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Noc kostelů v brněnské diecézi připomene výročí války i smrt Husa  
    --------------------  
    Ke zpravodajství: AUDIO  
    --------------------  
    Brno 26. května (ČTK) - V programu Noci kostelů v brněnské diecézi se letos 
odráží 70. výročí konce druhé světové války, stejně jako 600. výročí smrti Jana Husa. 
V pátek až do pozdních večerních hodin zůstane otevřených asi 180 kostelů a 
modliteben, na většině míst farníci připravili různorodé programy pro dospělé i děti. 
Návštěvníci mnohde dostanou příležitost prohlédnout si běžně nepřístupné prostory a 
vystoupat na věže.  
    Při loňské Noci kostelů organizátoři v celém Česku zaznamenali 450.000 
návštěvnických vstupů na 1400 místech, letos otevřených chrámů a modliteben 
nejspíš ještě mírně přibude. "Nejde nám pochopitelně o lámání rekordů, není možné, 
aby se to rozvíjelo donekonečna, zájem ale přesto potěší," řekl dnes novinářům 
brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Cílem Noci kostelů je přivést do chrámů lidi, kteří 
tam běžně nechodí.  
    Výročí války připomenou například v Černovicích, a to v souvislosti s někdejším 
chrámem svatého Floriána, těžce poškozeným při náletech a později zbouraným. Na 
prostranství, kde stával, bude výstava dochovaných fotografií a dalších zajímavostí, 
půdorys označí svíčky. Husovo výročí na mnoha místech uctí projekce prvního dílu 
nové trilogie Jan Hus z produkce České televize.  
    Zájemci mohou v pátek vystoupat na věž katedrály svatých Petra a Pavla v Brně a 
kostelů na Křenové, v Židenicích, Husovicích a Starém Lískovci. Návštěvníkům se 
otevře také románská tribunová věž kostela svatého Jiljí v Brně-Komárově. Zajímavý 
zážitek slibuje mimořádně zpřístupněná kaple v Psychiatrické léčebně v Černovicích, 
případně kaple zámků Náměšť nad Oslavou, Vranov nad Dyjí a Sokolnice.  
    Salesiáni z Brna-Žabovřesk nedávno nově nasvítili věže moderního chrámu, 
instalovali nové vitráže a provedli také další úpravy. "Zveme všechny, aby se přišli 
podívat, jak se kostel změnil," uvedl salesián Libor Všetula.  
    Cílem Noci kostelů, která se do Česka rozšířila z Rakouska, je představit široké 
veřejnosti nenuceným způsobem křesťanskou víru a kulturu. V mnoha chrámech 
farníci připravili divadelní představení, koncerty nebo komentované prohlídky. 
Přesný program ekumenické akce najdou zájemci na webových stránkách 
www.nockostelu.cz nebo v programové brožuře, dostupné ve většině brněnských 
chrámů a modliteben.   
 


