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 Rekordní počet katolických i protestantských kostelů se zítra zapojí do pátého ročníku Noci 
kostelů v Diecézi ostravsko-opavské. "Počet kostelů, které se v pátek odpoledne otvírají 
veřejnosti a nabízejí prohlídky, bohoslužby i další program až do pozdních hodin, každý rok 
stoupá. Stejně jako návštěvnost. Loni se v Moravskoslezském kraji a v té části Jesenicka, 
která je součástí diecéze, otevřelo 145 kostelů. Letos jich bude 148. Loni je navštívilo 35 tisíc 
lidí. Někteří lidé byli jen v jednom kostele, jiní jich obešli víc, protože sbírali kartičky a 
razítka," říká mluvčí biskupství Pavel Siuda. 

Jen ve Frýdku-Místku a okolí se do akce zapojí přes dvě desítky kostelů. Kdo bude ochotný 
vystoupat 200 schodů, může se na město podívat z jeho opravené dominanty – Svatojánské 
věže kostela sv. Jana Křtitele. Naopak bazilika Navštívení Panny Marie pozve návštěvníky do 
podzemí k mimořádné prohlídce krypty s kostrami i mumifikovanými těly. Jde o jedinou 
přístupnou kryptu v kraji. Byli v ní pohřbeni kněží a také mniši, kteří se v 18. století utopili po 
pouti z Hané. Blížili se k poutnímu místu, když se pod nimi utrhla dřevěná lávka přes 
rozvodněnou řeku Ostravici. Lidské ostatky leží v rakvích nebo na rozložených kusech plátna 
v prostoru, kterému se právě podle utonulých poutníků přezdívá Poutnická krypta. "Lidé se 
zde pohřbívali do roku 1780. Potom naši předkové z obav před šířením nákazy nechali kryptu 
na 200 let zazdít," uvádí Monika Konvičná, ředitelka Beskydského informačního centra. 

 Lidé uvidí staveniště i listiny z věže katedrály  

Zatímco krypta se lidem otevřela už několikrát, letošní Noc kostelů nabídne i úplné novinky. 

"Přijďte, podívejte se, staňte se tuto noc našimi hosty," zve do kostelů koordinátor akce z 
ostravskoopavského biskupství Miroslav Přikryl. A popisuje, co výjimečného se v regionu 
chystá. 

"Například v kostele sv. Václava v centru Ostravy vystavíme originály listin nalezených v 
kopulích katedrály Božského Spasitele. Listiny tam někdo vložil v roce 1888 při výstavbě 
katedrály. My jsme je vyzvedli v dubnu při sejmutí makovic věží. Část listin je dobře 
zachovalá, takže si je návštěvníci budou moci přečíst," líčí Přikryl. Další mimořádnou akcí 
bude krátkodobé zpřístupnění interiéru katedrály Božského Spasitele v Ostravě, která je po 
dobu rekonstrukce zavřená. "Bude tam vyhrazený průchod a lidé budou mít několik hodin 
možnost vejít dovnitř a prohlédnout si rozpracované opravy. Kvůli bezpečnosti návštěvníků 
při pohybu po staveništi doporučujeme pevnou obuv," dodal Přikryl. 

Noc kostelů vznikla v roce 2005 v Rakousku 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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S nápadem nechat kostely otevřené dlouho do noci přišel jeden z vídeňských kostelníků, když 
v roce 2004 po večerní mši svaté zapomněl kostel zavřít. Lidé tam přicházeli i dlouho po 
setmění a kostelník jim dopřál čas vychutnat si v klidu atmosféru liturgického prostoru. 
"Následující rok se již kostely ve Vídni otevřely s cílem nabídnout lidem možnost nahlédnout 
do sakrálního prostoru i mimo bohoslužby. Zájem byl obrovský. Aktivita se pak šířila na další 
spolkové země Rakouska a v roce 2009 překročila hranice Česka. Do noci kostelů se tehdy 
zapojily jen Brno a Plzeň. V roce 2010 už se otevřely kostely a modlitebny v celé České 
republice," připomíná historii Pavel Siuda. 

Zapojení a aktivity farností jsou podle něj dobrovolné, záleží na chuti a nápadech farníků. 
"Věřící se rozhodnou společně s duchovním správcem, zda svůj kostel otevřou, nebo 
neotevřou, a případně jaký program připraví. Na projektu se mi líbí právě jeho spontánnost a 
pestrost, která odráží aktivitu a potenciál místního společenství," říká Miroslav Přikryl  

V programu jsou také koncerty či workshopy 

Noc kostelů nabídne mnohem víc než mše a prohlídky církevních staveb či zahrad. Katolické 
farnosti i protestanské sbory chystají na odpolední, ale hlavně večerní i noční hodiny pestrý 
program zahrnující zábavu pro děti, soutěže, koncerty, komentované prohlídky, workshopy, 
divadelní představení, ale třeba i ochutnávky kávy či piva. Například v Dětmarovicích se 
mohou děti těšit na soutěž s názvem Detektiv v kostele a výtvarnou dílničku, dospělé by 
mohla lákat ochutnávka pravých klášterních piv a výstava cizojazyčných Biblí. Podobný 
program nabídnou také věřící v Doubravě, kde navíc představí sbírku starých fotografií obce. 
Na místní faře bude k vidění kancelář v takové podobě, jak ji kněz užíval před 100 lety. 

Program jednotlivých kostelů lze najít na webových stránkách www.nockostelu.cz. Ačkoli 
některé kostely ožijí už odpoledne, oficiálně zahájí program Noci kostelů vyzvánění zvonů v 
18 hodin. Kdo chce, může ve stejné chvíli rozeznít i vlastní zvonky. 

"Listiny tam někdo vložil v roce 1888 při výstavbě katedrály. Část je zachovalá, takže si je 
návštěvníci budou moci přečíst." 

Muzikál i svědectví. Kostely se představí v netradičním světle 
Zdroj: denik.cz 
Datum vydání: 27. 5. 2015 
Odkaz: http://www.denik.cz/kraloveh...nim-svetle-20150527-75o6.html 

Číslo: 147 
Rubrika: Královéhradecký kraj 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Hradec Králové - Minulý pátek se až do půlnoci otevřela muzea, tento bude patřit Noci 
kostelů. V Hradci Králové si ale otevřené chrámy můžete užívat nejen jednu noc v roce, ale 
rovnou po celý týden. 

  

" 

http://www.denik.cz/kralovehradecky-kraj/muzikal-i-svedectvi-kostely-se-predstavi-v-netradicnim-svetle-20150527-75o6.html
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Jednou za rok na Vánoce. Tak často většina Čechů navštěvuje kostely. Prastará sakrální místa 
by si přitom zasloužila mnohem větší pozornost – už jen kvůli historickému a kulturnímu 
dědictví, která se za jejich mohutnými zdmi skrývá. Nahlédnout do zákoutí hradeckých 
kostelů nyní výjimečně můžete po celý tento týden. Během přednášek, koncertů i chvil 
ztišení. 

  

"Cílem Týdne otevřených kostelů je představení křesťanství co nejširšímu spektru lidí, děti 
nevyjímaje, a také ukázat co nejširší spektrum křesťanských aktivit a pomoci tím odbourat 
zažité předsudky," vysvětluje organizátorka akce Petra Pavlusiková. 

  

Akce měla velký úspěch už loni, i proto se organizátoři rozhodli svatá místa zpřístupnit 
znovu. "Noc kostelů je nám trochu "těsná", tak se snažíme na více dnů otevřít naše prostředí 
všem lidem a nabídnout jim příležitost více poznat prostředí církve a přemýšlet o skutečných 
hodnotách," popisuje pater Jan Linhart, rektor kostela Panny Marie na Velkém náměstí. Právě 
tam se také můžete vydat na některý z nabízených programů. Například v sobotu na večer s 
hudbou, zamyšlením i modlitbou. 

  

Ne vše je ale cíleno pouze pro věřící. Chrámy lákají třeba i na muzikál Tarsan o svatém 
Pavlovi či zahradní slavnost. V pondělí si návštěvníci užili i posezení u ohně a filmový večer. 
Týden otevřených kostelů láká také děti. Pro ty je celý týden připraven interaktivní program v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie, který zajímavou cestou malým návštěvníkům vysvětluje 
účel kostela. Průvodce je navíc zavede do míst, kam se běžně nedostanou. Vrcholem akce je 
páteční Noc kostelů, při níž bude až do půlnoci otevřena většina chrámů ve východočeské 
metropoli a v okolních městach a vsích. 

  

Program potrvá až do neděle 
- Středa 27. 5. – 17.00 Moje cesta s Bohem, Katedrála Sv. Ducha 
– beseda s biskupem Janem Vokálem 
- Čtvrtek 28. 5. – 17.00 Muzikál Tarsan, kostel na náměstí 28. října (28ř) 
– 18.30 Večer otevřeného srdce, 28ř 
– koncert svědectví 
- Pátek 29. 5. – Noc kostelů 
- Sobota 30. 5. – 19.30 Pozvání do ticha, Nanebevzetí PM 
na Velkém náměstí (NPM) – večer s hudbou, 
zamyšlením a modlitbou 
- Neděle 31. 5. – 10.15 Mše pro rodiny, NPM 
– 11.30 Zahradní slavnost, školské sestry Notre Dame 
– zábava, občerstvení, program pro děti 
– 14.00 Žalmy, písně svatodušní a jiné, Notre Dame" 
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URL| kostely-se-predstavi-v-netradicnim-svetle-20150527-75o6.html" 
target="_blank">http://www.denik.cz/kraloveh...nim-svetle-20150527-75o6.html 

Kostely se promění v koncertní sály 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Rubrika: Střední Čechy 
Mutace: Mladá fronta DNES - střední Čechy 
Oblast: Celostátní deníky 

 Kostely se otevírají v celých středních Čechách. MF DNES přináší tipy na ty nejzajímavější z 
nich. 

