka. 
Děti tam až do poledne čeká Čochtanovo dopoledne plné her a lovení ryb. Od devíti hodin se na velké louce v zámeckém parku 
předvedou policejní psi, folklórní soubor z Legnice, Ivan Mládek a Banjo band nebo divadelní společnost Štvanci. V půl desáté se 
vydá kostýmovaný průvod s pochodněmi městem. Souběžný program je přichystán také na malé louce zámeckého parku, U 
Sýpky a na nádvoří blanenského zámku. 

 Šermíři a žongléři Také v Boskovicích se zítra nudit nebudou. Od půl jedenácté dopoledne se na nádvoří boskovického hradu 
koná Historický jarmark. Vystoupí na něm třeba žongléři, šermíři nebo břišní tanečnice. Akci zakončí v půl šesté večer ohnivá 
show. Po celý den tam budou připraveny hry pro děti i pro dospělé. 

 Koho netáhnou jarmarky, může se zítra vydat na pochod. První ročník Pochodu po dálničním tělese R43 pořádá Klub českých 
turistů z Boskovic. Přidat se k němu můžou lidé nejen v Boskovicích, ale i v okolních obcích a městech. Společný cíl je v 
Mladkově. Součástí pochodu bude také podpisová akce, kterámá podpořit výstavbu rychlostní silnice. "Pro příchozí turisty je pak 
v Mladkově od jedné hodiny odpolední připraven bohatý kulturní program. Jeho součástí bude slavnostní otevření tamního 
víceúčelového hřiště či soutěže pro děti. Připomeneme také oběti silničních tragédií na silnici I/43 a lidé budou moct podepsat 
výzvu k urychlení stavby rychlostní silnice R43," lákal pořadatel akce z Klubu českých turistů Jaroslav Oldřich. 

  

(VLADĚNA ŠEBELOVÁ) 
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Brno - Zvony, které se nad Brnem rozezvoní dnes deset minut před šestou hodinou večer, odstartují už druhý ročník Noci 
kostelů. Do té letošní se v Brně a na Brněnsku zapojilo třiatřicet chrámů a modliteben. Lidé si je mohou prohlédnout až do 
půlnoci. "Zpřístupníme navíc i místa, která jsou běžně zavřená, například sakristie, věže, sklepy či kůry," uvedl brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle. 

 Brňany, kteří se vydají na noční prohlídku chrámů a modliteben v Brně, provede po jejich pouti takzvaný poutnický pas. "V něm 
lidé najdou mapu s vyznačením otevřených kostelů, jejich adresy i rady, jak k nim dojet městskou hromadnou dopravou," 
sdělila mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Dodala, že v poutnickém pasu je podrobně popsán i doprovodný 
program, který pro návštěvníky připravily jednotlivé farnosti. 

 "Do pasu navíc mohou lidé sbírat pamětní razítka z míst, která navštívili," doplnila Jandlová. 

 Kromě těch brněnských otevře poutníkům své brány i pět kostelů na Brněnsku a další desítky na celé jižní Moravě. Letos se 
akce poprvé rozšířila dokonce do celé České republiky, a otevřené tak v noci zůstanou bezmála čtyři stovky chrámů. "Podrobný 
program, členěný podle jednotlivých krajů i obcí, zájemci najdou na webových stránkách www.nockostelu.cz," doplnila 
Jandlová. Webové stránky lidem navíc umožní vytipovat si zajímavé akce předem, a připravit si tak program doslova na míru. 

 (ZUZANA TAUŠOVÁ) 

 --- 

 NOC KOSTELŮ 2010 V BRNĚ A NA BRNĚNSKU 

 --- 

 Kostel sv. Mikuláše, Brno-střed, náměstí Svobody 18.00-24.00 Informační stan Noci kostelů: posezení u kávy, možnost 
oddechu, informace o celé Noci kostelů. 

 --- 

 Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno-střed, Petrov 21.00-22.00 Beseda na téma Umění a víra: diskutují režisér a herec Jiří Strach, 
výtvarník a sochař Otmar Oliva, zpěvačka a fi nalistka soutěže Superstar Monika Bagárová. 

-- 

 Kostel sv. Augustina, Brno-střed, náměstí Míru 20.00-21.30 Time managment jako duchovní úkol: přednáška známého 
německého benediktina Anselma Grüna. 

 --- 

 Kostel sv. Jakuba, Brno-střed, Jakubské náměstí 16.00-23.30 Zkamenělá dvojitá šroubovice v Brně: prohlídka běžně 
nepřístupné věže kostela. 

 --- 

 Husův sbor Církve československé husitské, Brno-střed, Botanická 19.45-20.00, 21.00-21.15 Přednášky o brněnském 
funkcionalismu: přednáší ředitel Domu umění města Brna Rostislav Koryčánek. 

 --- 

 Kostel sv. Janů, Brno-střed, Minoritská 18.00-23.00 Dobytí pevnosti MINOR: Soutěžní hra pro děti o životě kláštera v minulosti i 
současnosti. 

 --- 

 Kostel sv. Michala, Brno-střed, Dominikánské náměstí 18.30-22.00 Výhled z horní paluby: Neobvyklý pohled na loď kostela z 
vysokého kostelního kůru a zároveň výjimečná příležitost vidět zblízka třímanuálové pneumatické varhany. 

 --- 

 Modlitebna Bratrské jednoty baptistů, Brno-střed, Smetanova 20.10-20.45 Ukázka bohoslužby. 



 Duchovní centrum, Lesná, Nezvalova 13 22.00-22.30 Ctihodný otec p. Martin Středa a Vize stavby kostela na Lesné: fi lmové 
dokumenty o patronovi centra páteru Martinu Středovi a o dostavbě Duchovního centra Lesná v animované vizi architekta 
Zdeňka Bureše. 

 --- 

 Kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna 20.00-23.00 Jak odpočívají knížata: Výjimečná možnost zhlédnout prostory 
Lichtensteinské hrobky, kde je dosud pohřbeno na 50 členů lichtensteinského rodu. Prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou 
hodinu. 

 --- 

 OSTATNÍ OTEVŘENÉ KOSTELY 

 Brno-střed 

Kostel sv. Tomáše, Moravské náměstí 

Kostel J. A. Komenského, (Červený kostel), Joštova 

Kostel sv. Máří Magdalény, Masarykova 

Kostel Nalezení sv. Kříže, Kapucínské náměstí 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Beethovenova 

Kostel sv. Leopolda u Milosrdných bratří, Vídeňská 

Blahoslavův dům, Lidická 

Kostel sv. Rodiny, Grohova 

Modlitebna Církve bratrské, Kounicova 15, zadní trakt 

Pravoslavný chrám sv. Václava, Gorazdova 

Ostatní městské části 

Kostel sv. Klementa Marii Hofbauera, 

Horní Heršpice, Bednářova 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Husovice, 

Náměstí republiky 

Modlitebna Českobratrské církve evangelické, 

Husovice Netušilova 

Kostel sv. Jiljí, Komárov, Černovická 

Kostel Zvěstování Panny Marie, Tuřany, Hanácká 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje Židenice, Gajdošova 

Chrám Spasitele, Církev československá husitská 

Židenice, Karáskovo náměstí 



Modlitebna Českobratrské církve evangelické, 

Židenice, Jílkova 

Kostel Nanebevzetí P. Marie, Zábrdovice, Zábrdovická 

Brněnsko 

Kaple sv. Barbory, Dolní Kounice 

Sborový dům Dr. Karla Farského, Kuřim 

Kostel sv. Jakuba a Filipa, Lelekovice 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pozořice 
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Bruntálsko - Do celonárodní akce Noc kostelů 2010 se na Bruntálsku zapojí Andělská Hora, kde je kostel Narození Panny Marie, 
Břidličná s kostelem sv. Tří králů, Dětřichovice s kostelem sv. Michaela Archanděla, Dolní Moravice s kostelem sv. Jakuba st., 
Malá Morávka s kostelem Nejsvětější Trojice, Rudná pod Pradědem s kostelem sv. 

Jana Křtitele, Světlá Hora s kostelem sv. Barbory a Kateřiny a Václavov u Bruntálu s kostelem Neposkvrněného početí Panny 
Marie. 

Kostely jsou dominantou každé české obce. Většina občanů je zná zvenčí, ale jejich varhany, zvony, sakristii, schodiště na věž 
nebo kůr neznají zblízka ani mnozí věřící. 

Nápad pozvat v nezvyklou pozdní hodinu do kostela každého, kdo má zájem nahlédnout do zákulisí, se zrodil v roce 2005 v 
Rakousku. Od té doby se šíří po Evropě nápad, jak atraktivní formou představit duchovní bohatství kostelů i těm, kdo do nich 
běžně nechodí. 

Noc kostelů dává návštěvníkům, kteří se nehlásí k víře, příležitost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, varhanní 
hudby, umění, historie, architektury nebo emotivních zážitků z nočního kostela. Mnohé farnosti nabídnou k prohlídce běžně 
nepřístupná místa. Lidé se dostanou na varhanní kůry, do sakristie, krypty nebo do klášterů. Atmosféra noci dává příležitost 
oslovit lidi silným zážitkem. "Program vytvářejí a realizují jednotlivé farnosti podle vlastních představ, což podněcuje tvořivost a 
zároveň prezentuje celou šíři křesťanského života a kultury. Na Bruntálsku se do této akce zapojily hlavně kostely ve farnostech, 
které má ve své správě kněz Marek Žukowski z Malé Morávky. 

Tento pan farář je velmi šikovný, takže si připravil na pátek 28. 5. ve svých kostelech pro návštěvníky bohatý program," uvedl 
mluvčí Ostravsko - opavského biskupství Pavel Siuda. 

Noc kostelů zahájí deset minut před šestou hodinou večer vyzvánění zvonů z kostela Nejsvětější Trojice v Malé Morávce. 
Následuje představení duchovního správce, informace o historii kostela a možnost prohlídky varhan i ukázky hudby, která se 
hraje při mších. Program v tomto kostele bude pokračovat až do půlnoci. Kromě varhanní hudby bude znít i zpěv scholy z Vrbna 
pod Pradědem. Během večera bude příležitost k rozhovoru s místním knězem a na své si přijdou také děti. 



Pro ně je připravena detektivní hra po stopách Sherlocka Holmese. A starší osmnácti let se mohou těšit na ochutnávku mešních 
vín. Kromě Malé Morávky bude možné na Bruntálsku během pátečního večera navštívit také další kostely v duchovní správě 
kněze Marka Žukowského. 

Harmonogram a program exkurzí najdou zájemci na www.nockostelu.cz. Do Noci kostelů se na Bruntálsku zapojí také farnost 
Břidličná. Program v kostele sv. Tří králů zde zahájí před osmou hodinou večerní vyzvánění zvonů. Farnost si připravila kulturní 
program složený z varhanní hudby, vystoupení místního pěveckého sboru Bernardini a smíšeného pěveckého sboru z Bruntálu a 
místní scholy. 

Protože každý kostel má jinou otvírací hodinu, většina exkurzí na sebe navazuje. Zájemci s autem při Noci kostelů zvládnou i 
více programů za večer. V každém z osmi kostelů bude možnost získat razítko do poutnického pasu. Kdo navštíví všechny 
kostely, obdrží "Certifikát poutníka" a může se zapojit i do soutěže o ceny. Pas poutníka lze stáhnout na stránkách 
organizátorské farnosti http://farnost -malamoravka.cz/ nebo vyzvednout v některém z kostelů, na obecních úřadech či 
infocentrech v Bruntále a Rýmařově. 

(FIDEL KUBA) 

 Foto - KOSTEL V DĚTŘICHOVICÍCH byl kvůli havarijnímu stavu v roce 1998 ministerstvem kultury zařazen na seznam 
nejohroženějších kulturních památek na území Slezska. Místní se rozhodli svůj kostel zachránit. Byla opravena střecha i věž, 
proběhlo statické zajištění a v roce 2008 zde proběhl křest po jednatřicetileté pauze (na snímku). Tento kostel a sedm dalších 
na Bruntálsku dnes představí veřejnosti svou historii i současnost v rámci akce Noc kostelů. 

Foto - Deník/Dalibor Otáhal 
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Protože jsem jako školák ministroval a chodil do náboženství, měl jsem před svými spolužáky v mnoha ohledech náskok. 
Nejenže jsem viděl při pohřbech víc mrtvol než všichni moji spolužáci dohromady a slyšel jsem od funebráků plno veselých 
historek z krematoria, ale také jsem uměl rozfofrovat uhlíky v kadidelnici, věděl jsem co je to žaltář, paškál, litanie nebo štola, 
viděl jsem Krnov z kostelní věže, uměl jsem šlapat měch varhan a znal jsem plno modliteb nazpaměť.Asamozřejmě jsem věděl 
jak chutná mešní víno. Největší frajer jsem byl ale v okamžiku, když jsme jeli se třídou na školní výlet do Prahy, a tam jsem v 
obrazárnách muzeí poučoval nejen spolužáky, ale i učitele, proč je svatý Šebestián prostřílený šípy, pročmáJob po celém těle 
beďary, proč svatého Jana Nepomuckého hážou do vody nebo k čemu je dobrá monstrance. Bylo mi divné, proč naši učitelé, o 
kterých jsem si až dosud myslel, že vědí úplně všechno, neznali řadu základních věcí, které jsme se v náboženství učili ve čtvrté 
třídě. Kladl jsem si otázku, jak je možné, že spolužáci, které jsem až dosud měl za chytré, neznají banality, které u nás v kostele 
ví každý malý ministrant. 

V těch dobách jsem nabyl přesvědčení, že v naší zemi, která stojí na křesťanských tradicích, by náboženství mělo být součástí 
základního vzdělání, ať už se člověk považuje za věřícího nebo ne. 

Přestože v naší agnostické až téměř ateistické společnosti se náboženství ve školních osnovách nejspíš nedočkáme, je tady 
cesta, jak i člověk bez vyznání může nenásilnou formou poznat tajemnou krásu kostelů, ve kterých si podávají ruce historie s 
náboženstvím. Možnost přivonět ke kadidlu, rozhlédnout se z kůru či z kostelní věže, pohladit si varhany nebo si popovídat s 
panem farářem budeme mít právě dnes. Noc kostelů je zajímavou cestou, jak poněkud uzavřený svět věřících může přívětivě 
oslovit širokou veřejnost. 

 Foto - FIDEL KUBA 
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České Budějovice - České Budějovice se v pátek připojí k neobvyklé akci, která má původ v sousedním Rakousku. 

Až do pozdních hodin budou otevřeny hned dva kostely. "Noc kostelů se bude konat v Českých Budějovicích letos poprvé," řekl 
Deníku za organizátory Štěpán Hadač, pastorační asistent z českobudějovického děkanství. Doplnil, že premiéra se týká i celé 
českobudějovické diecéze, v níž se akce dotkne osmi staveb. Většinou katolických kostelů, ale například v Písku to bude i Sbor 
Církve československé husitské. 

Pro veřejnost se otevřou i dva kostely v Českých Budějovicích. Přístupný bude od 18 do 23 hodin kostel Panny Marie Růžencové 
v Žižkově ulici a klášterní kostel na Piaristickém náměstí od 19 do 24 hodin. Akce je připravována nejen směrem k veřejnosti. 
"Rádi bychom, aby lidé, kteří tam chodí, mají s tím kostelem něco společného, to vzali za své," zmínil Štěpán Hadač k jednomu 
z cílů Noci kostelů. Na obou místech v Českých Budějovicích jsou připravena hudební vystoupení nebo komentované prohlídky a 
další zajímavé akce. V kostele Panny Marie Růžencové to budou například řeckokatolické večerní chvály ve staroslověnštině, v 
kostele na Piaristickém náměstí to bude povídání na téma: "Co dělají křesťané v kostele?" Zajímavé svatostánky můžete 
navštívit i jinde v Čechách a na Moravě. Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech 
návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. 
Zpřístupněny budou rovněž některé běžně nepřístupné části kostelů jako varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní 
zahrady. 

 (EDWIN OTTA) 

« zpět na obsah 

 
 
Noc kostelů poprvé také v litoměřické diecézi 
 
Zdroj: Českolipský deník 
Datum vydání: 28.5.2010 

Podtitulek: 
K jedinečné akci, která se uskuteční dnes večer, se přihlásilo 57 kostelů a 
modliteben. Jejich návštěvníci budou moci spatřit běžně nepřístupná místa 
církevních objektů. 