Chrám nanebevzetí Panny Marie na kladenském náměstí Starosty Pavla bude od 21 do 21.30 
patřit hudbě. Chystá se sólový zpěv s varhanním doprovodem - duchovní skladby českých i 
zahraničních skladatelů - A. Dvořáka, L. Viadany a dalších. Na závěr zazní od 21.30 do 22 
hodin violový koncert. V rozdělovském kostele svatého Václava začne v 19.30 komentovaná 
prohlídka zvonice a zvonů, pak prohlídka kostela a od 20.30 hodin varhanní koncert. 

Noc kostelů v Kutné Hoře bude zahájena již v 17 hodin u nejstaršího zdejšího kostela svatého 
Jakuba na Havlíčkově náměstí. S jeho stavbou se začalo po roce 1330 a původně byl zasvěcen 
Panně Marii, do poloviny 17. století mu říkali Vysoký kostel. Od 17.55 do 18 hod. můžeme 
vyslechnout Hlas zvonů. 

Za vůbec nejoriginálnější pozdně gotický chrám Evropy považují odborníci zdejší chrám 
svaté Barbory. Od 19 do 20 hodin je v plánu prohlídka Symbolika chrámu. Varhany pak 
doprovodí výtvarný workshop Dvojí inspirace. 

Chrám nanebevzetí Panny Marie v ulici Kateřiny Militké v Mladé Boleslavi nabídne v 19 
hodin koncert Českého symfonického orchestru v komorním složení. Od 22 hodin vyrazí 
komentovaná prohlídka kostela, včetně popisu vybavení a interiéru. Koncertovat se bude i v 
kostele svatého Havla na mladoboleslavském náměstí Míru. Výběr klasické i současné 
moderní hudby tu představí Trio Coloré ve složení housle, pozoun a klavír. 

Komentované prohlídky zaměřené na svou mimořádně bohatou historii nabízí i zdejší kostel 
svatého Jana Nepomuckého v Železné ulici. Program tu poběží od 18 do 22 hodin. 

"Děti u nás dostanou papír se zastávkami, kam mají jít, a otázkami ke kostelům a synagoze. 
Čekají je i praktické úkoly," líčí farář Mikuláš Vymětal z Českobratrské církve evangelické v 
Berouně. Připravili tu také koncert nevánočních děl Jana Jakuba Ryby nebo film o českém 
humanistovi Přemyslu Pitterovi a besedu s režisérem Tomášem Škrdlantem. Na programu, 
který potrvá téměř až do půlnoci, bude i čtení ze sborové kroniky u ohně. Divadlo Cirkus 
Žebřík rozehraje představení Marnotratný syn v kostele Narození Panny Marie ve Zdicích. "Je 

http://www.denik.cz/kralovehradecky-kraj/muzikal-i-svedectvi-%3Cspan class=
http://www.denik.cz/kralovehradecky-kraj/muzikal-i-svedectvi-%3Cspan class=
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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to klasický biblický příběh zpracovaný velkou loutkou a mnou. Bude se hrát od 19, 19.30 a 20 
hodin," upřesňuje Miloš Samek. 

Pak jsou lidé zváni k prohlídce kůru s varhanami a věže se zvony. Ty byly instalovány při 
generální opravě v roce 1993. 

V hořovické synagoze zazpívá duo Arioso, Karel Irmann předvede ve 21.15 historické ladění 
klávesových nástrojů a společný zpěv návštěvníků zazní od 22.30 hodin. 

Kostel svaté Anny v Benešově připravil od 18.30 do 19.30 komentovanou mši svatou, která 
by mohla přilákat i ateisty. Od 20 do 21 hodin je na pořadu přednáška Kateřiny Lachmanové 
na téma Karikatury Boha. Od 21 hodin je připraveno pásmo O Bohu a člověku, kde vystoupí 
Sukův komorní sbor a Ctirad Sedláček zahraje na varhany. Kostel svatého Havla v Poříčí nad 
Sázavou nabízí od 19 do 19.30 hodin komentovanou prohlídku následovanou hodinovým 
koncertem Emauzského sboru a orchestru. 

Sám liběchovský archivář bude v kostele svatého Havla odpovídat od 16 do 18 hodin na 
otázky všech návštěvníků. Od půl sedmé je přichystán hodinový koncert Miloslava Šimka se 
střípky historie liběchovského kostela. 

V Mělníku se otevře chrám svatého Petra a Pavla, kde v19.00 zahájí Noc kostelů zvoněním 
všechny tři chrámové zvony. Krátce nato v kostele vystoupí žáci místní ZUŠ a ve 20.15 hod. 
proběhne komentovaná prohlídka. V mělnickém evangelickém kostele od 18.05 hod. zazní 
koncert TenSing. Hodinu nato následuje program o kulturních památkách v Sýrii a Libanonu 
a s dalšími hodinovými rozestupy koncerty Intermezzo a Marek Šlechta s gospely. 

Ve příbramském sboru Církve československé husitské začne v 16 hodin program pro děti. 
"Připravili jsme 10 zastavení, na nichž budou děti střílet prakem, předvádět pantomimu nebo 
vyrábět z hlíny," řekla za organizátory Iva Jindrová. V 17 hodin se mohou těšit na divadélko. 

Druhou zastávkou může být kostel svatého Ignáce z Loyoly a svatého Františka Xaverského v 
Březnici. Čeká tu výstava Biblí a růženců, otevřená bude věž se zvony a v lodi kostela 
představí snímky interiéry kostela z 2. poloviny 20. století. Od 17.15 začnou v konventu 
dětské dílny a v18.20 půlhodinová přednáška Terezy Pruchové o historii a výrobě růženců. 

Šestá Noc kostelů opět otevře chrámy na Vlašimsku, hosté uslyší 
především hudbu 
Zdroj: Benešovský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.benesovsky.denik.cz 

Číslo: 123 
Strana: 1 
Autor: KAREL CHLUMEC 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj 

  

http://www.benesovsky.denik.cz/
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Vlašimsko – Vlašim, Divišov, Načeradec, Čechtice. To jsou jen některá města, v nichž se 
můžete zúčastnit akce, která v netradičním čase zpřístupňuje veřejnosti chrámy, kaple, nebo 
modlitebny. Celkem na deseti místech v dosahu sedmnácti kilometrů od Vlašimi mohou lidé 
využít tradiční Noci kostelů, která se letos koná už pošesté. Jejím smyslem je umožnit 
veřejnosti setkání s křesťanstvím, jeho liturgií a architekturou. 

Hlavně na hudbu se tradičně zaměřili organizátoři letošní Noci kostelů ve vlašimském kostele 
sv. Jiljí. 

"Po prohlídce zvonů ve věži farního kostela vystoupí soubor Gemini Collegium s koncertem 
barokní hudby. Dále si povíme něco o smyslu liturgického prostoru v kostele a následovat 
bude koncert pěveckého sboru Diphteria. Na závěr se ztišíme při modlitbě světla ve stylu 
Taizé," prozradil program Noci farář Jaroslav Konečný. 

Program nabízí také návštěvu kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci. Ten zahájí od 18 hodin. 
Je možné si prohlédnout výstavu barokních ornátů, zúčastnit se znalostního kvízu o zdejší 
farnosti nebo zavzpomínat prostřednictvím projekce na Světové dny mládeže v Rio de 
Janeiru. Také tady zazní hudba v podání sboru Ráchel. VDivišově se v pozdním 
odpolednimohouděti zabavit skládáním puzzle Aleny Zavřelové a po mši se návštěvníci 
farnosti zaposlouchají do koncertu s názvem Jak se kdysi troubívalo v podání žesťového 
kvintetu 5x Zavřel. 

Noc kostelů na Vlašimsku – Psářekostel Nejsvětější Trojice, Divišovkostel sv. Bartoloměje, 
Měchnov kostel sv. Martina, Zdebuzeves kostel sv. Anny, Načeradec kostel sv. Petra a Pavla, 
Třebešice kostel Všech svatých, hřbitov, Soběšín kostel sv. Michaela Archanděla, Otryby 
kostel sv. Havla, Čechticekostel Povýšení sv. Kříže, Zhoř SázavaČerné Budy, kostel sv. 
Prokopa . 

 Tohle umění je prostě boží! Moderna láká na Noc kostelů 
Zdroj: CT24.cz 
Datum vydání: 27. 5. 2015 
Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/...-moderna-laka-na-noc-kostelu/ 

Číslo: 147 
Autor: ČT24 
Rubrika: Kultura 
Oblast: Internet - Média, tv, rádia 

Spojení moderního umění a tradičních prostor kostela je zkrátka boží! Alespoň to tvrdí 
projekt, který je součástí páteční pražské Noci kostelů. Rozhovor mezi moderními díly a 
velkolepě zdobnými interiéry vyvolal přímo pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V 
pomyslnou galerii Božího umění se proměnilo celkem deset svatostánků. Jedinou nocí to ale 
neskončí. Instalace zůstanou v kostelích až do konce června v rámci Dnů víry. "Jsem velmi 
rád, že se podařilo tento projekt zařadit do programu Dnů víry, jelikož současné sakrální 
umění je jedna z cest, jak představit církev a víru i jiné skupině než té, která běžně do kostelů 
zavítá," říká k projektu kardinál Duka. Kde všude se "modernizovalo", se podívejte v 
podrobné brožuře.  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/312920-tohle-umeni-je-proste-bozi-moderna-laka-na-noc-kostelu/
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URL| bozi-moderna-laka-na-noc-kostelu/" target="_blank">http://www.ceskatelevize.cz/...na-
noc-kostelu/ 

Písecko 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://ceskobudejovicky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 6 
Autor: klč 
Rubrika: jižní čechy 
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj 

 Kostely otevírají večer své brány 

 Písecko – Husův sbor Církve československé husitské v Písku, evangelická církev 
metodistická v Protivíně, klášterní bazilika Navštívení Panny Marie v Milevsku, kostel sv. 
Michaela v Záhoří a kostel Panny Marie v Sepekově jsou místa na Písecku, která se zapojila 
do páteční večerní akce Noc kostelů. Na návštěvníky čekají prohlídky kostelů, duchovní 
rozjímání i hudební vystoupení. Například v Milevsku si mohou lidé poprvé prohlédnout 
novou expozici věnovanou řádu premonstrátů, která vznikla v budově barokní prelatury. 

Českobudějovicko 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://ceskobudejovicky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 6 
Autor: der 
Rubrika: jižní čechy 
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj 

 Noc kostelů nabídne i duchovní koncerty 

 Českobudějovicko – Všichni příznivci historie a umění už se můžou těšit na poslední 
květnový pátek. Už popáté se totiž České Budějovice i okolní obce zapojí do celorepublikové 
akce s názvem Noc kostelů. Pro všechny zájemce se tak na jednu noc otevřou 
zákoutíhnedněkolika církevních památek. VČeskýchBudějovicích lidem svá tajemství odhalí 
celkem 14 kostelů, modliteben nebo kapliček. Kromě toho jsou pro všechny zájemce 
naplánovanédvěhudebníakce. Koncert současné křesťanské hudby se koná ve Velkém sále 
modlitebny církve adventistů v ulici Fráni Šrámka 34, a to od 18.30 hodin. V Husově sboru na 
Palackého náměstí pro změnu vystoupí pěvecké sdružení Abwun. Zazní duchovní hudba z 
různých období a spirituály. Sbor zazpívá pod vedením Ludmily Dvořákové. Koncert se koná 
od 19 hodin, vstup je volný. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/312920-tohle-umeni-je-proste-%3Cspan class=
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/312920-tohle-umeni-je-proste-%3Cspan class=
http://ceskobudejovicky.denik.cz/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/
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 Noc kostelů otevře i křemežský či velešínský 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://ceskobudejovicky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 6 
Autor: zuky 
Rubrika: jižní čechy 
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj 

 Českokrumlovsko 

Českokrumlovsko – Páteční noc bude patřit lidem a kostelům. Mimořádně se otevřou a 
zájemci si je budou moci za svitu svic projít třeba až po "půdu". 

Kaplice: Od 19 hodin začne komentovaná i nekomentovaná prohlídka obou kostelů včetně 
sakristie a půdy. A večer podbarví koncert s vystoupením dětí. 

Velešín:Od19 do 22 hodin bude zpřístupněn kostel sv. Václava i bývalý kostel sv. Filipa a 
Jakuba. Poslechnout si je možné komentované prohlídky a zdarma koncert. Návštěvníci 
nahlédnou do sakristií, seznámí se s varhany, vystoupají do věží. V kostele sv. Václava od 19 
hodin vystoupí orchestr chrámového sboru. Prohlídky začnou od 19 hodin – věž, hodinový 
stroj, byt věžníka, kostelní půda, od 20 hodin sakristie, zpovědní místnost, kůr, varhany. 
Vkostele sv. Filipa a Jakuba startují prohlídky od 19 hodin (věž, nový hodinový stroj, 
muzeum, galerie, obřadní síň). 

Od 21 hodin můžete vkročit do kláštera Zlatá Koruna. Je to jedinečná příležitost navštívit 
bývalý cisterciácký klášter po setmění. Prohlídka bude zpestřena předčítáním z Benediktovy 
řehole, prohlídkou zrekonstruované opatské kaple i kůru. Doplní ji rovněž hra na varhany z 
konce 17. století. Vstupné 130 Kč dospělí, 100 Kč senioři a studenti a 150 Kč fotografování. 
Noc kostelů otevře rovněž v pátek od 19 hodin kostel sv. Archanděla Michaela na náměstí v 
Křemži. Prohlédnout si bude možné všechny prostory kostela. 

U sousedů začíná Opojení výškou 
Zdroj: Českobudějovický deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://ceskobudejovicky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 6 
Autor: nmk 
Rubrika: jižní čechy 
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj 

 Horní Rakousy 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/
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 Linec – Dlouhá noc kostelů bude zítra v Horních Rakousích už podesáté. Návštěvníkům se 
otevře 120 církevních zařízení a nabídne 460 pořadů, z toho 120 jen v Linci – prohlídky s 
průvodcem, koncerty aj. Na organizaci spolupracuje 2000 dobrovolníků. Součástí je světelná 
instalace Victorie Coelnové v Mariánském dómu. Tamtakébudemj.od20.30 a 21.30 diashow o 
církvi v ČR při hranici (Cetviny, Rychnov). Před dómem bude trh produktů evropských 
klášterů.(www.langenachtderkirchen.at) První mistrovství Evropy vkaraokeje ode dneška do 
soboty v lineckém Paláci obchodníků na Landstrasse vždy od 20 hodin.(www.eurokecom) 

V Linci na střeše OK centra začne zítra v 10 hodin další ročník kulturního "Opojení výškou" 
(www.hoehenrausch.at). V Bad Ischlu pokračují koncerty v parku dnes a zítra od 10.30. V 
pátek od 15.30 zahraje malou hospodskou muziku kapela Strobler. 

Z dalších koncertů: Merci Chérie, show s Wolfem Frankem k památce Udo Jürgense v 
Eferdingu dnes od 19.30, kytarový virtuos Harri Stojka v Engerwitzdorfu zítra od 20 h 
(www.imschoeffl.at), Brucknerův orchestr v Brucknerhausu zítra v 19.30, dechovka 
magistrátu Lince v Botanické zahradě zítra v 15 h. 

Špičková vína budou rakouští i zahraniční vinaři prezentovat v pátek a v sobotu v Design 
Centru. Denní vstupné je 18 eur (www.weingenusslinz.at). 

Ve Welsu bude od zítřka do neděle vždy od 10 do 18 h výstava Mobility Fair (elektrovozidla, 
carsharing, cykloturistika atd.)(www.mobilityfair.at) Nalezená jízdní kola bude magistrát 
Lince dražit v pátek od 14 do 17 hodin v Nové radnici. Prohlídka nabídky je možná od 12 h. 
Vyvolávací cena je od pěti do dvaceti eur. Burza knih bude v OK centru v sobotu od 10 
hodin. 

Noc kostelů láká na koncerty, výstavy i tiché rozjímání 
Zdroj: Českolipský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.ceskolipsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Autor: ph 
Rubrika: Českolipsko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

Na Českolipsku se v pátek otevře osmnáct kostelů a modliteben. 

 Českolipsko – Bohatý koktejl zážitků pro uspokojení duše i smyslů nabídne tradiční Noc 
kostelů. I letos se k ní připojí osmnáct kostelů a modliteben po celém regionu, které v pátek 
otevřou své brány lidem. Děti i dospělí se mohou těšit na bohatý program, který jim zpestří 
prohlídku svatostánků. Lidé mohou přijít na koncerty, poutavá vyprávění, duchovní rozhovor 
či divadelní představení. 

Vůbec poprvé se k Noci kostelů letos připojil Prysk. V kostele sv. Petra a Pavla, který prošel 
v uplynulých letech kompletní rekonstrukcí, bude k vidění výstava dětských prací, zazpívá 

http://www.ceskolipsky.denik.cz/
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Českokamenický pěvecký sboru a nebude chybět komentovaná prohlídka včetně výstupu na 
věž. 

Páteční program v Zákupském kostele sv. Fabiána a Šebestiána připomene 700 let od první 
písemné zmínky o obci. V nedaleké Brenné si návštěvníci budou moci prohlédnout kostel sv. 
Jana Křtitele, který dostal zcela nový kabát za jedenáct milionů korun. Mší svatou za všechny 
obyvatele začne v 18 hodin Noc kostelů také v Dubé. Nabídne komentované prohlídky, 
spirituály v podání místního sboru, prohlídku ornátů a také varhan, na které si zájemci budou 
moci sami zahrát. 