Odkaz: http://www.ceskolipsky.denik.cz/ 
Ročník: 13 
Číslo: 123 
Strana: 6 
Autor: JANA MICHÁLKOVÁ 
Rubrika: Region 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

Litoměřice - Litoměřická diecéze se v letošním roce připojuje k akci Noc kostelů, během níž budou v pátek 28. května 2010 od 
večera až do pozdních nočních hodin pro veřejnost otevřeny některé církevní objekty v České republice a Rakousku. Návštěvníci 
se mohou těšit na zajímavý program a mohou využít příležitosti a zeptat se duchovních přímo na místě na vše, co je zajímá. 

 Cílem je seznámit návštěvníky s křesťanským prostředím 

Noc kostelů je ekumenický projekt, v litoměřické diecézi se bude konat poprvé. Jeho cílem je představit křesťanství nenásilnou, 
nízkoprahovou formou, kostely jako důležitou součást společenského života obce či města a upozornit na jejich kulturní 
hodnotu. "K 25. květnu se k Noci kostelů přihlásilo již 57 církevních objektů. Z toho jsou tři kostely Církve československé 
husitské, čtyři kostely či modlitebny Českobratrské církve evangelické, jedna modlitebna Bratrské jednoty baptistů a jedna 
modlitebna Jednoty bratrské, ostatní tvoří katolické kostely či kaple, z nichž část je v soukromém vlastnictví. Jsme velmi vděčni 
vlastníkům těchto sakrálních staveb, že umožnili jejich otevření pro tuto výjimečnou příležitost," uvedla Dagmar Pelcová, 
organizátorka akce v litoměřické diecézi. 



 Záštitu převzali i hejtmani obou severočeských krajů 

 Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant Noc kostelů maximálně podporuje a převzal nad ní ve své diecézi záštitu. "Křesťanství se 
má dostat ke každému člověku a Noc kostelů tomu může pomoci. Jakákoli podaná informace může lidem pomoci pochopit," řekl 
biskup. Spolu s ním akci v litoměřické diecézi zaštítila také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a hejtman Libereckého 
kraje Stanislav Eichler. 

 Program akce připravily jednotlivé farnosti a sbory samy 

 Program připravily jednotlivé sbory a farnosti samy, biskupství plní pouze zastřešující úlohu. Zajišťuje koordinaci a propagaci 
(včetně financování propagačních letáků a plakátů) a celou akci také zaštiťuje. "Snažíme se oslovovat sponzory, kteří však 
bohužel na naše prosby příliš nereagují. Jediným partnerem, jenž se na akci finančně podílí, je město Litoměřice, kterému tímto 
děkujeme," podotkla Dagmar Pelcová. 

 Začíná se většinou v 18.00 hodin 

 Začíná se většinou v 18.00 hodin, konec je individuální, obvykle však kolem půlnoci. Fantazie organizátorů je skutečně velká. 
Od koncertů různých žánrů i interpretů, přes přednášky, komentované prohlídky, ochutnávky mešních vín, ukázky liturgických 
oděvů i předmětů, programy pro děti či návštěvy míst, kam se jinak lidé nedostanou Přehled programů tak, jak je jednotlivé 
farnosti připravily (konkrétní informace pro regiony), je uveden na www.nockostelu.cz. "Noc sama o sobě je tajemným časem. 
Když ještě přidáme genius loci kostelů i modliteben, věřím, že si lidé nenechají ujít možnost prožít zajímavý a netradiční večer," 
dodala Dagmar Pelcová. 

 Lange Nacht der Kirchen se poprvé konala v roce 2005 ve Vídni 

 Noc kostelů ("Lange Nacht der Kirchen") se poprvé konala v roce 2005 ve Vídni a namísto očekávaných 60 až 80 se do ní 
zapojilo 200 kostelů a modliteben. Akce se postupně rozšiřovala do dalších rakouských regionů a v roce 2008 se zapojili zájemci 
z celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů "překročila hranice" a ve spolupráci s rakouským týmem se poprvé konala v 
plzeňské a brněnské diecézi. 

 V roce 2009 se v Česku zapojilo 35 kostelů a modliteben 

 Do Noci kostelů 2009 se v České republice zapojilo celkem 35 kostelů a modliteben v Plzni, Čisté u Rakovníka, Bělé nad 
Radbuzou, Bošíně, Brně, Adamově, Letonicích, Mikulově, Velkých Pavlovicích a Třebíči. Během večera v nich bylo zaznamenáno 
na sto tisíc návštěvnických vstupů. 

 Autorka je mluvčí Biskupství litoměřického 

 (JANA MICHÁLKOVÁ) 

--- 

 Během Noci kostelů můžete navštívit: 

 Okres Děčín 

Děčín-Bělá kostel sv. Františka Xaverského, Děčín-Chrást Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého - zámek, Děčín-Podmokly 
Evangelický kostel, DěčínPodmokly kostel sv. Františka z Assisi, Děčín-Prostřední Žleb kaple sv. Andělů Strážných, Děčín-
Rozbělesy kostel sv. Václava, Děčín Husův sbor, Děčín kaple sv. Jiří - zámek, Děčín kostel Povýšení sv. Kříže, Javory kostel sv. 
Prokopa, Jílové kostel Nejsvětější Trojice, Vilémov u Šluknova kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 Okres Jablonec nad Nisou 

Smržovka kostel sv. Archanděla Michaela 

 Okres Liberec 

Dlouhý Most kostel sv. Vavřince, Hejnice kostel Navštívení Panny Marie, Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. 
Zdislavy, Křižany kostel sv. Maxmiliána, Liberec-Hanychov kostel sv. Bonifáce, Liberec-Ruprechtice kostel sv. Antonína 
Paduánského, Liberec-Vratislavice kaple Vzkříšení, LiberecVratislavice kostel Nejsv. Trojice, Liberec kostel Nalezení svatého 
Kříže, Liberec modlitebna Českobratrské církve evangelické, Liberec modlitebna Sboru Církve bratrské 

 Okres Česká Lípa 



Cvikov kostel sv. Alžběty Uherské-Durynské 

 Okres Litoměřice 

Bohušovice n. Ohří kostel sv. Prokopa a Mikuláše, Doksany kostel Narození Panny Marie, Chodouny-Lounky kostel sv. Mikuláše, 
Litoměřice katedrála sv. Štěpána, Litoměřice kostel Všech svatých, Lovosice Mírový kostel CČSH 

 Okres Louny 

Liběšice u Žatce kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie, Louny kostel CČSH Louny, Louny kostel sv. Mikuláše, Podbořany 
kostel sv. Petra a Pavla 

Okres Mladá Boleslav 

Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže, Mladá Boleslav kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mladá Boleslav kostel sv. Havla, 
Mladá Boleslav kostel sv. Jana Nepomuckého, Mladá Boleslav modlitebna Jednoty bratrské 

 Okres Most 

Litvínov kostel sv. Michaela archanděla, Most-Vtelno kostel Povýšení sv. Kříže 

 Okres Nymburk 

Bošín evangelický kostel 

 Okres Semily 

Přepeře kostel sv. Jakuba Staršího 

 Okres Teplice 

Rtyně nad Bílinou kostel sv. Martina, Teplice Beuronská kaple, Teplice kostel sv. Bartoloměje, Teplice kostel sv. Jana Křtitele, 
Teplice Románská krypta 

 Okres Ústí nad Labem 

Čermná kostel sv. Mikuláše, Chabařovice kostel Narození Panny Marie, Libouchec kostel sv. Tří králů, Petrovice kostel sv. 
Mikuláše, Tisá kostel sv. Anny, Ústí nad Labem Červený kostel ČCE, Ústí nad Labem kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 --- 

 Diecéze litoměřická 

 Rozloha diecéze: 9 380 km2 

Počet farností: 437 

Kostelů a kaplí: 1135 

 Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území celého Ústeckého a Libereckého kraje, částečně 
zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do Karlovarského kraje). 

 Údaje dle úředního sčítání obyvatel ČR v roce 2001 

Počet obyvatel: 1 335 154 

* z toho bez vyznání: 1 001 310 

* věřících: 216 064 



* z toho římskokatolíků: 159 956 

* nezjištěno: 117 780 

 Foto - JEDNOU Z MNOHA zpřístupněných památek na Liberecku bude bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích (nahoře). 
Dalšími budou například kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (uprostřed), kostel sv. Archanděla Michaela v 
Litvínově nebo kostel Nalezení svatého Kříže v Liberci. 

Foto - 2x Deník/Petr Šimr, 1x Deník/Karel Pech a 1x Deník/Jan Vraný 

 Vyšlo také v: Děčínský deník, Chomutovský deník, Litoměřický deník, Mostecký deník, Teplický deník, Ústecký deník 

 
 
Noc kostelů v˙Litoměřicích 
 
Zdroj: ČRo - Sever 
Datum vydání: 27.5.2010 
Relace: Co se děje na severu 11:15 
Čas vysílání: 11:20:00 
Rozsah: 00:03:30 
Hosté: Kristýna Solničková, Dagmar Pelcová, Jana Michálková 
Pořadí: 1 
Oblast: Regionální rozhlas 

Moderátor (Eva Bucharová): 

Český rozhlas Sever, to jsou takhle krásné písničky. Tu další vám zahraje a zazpívá skupina AG Flek a jmenuje se Vítr Safián. Po 
písničce vás pozveme na Noc kostelů. Venku fouká Vítr Safián a my na Českém rozhlase Sever se vás ptáme. Láká vás podívat 
se do kostela a vidět v˙něm i místa, kam se normálně nedostanete? Právě takovou možnost nabízí Noc kostelů. Jedinečnou 
možnost navštívit církevní stavby v˙neobvyklou dobu nabídne už zítra mezinárodní projekt Noc kostelů. Litoměřická diecéze se 
k˙němu připojuje poprvé. Litoměřický redaktor Miroslav Zimmer teď přiblíží, co zájemce v˙Noci kostelů čeká. 

Redaktor (Miroslav Zimmer): 

Pro veřejnost se v˙ní otevře 57 kostelů a modliteben v˙celé diecézi. 

 Host (Kristýna Solničková, manažerka projektu): 

Ukážeme místa, i která nejsou běžně přístupná a je to takové otevření se vůbec církve a přiblížení se široké veřejnosti. 

 Redaktor (Miroslav Zimmer): 

Říká manažerka projektu Kristýna Solničková a koordinátorka v˙diecézi Dagmar Pelcová dodává, že nejde jen o akci katolické 
církve. 

 Host (Dagmar Pelcová, koordinátorka v˙diecézi): 

To znamená, že se jí účastní další církve, které jsou členy ekumenické rady církví. 

 Redaktor (Miroslav Zimmer): 

Říká Dagmar Pelcová a k˙programu podotýká. 

Host (Dagmar Pelcová, koordinátorka v˙diecézi): 

V˙podstatě ve všech objektech bude program pro veřejnost, ať to jsou koncerty, přednášky, různé workshopy, komentované 
prohlídky, programy pro děti, mládež, občerstvení čajovny, co vás napadne, tak můžete se s˙tím setkat. 

 Redaktor (Miroslav Zimmer): 



Noc kostelů se poprvé konala v˙roce 2005 ve Vídni. Akce měla úspěch a o tři roky později se do ní zapojili zájemci z˙celého 
Rakouska. Loni poprvé překročila hranice a konala se i ve dvou diecézích u nás. Za jejím vznikem prý stojí náhoda. Jednomu 
varhaníkovi se prý nechtělo domů, začal hrát a hudbou nalákal kolemjdoucí. Princip může zafungovat i teď, třeba 
v˙Litoměřicích. Tam bude bezpochyby největším lákadlem Děkanský kostel Všech Svatých na Mírovém náměstí, říká za 
litoměřické biskupství Jana Michálková. 

Host (Jana Michálková, litoměřické biskupství): 

Protože ten je pro veřejnost už šest let zcela uzavřený, první rekonstrukční práce tu začaly někdy před 12 lety, ale těch 6 let se 
tam lidi nedostali. Tam bude program od šesti hodin od večera, co třeba bude zajímavé, od 20 hodin je připraven koncert 
litoměřického chrámového sboru, nazvaný Církevní rok na litoměřickém kúru. Varhanní produkce bude ještě doplněna 
komentovaným slovem, pak tam bude od devíti hodin prohlídka kostela další, ve 22 varhany v˙nočním chrámu. 

 Redaktor (Miroslav Zimmer): 

Stranou Noci kostelů v˙Litoměřicích pochopitelně nezůstane ani Biskupská katedrála svatého Štěpána, kde se začne po 
bohoslužbě, tedy kolem sedmé navečer. Připravena je například přednáška nazvaná Katedrála v˙běhu času. 

 Host (Jana Michálková, litoměřické biskupství): 

Tady ten program bude trošku pokrácený, končí se zřejmě už ve 22 hodin, protože katedrála bude připravována pro sobotní 
pohřeb. 

 Redaktor (Miroslav Zimmer): 

Minulou sobotu totiž zemřel emeritní litoměřický biskup Josef Koukl, upozorňuje Jana Michálková. 

 Moderátor (Eva Bucharová): 

V˙souvislosti se zmiňovaným pohřbem ještě dodám, že v˙sobotu čekají Litoměřice dopravní omezení, na poslední rozloučení 
s˙emeritním litoměřickým biskupem Josefem Kouklem se totiž chystají tisíce lidí. 

 
 

 
Noc kostelů 
 
Zdroj: ČT 1 
Datum vydání: 27.5.2010 
Autor: Petr Vizina 
Moderátor: Jolana Voldánová, Josef Maršál 
Relace: Události 
Čas vysílání: 19:28:38 
Rozsah: 00:02:00 
Pořadí: 19 
Oblast: Televize 

Moderátor 

Vystoupit na jinak nepřístupné věže, dát si kávu v tichu kláštera nebo rozezvučet kostelní zvon, to všechno budou moct 
návštěvníci zítřejší Noci kostelů. Akce na 400 místech po celé republice má změnit vnímání církve, aby se zbavila nálepky 
tajnůstkářské instituce, která zametá skandály pod koberec. 

 Autor 

Pražský klášter augustiniánů otevře v pátek prostory, kam se běžně nechodí a bude podávat občerstvení v podzemí kláštera. 

 Juan Provecho, kněz: 

Nejenom kávu, ale i naše svatotomášské pivo. To tady vařili augustiniáni už od 13. století. 



 Dominik Duka, arcibiskup pražský: 

Když někomu otevřu dveře a zvu ho domů, tak ho přece zvu, protože si ho jednak vážím a pak mu chci také ukázat svůj byt. 

 Autor 

Otevřenost jako způsob, jak změnit vnímání církve českou společností, to je heslo páteční noci otevřených kostelů. Můžete si s 
námi dát pivo a vidět knihy, které nám daroval Karel IV., vzkazují řeholníci zítřejším návštěvníkům. 

 Miloš Szabo, kněz: 

Chceme opravdu ukázat, že jsme otevření nebo se o to aspoň snažíme. 

 Autor 

Gotický chrám svatého Tomáše je jedním ze 400 míst, které se o páteční noci otevřou návštěvníkům. 

 Kristina Poláčková, koordinátorka projektu: 

V kostele svatého Gotharda v Praze 6 je připraven program pro nejmenší děti - leze leze po kostele, děti se tam budou moci 
seznámit s kostelem v jazyce, kterému budou rozumět. 

 Autor 

Od augustiniánů si hosté odnesou ještě něco na památku. 

 Juan Provecho, kněz: 

Chcete vědět, co tady máme za dárek? Každý člověk dostane dar ze 17. století, předvedeme, aby dělali tohleto a můžou si 
domů odnést prach 17. století od svatého Tomáše. 

 Autor 

Seznam otevřených kostelů nabízejí internetové stránky www.nockostelu.cz 

 
 
Čtyři kostely se otevřou. Letos poprvé 
 
Zdroj: Hodonínský deník 
Datum vydání: 28.5.2010 

Podtitulek: Poprvé se kostely otevřely před lety v Rakousku. Letos se Noc kostelů dostala i na 
Hodonínsko - do Hodonína, Veselí, Kostelce a Bojanovic 

Odkaz: http://hodoninsky.denik.cz/ 
Ročník: 20 
Číslo: 123 
Strana: 3 
Autor: ZUZANA ČERNÁ 
Rubrika: HODONÍNSKO 
Oblast: Regionální deníky - Jihomoravský kraj 

Hodonínsko - Nejen nevšední pohled na kostel nebo z něj, ale i poslech chrámové hudby či setkání a rozmluva s farářem. Tak 
nějak by měl vypadat druhý ročník Noci kostelů, kterého se letos na Hodonínsku poprvé zúčastní čtyři svatostánky, a to v 
Hodoníně, Dolních Bojanovicích, Veselí nad Moravou a Kostelci u Kyjova. Každá farnost nabízí návštěvníkům jedinečný program. 
Například ve veselském kostele svatých Andělů strážných se lidem zpřístupní pouze hlavní loď kostela. Program během večera a 
noci bude zaměřený spíše hudebně. "Snad lidi hudba přitáhne. Čeká na ně varhaník, kytarový recitál kaplana Ĺuboše Volka. 
Veřejnou zkoušku bude mít sbor a orchestr. Prohlídku kostela jsme nechali bez průvodce, s tím, že u jednotlivých památek, 
které jsou významné, uděláme popisky," informovala za veselskou farnost Marie Minaříková. Poradí kněz Ve Veselí budou moct 
zájemci také využít rozhovoru s knězem, který se jejich problémům bude věnovat od dvacáté do třiadvacáté hodiny. "Na zpověď 
má pan farář obvykle půl hodiny denně a lidé někdy přijdou s problémem, který si žádá víc času. 