 Při páteční Noci kostelů bude v Libereckém kraji otevřeno 65 kostelů, kaplí a modliteben. 
"Návštěvníci se někde dostanou i do běžně nepřístupných míst, vidět mohou také výstavu 
biblí, rozebrané varhany či navrácený oltář," informovala mluvčí litoměřické diecéze Jana 
Michálková. 

Litoměřická diecéze se do Noci kostelů zapojuje od roku 2010, smyslem není jen zpřístupnit 
památky. 

Návštěvníci Noci kostelů mohou putovat od jednoho svatostánku k druhému. "Vydali jsme 
brožuru, která slouží jako poutnický pas. Lidé si tam mohou nechat otisknout na památku 
razítko z různých kostelů," říká mluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková. Pro děti je 
připraveno i spe ciální pexeso a výtvarná soutěž "na křídlech andělů". Dospělí se pak mohou 
zúčastnit fotografické soutěže "Tvář kostela". 

 OTEVŘENÉ PAMÁTKY 

 Brniště, Sborový dům Bratrské jednoty baptistů Oáza 17.0024.00: Výstava Biblí k 70. výročí 
založení sboru BJB v Brništi 17.0019.00: PIXIT – program dorostu 19.0020.00: Čas písní a 
chval 20.0022.00: Promítání filmu Cvikov, modlitebna Bratrské jednoty baptistů 19.30: 
Promítání filmu "Ježíš" 21.00: Křesťanské chvály 22.00: Křesťanské chvály Česká Lípa, Sbor 
Církve adventistů sedmého dne 18.0018.2: Přivítání návštěvníků (základní informace, 
nabídka literatury, občerstvení) 18.2018.40: Stručná prezentace historie sboru 18.4019.00: 
První prohlídka sboru 19.0019.20: Stručná prezentace humanitární organizace ADRA 19.20-
20.00: Koncert americké hudební skupiny Heritage Singers (záznam z části koncertu 
americké skupiny, která několikrát hostovala i v ČR – dokumentární film) 20.0020.30: 
Filmové dokumenty z historie církve v ČR 20.3020.50: Druhá prohlídka 20.5521.15: Zahájení 
soboty – Církev adventistů zahajuje tzv. den odpočinku – sobotu, která je vzpomínkou na 
stvoření všeho živého v souladu s Biblí čtením z Bible, písní a modlitbou 21.1521.30: Závěr 
Horní Prysk, kostel sv. Petra a Pavla 18.0022.00: Otevření kostela pro veřejnost, 
komentované prohlídky kostela, výstava dětských výtvarných prací, návštěva věže kostela 
21.00: Koncert Českokamenického pěveckého sboru Jablonné v Podještědí, bazilika sv. 
Zdislavy a sv. Vavřince 16.0017.30: Prohlídka baziliky aneb děti dětem, tentokrát na téma 
"Svatá Zdislava kořenářka" 

 18.00: Mše svatá 19.00: 

  

Koncert akademického sboru ze Zittau pod vedením prof. Neitharda Bethkeho 20.30, 21.30, 
22.30: Komentované prohlídky baziliky 20.0022.30: Oáza ticha a modlitby v kapli 20.00-
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22.30: V ambitu kláštera výstava Zdislava svatořečená 23.00: Žehnání městu a kraji Další 
program bude v kostele v Heřmanicích a v Jablonném bude městem zpřístupněna vyhlídková 
věž. Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele 18.0022.00: Čtení z farní pamětnice. 
Kostel jako galerie (2. ročník výstavy) 18.0019.00: Koncert Guitar Arte Trio (tři kytaristé 
zahrají vážnou hudbu z dob renesance a baroka) Kamenický Šenov – Prácheň, kostel sv. 
Vavřince 18.0022.00: Lužická tráva (koncert hudební skupiny), čtení z farní pamětnice, 
Legenda o sv. Vavřinci. Výstava fotografií. Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Prácheň Nový Bor, 
kostel sv. Ducha (možnost ztišení, meditace, zamyšlení v kostele) Zahrádky, kostel sv. 
Barbory V průběhu celého večera: Možnost individuálního rozhovoru s knězem. Na požádání 
komentovaná prohlídka kostela i hrobky. 18.00: Zahájení zvoněním zvonů 18.30: Písňové 
pásmo dětí a rodičů Zahrádek 19.3021.30: Představení řeholních řádů s ukázkou řádových 
oděvů 21.3022.00: Tichá adorace při svíčkách Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána 18.00: 
Slavnostní zvonění, přivítání 18.05:Život s písničkou – vystoupení žáků ze ZŠ v Zákupech 
18.30: Oslava 700 let města Zákup (1315 – 1. doložená existence města Zákupy) – přednáška 
M. Aschenbrennera 19.00: Proti Proudu 30 (koncert známé českolipské kapely plující v 
rockových vodách s popovým nádechem) 20.00: Kostel je i kulturní památka (prohlídka 
kostela s výkladem, individuální prohlídka kostela) 22.00: Ukončení akce ZákupyBrenná, 
kostel sv. Jana Křtitele 16.00: Prohlídka nově opraveného 

 kostela za 11 milionů Kč 18.00: Ukončení Mimoň, kaple Smíření Mimoň, kaple Božího 
hrobu Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie Česká Lípa, Husitský kostel Dubá, kostel 
Nalezení sv. Kříže Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie Jablonné v Podještědí – 
Česká Ves, Křížový kostel 

Chrámy zvou lidi na prohlídku 
Zdroj: Havířovský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.havirovsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 1 
Autor: MICHAELA ZORMANOVÁ 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj 

 Zítřejší Noc kostelů nabídne na 24 místech v okrese program plný duchovna, historie a 
hudby. 

 Karvinsko – Jako noc plnou nenucenosti a lehkosti, ale zároveň i citlivosti a hloubky popisují 
organizátoři Noc kostelů, která se už zítra koná v několika zemích Evropy. 

K akci, která sdružuje kostely a modlitebny devíti různých křesťanských církví, se připojily i 
duchovní objekty na Karvinsku a nabídnou pestrý program. Návštěvníci se mohou těšit na 
komentované prohlídky, koncerty, vysvětlení různých tradic, program pro děti, ale třeba také 
ochutnávku mešního vína či klášterního piva. 

"Chceme ukázat, že naše dveře jsou otevřené. Navíc mám pocit, že ten večer a tma mají 
takové větší kouzlo. Lidé, kteří přijdou, uvidí, že předsudky vůči církvi jsou opravdu zbytečné 

http://www.havirovsky.denik.cz/
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a že církev je především partner, který má společnosti co předat," vysvětlil orlovský farář 
Rafał Józef Wala. 

Koncert i výhled z věže 

 V Karviné bude program probíhat od 18 hodin, kdy se jak v kostele Povýšení svatého Kříže, 
tak i v kostele svatého Marka přítomní dozvědí zajímavé informace o historii daného kostela, 
následovat bude v kostele Povýšení svatého Kříže výstup na věž ke zvonům, koncert 
komorního sboru, návštěvníci si budou moci prohlédnout liturgické předměty i středověké 
nástěnné malby. 

V kostele svatého Marka se bude od 20 hodin konat koncert současné křesťanské hudby a k 
vidění budou historická liturgická roucha. 

V evangelickém kostele v Orlové začíná program v 17.55 hodin slavnostním zvoněním. 
Následovat bude hra pro děti a rodiče s hlavním tématem výročí smrti mistra Jana Husa a 
chybět nebude ani koncert žáků základní umělecké školy, komentovaná prohlídka. 
Návštěvníci si budou moci také užít čajovnu v kostele či výstavu o historii místa. 

V kostele Narození Panny Marie program začne mší svatou v 17 hodin a zajímavostí v 
programu je prohlídka kostela pro děti s průvodcem panem farářem Rafałem Józefem Walou 
–, která začne v 19 hodin. 

"Ukážeme dětem zajímavá místa a na konci dostanou takový speciální časopis, ve kterém 
bude také přiložena soutěž," doplnil Wala. 

Od 20.30 hodin je na programu víno v bibli – s vysvětlením jeho významu, ale také koštem 
mešního vína. V Husově domě v Orlové bude na programu od 18 hodin cestovatelský večer a 
koncert. 

Kromě katolíků se v Orlové do Noci kostelů zapojila rovněž Českobratrská evangelická a 
Slezská církev evangelická augsburského vyznání. 