 K jeho řešení teď budou mít potřebný prostor," vzkazuje Minaříková. 



 Poprvé se letos Noci kostelů zúčastní také farnost v Dolních Bojanovicích. Na návštěvníky čeká například koncert tamního 
Svatováclavského sboru a orchestru. 

 "Během večera zpřístupníme věž kostela a sakristii. Návštěvníci mohou využít času k meditaci, podívat se na projekci filmu 
Ivetka a hora či ochutnat farní víno," přiblížil tamní farář Petr Karas, který celý projekt vnímá jako příležitost seznámit lidi s 
místem, kolem kterého chodí a možná si ho ani nevšimli. "Možná jde i o to bourat předsudky a nedůvěru," míní farář. 

Jeden z nejnabitějších programů nabídne návštěvníkům farnost v Kostelci u Kyjova, pod kterou patří také farnosti v Čeložnicích, 
Moravanech a Hýslech. 

 Program vypukne už v 17.50 rozezněním kosteleckých zvonů. Ty vystřídají hýselští trubači, kteří rozezní nástroje kosteleckou 
krajinou. 

 "Akci jsem chtěl pojmout tak, aby si své našla každá věková kategorie. Měl jsem nějakou vizi a takto to vyšlo," říká farář 
kostelecké farnosti Svatopluk Pavlica, který se rozhodl lidem zpřístupnit věž kostela. "Návštěvníci se dostanou až ke strojům 
hodin. 

 Zpřístupněna bude také oratoř, která vždy byla za sakristií a byla místem pro šlechtu," doplnil farář. 

Poprvé v Rakousku Posledním z míst, které se o pátečním večeru a noci zájemcům zpřístupní, je hodonínský kostel svatého 
Vavřince, kde akce odstartuje v osmnáct hodin dětskou mší svatou. Poté je připraven program pro děti. 

 "V průběhu večera pak bude hudební vystoupení mládežnické scholy, zazpívá Pěvecký sbor Gymnázia Hodonín a ve dvaadvacet 
hodin bude varhanní koncert," uvedl děkan a farář hodonínské farnosti Josef Zouhar. Návštěvníci se během večera seznámí s 
historií kostela. Přístupná pro ně bude také věž, hodinový stroj a zvony. 

 Tradice Noci kostelů začala před několika lety v sousedním Rakousku, kde zůstaly některé kostely otevřené a přístupné dlouho 
do noci. Do nich mohl vkročit každý, koho zajímá stavba, historie a výzdoba. Více informací najdou zájemci na 
www.nockostelu.cz. 

 (ZUZANA ČERNÁ) 

 Foto - NOC KOSTELŮ. Čtveřice odvážných farností. 

Foto - Zdeněk Šmýd 1x, Veronika Horáková 1x, www.veselí-nad-moravou.cz a archiv obce Dolní Bojanovice 

  
 
Kostel přivítá návštěvníky v noci 
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Lipník nad Bečvou - Zjistit, k čemu slouží kadidlo, prohlédnout si kostel svatého Františka Serafinského nebo si užít divadelní 
představení budou moci lidé, kteří v pátek večer zamíří do Lipníku nad Bečvou. Koná se tu totiž akce Noc kostelů, k níž se zdejší 
farnost připojila letos poprvé. Kostel svatého Františka Serafinského u zámku je veřejnosti otevřen jen výjimečně. 

Pravidelné bohoslužby se konají v kostele svatého Jakuba v centru města, kostel v zámeckém areálu slouží spíš pro různá 
kulturní vystoupení. Nedávno se v něm představili například Donští kozáci. 

"Noc kostelů je středoevropská záležitost, loni se jí účastnily hlavně farnosti na Brněnsku. Pro nás to bude premiéra," říká 
lipnický farář Josef Pelc. Na přípravě pestrého programu, který začne deset minut přes osmnáctou hodinou vyzváněním zvonů, 
se podíleli farníci. "Šlo vyloženě o dobrovolnickou záležitost, příprav se účastnilo přibližně třicet lidí," dodává kněz. V bývalém 
okrese se do akce zapojil už jen kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Hranicích, přerovská farnost Noc kostelů neslaví. 



Po osmnácté hodině se zájemci mohou těšit na divadlo Tilia s hrou Hovory s F, od 20.30 hodin tento soubor vystoupí znovu s 
Pohádkou pro děti. Mezitím bude v kostele hrát hudba, od 19.15 začíná prohlídka kostela, po níž se návštěvníci v bloku 
nazvaném Kostel plný dýmu dozvědí, k čemu slouží kadidlo. 

Od čtvrt na deset večer zahraje cimbálovka Okybača, od půl jedenácté je další prohlídka kostela, tentokrát s překvapením. Akci 
ukončí modlitba za město před půlnocí. "Jsem velmi potěšen, že naše farnost do Noci kostelů přihlásila "lipenskou perlu". 

Kostel svatého Františka Serafinského patří v našem krásném historickém městě, které je městskou památkovou rezervací, k 
velmi obdivovaným historickým objektům komplexu zámek - piaristická kolej - kostel sv. 

Františka," poznamenal starosta Lipníku Miloslav Přikryl, který nad akcí převzal záštitu. 

Noc kostelů se v Česku konala poprvé vloni. Tato akce má umožnit lidem nejen prohlídku architektonicky vzácných církevních 
staveb, ale také vytvořit prostor pro setkání s křesťanskou vírou. 

 (pakk) 

 Vyšlo také v: Přerovský deník 
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Hranice - Netradiční akce s názvem Noc kostelů proběhne v pátek 28. května v České republice. Nezapomenou se do ní zapojit i 
Hranice. 

Hranická farnost při této příležitosti připravila v kostele Stětí sv. Jana Křtitele bohatý program. V 17.50 hodin zahájí akci 
vyzvánění zvonů. V 18 hodin následuje Májová mariánská pobožnost. V 19.15 hodin se uskuteční koncert smyčcového orchestru 
Základní umělecké školy, ve 20.30 hodin vystoupí smíšený pěvecký sbor Harmonia. Ve 21.30 hodin začne pásmo myšlenek a 
písní Popelka Nazaretská. Ve 22 hodin se můžete těšit na blok varhanní hudby v podání místních varhaníků a ve 23 hodin akci 
ukončí noční adorace a slavnostní požehnání městu a přítomným. Komentovaná prohlídka hranického kostela je připravena v 
18.45, 20 a 21.30 hodin. 

Noc kostelů, akce, ve které se široké veřejnosti otevřou dveře několika desítek kostelů, našla svou inspiraci v zahraničí, kde se 
jedná o pravidelnou událost. Letos je to poprvé akce celorepubliková. "Cílem Noci kostelů je přiblížit široké veřejnosti krásy 
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které se v naších kostelech nacházejí," vysvětlila jedna z pořadatelek 
Dagmar Svobodová. 

Letos poprvé je akce celorepubliková. Na návštěvníky jednotlivých kostelů čeká bohatý program - průvodcovské prohlídky, 
přednášky, možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně přístupných míst a další. "Noc kostelů by ale neměla být jen 
prohlídkou staveb a interiérů našich chrámů, měla by být také nabídkou proniknout více do bohaté křesťanské spirituality a 
života. Noc kostelů je ekumenická a otevřené kostely a doprovodné programy jsou pro návštěvníky zdarma," dodalal 
Svobodová. 

 (red) 

 Foto - NOC KOSTELŮ. Hranická farnost při této příležitosti připravila v kostele Stětí sv. Jana Křtitele bohatý program. 

Foto - archiv Deníku 

 
 
Dnes v noci ožijí dvě desítky kostelů 
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Královéhradecko - Páteční akce Noc kostelů zpřístupní v Královéhradeckém kraji zájemcům dvě desítky církevních staveb. 
Například na Hradecku bude večer otevřeno devět kostelů, včetně katedrály svatého Ducha na Velkém náměstí v historickém 
centru Hradce Králové. Přístupné budou i další církevní památky, například ve Vrchlabí bude možné navštívit novogotickou 
zámeckou kapli Černínů Morzinů, kterou využívá Církev československá husitská. V České republice se Noc kostelů konala vloni 
poprvé v Plzni a v Brně, letos se otevře přes 400 kostelů. 

 (čtk)) 

 Vyšlo také v: Hradecký deník, Krkonošský deník, Náchodský deník, Rychnovský deník 
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Po loňském velkém úspěchu se dnes večer a v noci opět otevřou kostely a nabídnou netradiční prohlídky a zajímavý kulturní 
program 

 PLZEŇ Kostel Narození svatého Jana Křtitele ve Městě Touškově včera večer zahájil druhý ročník netradiční akce Noc kostelů. 
Dnes si budou moci i lidé v dalších místech kraje prohlédnout církevní objekty, leckdy i s jinak nepřístupnými částmi, a k tomu 
sledovat zajímavý kulturní program. Po obrovském úspěchu prvního ročníku, kdy lidé doslova okupovali kostely, bude letos 
otevřeno více objektů. 

"Každý kostel připravuje svůj program. Katedrálu svatého Bartoloměje v Plzni například rozezní duchovní hudba, uskuteční se 
prohlídka sakristie a lidé uvidí poklady katedrální klenotnice," říká koordinátor projektu Noc kostelů Krzysztof Dedek. 

Celou akci odstartovalo už včera představení církevní architektury touškovského kostela. Místní farář vyšel vstříc zdejším lidem, 
kteří si chtějí vychutnat atmosféru Noci kostelů. Naopak výjimečně až v sobotu se akce odehraje v Rokycanech. "Město pořádá 
Muzejní noc a rozhodlo se obě akce spojit," vysvětluje Dedek. 

 Novinka: poutnický pas 

 Organizátoři letos připravili zajímavou novinku. "Návštěvníci plzeňských kostelů dostanou poutnický pas. Na něj mohou sbírat 
razítka jednotlivých kostelů. Razítka znázorňují nějakou architektonickou nebo uměleckou zajímavost, která charakterizuje 
konkrétní stavbu. Ti, kteří nasbírají razítka všech kostelů, obdrží na plzeňském biskupství jako odměnu certifikát poutníka," 
upozorňuje Krzysztof Dedek. 

Certifikát budou zájemci moci získat, i když dnes nestihnou obejít všechny kostely. Razítko totiž dostanou kdykoliv po nedělních 
bohoslužbách v sakristiích kostelů, případně u kazatelů. 



V kostele svatého Bartoloměje vám do pasu orazí Plzeňskou Madonu. Symboly vybíral výtvarník Petr Kutek. "Prohlédl si kostely 
a z každého zvolil jednu zajímavost," uvádí Dedek s tím, že Plzeňská diecéze nabídne dětem hru, při níž budou moci daný 
symbol v kostele najít. 

Cílem Noci kostelů je přiblížit křesťanství a vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Nápad otevřít kostely v 
noci se zrodil před šesti lety v Rakousku. Kostelník než večer zavřel, pustil meditativní hudbu, zapálil svíčky a nechal otevřené 
dveře. "Přilákal tím návštěvníky a udělal pro ně komentovanou prohlídku. Ve stejný rok to vyzkoušel ještě jednou se čtyřmi 
dalšími kostely, které se spontánně připojily," uvádí Krzysztof Dedek. 

*** 

Program Co dnes můžete vidět v kostele 

 Plzeň 

KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE 

náměstí Republiky 

Z programu: mše s biskupem (18.00), vyzvánění 

zvonů (19.00), sborová hudba 

(19.15), komentovaná prohlídka katedrálních 

vitráží (19.40), noční pohled z katedrální 

věže (20.55), komentovaná prohlídka 

presbytáře s Plzeňskou Madonou (21.00), 

komentovaná prohlídka pokladů klenotnice 

(22.30), varhanní hudba (00.00) 

KOSTEL SV. MARTINA A PROKOPA 

Lobzy, Revoluční 98 

Z programu: koncert křesťanské skupiny 

Quo Vadis (19.00), prohlídka kostela s komentářem 

(20.00 a 21.00), soubor Touch 

of Gospel (20.30), Blues session (22.00) 

KOSTEL SV. JIŘÍ 

Doubravka 

Z programu: klasická hudba (19.00), přednáška 

o kostelu (20.45), modlitba (21.30) 

KOSTEL PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ 

Slovany, Jiráskovo náměstí 

Z programu: mše a nešpory (18.00), Tichá 



chvíle v kostele, volná prohlídka (20.15), 

slavnostní požehnání městu Plzni (23.50) 

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

Bory, Chodské náměstí 

Z programu: mše (17.30), zvonění (19.00), 

koncert žáků ZUŠ (19.30), varhanní improvizace 

(20.00), vystoupení Scholy od redemptoristů 

(21.00), vyhlídka z věže 

(21.30), vystoupení sboru Česká píseň 

(22.15), varhanní koncert a příležitost podívat 

se na kůr (23.10), písně z Taizé (00.00) 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Františkánská 11 

Z programu: ukázka varhanní hudby 

(19.10), Jak fungují varhany (19.30 a 21.30), 

prohlídky gotické chodby (19.30), kostelní 

šatník (19.30), posezení u čaje (21.30) 

  

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

Litice, Budilovo náměstí 1 

Z programu: kopie Turínského plátna v životní 

velikosti (19.00), nahlédnutí do liturgických 

knih a četba Písma svatého 

(19.40), zakončení s modlitbou (22.40) 

KOSTEL VŠECH SVATÝCH 

Roudná 

Z programu: prohlídka (19.00), prohlídka 

osvětleného hřbitova (20.00) 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE 

Mikulášské náměstí (hřbitov) 



Z programu: zvonění (19.00), zpěv litanií 

(20.00 a 22.00) 

KAPLE SV. MAXMILIÁNA KOLBEHO 

Doudlevce, Meditační zahrada 

Z programu: zvonek Maxmiliánek (17.50), 

film Plody zla a odpuštění (18.00), jazzové 

standardy v provedení Tria F.O.K. (20.00), 

prohlídka při nočním osvětlení (21.00) 

PRAVOSLAVNÝ CHRÁM SV. ANNY 

Bedřicha Smetany 14 

Z programu: Počajevská Zázračná ikona 

Matky Boží - povídání o vzácné ikoně 

(19.30), povídání o Ikonostasu (20.30), 

modlitba za město a požehnání (23.45) 

KOSTEL EVANGEL. CÍRKVE METODISTICKÉ 

Lochotín 

Z programu: program pro děti (16.00), taneční 

soubor Paprsek (18.30), komorní soubor 

Kudrnatá Kapusta (20.00), koncert skupiny 

Metanoia (22.30) 

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ 

Sbor Maranatha Husova 14 

Z programu: představení práce Mateřského 

centra Duha (18.10), představení Střediska 

křesťanské pomoci Vršíček (18.30), 

Workshop v kavárně (18.30), taneční skupina 

Paprsek a hudební skupina UNIT Band 

(20.00), Bratři v triku - Míla Čech a jeho 

bratr Vítek s kytarou (22.00) 

  



ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 

Korandův sbor, Anglické nábřeží 13 

Z programu: výklad o historii kostela 

(20.00), varhanní hudba (20.30 a 21.30) 

MODLITEBNA SBORU KRISTOVA KŘÍŽE 

Mikulášské náměstí 1 

Z programu: výstava Česká bible (18.00), 

Veselé klarinety (20.00) 

Klatovy 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 

U Bílé věže 

Z programu: prohlídka (20.10), komorní 

soubor Koelgium (20.45) 

JEZUITSKÝ KOSTEL 

náměstí Míru 

Z programu: prohlídka (21.20), Zebedeus 

- koncert (21.45) 

MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ 

U hotelu Centrál 

Z programu: prohlídka interiéru s výkladem 

a výstava (19.00) 

Rokycany (zde výjimečně sobota 29. 5.) 

KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ 

Z programu: vyzvánění zvonů (19.00), trubači 

(19.05), komentovaná prohlídka 

(20.00), Andělské zpěvy z kostelního kůru 

(20.45), Probuď se citero a harfo - hudba 

renesance, baroka a 20. století - trio Kudrnatá 

Kapusta, Požehnání městu a jeho obyvatelům 

(23.25) 



Bělá KOSTEL nad P. MARIE Radbuzou SEDMIBOLESTNÉ 

Z programu: Nechte zvony znít (19.00), 

program pro děti - výroba svíček, archeologie 

je věda a další (19.20 a 21.00), prohlídka 

(19.45 a 21.30), varhanní skladby při svíčkách 

(20.30), prohlídka útrob varhan 

(21.00), možnost nahlédnout do zvonového 

patra (22.15), zpěvy z Taize (23.45) 

 Dýšina 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Z programu: vystoupení ZUŠ Chrást 

(19.10), netradiční prohlídka určená pro rodiny 

s dětmi (19.30), středověká hudba, 

sbor Gutta (19.55), rozsvícení a rozeznění 

kostela (21.45), pašijový příběh (22.30), 

Dvořákovy Biblické písně (23.15) 

Hostouň 

KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO 

Z programu: mše svatá (18.00), doprovodný 

program pro děti (19.10-20.10), komentované 

prohlídky (20.00 a 21.30) kytarové 

vystoupení (21.00), varhanní koncert při 

svíčkách - Jitka Drábková (23.00) 

Chotíkov 

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 

Z programu: zahájení (19.00), prohlídka s 

komentářem (19.30), hudba (21.00) 

Kladruby 

KOSTEL SV. JAKUBA 

Z programu: zahájení (18.00), barokní hudba 



(19.10 a 23.05), prohlídky (19.40) 

Všekary 

KOSTEL SV. BARBORY 

Z programu: čaj a chléb na uvítanou 

(19.00), povídání o kostele (19.10 a 20.00) 

Zbiroh 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE 

Z programu: zvony, slavnostní fanfáry 

(19.00) povídání o kostele (19.15), hudba 

(19.30), prohlídky kostela a okolí (20.00) 

ZÁMEK 

kaple Nanebevzetí Panny Marie 

Z programu: fanfáry - soubor ZUŠ Zbiroh 

(21.30), hudba (22.00), nabídka noční prohlídky, 

výhled z věže, prohlídka studny. 

 Foto popis| Co se nosí v chrámu Připomínka loňského prvního ročníku Noci kostelů: kněz Pavel Petrašovský ukazuje lidem ve 
františkánském kostele v Plzni chrámový šatník. 

Foto autor| Foto - Jiří Bervida, MF DNES 

 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 

  

 Noc kostelů - mše, koncerty i prohlídky 
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JIŽNÍ ČECHY 

Krátce 

 17 kostelů v kraji se dnes večer poprvé zapojí do Noci kostelů s programem plným mší, modliteb, koncertů i prohlídek. V 
Budějovicích se k akci přidal kostel Panny Marie Růžencové na Žižkově třídě a klášterní kostel Obětování Panny Marie na 



Piaristickém náměstí. V Táboře začíná od 18 hodin program v děkanském kostele na hlavním náměstí a v klášterním kostele 
Narození Panny Marie. Na obou místech vystoupí také farář Starokatolické církve Alois Sassmann. 

 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy 

  
Setkání lidí dobré vůle 
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Festivalová Noc kostelů zve dnes veřejnost na poutní místa - k objevování krásy architektury, ale i na koncerty 

 VYSOČINA (aum, vok) Nadcházející víkend nebude pouze ve znamení voleb. V pátek se totiž uskuteční i mezinárodní akce 
nazvaná Noc kostelů. Ta se podruhé 'odehraje' rovněž v České republice. 

Jindy povětšinou zavřené dveře kostelů se otevřou k návštěvě pro všechny lidi dobré vůle ke společnému setkání a k objevování 
krásy křesťanských staveb. Pro příchozí budou připraveny koncerty, výstavy, komentované prohlídky a další aktivity. 

Pomyslné dveře se otevřou například u kaple svaté Anny nedaleko Pelhřimova, která je jedním ze dvou zpřístupněných kostelů 
na Pelhřimovsku. "Od 19 do 21 hodin bude v kapli k prohlédnutí v pelhřimovské premiéře výstava fotografií Probuzení kaple 
svaté Anny o jejím zrození, zapomenutí a probuzení nebo k poslouchání vyprávění o osudech této památky," představuje první 
část programu Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce, které se snaží kapli zachránit. 

Od 21 do 22 hodin si budete moci prohlédnout interiér kaple v jiném světle - ve světle svíček. 

Noc kostelů u kaple sv. Anny bude, podobně jako na dalších místech zdejšího kraje či jinde, hlavně o setkání. "Osetkání s 
poutním místem a o setkání lidí, kterým učarovalo," doplňuje Koubek. 

Spojené pěvecké sbory Musica animata, Serafín z Třebíče a Santini z Telče, orchestr Musica animata a členové skupin Yetti-rock 
či Archa připravili společný hudební projekt Harmonia laudes - Songs for God (Písně věnované Bohu). 

 PROGRAM Noc kostelů 2010 

 pátek 28. května - kraj Vysočina Jihlava, kostel sv. Ignáce 16.00 až 17.00 - Andílci objevují andílky aneb Kostel, místo pro děti 
17.00 až 17.45 - V proměnách času: prohlídka pohledem historika 19.45 až 20.00 - Balet: ZUŠ Jihlava Náměšť n. O., kostel sv. 
J. Křtitele 17.45 až 18.00 - Nechte zvony znít! 21.00 až 22.00 - Cantilatio: koncert 23.00 až 23.45 - Organ: Marek Buš, varhanní 
improvizace při svíčkách Pelhřimov, kostel sv. Anny 19.00 až 21.00 - Probuzení: výstava 21.00 až 22.00 - V jiném světle Třebíč, 
bazilika sv. Prokopa, krypta 18.00 až 19.00 - Zvony, prohlídka baziliky a krypty s výkladem 19.00 až 19.30 - Dětská scénka: 
Mojžíš - hořící keř 21.00 až 22.00 - Slavnost světla Třebíč, kostel sv. Martina 18.50 až 19.00 - Vyzvánění na věži 19.30 až 23.00 
- Čajovna ve tmě: čaj osvětlený Božím slovem a tóny 19.30 až 20.30 - Svatomartin. sbor 20.30 až 21.00 - Malý princ: čtení 
21.30 až 22.30 - Songs for God: Musica animata & hosté, koncert Třešť, kostel sv. Kateřiny Sienské 16.00 až 18.00 - Kdo si 
hraje, nezlobí: zpívání, bubnování, stavba chrámu z kostek, výtvarné činnosti 19.00 až 19.30 - Koncert ženského sboru Cecilie - 
Cecilia, duch. skladby Třešť, kostel sv. Martina 18.00 až 18.30 - Kašpárek: Hebrix Želiv, opatský chrám, klášter 20.30 až 22.00 - 
Noční prohlídka Zdroj a více informací: www.nockostelu.cz 

 Foto popis| Art-rock & Vivaldi Musica animata vystoupí dnes v Třebíči s dalšími sbory, zítra v Jihlavě ji doprovodí smyčce. 

Foto autor| Foto - Anna Vavríková, MF DNES 

 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina 
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BRNO Ve dvaceti osmi svatostáncích v Jihomoravském kraji bude dnes večer rušno. Koná se totiž druhý ročník Noci kostelů, kdy 
se chrámy a jindy nepřístupná místa v nich otevřou veřejnosti. Až do jedné hodiny ranní. 

Několikatýdenní přípravy farářů a jejich pomocníků jsou tak u konce. 

V kostelech se uklízelo, instalovaly se informační stánky a aranžovaly se nejrůznější výstavní vitríny a židličky pro příchozí 
návštěvníky. "Letošní přípravy byly o něco jednodušší. Z předchozího ročníku jsme byli už poučeni, že nic nesmíme nechat na 
poslední chvíli," popsal bratr Martin z řádu Milosrdných bratří v Brně. I do jejich kostela svatého Leopolda mohou návštěvníci 
dnes večer vyrazit. Čeká je zde divadelní představení, výstava o lékárnictví či výstava liturgických předmětů. "Nejjednodušší na 
tom všem je vymýšlení akcí. Horší už je to s jejich realizací a obstaráváním potřebných exponátů třeba na výstavy," popisuje 
bratr Martin. A láká na novinky letošní noci. "Máme připraven například dětský program, kdy děti ze základní školy zahrají 
představení o indiánech a bizonech," uvedl Martin. Na přípravě celého programu se v kostele podílel se svými sedmi bratry z 
řádu. A pro letošní noc mají ještě jednu novinku. Pohoštění pro příchozí. "Minulý rok k nám přišlo hodně návštěvníků hladových. 
Tak jsme se na ně při letošním ročníku připravili. Budeme nabízet pití a k tomu máme ještě dvacet krabic s bábovkami a 
zákusky," shrnul bratr Martin. 

Program letošní Noci kostelů je k dispozici na internetových stránkách www.nockostelu.cz. 

 *** 

 "Loni k nám přišlo hodně návštěvníků hladových. Letos jim nabídneme bábovky." bratr Martin, řád Milosrdných bratří v Brně 

 Foto popis| 

 Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Brno 
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V kraji se poprvé koná Noc kostelů. Lidé si mohou prohlédnout 57 církevních památek. Podívají se i do míst, kam se jinak 
nedostanou - na kazatelnu či do sakristie. Připraveny jsou koncerty i programy pro děti. 

 SEVERNÍ ČECHY Zvláštní kouzlo noční prohlídky nabídnou dnes večer desítky kostelů na severu Čech. Pravidelné návštěvníky i 
lidi, kteří se nehlásí k žádné víře, poprvé v kraji láká Noc kostelů. V Česku se premiérově konala loni, kdy se k ní připojilo 35 
kostelů v plzeňské a brněnské diecézi. Letos se přidávají další regiony. 



"Křesťanství se mádostat ke každému člověku a Noc kostelů tomu může pomoci. Jakákoli podaná informace může lidem pomoci 
pochopit," řekl litoměřický biskup Jan Baxant, který je velkým příznivcem Noci kostelů. 

V celé litoměřické diecézi se otevře sedmapadesát kostelů, modliteben a církevních objektů. Většinou jde o katolické kostely, k 
ekumenickému projektu se ale na několikamístech připojily i další církve - husitská, evangelická, baptisté a Jednota bratrská. 

 Kostel jako součást života obce 

 "Cílem projektu je představit křesťanství nenásilnou formou a kostely ukázat jako důležitou součást společenského života obce 
či města. A upozornit na jejich kulturní hodnotu," dodalamluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková. 

Během dnešního večera se proto církevní stavby a modlitebny mají otevřít všem lidem. Nejen jako centra víry, ale i jako místa 
společenských a kulturních akcí. "Chceme přivést i lidi, kteří kolem kostela denně chodí, ale nikdy v něm nebyli," potvrdila 
Dagmar Pelcová, organizátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi. 

Jednotlivé programy většinou začínají v 18 hodin a končí kolem půlnoci. Připravily je samotné farnosti nebo místní spolky. 
Nabídnou koncerty různých žánrů i interpretů, přednášky, komentované prohlídky, ochutnávku mešních vín, ukázky liturgických 
oděvů a předmětů, programy pro děti nebo návštěvy míst, kam se jinak lidé nedostanou - například kazatelny, sakristie či 
varhany. 

Například kostel Povýšení sv. Kříže ve Vtelně u Mostu nabízí loutkové divadlo, magickou cestu okolím kostela, prohlídku varhan i 
netradiční prohlídku kostela, v němž jednotlivé detaily, o nichž bude mluvit průvodce, osvětlí jen baterka. V teplické románské 
kryptě bude vytvořena prostorová instalace simulující podobu původní románské klenby, jejíž ambicí je alespoň z části přiblížit 
návštěvníkům podobu krypty v době jejího vzniku ve 12. století. 

Prohlídky litoměřické katedrály sv. Štěpána bude doprovázet hudba zdejších varhan. Prakticky všude bude možné dozvědět se 
od průvodců o zajímavostech kostela. Někde o nich budou vyprávět faráři, jinde umělecký historik. Přesný program pro region 
najdete na www.nockostelu.cz. 

Velká část programu je určena dětem, se kterými budou přicházet i rodiče či prarodiče. V Chabařovicích na Ústecku si mohou 
vyzkoušet návrhy kněžských oděvů. 

"Na velké papíry připravíme postavy kněží, děti mohou vybarvovat jejich oděvy nebo samy navrhnou, jaký oděv by se jim líbil. 
Bude u toho vysvětlení, co která barva v liturgii znamená," popsala výtvarný program v kosteleNarození Panny Marie v 
Chabařovicích Pelcová. 

Děti v Podbořanech mají šanci sledovat, jak jednu sochu po druhé v kostele ozařuje reflektor, a poslouchat při tom děkana 
Alexandra Siudzika, jaký příběh jim k ní povídá. "Na zemi budou rozložené podložky a karimatky, děti na nich budou ležet a 
dívat se vzhůru," popisuje část programu v kostele sv. Petra a Pavla Bartakovicsová z farnosti v Podbořanech. 

 Tajemný čas 

 "Noc sama o sobě je tajemným časem. Když ještě přidáme genius loci kostelů i modliteben, věřím, že si lidé nenechají ujít 
možnost prožít zajímavý a netradiční večer," upozornila Pelcová. 

Noc kostelů se poprvé konala v roce 2005 a hned se do ní zapojilo 200 kostelů a modliteben. Akce se postupně rozšiřovala do 
dalších rakouských regionů a v roce 2008 se zapojili zájemci z celého Rakouska. Loni se poprvé konala i v Česku. 

Od poloviny května do poloviny června probíhá také Festival muzejních nocí. V kraji má svůj noční program na tuto sobotu 
připraveno Oblastní muzeum v Chomutově, podrobnosti na www.cz-museums.cz. 

 *** 

 FAKTA Noc kostelů Na co se lidé mohou také těšit? V lounském husitském kostele nebo v kostele sv. Mikuláše v Petrovicích na 
Ústecku zazní mariánské písně, zpívané pobožnosti nebo koncerty dětských i dospělých sborů. Zvláštní kouzlo budou mít večerní 
varhanní koncerty. V Libouchci zazní po půl sedmé večer koncert na varhany v podání Miloše Boka, který zahraje skladby 
starých mistrů také v Jílovém ve 21 hodin. Po desáté večerní zazní varhany i v litoměřickém kostele Všech svatých. Kostel 
Povýšení svatého Kříže v mosteckém Vtelně se promění v divadelní jeviště. Před sedmou pobaví loutkové divadlo s Cirkusem 
Fofr děti. Od půl osmé je na programu Poslední večeře. Běžně se návštěvníci nepodívají na místa, jako jsou sakristie, kazatelna 
či varhany. Uvidí je třeba v kostele sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou. V podbořanském kostele je možné si prohlédnout liturgické 
předměty, jako jsou kalichy a monstrance. 

 Foto popis| Jindy se sem nepodívají Lidé si při Noci kostelů budou moci prohlédnout místa, kam se běžně nepodívají. Zjistí 
třeba, jak vypadá svatostánek z pohledu varhaníka. 



Foto autor| Ilustrační Foto - MF DNES 
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Po celé zemi dnes probíhá Noc kostelů. Vskutku netradiční páteční večer mají dnes možnost prožít lidé v Chebu a Skokách. 
CHEB Procházet se chrámovou lodí po setmění za velebného zvuku kostelních varhan, cítit mráz v zádech při sestupování do 
krypt, ukojit zvědavost nahlédnutím do sakristií, shlížet spolu se soškami andělů z varhanního kůru či se kochat nádherou a 
klidem klášterních zahrad. To je jen stručně vyjmenovaná nabídka bohatého programu, který dnes večer nabídne již druhý 
ročník Noci kostelů. 

 K projektu se každý rok připojují další kostely a modlitebny 

 Vůbec první Noc kostelů se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. 
Kostelník než večer zavřel, pustil meditativní hudbu, zapálil svíčky a nechal otevřené dveře. "Přilákal tím lidi a udělal pro ně 
komentovanou prohlídku. Ve stejný rok to vyzkoušel ještě jednou se čtyřmi dalšími kostely, které se spontánně připojily," popsal 
začátky koordinátor projektu Krzysztof Dedek. 

V roce 2009 překročila akce hranice a do projektu se poprvé zapojily církevní památky v České republice. Do kostelů, klášterů a 
modliteben zavítalo v zemi na 90 tisíc návštěvníků. Letos se dá účast očekávat vyšší, neboť oproti loňsku své brány otevře 
mnohem více kostelů a modliteben po celé zemi. 

"Dosud se zaregistrovalo 40 kostelů v Plzeňském, Karlovarském a Středočeském kraji," uvedl Krzysztof Dedek. Otevřít 
zájemcům kostely láká faráře do poslední chvíle. "Seznam přihlášených se v úterý rozšířil o poutní místo Navštívení Panny Marie 
ve Skokách u Žlutic. Ve středu se přihlásily tři kostely z Klatov," dodal koordinátor. 

Každý kostel připravuje svůj výjimečný program 

 Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně 
komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti 
běžně nepřístupné části kostelů. 

"Novinkou druhého ročníku je poutnický pas pro návštěvníky plzeňských kostelů. Ti mohou sbírat razítka jednotlivých kostelů a 
získat jako odměnu certifikát poutníka," doplnil koordinátor. 

Projekt Noc kostelů chce lidem přiblížit křesťanství prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění či zážitku. Akce vytváří atmosféru 
pro setkání široké veřejnosti a také poukazuje na společenskou a kulturní hodnotu kostelů. 

 Rok 2010 je pro chebské církevní památky premiérovým 

 Cheb je jedním z měst, které se do celorepublikového projektu Noc kostelů letos zapojí poprvé. Ve večerních hodinách se 
veřejnosti otevřou všechny zdejší svatostánky: Kostel svatého Bartoloměje, kostel svaté Kláry, kostel svatého Mikuláše, kostel 
svatého Václava, kostel Zvěstování Panny Marie (Františkánský kostel) a Evangelický kostel. Jako první otevře slavnostní 
vytrubování bránu kostela svatého Mikuláše dnes úderem 19. hodiny. 

Více informací získají zájemci na www.nockostelu.cz. 



  

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj 
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śKam na víkend Hlasy kostelních zvonů otevřou dnes večer brány církevních objektů. Pro návštěvníky je připraven bohatý noční 
program 

 OSTRAVA Poprvé v historii ostravskoopavské diecéze proběhne dnes v noci na mnoha místech v kraji velkolepá akce nazvaná 
Noc kostelů 2010. 

Deset minut před 18. hodinou vyzvánění kostelních zvonů symbolicky otevře brány téměř 40 kostelů a modliteben, které jsou v 
rámci diecéze v kraji do akce zapojeny, a dalších více než 300 církevních míst po celé České republice. I když to vypadá, že 
datum bylo zvoleno záměrně na období konání voleb, aby si lidé v tomto období mohli od volební agitace odpočinout, není tomu 
tak - den 28. května 2010 byl pro Noc kostelů stanoven stejně jako v Rakousku, z jehož území iniciativa večerního otevírání 
kostelů před 5 lety poprvé vzešla a nyní je již tradicí. 

 Myšlenkou akce je představit duchovní bohatství kostelů 

  

Nejlépe význam akce vystihuje zamyšlení faráře Marka Jarguse z OstravyRadvanic: "Noc kostelů nabízí prostor k lidskému 
setkání na místě, které umí povznášet lidskou duši a dává člověku možnost poodstoupit od běžných starostí. Líbí se mi, že se 
nejedná o evangelizaci za každou cenu, ale spíš o pozvání na normální návštěvu. A protože se o takové setkání u nás na severu 
Moravy pokoušíme poprvé, tajně doufám, že toto pozvání na naší periferii někoho zaujme." 

A program Noci kostelů je vskutku bohatý. Zahrnuje řadu koncertů, divadelních představení, komentovaných prohlídek, nebude 
chybět také netradiční nabídka jako přehlídka liturgické módy nebo ochutnávka mešních vín. Kromě běžně přístupných prostor 
budou v některých kostelech mimořádně zpřístupněny i věže, sakristie, kůry, krypta a další zajímavé prostory. 

 Poutnické pasy lze získat v Ostravě a na Bruntálsku 

 Pro návštěvníky kostelů v Ostravě a na Bruntálsku je navíc připraven Poutnický pas, ve kterém najdou informace o lokalizaci 
všech zapojených kostelů. Při návštěvě jednotlivých kostelů bude možné získat razítko do Poutnického pasu a následně 
"Certifikát poutníka". Vzhledem k rozlehlosti Ostravy jistě nebude snadné stihnout všech 19 otevřených kostelů, nicméně bude 
možné i po skončení akce navštívit kostely v čase nedělních bohoslužeb a získat dodatečně razítko do Poutnického pasu. 

Ve vesnicích v okolí Malé Morávky je dokonce přizpůsoben čas otevření kostelů tak, aby případný zájemce mohl stihnout 
navštívit všech sedm kostelů. V obcích, v nichž počet obyvatel je často pod 500, se bude jednat o mimořádnou kulturní událost. 

Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co 
nejširší veřejnost. Rozmanitost nabídky této kulturní akce umožní prezentovat kostely jako důležitou součást společenského 
života obyvatel a poukáže na jejich kulturní hodnotu. 

Návštěvníci Noci kostelů budou mít do všech otevřených církevních objektů i na kulturní programy pátečního večera vstup 
zdarma. Podrobný program kostelů a památek zapojených do Noci kostelů naleznete na www.nockostelu. cz. 

 *** 



 FAKTA 

Seznam kostelů 

Okres Bruntál a Frýdek-Místek 

Andělská Hora, k. N. Panny Marie 

Břidličná, kostel sv. Tří králů 

Dětřichovice, k. sv. M. Archanděla 

Dolní Moravice, k. sv. Jakuba st. 

Malá Morávka, k. Nejsvětější Trojice 

Rudná p. Pradědem, k. sv. J. 

Křtitele, Světlá Hora, sv. Barbory a 

Kateřiny, Václavov u Br., k. N. p. 

Panny Marie, Dobrá, kostel sv. Jiří 

Frýdek-Místek, bazilika Navštívení 

Panny Marie ve Frýdku 

Frýdek-Místek, Evangelický kostel 

F-M, kostel sv. Jakuba v Místku 

F-M, k.sv. Jana a Pavla v Místku 

F-M, k. sv. Jana Křtitele ve Frýdku 

F-M, k. Všech svatých v Místku 

Okres Karviná a Nový Jičín 

Karviná-Fryšt., k. Povýšení sv. Kříže 

Odry, kostel sv. Bartoloměje 

Okres Opava a Ostrava 

Bolatice, kostel sv. Stanislava 

Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele 

Kravaře, kostel sv. Bartoloměje 

Ostrava-Heřmanice, k. sv. Marka 

Ostrava-Hrabová, k. sv. Kateřiny A. 

Ostrava-Hrabůvka, k. Panny Marie 

O-Hrušov, k. sv. Františka a Viktora 



O-Kunčičky, k. sv.Antonína 

Ostrava-Michálkovice, Husův sbor 

Ostrava, Evangelický Kristův k. 

Ostrava, katedr. Božs. Spasitele 

Ostrava, kostel sv. Josefa 

Ostrava, kostel sv. Václava 

Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše 

O-Přívoz, k. N. p. Panny Marie 

O-Pustkovec, k. sv. Cyrila a Metod. 

O-Radvanice, k. N. p. Panny Marie 

Ostrava-Stará Bělá, Husův sbor 

O-Stará Bělá, k.sv. J. Nepomuckého 

Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále 

O-Třebovice, k. N. Panny Marie 

O-Zábřeh, kostel Svatého Ducha 

  

Foto popis| V kostele Dřevěný kostel v Ostravě-Hrabové bude jako jeden z mnoha přístupný i v noci. 

Foto autor| Foto - Jaroslav Ožana, MF DNES 

  

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko 
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Noc kostelů 2010 se v České republice a Rakousku bude konat 28. května. V kostelech, klášterech a modlitebnách bude pro 
návštěvníky opět připraven bohatý program až do pozdních hodin. Cílem akce je přiblížit návštěvníkům netradiční formou 
sakrální památky, které svou historií, uměleckým ztvárněním, i současným životem vytvářejí důležitá centra duchovního života a 
kultury jednotlivých míst. 

 Česká Skalice Kostel Nanebevzetí Panny Marie: Na programu bude např. komentovaná prohlídka kostela, hudba a výstava 
obrazů Evy Skořepové. Během Noci kostelů je celý nabízený program pro všechny návštěvníky zdarma. 



Pátek 28. května od 18.00 do 22.00. 

 Nové Město nad Metují Kostel Nejsvětější Trojice: Mše svatá s májovou pobožností, prohlídky kostela, koncert sboru, setkání při 
pásmu slova, zpěvu a varhanní hudby. Pátek 28. května od 15.30 do 21.00. 

 Ruprechtice Kostel sv. Jakuba: Májová pobožnost s bohoslužbou slova a krátkým zamyšlením, loretánská litanie v podání 
smíšeného pěveckého sboru Stěnavan. Pátek 28. května od 20.00 do 22.00. 

 Jaroměř Husův sbor: Prohlídky kostela i jeho zákulisí, varhanní koncert Jaroslava Nepilého, vystoupení ZUŠ Jaroměř a 
kytarového dua Eva + Šárka a dětí z Jónatanu, i k poslechu dobré hudby a zpěvu. 

Pátek 28. května od 19.00 do 22.00. 

 Josefov Kostel Nanebevstoupení Páně: Mše svatá, májová pobožnost, prohlídky kostela, varhanní koncert, promítání filmu o 
papeži Janu Pavlu II. 

Pátek 28. května od 18.00 do 21.30. 

 Jasenná Kostel sv. Jiří: Prohlídka věže kostela a zvonů, mše svatá s májovou pobožností , koncert varhany a housle, prohlídka 
varhan a kostela. Pátek 28. května od 18.00 do 21.00. 

 
Kostely budou otevřené do noci 
 
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník 
Datum vydání: 28.5.2010 

Podtitulek: 
Čtyřicet kostelů a modliteben ostravsko-opavské diecéze se veřejnosti otevře dnes 
večer. Deset minut před osmnáctou hodinou se rozezní zvony a pozvou návštěvníky 
na Noc kostelů. 
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Nenechte si ujít 

Ostrava - Zůstanou otevřeny do půlnoci. "Chceme lidem kostely přiblížit i jinak, než je znají, ukázat, že to není místo, určené jen 
pro úzkou skupinu lidí. Že v prostředí krásné architektury a v dobré atmosféře může najít duchovní povzbuzení každý člověk," 
uvedl ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. 

Jednotlivé farnosti a sbory připravují na Noc kostelů pestrý program - koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky. 
Připravena je i netradiční nabídka, například přehlídky liturgické módy nebo ochutnávka mešních vín. 

"Kromě běžně přístupných prostor budou v některých kostelech mimořádně zpřístupněny i věže, sakristie, kůry, krypty a další 
zajímavé prostory, to vše zdarma," uvedl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda s tím, že pro návštěvníky je v 
Ostravě a na Bruntálsku připraven také Poutnický pas. 

"Malá brožurka obsahuje všechny informace o tom, kde kostely zapojené do akce lidé najdou," vysvětlil mluvčí Siuda. 

Poprvé se Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) konala před pěti lety ve Vídni. Do akce se zapojily dvě stovky kostelů. 

"Postupně se rozšiřovala do dalších rakouských regionů a v roce 2008 se zapojili zájemci z celého Rakouska. Loni Noc kostelů 
překročila hranice a ve spolupráci s rakouským týmem se konala v plzeňské a brněnské diecézi," upřesnil Siuda. 

 Co například kostely nabízejí 

 Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku: Zpřístupnění krypty pod bazilikou, v níž jsou uloženi kněží, šlechtici i 
poutníci, kteří zahynuli při pouti do Frýdku. 



 Bolatice, kostel sv. Stanislava: Výstava liturgických rouch. 

 Ostrava-Hrabůvka, kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence: Módní přehlídka kostelní módy (20 až 21 hod.) 

 Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše: Světelný průvod a křížová cesta ve farní zahradě (21 až 22 hod.) 

 Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Jazz v kostele (19.15 až 20 hod.) Ostrava-Pustkovec, kostel sv. 
Cyrila a Metoděje: Možnost výstupu na věž za příznivého počasí (18 až 20 hod.) 

 Ostrava-Zábřeh, kostel Sv. Ducha: Zpřístupněná věž kostela (18 až 21 hod.) 

 Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele: Duchovní tance (21.30 až 21.45 hod.), možnost prohlídky kůru, nových varhan, poslech 
varhanních preludií (19.30 až 20 hod.) 

 Bolatice, kostel sv. Stanislava: Pouštění lampionů přání na farní zahradě (20.30 až 21.50 hod.) 

 Kravaře, kostel sv. Bartoloměje: Co zvenčí nikdy neuvidíš - vzdělávací výklad nástěnných maleb kostela a liturgického prostoru. 

 Odry, kostel sv. Bartoloměje: Fanfáry z věže (19.55 až 20 hod. a 00.00 až 00.05 hod.) 

 Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku: Tradiční římská liturgie (18 až 19 hod.) Zpřístupnění kostelní věže (19 až 24 
hod.) 

 Frýdek-Místek, kostel Všech svatých v Místku: Možnost volné prohlídky kostela a varhan, výstava liturgického oblečení a 
bohoslužebných předmětů, ochutnávka mešního vína, výstava o papeži Janu Pavlu II. (18 až 24 hod.) 

 Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice: Prohlídka sakristie - liturgické předměty a roucha využívaná při bohoslužbách i 
mimoně, opisování Bible , filmová projekce o životě farnosti, mimořádné zpřístupnění kostelní věže, půdy kostela, zvonů a 
hodinového strojku, výstava tvorby žáků ZŠ, představení psychoterapeutické komunity Pastor Bonus věnující se problémy 
drogově závislých klientů (18 až 24 hod.) 

Václavov u Bruntálu, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: Biblický verš vlastní rukou, možnost výstupu na věž kostela, 
výstava a prezentace předmětů a rouch využívaných při bohoslužbách i mimoně, ochutnávka mešního vína, výhled z vysokého 
kostelního kůru a prohlídka varhan (18 až 24 hod.) 

 Rudná pod Pradědem, kostel sv. Jana Křtitele: Výstup na věž kostela, výstava předmětů a rouch využívaných při bohoslužbách 
(19.30 až 21.30 hod.) Akce budou probíhat v patnácti městech a obcích Moravskoslezského kraje. Bližší informace a podrobný 
program na www.nockostelu.cz. 

 (MIRKA CHLEBOUNOVÁ) 

 Foto - POUTNICKÝ PAS. Pro návštěvníky v Ostravě a na Bruntálsku bude připraven Poutnický pas, ve kterém najdou informace 
o lokalizaci všech zapojených kostelů. Při návštěvě jednotlivých kostelů bude možné také získat razítko do Poutnického pasu a 
následně "Certifikát poutníka". 

Foto - archiv 

  

Foto - KOSTELY nabídnou veřejnosti dnes večer i jinak nepřístupné prostory a řadu zajímavých akcí. Ilustrační Foto - 
Deník/Pavel Sonnek 

 Vyšlo také v: Bruntálský a Krnovský deník, Frýdecko-Místecký a Třinecký deník, Havířovský deník, Karvinský deník, 
Moravskoslezský deník, Novojičínský deník 

 
Noc patří kostelům. Poznejte je 
 
Zdroj: Orlický deník 
Datum vydání: 28.5.2010 

Podtitulek: Dnešní noc bude patřit kostelům v Česku a Rakousku. Do zajímavé akce se zapojila i 
Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí, jež zve na lákavý program do čtyř kostelů. 
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Ústecko-Vícenežčtyřistovky kostelů v zemi a dalších sedm set sakrálních objektů v Rakousku dnes zůstane otevřeno dlouho do 
noci. Noc kostelů nabízí příležitost podívat se na některé věci v jiném čase a novým pohledem, podívat se i na místa běžně 
nepřístupná, využít příležitost k poznání prostoru i lidí, k poslechu hudby či k osobnímu zamyšlení. 

 V Ústí se bude dokonce tančit 

 V královéhradecké diecézi budou otevřeny asi čtyři desítky kostelů, nejen ve velkých městech, ale i v malých obcích, které 
dosud ani mnozí místní obyvatelé neměli možnost vidět zevnitř. Ústeckoorlická farnost otevře kostely v Ústí nad Orlicí, Dolních 
Libchavách, Českých Libchavách a Sopotnici. Kromě komentovaných prohlídek je v každém kostele připraven zajímavý program. 
"Cílem akce je otevřít kostely, které jsou v obcích významnými památkami, ale většinou jsou mimo bohoslužby zavřené. Jsme 
rádi, že tento projekt existuje. Chceme, aby lidé kostel poznali, mohli se tam projít a zažít v něm noční atmosféru. Pro věřícího i 
nevěřícího je kostel důležitá a významná stavba, v níž se může dotknout historie. Proto dnešní program není jen náboženský, 
ale i kulturní a vzdělávací, může oslovit každého, kdo se zajímá o architekturu, kulturu i věci duchovní," zve do kostelů děkan 
VladislavBrokeš. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí se otevře v 18 hodin, kdy jeho prohlídku ozdobí vyzvánění zvonů. O půl 
hodiny později bude čas na Májovou pobožnost a mši svatou. Další prohlídka bude zahájena v 19.45 hodin, po ní bude od půl 
deváté následovat vystoupení Cecilské hudební jednoty a varhanní hudba. Na 21. hodinu jsou do kostela zvány děti, aby kostel 
poznaly netradičně - s baterkami. Od 22 hodin bude kostel patřit scénickému tanci. Zajímavý večer ve 23 hodin ukončí tichá 
prohlídka ztemnělého kostela a závěrečná modlitba. 