ZÍTRA V NOCI SE LIDEM OTEVŘOU KOSTELY 
Zdroj: Chomutovský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.chomutovsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 1 
Rubrika: Titulní strana 

Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 
 

 Kostely Chomutovsko 
 Chomutov – Děkanský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 
Modlitebna Apoštolské církve – 
Církev bez hranic. 16.0021.00 h. 

http://www.chomutovsky.denik.cz/
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Exkurze prostorami, skákací hrad, 
prodej Biblí. 
Výklad na téma chráníme svoji 
rodinu, prevence proti drogám. 
Kadaň – kostel Povýšení sv. Kříže 
kostel sv. Petra a Pavla 
kostel Svaté Rodiny 
Křimov – kostel sv. Anny 
Otvice – kostel sv. Barbory 
20.0021.00 h Otevření kostela 
21.0022.00 h Ztišení, meditace 
22.0023.00 h Čtení z Písma 
Svatého 
23.0024.00 h Ztišení, meditace 
Strupčice – kostel sv. Václava 
18.0018.30 h Prohlídka kostela 
18.3019.00 h Kostel v tichu 
18.3019.00 h Procházka obcí 
Sušany – kostel sv. Marka 
19.3020.00 h Prohlídka kostela 
s možností využít výkladu 
20.0021.00 h Západ slunce z 
věže kostela 
21.0022.00 h Promítání + foto 

Foto: Letošní Noc kostelů se koná v pátek 29. května. Po celé republice tak bude od 18:00 do 
23:00 hodin otevřeno okolo 1 500 kostelů. Mezi nimi i řada z nich na Chomutovsku. V rámci 
páteční noci se uskuteční v kostelech různých křesťanských církví zdarma různé koncerty, 
komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mohou během 
večera nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, 
vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co 
bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů je akcí, která umožňuje široké 
veřejnosti, aby navštívila kostely ve svém okolí a seznámila se nezávazně s křesťanstvím. 
Informace o otevřených kostelech v infoboxu. 

 Noc kostelů opět nabídne zajímavé prohlídky svatostánků 
Zdroj: Chrudimský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://chrudimsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Autor: lv 
Rubrika: Pardubický kraj 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

  

http://chrudimsky.denik.cz/
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Chrudimsko – Zítra začne Noc kostelů a mnoho svatostánků na Chrudimsku otevře své dveře 
návštěvníkům. Mnohdy nepůjde jen o prohlídku kostela, ale pořadatelé si připravili i 
doprovodný program. 

Platí to například pro kostel sv. Bartoloměje v Luži, kde od půl osmé začne koncert Dua 
Resonans, které hraje hudbu od období renesance po současnost. Připravená je i možnost 
prohlédnout si svatostánek s průvodcem. 

Od šesti hodin večer začne program také v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. 
Po přivítání bude následovat promítání dokumentárního snímku Sedm světel a poté se mohou 
návštěvníci těšit na výstavu Biblí, která pomocí zapůjčených exemplářů přibližuje rozmanitost 
Božího slova. Nebude chybět i ochutnávka mešních vín a nekvašených chlebů, které 
doprovodí vysvětlující komentář. 

Opůl šesté začnou vyzvánět chrudimské zvony sv. Dominik a sv. Vavřinec na věži kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, aby návštěvníky pozvaly k prohlídce svatostánku. V sedm hodin 
započne okružní autobusová jízda po méně známých kostelech nedaleko Chrudimi, jako je 
například: kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vejvanovicích, kostel sv. Martina, biskupa v 
Hrochově Týnci nebo kostel sv. Michaela, archanděla v Trojovicích. Návrat je plánován na 
22. hodinu. 

Ani kostel sv. Michaela, archanděla v Krouně nebude pro návštěvníky uzavřen. Naopak. 
Místní administrátor Vladimír Handl přivítá hosty v 18 hodin a v krátkém povídání představí 
prvky barokního slohu, které se ve svatostánku nacházejí. 

Zblízka bude možné také obdivovat zrekonstruované varhany, které byly dokončeny v 
loňském roce. Z kůru mohou zájemci vystoupat ještě výš, a to až na zvonici. 

Od sedmi hodin večer se otevře také kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti. Návštěvníci si 
budou moci prohlédnout vnitřek svatostánku, věž i sbírku liturgických předmětů. Od osmi 
začne krátké hudební vystoupení. 

Zábava i poučení 

Evangelický kostel v Proseči bude otevřený od pěti hodin odpoledne. Pořadatelé zde připravili 
bohatý program pro děti, které budou moci malovat s hudbou, hrát si s maxibublinami a na 
nedalekém hřbitově se naučí nebát zombíků. Pro dospělé jsou připraveny prohlídky kostela i 
hřbitova s průvodcem a autorské čtení. Program zakončí žalm pro pokojnou noc. 

Během pátečního večera bude možné navštívit i kostel sv. Filipa a sv. Jakuba v Trhové 
Kamenici. Vystoupí zde pěvecký sbor Jeřabiny, na děti čeká spousta úkolů a dospělí si mohou 
s průvodcem prohlédnout kůr i věž. 

Při Noci kostelů otevřou na Jablonecku čtrnáct objektů, v samotném 
Jablonci sedm 
Zdroj: Jablonecký deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.jablonecky.denik.cz/ 

http://www.jablonecky.denik.cz/
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 V celé republice se otevře na 1500 kostelů, svou troškou přispěje i Jablonecko. 

 Jablonecko – Podle oficiálních stránek mezinárodní akce Noc kostelů se na Jablonecku 
otevřou dveře v jedenácti kostelech. Není tu však zadán kostel svatého Jakuba Většího v 
Železném Brodě, ani druhá modlitebna ochranovského sboru při ČCE ani kostel Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova v Jablonci. Všude tady se Noc kostelů koná. 

 V samotném Jablonci si připomenou Noc kostelů hned na pěti místech. Otevřen bude kostel 
Dr. Randy, Povýšení svatého kříže, Nejsvětějšího srdce Ježíšova, dvě modlitebny 
ochranovského sboru při ČCE i modlitebna Církve adventistů sedmého dne. 

Kostely a modlitebny ožijí hudbou a divadlem, dají prostor k prohlídce interiéru i meditaci. 
Jablonecké kulturní a informační centrum zpřístupní také nejstarší kostel ve městě – kostel 
svaté Anny. Po Jablonci tak může zájemce po otevřených kostelech putovat a to tak, že v 
podstatě stihne všude to nejhlavnější. Startuje se v 16 hodin v modlitebně Církve adventistů 
sedmého dne v Bezručově ulici, kde vystoupí hudební soubor Izerína a končí se právě v 
kostele svaté Anny. 

"O páteční noci nabídne kostel svaté Anny prostor pro zamyšlení a meditaci. Tiše uzavře 
společné putování Jabloncem, při kterém můžete slyšet varhanní hudbu, zpěvy nebo příběhy," 
přiblížil za JKIC Borek Tichý. 

Zajímavostí Noci kostelů v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí je 
bezesporu návštěva afrického misionáře P. Bernarda Makadani Zulu. Po mši svaté promluví o 
životě v Zambii. 

 V Železném Brodě letošní Noc kostelů proběhne především v režii Jednoty bratrské, neboť se 
letos slaví Husův rok. V modlitebně bude připravena výstavka o Janu Husovi, přednášku o 
rekonstrukci Husova domu provede architekt Petr Fuchs. 

Letos poprvé se Noci kostelů zúčastní i kostel Československé církve husitské v Jenišovicích 
či kostel Proměnění Páně v Josefově Dole. 

V rámci akce budou v Josefově Dole hledat i nového varhaníka do kostela. 

Kostel Narození svatého Jana Křtitele v Polubném láká nejen na mši,ale ina naučnou stezku 
kostelem, dílničku pro děti či výstavu historických fotografií a liturgických oděvů. 

V kostele svatého Antonína Peduánského v Bedřichově připravil program Noci kostelů spolek 
Bedřichováci. Pohovoří o historii kostela. O Noci kostelů ve smržovském kostele svatého 
Archanděla Daniela jsme čtenáře Deníku informovali včera. 
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V kraji... 

  

Při páteční Noci kostelů bude v Libereckém kraji otevřeno 65 kostelů, kaplí a modliteben. 
"Návštěvníci se někde dostanou i do běžně nepřístupných míst, vidět mohou také výstavu 
biblí, rozebrané varhany či navrácený oltář," informovala mluvčí litoměřické diecéze Jana 
Michálková. 

Litoměřická diecéze se do Noci kostelů zapojuje od roku 2010, smyslem není jen zpřístupnit 
památky. 

Zřejmě nejpestřejší program chystá Liberec, kde bude otevřeno devět kostelů. Většina 
nabídne komentované prohlídky, ve vratislavickém kostele Nejsvětější Trojice a kostele 
svatého Antonína Velikého chystají i kreativní prohlídky pro děti. V hlavním libereckém 
kostele bude zároveň výstava fotografií z rekonstrukce. V kostele svatého Bonifáce v 
Hanychově si v pátek připomenou sto let od položení základního kamene a v Červeném 
kostele na Perštýně bude výstava překladů a vydání bible, nejstarší exemplář je z roku 1781. 

  

--- 

  

SPOLEČNÉ PUTOVÁNÍ JABLONCEM 

  

16,0016,30 Církev adventistů sedmého dne 

Modlitebna, P. Bezruče 61 

hudební vystoupení souboru Izerína 

17,0018,00 Římskokatolická církev 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní nám. 

úvodní mše sv. k Noci kostelů 

Zajímavostí večera je návštěva afrického misionáře P. Bernarda Makadani 

Zulu. Po mši svaté v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova promluví o 

životě v Zambii, představí projekty Papežských misijních děl a rozšíří tak 

pohled na místa, která se potýkají se zcela jinými problémy než Evropa. 
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18.15–18.45 Ochranovský sbor při ČCE 
Modlitebna, Máchova 29 
"O životě v církvi – vážně i nevážně" divadelní pásmo 
19.00–20.00 Českobratrská církev evangelická 
Modlitebna, Pod Baštou 10 
"Opravdu pro malé i velké?" příběhy z Knihy knih hrou i poučením 
20.30–21.30 Církev československá husitská 
Kostel Dr. Farského, nám. Dr. Farského 
Zpěvy a modlitby z Taizé 
Kostel bude přístupný od 18 do 24 hodin, zazní živá varhanní hudba. 
  