 Křesťanský underground? Ano! 

 Jen o pár kilometrů dál, v Dolních Libchavách, bude veřejnosti od 20 hodin přístupný kostel sv.Mikuláše.Prohlídka s výkladem 
začne o půl deváté, vystřídá ji tichá prohlídka a ve 22 hodin ještě jedna s výkladem. O půl jedenácté se kostel rozezní 
koncertem manželů Hrodkových. Ve vedlejších Českých Libchavách, v kostele sv. Víta, ve 20 hodin začne mše svatá, o hodinu 
později přednáška o historii kostela a farnosti, potom prohlídka s výkladem a na závěr od 23 hodin hudební produkce s 
ukázkami křesťanského undergroundu. Ani v Sopotnici nezůstane kostel zavřený. Stavba zasvěcená sv. Zikmundovi přivítá 
zájemce o prohlídku s výkladem ve 20 hodin, o půl deváté následuje tichá prohlídka. Ve 21.30 začne veřejná zkouška 
Sopotnického sboru. Večer uzavře další prohlídka s výkladem a ve 22.30 Májová pobožnost. 

 (zr, miš)) 
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Pátek 28. května Náměšť nad Oslavou Noc kostelů Kostel svatého Jana Křtitele, od 17 do půlnoci Kaple svaté Anny, od 18 do 
půlnoci Kaple svatého Václava, od 18 do půlnoci Pro návštěvníky Noci kostelů je připraven kulturní program a několik 
překvapení v podobě prohlídky kostelní věže a fary svatého Jana Křtitele. 

 Nejen Praha - Prčice, také Náměšť - Čučice Start a cíl v sokolovně, od 28. do 30. května Dálkový pochod Náměšť - Čučice bude 
letos probíhat od pátku do neděle. První turisté se na trať mohou vydat už dnes odpoledne. Start je od 15 do 18 hodin a 
připraveny jsou trasy v délce 5 až 10 kilometrů. Sobota bude patřit vytrvalcům. Start nejdelších tras, 40 až 50 kilometrů, bude 
probíhat od 6 do 7 hodin. Od 7 do 10 hodin přijdou na řadu trasy 5, 10, 20, 30, 33 a 35 kilometrů. V neděli mají turisté poslední 
možnost zúčastnit se letošního ročníku. Start bude probíhat od 7 do 10 hodin na trase 5 až 10 kilometrů. 

 Třebíč The Beatles revival Hudební klub B, od 21 hodin. XV. Třebíčské pivní slavnosti Karlovo náměstí, od 28. do 29. května 
Každoroční svátek zlatavého moku odstartuje ve středu města dnes v 15 hodin. 



 Připraven je bohatý program, ve kterém nebudou chybět soutěže i setkání sběratelů pivních suvenýrů. 

 Kdo je tady ředitel? Divadlo Pasáž, 28. a 29. května Pražské Švandovo divadlo uvede dnes a zítra v divadle Pasáž komedii Kdo 
je tady ředitel?. Začátky obou představení jsou shodné a začínají v 18 hodin. 

 Noc kostelů Bazilika svatého Prokopa, od 18 hodin Kostel svatého Martina, od 18.50 hodin Kostel Proměnění Páně na Jejkově, 
od 18.50 hodin Noc kostelů nabízí bohatý program. Sobota 29. května Náměšť nad Oslavou Mimořádné prohlídky zámku s 
kastelánem Státní zámek Náměšť nad Oslavou, ve 12, 14 a 16 hodin Hned tři mimořádné prohlídky s kastelánem Markem 
Bušem se uskuteční v sobotu ve Státním zámku v Náměšti nad Oslavou. Pro návštěvníky si Marek Buš, kromě tradičního 
výkladu, připravil i varhanní koncert a povídání a informace o restaurování vzácných barokních varhan. 

 Neděle 30. května Třebíč Dětský den Louka uDDMHrádek, od 14.30 do 17 hodin Tradiční odpoledne plné her, soutěží, a hlavně 
zábavy je připraveno na louce u DDMHrádek. Nebudou chybět koně, skákací hrad, lezecká stěna a spousta dalších atrakcí. 

 Moravské Budějovice Den dětí Městský park, od 12 do 16 hodin Vstup na akci je volný. 

 Vyšlo také v: Havlíčskobrodský deník, Jihlavský deník, Třebíčský deník, Žďárský deník 

 
  Při Noci kostelů bude k vidění nový zvon 
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Plzeň - Netradiční večerní a noční prohlídky chrámů, kaplí a kostelů, které návštěvníky zavedou i do míst běžně nepřístupných. 
To vše bude už dnes na patnácti místech v Plzni součástí Noci kostelů. Tak například kostel Všech svatých na Roudné se 
pochlubí úplně novým zvonem. "Jmenuje se sv. Vojtěch a kostelu ho darovala spisovatelka Hana Gerzanicová," uvedl jeden z 
aktivistů zachraňujících areál kostela Všech svatých na Roudné Josef Kabát. Zvon, který si na své vysvěcení a následné zavěšení 
ještě počká, váží 120 kilogramů a přivezen byl teprve ve středu večer. "Bude doplňovat stávající zvon, který už v kostele je," 
dodal Kabát. Nabídka církevních chrámů, které v noci z pátku na sobotu otevřou své brány, se velmi rozrostla, k loňským sedmi 
přibylo dalších osm. "Mezi nimi například kostel sv. Mikuláše na Mikulášském náměstí, který je hřbitovní, takže běžně přístupný 
není," zve mluvčí Biskupství plzeňského Alena Ouředníková. 

 Mimo bohoslužby je jen málokdy otevřen i kostel sv. Jiří na Doubravce. I ten si dnes v noci můžete prohlédnout. Podle 
plzeňského památkáře Davida Růžičky stojí za zhlédnutí všechny otevřené kostely. "Je těžké doporučit jen jeden, každý je něčím 
zajímavý. Určitě bych ale nevynechal kostel Panny Marie Růžencové na Slovanech, který se může pochlubit unikátní výzdobou u 
oltáře a krásnou moderní vnitřní architekturou," doporučuje Růžička. 

  

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni na náměstí zahájí Noc kostelů mší s biskupem Františkem Radkovským. V průběhu noci se 
uskuteční tři komentované prohlídky, a to katedrálních vitráží, presbytáře s Plzeňskou Madonou a pokladů katedrální pokladnice. 
Velkým lákadlem bude také noční pohled na město z katedrální věže. 

 Noc kostelů se konala loni v České republice poprvé a do sedmi otevřených plzeňských kostelů se přišlo podívat téměř deset 
tisíc lidí. 

 (MIROSLAVA TOLAROVÁ) 

 Foto - ZVON SV. VOJTĚCH bude v kostele Všech svatých vyzvánět až za několik měsíců. Už dnes v noci jej však můžou 
návštěvníci spatřit během Noci kostelů, na niž zvon připravil Josef Kabát. 

Foto - Deník/Zdeněk Vaiz 

 
Z pátku na sobotu se pro zájemce otevřou muzea a kostely 
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V řadě muzeí i kostelech na východě Čech bude v noci z pátku na sobotu živo. Půjde totiž o Muzejní noc a Noc kostelů. 

"Program v Muzeu východních Čech se ponese v duchu vylodění pirátů před muzeem a dobytí muzejní budovy (v 21.30 hodin), 
ale připraveno je i mnoho dalšího. Například ukázky archeologické práce aneb Co dělal Indiana Jones mimo záběry filmové 
kamery," prozradil ředitel muzea Zdeněk Zahradník. 

Měsíc před oficiálním otevřením se zájemci dostanou i do přístavby muzea války z roku 1866 na Chlumu. Otevřena bude také 
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, Zahradnické muzeum, České farmaceutické muzeum na Kuksu, 
Informační centrum Obnovitelné zdroje na elektrárně Hučák nebo Galerie moderního umění. 

V Hradci bude v provozu opět autobusová muzejní linka, která bude vozit zájemce zdarma na trase Adalbertinum-Meliorace- 
Plotiště a zpět k Adalbertinu. Odjezd od Adalbertina vždy 30 minut po celé hodině, a to od půl osmé do půl dvanácté. 

"Spojení je zajištěno i s oběma mimohradeckými muzei. Za třicet korun se návštěvníci dostanou autobusem z Hradce na Kuks 
(odjezd v 17.30 hodin od muzea) a zpět. O deset korun méně zaplatí zájemci za cestu z Hradce na Chlum. Odjezd je v 19 hodin, 
rovněž od muzea," dodal Zahradník.. 

K muzejní noci se letos poprvé připojila i Galerie města Trutnova, kde potrvá od 17 do 23 hodin, a kromě jiného se tu uskuteční 
beseda se sochařem Michalem Gabrielem, děti se mohou těšit na loutkové představení či výtvarnou dílnu. 

Překvapení se o Muzejní noci dočkají i v Pardubicích. Otevřeno bude ve Východočeské galerii, která připravila program 
inspirovaný duchem aktuální výstavy Josefa Čapka. Až do půlnoci bude mít otevřeno i pardubické Východočeské muzeum. Pro 
návštěvníky mimo jiné připravilo swingový koncert od 21 hodin na malém nádvoří. 

K akci se připojí svým programem i Městské muzeum v Žamberku a otevřeno bude i v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově 
na Českotřebovsku. 

Otevřeno bude večer i v řadě kostelů. Zajímavý program mají připravený například v Trutnově, kde návštěvníci kostela 
Navštívení Panny Marie zhlédnou divadelní hru s detektivní zápletkou. Mnohé kostely také nabídnou netradiční noční pohledy z 
věží na osvětlená města. Nebudou chybět ani komentované prohlídky, hudební vystoupení a samozřejmě možnost modlitby. Ve 
Vrchlabí bude možné navštívit novogotickou zámeckou kapli Černínů-Morzinů, kterou užívá církev československá husitská. 

V Pardubickém kraji budou přístupné kostely gotické, renesanční a barokní, ale i jedna moderní stavba, modlitebna církve 
bratrské v Pardubicích-Polabinách. Většina je v majetku katolické církve, ve dvou případech se však zapojily i křesťanské církve 
jiných vyznání. Nejvíce zúčastněných objektů je na Pardubicku, celkem pět. Na Chrudimsku se připojily čtyři kostely stejně jako 
na Orlickoústecku a Svitavsku. 

Otevřen bude mj. i svitavský kostel Navštívení Panny Marie. Od 18 do 22.30 hod. zde bude k vidění pestrý program, od výstavy 
či prohlídky interiéru přes možnost zazvonit si na kostelní zvon, až po meditace, zamyšlení či rozhovor se zástupci církví. V 
Pardubicích začíná program Noci kostelů v chrámu sv. Bartoloměje od 19 hodin. 

 Foto popis| Program noci kostelů v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích dnes začíná v 19 hodin. 

Foto autor| Foto - PRÁVO - RenéChvalina 
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Noc kostelů otevře duchovní stánky 
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Celkem 63 kostelů, kaplí a modliteben různých církví bude v olomoucké arcidiecézi, která zahrnuje zejména území Olomouckého 
a Zlínského kraje, otevřeno v pátek od 18 hodin do půlnoci v rámci akce Noc kostelů. Právo o tom informovala mluvčí 
olomouckého arcibiskupství Monika Vývodová. 

Projekt podle ní v arcidiecézi slavnostně zahájí v pátek v podvečer v olomouckém chrámu sv. Mořice biskup Josef Hrdlička za 
účasti zástupců všech zúčastněných církví, města a kraje. Již dopoledne však bude zájemcům na olomouckém Horním náměstí k 
dispozici informační stan s materiály k akci a uskuteční se tu také doprovodný kulturní program. "Všichni účastníci Noci kostelů v 
Olomouci si mohou opatřit v jednotlivých kostelech poutnický pas a v každém navštíveném kostele požádat o razítko do tohoto 
pasu. Ti, kteří budou mít razítka ze všech kostelů uvedených v poutnickém pasu, obdrží certifikát poutníka, který opravňuje 
držitele i s rodinnými příslušníky k jednomu vstupu zdarma do Arcidiecézního muzea a Muzea umění v Olomouci," uvedla 
Vývodová. Podobný projekt je podle ní připraven i v Prostějově. 

Noc kostelů navazuje na stejnou akci, která se již po několik let pravidelně koná v zahraničních metropolích, jako je Vídeň, Kolín 
nad Rýnem, Hamburk, Linec či Salcburk. Loni se Noc kostelů poprvé uskutečnila i v Česku. 

Návštěvníci budou moci zavítat i na místa běžně veřejnosti nepřístupná. 

 Regionální mutace| Právo - Olomoucký kraj 
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Představí se církevní památky na Českobudějovicku, Táborsku, Jindřichohradecku a Písecku 

 Prostory některých kostelů, kaplí a modliteben s nabídkou programů pro veřejnost se otevřou na jihu Čech dnes. Do akce Noc 
kostelů se tu letos poprvé zapojí sedmdnáct církevních objektů. 

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně 
komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti 
běžně nepřístupné části kostelů, jako například. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. 

V Českých Budějovicích bude možné navštívit dva kostely. Klášterní Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí a kostel 
Panny Marie Růžencové na Žižkově třídě. Klášterní kostel je jedním z nejvyhledávanějších turistických míst ve městě a současně 
pamatuje zrod města na soutoku Vltavy a Malše. Kostel Panny Marie Růžencové je pak ukázkou takzvaného beuronského stylu 
umění, program bude počítat také s dětmi a představí symboliku a zpěvy východní liturgie. Noc v kostele Nejsvětější Trojice u 
Trhových Svinů se zároveň stane součástí oslav 300 let od posvěcení tohoto poutního kostela. Dva kostely budou otevřeny také 
v Táboře, děkanský kostel na hlavním náměstí připravil ekumenický program. 



Asi největší koncentrace v noci otevřených kostelů bude na Jindřichohradecku, celkem půjde o sedm objektů. V Deštné, v 
Chlumu u Třeboně a ve Stráži nad Nežárkou nahlédnou návštěvníci do tajů liturgických oděvů a kostelního nádobí. 

 Noční atmosféra 

 "Například v Deštné budou mít návštěvníci mezi 22. a 24. hodinou možnost zakusit jedinečnou noční atmosféru starobylého 
chrámu sv. Ottona, umocněnou živou varhanní hudbou. Budou vystavena stará mešní roucha a liturgické předměty, které se již 
běžně nepoužívají," uvedl Tomáš Horyna, kastelán zámku Červená Lhota a člen Občanského sdružení pro záchranu sakrálních 
památek Deštenska. 

Ten zde povede odborný výklad věnovaný symbolickým rozměrům posvátné liturgie. Kastelán z Dačic a zakladatel sdružení Jan 
Mikeš přiblíží historii dvou unikátních středověkých plastik. Kromě římskokatolických kostelů bude také otevřen Husův sbor 
církve československé husitské v Písku. Tamní program má být i vyjádřením solidarity a modlitbou za postižené povodněmi na 
severní Moravě. 

První Noc kostelů se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni. Během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. 

V roce 2009 Noc kostelů "překročila hranice" a zapojily se do ní kostely a modlitebny v Plzeňském kraji, Jihomoravském kraji, 
Středočeském kraji a kraji Vysočina. Letos poprvé i Jihočeský kraj. 

 Regionální mutace| Právo - Jižní Čechy 
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Prostějov - Po delší době jsou v Prostějově k vidění díla výtvarníka Vladimíra Obra. 

Autor, který žije a tvoří v Mostkovicích, rozvěsil své multimediální obrazy v Husově sboru Církve československé husitské v 
Demelově ulici. "Výstavu otevřeme v rámci Noci kostelů, která u nás proběhne dnes od šesti hodin večer do půlnoci," zmínil se 
farář husitské církve Miloš Košíček. Kolekci pojmenovanou Andělé si bude možné prohlédnout vždy v úterý odpoledne, ve středu 
dopoledne a hodinu před nedělním polednem. 