22.00–22.30 Starokatolická církev 
Kostel Povýšení svatého Kříže, B. Němcové 
hudební vystoupení Generace Gospel Choir 
Kostel bude přístupný od 20 do 23 hodin. 
17.00–23.00 Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. 
Bývalý farní kostel sv. Anny, Kostelní ulice 
Kostel bude po celou dobu přístupný pro tichou meditaci nebo prohlídku 
  
NOC KOSTELŮ NA JABLONECKU 
Jablonec n. N. – viz níže Společné putování Jabloncem 
  
Železnobrodsko 
Železný Brod – Letošní noc v Železném Brodě proběhne především v 
režii Jednoty bratrské, neboť slavíme Husův rok. 
Modlitebna Ochranovského sboru při ČCE (Jednoty bratrské): 18 
hod. Krátká pobožnost Prohlídka výstavky ze života sboru a výstavky o 
Janu Husovi 19.30 hod. Vystoupení souboru Řetízek Koncert nastudoval a 
řídí sbormistr Josef Hlubuček, účinkuje Dětský pěvecký sbor Řetízek a 
sólisté ZUŠ Železný Brod, Vojtěch Wachtl – klavír, varhany 20 hod. 
Přednáška Ing. Arch. Petra Fuchse o rekonstrukci Husova domu Ing. 
Arch. Petr Fuchs byl autorem expozice v Husově domě v Kostnici, je autorem 
stálé expozice muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, ve 
Fulneku, expozice o Jednotě bratrské v Kunvaldu. Součástí večera bude i 
nahlédnutí do kronik sboru, pohoštění, rozhovory – až do půlnoci. 
Noc kostelů v kostele sv. Jakuba Většího (na snímku): 18 hod. (do 
18.30 hod.) – Zvonice zpřístupněná veřejnosti 18.30 hod. – Mše svatá v 
kostele sv. Jakuba Většího od 21.30 hod. (do 23 hod.) 
Kaple sv. Jana Nepomuckého na Poušti zpřístupněná veřejnosti pro 
rozjímání při svíčkách Vstup volný. 
Tanvaldsko 
Josefův Důl, kostel Proměnění Páně – 17:30 Zahájení 1. Noci kostelů 
v Josefově Dole 
18:00  19:00 Koncert Komorního kvarteta Classicis – aneb Akustické 
baroko 
19:30 – 20:15 Povídání o historii kostela a Josefova Dolu s historikem 
Gerhardem Kutnarem – aneb Kostel letos slaví 150 let 
20:30 – 21:15 Exkurze na kůr, ukázka varhan a hry na ně s P. Pavlem 
Ajchlerem – aneb Hledáme nového varhaníka 
21:30  22:30 Kostel při svíčkách, ztišení, společné čtení a poslouchání 
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evangelia – aneb Přijď číst i ty! 
22:30 – 22:40 Rozloučení s Nocí kostelů 
Kořenov – Polubný, kostel Narození svatého Jana Křtitele 
17:55 – zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonu 
18:00 – 18:45 mše sv., slouží pater Jozef Kadlic 
19:00 – 19:45 koncert SATORI, vokálně – instrumentálního sboru z Poniklé 
20:00 – naučná stezka kostelem, dílnička pro děti, filmový dokument o 
  
kostele 
21:00 – čtení o svatých 
21:30 – možnost zapálení svíčky za zemřelé 
23:00 – 24:00 meditace, modlitba 
– během celého večera probíhá výstava historických fotografií a liturgických 
oděvů 
Smržovka, kostel svatého Archanděla Michaela 
19:50 – 20:00 zvonění 
Varhanní hudba – Hudbu skladatele J . S. Bacha zahraje Hans Lau. 
Vítání a zahájení – přivítání a dobrá slova P. Pavel Ajchler. 
Vystoupení dívčího pěveckého souboru – Harmonia ze ZUŠ Tanvald. 
Seznámení s historií a současností kostela – Karel Koňařík 
Po skončení možnost prohlídky kostela, zákristie, věže. 
Křesťanské písně a písně z Taize – P. Pavel Ajchler 
Ticho jako v kostele – příležitost k prožití jedinečného. 
Kytarový recitál – Petr Kopejska 
Závěrečná meditace se společnou modlitbou a přímluvami 
Možnost prohlídky kostela a zákristie, věže, zvonu s průvodcem. 
Možnost rozhovoru s přítomným duchovním. 
Vaše přímluvy, které napíšete na lístečky a vhodíte do schránky, budou 
čtené při závěrečné bohoslužbě slova s písní a modlitbou. 
Jablonecko 
Bedřichov, kostel svatého Antonína Paduánského – od 20 hodin 
pořádá spolek Bedřichováci, se souhlasem Římskokatolické farnosti Jablonec 
nad Nisou, povídání s kronikářem obce PhDr. Luborem Lacinou o 
historii kostela sv. Antonína v Bedřichově. 
Jenišovice, kostel Československé církve husitské – 18:00 koncertní 
vystoupení žáků ZŠ Jenišovice 
 

 NOC KOSTELŮ: PÁTEK 29. KVĚTNA 
Zdroj: Jičínský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://jicinsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 6 
Rubrika: Jičínsko/servis 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

http://jicinsky.denik.cz/
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Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také 
prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry. Jičín – Staré Město, kostel sv. Ignáce 
18:00 – 19:00 Dětská mše svatá 19:00 – 20:00 Děti pro děti Jičín – Staré Město, kostel sv. 
Jakuba 19:30 – 21:00 Nechme srdce naslouchat – hudebně meditační program při svíčkách 
21:00 – 22:30Adorace se zpěvy z Taize Jičín – Sbor Českobratrské církve evangelické, 
Konecchlumského 289 vás zve na Noc kostelů, která proběhne od 18 do 21 hodin. Bible k 
nám mluví i dnes (písně, čtení biblických textů). Možnost prohlídky kostela do 21:00 hod. 

Mlázovice – Kostel Nejsvětější Trojice v Mlázovicích. Začátek v 19:00 h. Na programu bude 
volná prohlídka kostela, VíraS – koncert křesťanské mládežnické skupiny, dozvíte se o 
historii kostela, obce, vyslechnete si hru na housle, zpěvy z Taizé a závěrečné požehnání. V 
průběhu programu možnost prohlídky kostela včetně věže kostela a zvonu Prostranství před 
kostelem – výtvarná dílna pro děti – občerstvení zajišťuje SDH Mlázovice. Pecka – Kostel sv. 
Bartoloměje přivítá veřejnost. Od 18 hodin bude slouženamšeza městečko Pecku. Na 
programu dále bude zpěv, duchovní písně, projekce z oprav kostela. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout výstavu ornátů. Od20 hodin se chystá koncert smíšeného sboru Ratibor – Vesna. 
Na 21. hodinu bude připravena komentovaná prohlídka kostela a věže, mezi 22:00 – 22:30 
volná prohlídka kostela za zvuků varhan. 

Markvartice u Sobotky – Moto: žádná tma pro Tebe není temná – temnota je jako světlo. 
Kostel sv. Jiljí bude pro zájemce otevřen od 20.30 do 23.00 hodin. Čeká vás prohlídka kostela 
v noční atmosféře za zvuku reprodukované hudby a trochu mluveného slova úvodem – 21.00 
hodin. 

Hořice – Bývalá synagoga modlitebna Církve československé husitské (Tovární ul.) 19,00 
hod. – otevření synagogy pro individuální prohlídky Šalom Alejchem Mír s Vámi slavnostní 
rozsvícení menory 22,15 hod. Zpíváme Kryla s Ivanem 20,00 20,30 hod. Ivan zpívá Kryla 
(Ivan Doležal zpěv a kytara) 20,45 hod. projekce filmu IDA (polský film oceněný Oskarem, 
filmová meditace o polské historii, o víře a vlastní identitě) Hořice – Chrám Narození Panny 
Marie 19, 30 hod. – koncert sboru Bona Vita a hostů Hořice – Modlitebna Českobratrské 
církve evangelické (Husova ul. 870). 19. 00 hod. Setkání se zpěvy z Taizé program písní a 
čtení z Písma, zapojit se může každý, kdo má chuť zpívat a rozjímat. 20 a 21 h. drobné 
občerstvení, pro zájemce prohlídka modlitebny + výstava fotografií z gruzínského Tusška. 

Lomnice nad Popelkou – Přijďte se podívat, užít si krásnou hudbu, výtvarné umění i daleký 
výlet do Husova sboru v Lomnici nad Popelkou 17.30 koncert Podkrkonošského smyčcového 
kvarteta 18.30 (přibližně, po skončení předchozí akce) Improvizovaná výstava obrazů 
bývalých valdických vězňů 19.15 (přibližně, po skončení předchozí akce) Putování po Svaté 
zemi – promítání fotografií z cesty po Izraeli. 