Šestapadesátiletý malíř a fotograf Vladimír Obr se narodil v Olomouci a absolvoval Institut výtvarné fotografie. 

Andělé spolu s vodou, cestami či zahradami patří k jeho oblíbeným námětům. "Kombinuji řadu technik. 

Print, monotyp, ruční otisk, kresbu a díla pak následně dotvářím v počítači. Vždycky jde ale o originál, neexistují dva stejné 
exempláře," říká Obr, jehož obrazy jsou převážně abstraktní a originálním způsobem pracují s barvami i křivkami. Za zmínku 
stojí, že práce výtvarníka mají zastoupení například v pražské Leica gallery nebo v Moravské galerii v Brně. 

Návštěvu výstavy Vladimíra Obra, kterou spolupořádá Česká křesťanská akademie, si lze na faře Husova sboru domluvit i mimo 
určené hodiny. 

 (das) 
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Příbram - Dnes večer a v noci budou otevřeny všechny příbramské kostely, ve kterých čeká návštěvníky různorodý program. 
Zároveň budou zpřístupněny některé chrámové prostory, do kterých se lidé za normálních okolností nedostanou. 

Koná se totiž už historicky druhá, ale v Příbrami první, Noc kostelů. Akce začne společným zvoněním zvonů všech kostelů v 
Příbrami v 19 hodin na Svaté Hoře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, u sv. Jakuba na náměstí TGM, u sv. Vojtěcha a sv. 
Prokopa na Březových Horách a v kostele Církve československé husitské, taktéž na Březových Horách. Po tomto společném 
úvodu bude v každém z kostelů slavnostní zahájení, ve kterém budou návštěvníci seznámeni s průběhem celého večera. Od této 
chvíle až do 23. hodiny bude probíhat v jednotlivých kostelech zajímavý program. "Noc kostelů nabídne možnost nezávazného 
setkání s křesťanstvím. Měla by vytvořit prostor pro seznámení se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, rozhovorů, 
zážitků a neformálního setkání. Za zmínku také stojí, že se jedná o ekumenickou záležitost. Návštěvníci si mohou okusit 
rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování," vysvětlila Lucie Křížová z příbramského organizačního týmu. 

 (maja) 
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Uherský Brod - Všechny tři uherskobrodské svatostánky, farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie i chrám Mistra Jana Husa církve Českobratrské husitské, se veřejnosti otevřou v rámci Noci kostelů 
2010 už dnes večer. 

Prohlídnout si je bude možné po celý den až do pozdních nočních hodin, kdy ve 23.55 dojde k zakončení akce. Zároveň bude v 
chrámu Mistra Jana Husa požehnáno Uherskému Brodu. 

 (irt) 

  

  

  

 
 
 Západní Čechy čekají o víkendu poutě, rockové koncerty i dětské dny 
 
Zdroj: Sokolovský deník 
Datum vydání: 28.5.2010 
Podtitulek: Tipy na víkend 
Odkaz: http://sokolovsky.denik.cz/ 
Ročník: 19 
Číslo: 123 
Strana: 9 
Rubrika: region 



Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

Plzeňsko Naposledy uvádí Divadlo J. K. Tyla v Plzni inscenaci opery Gioacchina Rossiniho Lazebník sevillský. Derniéra se koná v 
sobotu od 19 hodin v plzeňském Velkém divadle. Středověké dny na Radyni aneb Jak se žilo ve středověku - tak se jmenuje 
historický víkend, který můžete na zmíněném hradě navštívit tuto sobotu a neděli vždy od 11 do 18 hodin. Na programu budou 
ukázky starých řemesel, dobové kuchyně či oděvů. 

 Plzeňské farmářské trhy se uskuteční tuto sobotu od 8 do 13 hodin. Ochutnat i nakoupit kvalitní místní produkty můžete na 
nádvoří hotelu Gondola v Pallově ulici v Plzni. Folkrocková kapela Oboroh přednese starozákonní zhudebněné žalmy a další 
písně v sobotu od 19 hodin v kostele sv. Mikuláše v Potvorově. V neděli bude skupina koncertovat opět od sedmi hodin večer v 
plzeňském kostele Všech svatých na Roudné. Violoncellový dvojkoncert vyslechne tuto sobotu od 20 hodin Manětín. Zahrají Jiří 
Hošek a jeho dcera Dominika Hošková. 

 Gigantfest se koná v pátek od 17:30 hodin a v sobotu od 9 hodin na klášterním statku Gigant v Záluží u Stoda. V sobotním 
koncertu od 14 hodin vystoupí například Rangers s Honzou Vančurou, Štěpán a Matěj Rakovi, Nezmaři a Miky Ryvola, Jaroslav 
Samson Lenk a Hop Trop, František Nedvěd či Marie Rottrová a Neřež. 

 Krajina v poezii Josefa Hrubého a Hany Gerzanicové potěší návštěvníky plzeňské výstavní síně Masné krámy. Stejnojmenný 
pořad tady můžete navštívit tuto neděli od půl jedenácté dopoledne. Mimořádná výstava modelů pravěkých zvířat v životní 
velikosti končí touto nedělí v Západočeském muzeu v Plzni. Expozici pod názvem Doba ledová - giganti si můžete naposledy 
prohlédnout o tomto víkendu vždy od 10 do 18 hodin. (pd) Karlovarsko Víkend v pohybu pro celou rodinu, akce s velkým 
autosalonem a bohatým programem pro děti i dospělé, se koná v sobotu a neděli v KV Areně v Karlových Varech. 
Doprovodnými akcemi je sobotní Den veřejné dopravy a na venkovní ploše Den dětí - KV Arena dětem. Program začne po oba 
dny zhruba v 10 hodin. Chicago - jeden z nejprovokativnějších a zároveň nejúspěšnějších divadelních muzikálů posledních 
desetiletí mohou zhlédnout v sobotu od 19:30 hodin diváci v Městském divadle v Karlových Varech. Muzikál, který se odehrává v 
Americe za časů prohibice, uvede Divadlo J. K. Tyla Plzeň. 

 XIV. Pohár Euroregionu Krušnohoří Ostrov 2010, mezinárodní soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích, se koná v 
neděli od 10 hodin v Domě kultury v Ostrově. Soutěžní klání začne ve 13 a od 16 hodin následuje galaprogram - mezinárodní 
pohárová soutěž v nejvyšší třídě. 

 Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic zve návštěvníky na `Noc kostelů`. Kostel bude otevřen v pátek od 18 
hodin. Na programu jsou prohlídky s výkladem - od 20 a 23 hodin, a ve 21 hodin vyjde procesí se světlem pro Skoky. Příchozí 
mohou rozjímat pod obrazem slavné `panenky skákavé` a v prostorách kostela nebo tábořiště mohou přenocovat. 

 Poutní místo Skoky na Žluticku zve na sobotu a neděli brigádníky. Dobrovolnický projekt nazvaný S.O.S. Cesta do Skoků se 
tentokrát zaměří na úpravu polní cesty navazující na okresní silnici vedoucí k tomuto dávnému a v posledních desetiletích těžce 
zkoušenému a devastovanémumístu. Slavnost v lázeňském parku u příležitosti 85. výročí návštěvy madam Curie a 35. výročí 
otevření hotelu Ak. Běhounek se koná v sobotu v Jáchymově. Slavnost začne ve 13 hodin. 

 Kapela 35. pěšího pluku Plzeň - Folingo, proslulá vojenská dechovka, která vznikla před třemi sty lety v italském městečku 
Foligno, zahraje v neděli od 14 hodin v parku před hotelem Astoria v Jáchymově. Vstup je volný. (sl) Domažlicko Noc kostelů v 
Hostouni. V kostele sv. Jakuba Staršího v Hostouni je připraven na páteční večer od 18 do 24 hodin bohatý program. Od 19:10 
do 20:10 hodin je pro děti připraven doprovodný program s vyhodnocením a odměnou. Noc kostelů v Bělé. Také bělský kostel 
Panny Marie Sedmibolestné se v pátek připojí k Noci kostelů. Program začne úderem sedmé večerní a skončí modlitbou za Bělou 
nad Radbuzou v prvních minutách sobotního dne. 

 Country Boys ze Šnajberka. Nová a zatím ne příliš známá kapela zahraje v sobotu od 20 hodin v hotelu Haltrava v Klenčí pod 
Čerchovem. Extra Band revival v Krchlebech. Krchleby budou v pátek od 21 hodin hostit taneční zábavu s partičkou Extra Band 
revival. V případě nepřízně počasí se zábava přesune do sokolovny. 

 Sobota v Moskytu. V domažlickém klubu Moskyto zahrají v sobotu skupiny Positive Mind a Elementary. Začátek ve 20:30 hodin. 

 Pouťová zábava v Chrastavcích. K tanci i poslechu zahrají v sobotu v chrastavickém kulturním stánku od 20 hodin Country 
Dědous Luboše Babického. Mastnej flek zahraje v Novém Kramolíně. Na fotbalovém hřišti přivítají v sobotu od 19 hodin kapelu 
Mastnej Flek. Hodinu před půlnocí pak začne koncert skupiny Swerwou. 

 S kastelánem křížem - krážem. S kastelánem horšovskotýnského zámku Janem Rosendorfským se sobotní návštěvníci dostanou 
do doposud nepřístupných prostor hradu a zámku. Prohlídka je fyzicky náročná, není vhodná pro děti do 12 let, doporučena je 
pevná obuv a sportovní oblečení. Prohlídky začínají od 10 hodin. 

 Kabát revival v Draženově.V kulturním domě zahraje v pátek od 20 hodin při pouťové taneční zábavě skupina Kabát revival. 

 Draženov má sraz rodáků. Sraz rodáků a přátel chodské obce Draženov začne v sobotu o 15. hodině slavnostním průvodem 
obcí. V jeho průběhu bude uctěna památka válečných obětí a dojde i k vysvěcení hasičského vozu. Od 16. hodiny je ve dvoře U 
Podestátů připraven kulturní program - od 17.30 hodin koncert dechové hudby Dupalka. Památný špýchar - místní minimuzeum, 



bude v sobotu otevřen od 16 do 20 hodin, v neděli od 14 do 18 hodin.. V kulturním domě bude v sobotu od 20 a v neděli mezi 
14 a 18 hodin sestřih z minulých setkání rodáků. 

 Pouť u Dobré Vody - Příchozí bude v neděli vítat od 9 hodin dechová hudba Stavovanka. Poutní mše svatá začne v 11 hodin, 
další pak úderem druhé hodiny odpolední. Stavovanka zahraje od 14 hodin ve dvoře U Podestátů v Draženově. Den pro děti v 
Podzámčí - Dobrovolní hasiči Podzámčí pořádají v sobotu na hřišti zábavní den pro děti. Pro ratolesti jsou od druhé odpolední 
připraveny zajímavé úkoly a bohatá tombola. Nebude chybět občerstvení. 

 Den dětí v Holýšově - děti jsou zvány na nedělní 14. hodinu ke kulturnímu domu. 

 Indiáni tam ukáží dobově vybavené týpí a předvedou ukázky tanců. Chlapci a děvčata si mohou vyzkoušet střelbu z airsoft 
zbraní a dále zasoutěžit si o ceny. Na závěr odpoledne bude na děti v sále kulturního domu čekat Inka Rybářová s hudební 
show, soutěžemi a tancem. V sobotu hostí Holýšov harmonikáře. MKIS Holýšov pořádá v sobotu v kulturním domě páté 
Přátelské setkání harmonikářů. Průvodcem setkání bude od 16 hodin Jiří Jakeš, hosty pak manželé Homolkovi. 

 Domažličtí turisté půjdou ke Klobouku. Turistickou vycházku připravil na neděli KČT Domažlice. Její účastníky nejprve odveze 
půl hodiny před polednem autobus z nádraží v Poděbradově ulici do Kouta na Šumavě. Poté vyšlápnou na osmikilometrovou 
trasu z Kouta kolem Klobouku přes Spáňov zpět do Domažlic. (mic) Chebsko Vernisáž výstavy s názvem Women se uskuteční v 
pátek 28. května od 18 hodin v chebské galerii G4. Autorem fotografií je francouzský teoretik a praktik umění Gillese Plazy. 
Jedinečná akce s názvem Noc kostelů se poprvé odehraje také v Chebu. Všechny kostely ve městě se úderem 19. hodiny 
otevřou veřejnosti. Návštěvníkům nabídnou komentované prohlídky, koncerty, dílny pro děti, divadelní představení. 
Zpřístupněny budou také některé části běžně nepřístupné. 

 Střelecká soutěž se v sobotu uskuteční na střelnici na chebské Myslivně. Součástí bude i dětská soutěž. Začátek střelby je v 9 
hodin. 

 Oslavou Mezinárodního dne dětí budou žít o víkendu také v Dolním Žandově. Sportovně zábavní den pro děti plný soutěží a her 
se na místním hřišti uskuteční 29. května od 13 hodin. Ratolesti potěší hasiči, ale také jízda na ponících . Oslavy Mezinárodního 
dne dětí se nevyhnou žádné obci na Chebsku. V Doubravě u Aše se jedna taková rovněž chystá. Slavnost začne v sobotu ve 14 
hodin v centru obce a oslavenci se mohou těšit na nejrůznější soutěže, odměny a dokonce i na šermířské vystoupení. (bur) 
Tachovsko Biograf bude promítat pod širým nebem. Na hřišti v Cebivi se odehraje premiéra Konstantova biografu na kolečkách 
pod širým nebem. Pojízdné kino vzniklo v loňském roce a doposud promítalo na Malé scéně v Konstantinových Lázních. První 
představení venku se koná v pátek 28. května od 20:30 hodin v Cebivi a promítat se bude český film Muži v říji. Předcházet mu 
bude videoportrét jedné z osobností Konstantinolázeňska, návrhářky kostýmů Jarmily Teplé. Cesta za pokladem. Tradiční 
Pohádková cesta za pokladem Jízdárny se koná v sobotu 29. května. Pořádá ji Dům dětí a mládeže Mraveniště. Start je v 
rozmezí od 12:30 hodin do 15 hodin u Zimního stadionu v Tachově, trasa vede Knížecí alejí ke Světcům. Po trase budou 
pohádkové bytosti a soutěže o ceny. Závěr se odehraje na hřišti SPŠ Světce. Rockový koncert. Promo CD se dvěma skladbami z 
nového alba získá každý návštěvník rockového koncertu, který se koná v sobotu 29. května od 13 hodin na Letním parketu u 
bowlingu v Tachově. Hlavním hostitelem je tachovská metalová kapela Neurotic Machinery, představí se dále skupiny Llyr, 
Something Like, Canaima a další. 

 Dvě pouťové oslavy. Tradiční poutě se konají v sobotu 29. května v rámci borské farnosti. V 15 hodin u kaple Panny Marie na 
Valše za Stráží u Tachova účinkuje Strážský chrámový sbor. Rovněž 29. května od 18 hodin se koná tradiční poutní slavnost u 
kaple Panny Marie v Borovanech. Při mši svaté účinkuje dechová hudba. 

 Sycherák zahajuje. Sezonu oficiálně zahájí v sobotu 29. května penzion v rekreačním středisku Sycherák. Sezona bude 
zahájena oslavami dětského dne ve 13 hodin, do 17 hodin se budou konat různé soutěže o ceny. Od 18 hodin pak bude hrát 
kapela Triangl. Program se uskuteční na venkovním prostranství. 

 Foto - Výstava modelů pravěkých zvířat v životní velikosti s názvem Doba ledová - giganti si můžete prohlédnout až do neděle v 
Západočeském muzeu v Plzni. 

Foto - archiv ZPČ muzea Plzeň 

 Vyšlo také v: Domažlický deník, Chebský deník, Karlovarský deník, Klatovský deník, Plzeňský deník, Rokycanský deník, 
Tachovský deník 
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Olomoucký kraj - V netradičním večerním čase budou moci dnes lidé v Olomouckém kraji navštívit kostely, kaple či modlitebny. 
Při akci Noc kostelů se veřejnosti otevřou nejen běžně dostupné památky, ale i místa, kam bývá přístup omezený či zapovězený. 

"V olomoucké arcidiecézi, kam spadá Olomoucký a Zlínský kraj, se do projektu zapojí celkem šedesát tři církevních objektů. 
Přichystali jsme také doprovodný program," sdělila mluvčí olomouckého arcibiskupství Monika Vývodová. 

"Máme připraveny prohlídky s průvodcem do věží ke zvonům či do krypt, koncerty, modlitby, vystoupení mládeže, pantomimu a 
mnoho dalšího," uvedla mluvčí. 