Újezd pod Troskami – Kostel sv. Jana Křtitele 20:00 – 20:30 Bohoslužba slova 20:30 – 21:30 
Smíšený pěvecký sbor Stojmír – Bendl (vede P. Těšínská) 21:30 – 22:00 Modlitba nešpor 
22:00 – 22:30 Improvizace na trubku (V. Popr) 22:30 – 23:00 Variace na violocello (J. 
Halama, člen FOKu) 23:00 – 24:00 Varhanní nocturno (R. Rejšek, diecézní organolog a 
kampanolog) Výstava fotografií ze Svaté země– D. Puchálková Nová Paka – Kostel sv. 
Mikuláše bude zpřístupněn od 20.30 hodin. Vystoupí MUSICA ANTIQUA TRUTNOV – 
část smíšeného pěveckého sboru Chorea corcontica, Nová Paka – Klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 19:00 – 23:00 Možnost si prohlédnout kostel s průvodcem či 
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samostatně. Prezentace života farnosti. Výstup do věže ke zvonům s pohledem na klenby a 
výhledem na město. Žeretice – Farnost Vysoké Veselí a občané Hradíšťka vás zvou na Noc 
kostelů plnou písniček a vyprávění, která se koná v krásném kostele svatého Matouše na 
Hradíšťku. 

Kostely z Jihlavska zítra lákají na bohatý program 
Zdroj: Jihlavský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://wwwjihlavsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Autor: ZUZANA MUSILOVÁ 
Rubrika: Zpravodajství 
Oblast: Regionální deníky - Kraj Vysočina 

 Jihlavsko – Komentované prohlídky věží nebo kostnice, koncerty, přednášky, mše svaté, 
dílničky a další aktivity pro děti nebo třeba ochutnávka mešního vína. To je bohatý program, 
které se zítra odehraje v kostelech po celém Jihlavsku v rámci celorepublikové akce s názvem 
Noc kostelů. V Třešti se zítra v podvečer otevře kostel svaté Kateřiny Sienské, kostel svatého 
Martina, kostnice, konírna i bývalá synagoga. "Mezi devatenáctou a jednadvacátou hodinou je 
připravena komentovaná prohlídka kostnice u kostela svatého Martina. V nabídce je i 
prohlídka věže tohoto kostela, která bude probíhat mezi osmnáctou a dvacátou hodinou. 
Chybět nebude na všech místech ani řada přednášek, prezentací nebo hudební vystoupení," 
řekla vedoucí odboru kultury a propagace třešťského městského úřadu Michaela Marešová. 

 Nabídnou divadlo a řadu zajímavosti 

A dodala, že na své si v Třešti přijdou i nejmenší návštěvníci. Pro ně organizátoři nachystali 
například maňáskové divadlo, pohádky O Budulínkovi a O zlé koze, které v prostorách bývalé 
synagogy začíná v 17.15 hodin. 

"Je toho ale mnohem více. V kostele svaté Kateřiny Sienské bude k dispozic ochutnávka 
mešního vína, v kostele svatého Martina si zájemci budou moci nechat zjistit datum svého 
křtu," doplnila další zajímavosti pátečního programu Marešová. 

K letošní Noci kostelů se připojila i Telč. V kostele Matky Boží na Starém Městě je na 
programu ekumenická modlitba, virtuální procházka po hřbitově, výstava ornátů, prohlídka 
kostela i kaple svatého Rocha a různé akce pro děti a workshopy. Kostel svatého Ducha u 
náměstí Zachariáše z Hradce láká na přednášku o Mistru Janu Husovi, dále na divadelní hru, 
hudební vložku a zajímavou prohlídku kostela a věže. 

V kostele Jména Ježíš na telčském náměstí proběhne například koncert sboru Santini nebo 
modlitba za město. Ve vedlejším kostele svatého Jakuba lidé zhlédnou výstavu fotografií, 
varhanní koncert a bude otevřená věž, kde lidé uvidí ukázku zvonění na kostelní zvony. Na 
faře zvou na prohlídku, na občerstvení a košt mešního vína. 

http://wwwjihlavsky.denik.cz/
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K celorepublikové akci se zítra přidá i Jihlava. Program se koná v kostele svatého Jakuba na 
Jakubském náměstí, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží, v kostele 
apoštola Pavla v Dvořákově ulici a v kostel Povýšení svatého kříže v Křížové ulici. 

Aktivity v kostele svatého Jakuba odstartují v sedmnáct hodin, a to programem pro děti s 
názvem Putování za svatým Jakubem. Následovat bude mše svatá doprovázená malou 
scholou od svatého Jakuba. Poté je v plánu koncert duchovní hudby v podání žáků a učitelů 
Základní umělecké školy Jihlava, přednášky o církvi vážně i nevážně, o labyrintu světa a ráji 
srdce, poezie a večerní modlitba. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie nabídne loutkohru pro děti i dospělé, dílničky pro děti, 
koncert, pantomimu v podání Anny Vanácké a příběhy pro potěchu duše. V kostele Povýšení 
svatého kříže se budou mezi devatenáctou a dvaadvacátou hodinou číst Husovy listy, chybět 
nebudou ani dobové písně. 

Jihlavský kostel apoštola Pavla láká na varhanní koncert Lukáše Vendla a na vystoupení 
komorního pěveckého souboru Guillaume, který interpretuje hudbu z období 14. století, písně 
populární skupiny Beatles nebo písně Jaroslava Ježka . 

V rámci zítřejší Noci kostelů mohou na Jihlavsku lidé zavítat i do dalších obcí. V kostele 
svaté Kunhuty v Kostelci se od archeologa Davida Zimoly dozví o historii této stavby, 
program zpestří Schola Nová Říše a povídání faráře Tomáše Cahy. 

Návštěvníky také rádi uvidí v evangelickém kostele v Opatově. Připravili pro ně pestrý večer 
– tvořivé dílny pro děti přímo v kostele, promítání filmu a hudební a pěvecký workshop. 

Do Noci kostelů se na Jihlavsku zapojuje také kostel Nalezení svatého kříže v Jamném a 
kostel svaté Markéty ve Zhoři. 

Kostely v noci poodhalí tajemství 
Zdroj: Jindřichohradecký deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://jindrichohradecky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 2 
Autor: nov 
Rubrika: Jindřichohradecko 
Oblast: Regionální deníky - Jihočeský kraj 

 Jindřichohradecko – Poslední květnový pátek, tedy již zítra se otevřou brány kostelů a 
modliteben v rámci tradiční Noci kostelů. Anávštěvníci se mohou dostat i do míst, která jinak 
nejsou přístupná. Rovněž je čeká bohatý kulturní program. 

 Kostel Nanebevzetí Pany Marie 

 Například v jindřichohradeckém římskokatolickém kostele Nanebevzetí P. Marie (u 
poledníku) bude zahájena Noc kostelů v 17.55 hodin vyzváněním zvonů. V 18.30 hodin 

http://jindrichohradecky.denik.cz/


24 
 

pronesou přednášku o misiích manželé Jitka a Jan Košťálovi. Vyprávění bude doplněno 
promítáním. Během celého večera bude možno si zakoupit výrobky a drobné předměty 
Papežského misijního díla s misijní tématikou. Výtěžek bude zaslán na misie. 

O hodinu později se návštěvníci budou moci zaposlouchat do varhanní hudby Petra Mottla. 
Na 20. hodinu je připravena přednáška Petra Šulce o církevních řádech na Jindřichohradecku. 
Nebude chybět ani hudební zastavení v podání Chrámového sboru Adama Michny ve 20.30 
hodin. Hostem bude mezzosopranistka Vladimíra Malá. Večerní program v tomto kostele 
uzavře od 21.30 hodin varhanní vystoupení Jaroslava Kosíka a Tomáše Petrů. 

 Kostel Nejsvětější Trojice 

 U příležitosti letošní Noci kostelů bude zpřístupněn kostel Nejsvětější Trojice u 
jindřichohradecké fakulty managementu. Tajemství kostela lze poodkrýt v době od 19.30 do 
21.30 hodin. S historií kostela seznámí návštěvníky Tereza Nejedlá. Hudební zastavení zajistí 
spolek Hippolyt. 

 Kostel svatého Jakuba 

 Na koncert při svíčkách "Jakoubek na Jakubu" se v kostele svatého Jakuba v Jindřichově 
Hradci mohou těšit návštěvníci v podání pěveckého sboru YMCA Jakoubek od 22.00 do 
22.30 hod. 

 Husův sbor 

 V rámci Noci kostelů se otevře Husův sbor v Kostelní ulici od 18 do 22 hodin. Celý večer 
bude za přítomnosti farářky Jany Valsové věnován rozhovorům a informacím o Husově sboru 
a případně i o historii židovské synagogy. Návštěvníci budou moci nahlédnout do starých 
dokumentů, do knih o historii Církve československé husitské i o historii židovství v 
Jindřichově Hradci. 

Také v Dačicích je pro návštěvníky připraven bohatý večerní program. V kostele svatého 
Antonína Paduánskéhov19.30 hodin zahájíNoc kostelů koncert žesťového souboru ZUŠ. 