 U nás poprvé 

 Například v Olomouci se akce koná poprvé. Od osmnácti hodin až do půlnoci se otevřou mimo jiné brány katedrály sv. Václava, 
chrámu sv. Mořice, kostela Panny Marie Sněžné, pravoslavného chrámu sv. Gorazda, kostela Českobratrské církve evangelické a 
řady dalších. 

Slavnostní zahájení projektu se v Olomouci uskuteční ve tři čtvrtě na šest odpoledne v kostele sv. Mořice. Už od dopoledne však 
bude na Horním náměstí k dispozici informační stan s materiály k akci a doprovodným programem. 

Organizátoři mysleli i na bonusovou nabídku. "Všichni účastníci Noci kostelů si mohou opatřit v jednotlivých kostelech Poutnický 
pas a v každém navštíveném objektu do něj získat razítko. Ti, kteří budou mít razítka ze všech kostelů uvedených v poutnickém 
pase, obdrží Certifikát poutníka. Ten opravňuje držitele i s rodinnými příslušníky k jednomu vstupu zdarma do Arcidiecézního 
muzea Olomouc a Muzea umění Olomouc," vysvětlila Vývodová. 

Podobný projekt je připraven i v Prostějově, kde se do něj přihlásilo osm kostelů a modliteben. Přístupné budou i kostely v 
Přerově, Šumperku, Hranicích, Zábřehu a dalších městech. Seznam všech kostelů, kam mohou lidé zavítat, je k dispozici na 
www.nockostelu.cz. 

 Napříč vírami 

 Noc kostelů navazuje na stejnou akci, která se už po několik let koná v zahraničí, například ve Vídni, Kolíně nad Rýnem, 
Hamburku, Linci a Salcburku. Loni se poprvé uskutečnila v některých městech v České republice, mimo jiné v Brně a Plzni. Letos 
se připojují i Praha, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Zlín a další města a obce. 

Hlavním cílem akce je nejen otevřít a představit návštěvníkům tyto kostely, kláštery a modlitebny, ale také nabídnout duchovní 
a kulturněnaučný program. Noc kostelů má ekumenický charakter, což znamená, že se zapojí různé křesťanské církve, které se 
sdružují v Ekumenické radě církví. 

 (ČTK) 

  

Foto - POD HVĚZDAMI. Ke kostelům, které otevřou své brány noční návštěvě, patří i olomoucká katedrála svatého Václava (na 
snímku). 

Foto - Deník/J. Kopáč 

 Vyšlo také v: Olomoucký deník, Prostějovský deník, Přerovský deník 
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NOC KOSTELŮ 

Jak asi víte, v několika zemích střední Evropy proběhne tento pátek "Noc kostelů". 

Připojí se i Tábor a Sezimovo Ustí. 

TÁBOR 

Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor: 

18.00 - mše svatá 

18.45 - nešpory - společná večerní modlitba breviáře 

19.00 - Alois Sassmann, farář starokatolické církve promluví o kostele Proměnění Páně s jeho zajímavou a pestrou historií 

20.00 - varhanní meditace Ladislava Šotka 

21.00 - modlitby v ekumenickém společenství další program do 24 hodin. 

Věž kostela bude přístupná od 20 do 24 hodin. 

"Klášterní" kostel Narození Panny Marie - Tábor: 

18.00 - volná prohlídka kostela 

19.00 - zpěvy z Taizé - společný zpěv a chvíle ztišení, možnost připojit se k tónům i tichu. Skupina Collegium Taizé Tábor. 

20.00 - Alois Sassmann, farář starokatolické církve promluví o historii někdejšího klášterního kostela bosých augustiniánů v 
Táboře a o jeho zajímavé kryptě 

21.00 - volná prohlídka kostela 

22.00 - zpěvy z Taizé - společný zpěv a chvíle ztišení, možnost připojit se k tónům i tichu. Skupina Collegium Taizé Tábor další 
program do 24 hodin. 

SEZIMOVOÚSTÍ 

Kostel Povýšení svatého Kříže , Sezimovo Ústí: 

18.00 - 24.00 - prohlídka kostela. 

 
 
Kostely v noci ožijí 
 
Zdroj: Vyškovské noviny 
Datum vydání: 28.5.2010 

Podtitulek: Do akce Noc kostelů se na Vyškovsku zapojí pět chrámů. Návštěvníky čeká dnes 
zajímavý program. 
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Vyškovsko - Prohlídka nepřístupných míst, koncerty, výstavy, soutěže a třeba workshopy. To vše nabízí návštěvníkům Noc 
kostelů. 

Tradice této akce začala v roce 2005 v Rakousku a v minulém roce se rozšířila i do České republiky. Zapojily se do ní třeba 
kostely a modlitebny v Plzeňském, Jihomoravském, Středočeském kraji a na Vysočině. Nechybělo ani Vyškovsko. "Poprvé se Noc 
kostelů na Moravě konala v Brně a Letonicích. V minulém roce se zúčastnilo devadesát tisíc návštěvníků," řekl organizátor Noci 
kostelů v Milonicích Pavel Nebojsa. 

Ten vysvětlil, proč se Noc kostelů vlastně pořádá. "Lidé často chodí jen tak kolem modliteben. Nyní dostanou možnost podívat 
se dovnitř a vidět krásu a bohatství jak staveb, tak i společenství. Podívají se i do jindy nepřístupných míst," informoval. 

Jednotlivé farnosti přivítají návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo 
divadelních představení. Některé kostely zpřístupní části, které jsou jindy veřejnosti uzavřené, jako třeba varhanní kůry, 
sakristie, věže nebo krypty. 

Zatímco loni organizátoři zpřístupnili jen asi čtyřicet kostelů, letos jich je desetkrát víc. "Minulý rok se zapojilo, tuším, čtyřicet 
kostelů a na letošní akci je jich u nás přihlášeno čtyři sta. Máme trošku nešťastný termín, protože jsou volby, ale myslím, že i 
přesto může dojít ještě větší počet lidí," dodal Nebojsa. 

Na Vyškovsku se do akce zapojil třeba kostel svatého Petra a Pavla v Milonicích. V osmnáct hodin organizátoři zahájí noc. Do 
dvaceti hodin se koná program především pro rodiče s dětmi, dále je připraven program pro širokou veřejnost a od dvaadvaceti 
hodin do půlnoci se koná Noční kinokavárna. "Z programu v Milonicích bych chtěl zvláště upozornit na výtvarnou soutěž pro děti 
Namaluj mi kostel, řízenou degustaci vín, filmové překvapení a samozřejmě netradiční prohlídky kostela," upozornil Nebojsa. 

Dalším místem, který otevře své brány veřejnosti, je vyškovský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten nabízí koncert dětského 
pěveckého sboru Scholička z Lidečka, koncert duchovní hudby v podání Vyškovského smíšeného pěveckého sboru, čtení z Bible 
nebo prohlídku kostela s výkladem. "Určitě bychom veřejnost rádi pozvali na tyto dva koncerty. Kromě kostela zpřístupníme i 
přilehlé kaple, jako například kapli svaté Otýlie. Ta slouží jako místnost pro převlékání ministrantů a lidé se do ní tedy běžně 
nedostanou. Z bezpečnostních důvodů návštěvníky ale nepustíme do věže kostela," informoval vyškovský jáhen Jiří Štreit. 

Navštívit mohou zájemci také kostely svaté Máří Magdalény v Rousínově, svatého Mikuláše v Šaraticích nebo svatého Jiljí v 
Kobeřicích u Brna. Informace o programu v těchto kostelích mohou zájemci sledovat na webových stránkách 
www.nockostelu.cz. 

Mnozí lidé se na Noc kostelů chystají. Je totiž z čeho vybírat. "Této akce se určitě zúčastním a pravděpodobně navštívím jeden z 
kostelů ve Vyškově anebo v Brně," vypověděla Vyškovanka Alžběta Kalábová. 

 PETRA DAŇKOVÁ 

 --- 

 noc kostelů v Šaraticích 

  

18.00 farní bohoslužba 

18.30 adorace v kostele 

19.00 vypečený kostel: cukrářská soutěž 

20.00 prohlídka kostela 

21.00 košt mešního vína 

22.00 hvězdy na dvorku: pozorování noční oblohy 



 Zdroj - www.nockostelu.cz 
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Církev československá husitská (CČSH) je v Brně zastoupena 9 náboženskými obcemi. Noci kostelů se kromě Husova sboru na 
Botanické účastní v Brněnské diecézi Chrám Spasitele v Židenicích na Karáskově náměstí a tři sbory mimobrněnské: Kuřim, 
Blansko a Prostějov. Husův sbor se zapojil do Noci kostelů již podruhé. V loňském roce jsme se zaměřili na 80. výročí založení 
sboru, abychom návštěvníkům přiblížili tuto kulturní památku, která patří k prvním sakrálním funkcionalistickým stavbám ve 
střední Evropě. Letos jsme u příležitosti 90. výročí vzniku církve připravili výstavu fotografií, která zachycuje některé 
architektonicky zajímavé a významné stavby naší církve v celé republice. Od nejstarších budov, kterou je kostel sv. apoštolů 
Jana a Pavla v Malíně u Kutné Hory z 10. století až po moderní stavby vybudované církví. 

 Většina sborů CČSH se vyznačuje prostou jednoduchostí, která podtrhuje účel, k němuž byly vystavěny. Někdy až stroze 
působící interiér napomáhá příchozím osvobodit se od množství podnětů, kterými je stále obklopen, a které působí na smysly 
člověka. A umožňuje stát se vnímavějším a citlivějším pro skutečnosti méně nápadné, nevtíravé, které jsou v našem životě jen 
tiše přítomné, a proto si je mnohdy ani neuvědomujeme. Proto jsme na závěr večera zařadili modlitební ztišení - předpoklad pro 
naslouchání Božímu slovu a zklidnění těla i mysli, jako nezbytnou protiváhu rychlému tempu každodenního života. Na druhou 
stranu sbory CČSH nikdy neměly působit dojmem jakéhosi "úniku ze světa". Proto se již při budování církevních objektů počítalo 
také s jejich kulturněspolečenským přínosem. 

 V mnohých sborech lze najít divadelní sály, místnosti ke koncertům, přednáškám či výstavám. Takže kromě výstavy fotografií 
sborů mohou zájemci navštívit také výstavu Krajiny současné autorky Aleny Krkoškové. 

 Díky vynikající akustice je také Husův sbor vyhledávaným místem pro hudební produkce, a proto jsme v programu nemohli 
opomenout ani koncerty: klavírní trio, koncert duchovní hudby a vystoupení pěveckého sboru Boni discipuli. 

 V loňském roce jsme byli mile překvapeni zájmem veřejnosti o návštěvu Husova sboru a o Noc kostelů jako takovou. Přestože 
se napříč církvemi projevuje trend směřující k úbytku věřících tradičních církví, ve společnosti objevujeme mnohé "hledající", 
kteří pociťují nedostatečnost a prázdnotu života a touží objevit smysl a podstatu bytí. To, co jsme z různých důvodů z 
křesťanských hodnot zavrhli jako přežitek, jako něco zastaralého, kde jsme zploštili hluboký význam symbolů a rituálů na 
prázdné zvyky, snažíme se naplnit novým obsahem. Doufáme, že Noc kostelů by mohla přispět k znovuobjevování hloubky 
křesťanských hodnot vycházejících z Písma, ze kterých, ať už si to uvědomujeme nebo ne, vyrůstá naše kultura. 

 Autorka je farářkou Husova sboru Církve čs. husitské v Brně 

 (EVA BUTTOVÁ) 

 Vyšlo také v: Blanenský deník, Brněnský deník, Břeclavský deník, Hodonínský deník, Vyškovský deník 
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Zvony dvaceti kostelů na Znojemsku ohlásí dnes navečer začátek Noci kostelů. Lidé se podívají do míst, která jsou normálně 
nepřístupná. V orientaci jim pomůže brožurka s programem a mapou. 

 Znojemsko - Kostelní věže, krypty, sklepy, sakristie či půdy. To jsou místa, kam se lidé během roku normálně nepodívají. Dnes 
mají všichni zájemci možnost si tato místa prohlédnout.KNocikostelůse naZnojemskupřipojilodvacet svatostánků. 

 "Na Znojemsku se kostely pro veřejnost v tento speciální den otevřou poprvé. Rozhodli jsme se k této akci připojit po 
zkušenosti z Rakouska a následně i z Brna. Vstoupit do kostelů většinou znamená dotknout se kontinuity současné doby s 
historií, nechat na sebe působit umění, vnímat přítomnost Boha. Jsou to místa bohoslužby, ale i přitažlivá místa pro ty, kdo 
vyhledávají prostora atmosféru ke ztišení, pro milovníky duchovní hudby i pro turisty.Aprotože jsou to místa stále 
živá,dovolujeme si Vás pozvat k nám "domů"," vysvětlil znojemský děkan JindřichBartoš. 

 Většina z dvacítky otevřených kostelů patří církvi katolické. 

 "Připojuje se ale i církev pravoslavná a českobratrská evangelická ve Znojmě se svými sakrálními prostorami," dodalBartoš. 

 On sám by z bohatého programu, které farníci pro návštěvníky nachystali, vypíchl dvě zajímavosti. "Po asi sedmi letech se 
otevře kostel svaté Alžběty. Po celou dobu byl zavřený kvůli opravám. Lidé mohou vyšplhat i na půdu kostela svatého Mikuláše, 
kde je výhled na město. Tato část kostela není běžně přístupná," lákázájemceBartoš. 

 Na otevření se chystají i v louckém klášteře. "Lidé se kromě koncertů a dalšího programu mohou podívat do krypty, která je 
přístupná jen výjimečně. Navíc v ní budou moci ochutnat klášterní víno. Spíše jednotlivce než skupiny pak budeme brát na půdu 
a do věže. Tato místa nebyla osvětlená, kvůli Noci kostelů jsme sem zavedli světlo," vysvětlil farář MariánHusek. 

 Podle jeho slov otevřou tento rok jen jeden kostel z loucké farnosti, aby si vyzkoušeli, jaký bude mít akce ohlas. "Pokud bude 
zájem a přijde dostatek lidí, v příštích letech jistě otevřeme i další kostely. Tentokrát si to vyzkoušíme i organizačně, hlavně si 
kostel sám pohlídám," vysvětlil Husek. 

 Lidé se mohou těšit na varhanní koncerty, zajímavé komentované prohlídky, koncerty, videoprezentace nebo rozhovory, ale 
také budou mít možnost ochutnat bylinné čaje z klášterní zahrady nebo se dozvědět, jak se pekly hostie. Budou mít také 
jedinečnou možnost vystoupat do kostelních věží nebo naopak sestoupit do krypt a sklepení či posedět v klášterních zahradách. 
Organizátoři nezapomněli ani na děti. Pro ně jsou připraveny výtvarné soutěže a hry, při kterých poznají kostel od půdy až po 
sklep. Všechny kostely nabídnou bohoslužby a komentované prohlídky objektů. 

 V orientaci a výběru místa a nabízeného programu na Znojemsku pomůže lidem přehledná brožura s mapkou. Ta je zdarma k 
dostání ve všech kostelech, stejně tak i v informačním centru. Většina kostelů se otevře ještě před šestou hodinou odpolední, 
program organizátoři naplánovali až do půlnoci. 

 Veškeré informace o všech čtyřech stovkách kostelů, otevřených v České republice, najdou lidé na stránkách 
www.nockostelu.cz. 

 (MONIKA CHODĚROVÁ) 

 --- 

 Výběr z programu Noci kostelů na Znojemsku 

  

 

Břežany u Znojma, kostel Zvěstování Páně 21:15 21:45 Kostelní móda - Co se kdy u oltáře nosí Jaroslavice, kostel sv. Jiljí 22:30 
23:15 Mše při svíčkách - Animovaná bohoslužba při svíčkách Prosiměřice, kostel sv. Jiljí 21:00 22:15 Antarktida Povídání a 
videoprojekce P. Marka Orko Váchy, faráře z Lechovic, o jeho zkušenostech z pobytu na Antarktidě Znojmo-Hradiště, kostel sv. 
Hippolyta, klášter křižovníků Během celého večera budou moci návštěvníci ochutnat bylinné čaje z klášterní zahrady, zakoupit si 
suvenýry a klášterní výrobky nebo navštívit dobročinný bazar Znojmo-Louka, kostel sv. Václava Od krypty po věž - Odhalte 
tajemství kostela při prohlídkách od románské krypty, přes kapli sv. Šebestiána, varhany, barokní krov a klenbu shora, až po věž 
se zvony Znojmo, kostel sv. Alžběty 18:00 18:30 Od klášterního kostela k nemocniční kapli - Prohlídka s výkladem, který podá 
znojemský historik Jiří Kacetl 

  
 
 



  