V Třeboni v kostele P. Marie Královny a svatého Jiljí program začíná již v 17.30 hodin mší 
svatou. 

 kde jsou akce: 

Blažejov, České Velenice, Člunek, Dačice, Deštná, Dvory nad Lužnicí, Horní Pěna, Chlum u 
Třeboně, Jindřichův Hradec, Kunžak, Lomnice nad Lužnicí, Slavonice, Strmilov, Suchdol nad 
Lužnicí, Třeboň 

Do Noci kostelů se letos přidají památky po celém okrese, zazní 
vahrany i vokály 
Zdroj: Kutnohorský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.kutnohorsky.denik.cz 

http://www.kutnohorsky.denik.cz/
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Číslo: 123 
Strana: 3 
Rubrika: Kutnohorsko 
Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj 

 Kutná Hora – Celá řada památek v Kutné Hoře i v okolí se otevře již zítra a nastane tradiční 
Noc kostelů. Návštěvnícisemohoutěšitnejen na prohlídku ale i doprovodné akce. 

Kostel sv. Jakuba bude od dvaceti hodin hostit divadelní adaptaci světově úspěšné knihy 
Erica–Emmanuela Schmitta Oskar a růžová paní. V příběhu o přátelství nemocného chlapce a 
jeho ošetřovatelky, o strastích a radostech dětského i dospělého světa i o vztahukBohuse v 
režii Ivana Baladi představíJan Sklenář a Martina Eliášová, členové Klicperova divadla v 
Hradci Králové. 

V chrámu sv. Babory budepocelý večer,od19do23 hodin k vidění výstava v sakristii s názvem 
Průřez vývojem liturgického umění: gotika, baroko, současnost. Od 19 do 20 se návštěvníci 
budou moci zúčastnit netradiční prohlídky sakrálního prostoru o symbolice chrámu. Poté bude 
následovat Dvojí inspirace, výtvarný workshop pod klenbami katedrály za doprovodu 
varhanní hudby. Ten povede Marie Slavotinková a na varhany zahraje Michal Hanuš. 

Kostel Panny Marie Na Náměti se otevře v rámci akce v 18 hodin. Noc kostelů zde zahájí 
půlhodinový koncert Marie a Pavla Štorkových. Poté bude ve dvou turnusech od 18:45 hodin 
a od 20:30 hodin následovat komentovaná prohlídka kostela s výkladem Ondřeje Holého, 
studenta historie a výtvarné tvorby. 

Kostel sv. Jana Nepomuckého nabídne od 18:30 a poté i od 21 hodin koncert Norbiho 
Kovácse, slovenského kytaristy a zpěváka, který je v současné době členem skupiny Ivan 
Hlas Trio, spolu s Olinem Nejezchlebou hraje v uskupení KYBABU a je členem kapely 
Lokomotiva v čele s Petrem Vondráčkem. 

I v kapli Božího těla bude znít hudba. Vystoupí zde vokální seskupení Freetet, které 
posluchačům zazpívá duchovní hudba gotiky, renesance a baroka. 

Noc kostelů se ale bude odehrávat i v okolí Kutné Hory. V kostele sv. Václava v Malešově od 
18 do 19 hodin zazní varhanní koncert Michala Hanuše a na něj bude napojena prohlídka 
varhan s komentářem. VPetrovicích II v kostele sv. Martina vystoupí od 17:35 do 18 hodin 
dětský sbor Základní umělecké školy Uhlířské Janovice, a poté od 18:30 do 20:30 hodin bude 
následovat prohlídka kostela s komentářem a vysvětlením funkce liturgického prostoru 
kostela. V Soběšíně se s možností prohlídky otevře kostel sv. Michaela Archanděla. V 
Otrybech se pak v kostele sv. Havla uskuteční koncert na varhany v podání Martina Vošvrdy. 

Noc kostelů nevynechají Církvice, kde bude přístupný kostel sv. Vavřince, ani přilehlý Jakub, 
kde budou mít návštěvníci možnost podívat se do zdejšího románského kostela sv. Jakuba. 

V Čáslavi bude přístupný kostel sv. Petra a Pavla i evangelický kostel. Zde v 19:30 hodin 
vystoupí skupina ABAKUK. Poté bude od 20:30 hodin následovat prezentace na téma dějiny 
a současnost a od 21 hodin zazní varhany. 
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Kompletní přehled kostelů 

 Církvice  Jakub, kostel sv. Jakuba Církvice, kostel sv. Vavřince Čáslav – Staré město, 
evangelický kostel, Čáslav Čáslav, kostel sv. Petra a Pavla Horky, kostel sv. Václava Kluky, 
kostel sv. Jana Křtitele Křesetice, kostel sv. Markéty Kutná Hora – Malín, kostel sv. Jana a 
Pavla, hřbitov Kutná Hora – Malín, kostel sv. Štěpána Kutná Hora – Sedlec, katedrála 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele Kutná Hora, evangelický kostel Kutná Hora, 
kaple Božího Těla Kutná Hora, kaple sv. Václava, Vlašský dvůr Kutná Hora, katedrála sv. 
Barbory Kutná Hora, kostel Církve bratrské Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti 
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého Kutná Hora, 
modlitebna sboru Apoštolské církve Malešov, kostel sv. Václava Nové Dvory, kostel sv. 
Anny Petrovice II, kostel sv. Martina SoběšínOtryby, kostel sv. Havla Soběšín, kostel sv. 
Michaela Archanděla Uhlířské Janovice, Husův sbor CČSH Vlkaneč, 

 Noc kostelů nabízí řadu překvapení a unikátů 
Zdroj: Liberecký deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.liberecky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Rubrika: Liberecko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

 Barokní kázání, otevření běžně uzavřených míst, výstup na kostelní věž. Nabídka je pestrá 

 Liberec – Každé místo vypadá v noci jinak než ve dne. Má zvláštní atmosféru a i běžné věci 
dostávají najednou jiný, duchovnější rozměr. Zvláště pak ty, které nemá člověk možnost vidět 
každý den, říká hejnický farář Pavel Andrš. "V Hejnicích máme chrám otevřený pořád, ale u 
většiny kostelů to tak není. Například v Mníšku nebo v Bílém Potoce se kostel otevírá jen 
jednou za 14 dní, když je bohoslužba, jinak je zavřený. V tom je právě Noc kostelů jedinečná, 
že se lidé podívají do míst, kam běžně nemohou." Příkladem je i kostel v Rynolticích. Ten byl 
kvůli narušené statice dlouhé roky zavřený a i teď se otevírá jen párkrát do roka. 

 Barokní skvosty 

 Podobné je to i se zahradou u kostela Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí v Liberci. 
"Zahrada je běžně zavřená,v rámci Noci kostelů ji ale zpřístupníme. Je tam unikátní 
mariánský morový sloup, který původně zdobil Sokolovské náměstí. Jde o nejstarší 
stavitelské dílo ve městě, připisováno je dílně Matyáše Brauna. Zajímavá je i křížová cesta a 
kaple Božího hrobu. Ta kdysi stávala rovněž na Sokolovském náměstí před nynější 
zdravotnickou školou," láká arciděkan Radek Jurnečka. Unikátní je i samotný kostel, neboť 
jde o jedinou ukázku barokního stavitelství v Liberci. Významnou památku v něm tvoří i 
knihovna děkana Kopsche, což byla první veřejná knihovna v Liberci. 

"Na Noci kostelů je hezké, že přijdou i lidé, kteří běžně do kostela nechodí. Namši jim je 
hloupé přijít, protože neznají liturgii nebo když na ni přijdou, tak si zase nemohou 
prohlédnout všechno zblízka, jako třeba oltář, varhany a podobně. To všechno nabízí právě 

http://www.liberecky.denik.cz/
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Noc kostelů. Lidé si při ní mohou kostely de facto osahat, vidět zblízka vzácné věci, 
popovídat si s duchovními. Je to nevšední akce a to se mi na ní líbí," říká farář Andrš. 

 Pestrá nabídka 

 V Hejnicích si tak lidé budou moci vyslechnout ukázky barokních kázání, dozvědět se 
zajímavosti o stavebním vývoji chrámu, jeho výzdobě i ClamGallasovské hrobce. Připraveno 
je i dvojí předpůlnoční překvapení. V Křižanech zase v kostele sv. Maxmiliána nabízejí 
výstup na kostelní věž a netradiční noční žehnání zrestaurované kapličky s novým obrazem 
Anděla strážného. Vystoupat na věž můžete i v kostele Nejsvětější trojice ve Vratislavicích. 
Otevřen bude i nejmladší kostel na Liberecku, kostel sv. Antonína Paduánského na Rašovce. I 
ten patří mezi místa, kde bohoslužby probíhají jen jednou za měsíc. 

V Hanychově v kostele sv. Bonifáce si zase připomenou 100 let od položení základního 
kamene kostela, který vybudovali předváleční němečtí obyvatelé Hanychova. "Je dobře, že 
Noc kostelů připomíná i velký kus historie daného místa. Po válce kostely v severních 
Čechách hodně chátraly. Původní obyvatelé byli odsunuti, noví na víru příliš nebyli. Řada 
církevních památek setady zbourala. Jen na Liberecku zaniklo 55 kaplí," říká autor knihy 
Ohrožené památky Michal Valenčík. 

 Poutnický pas 

 Návštěvníci Noci kostelů mohou putovat od jednoho svatostánku k druhému. "Vydali jsme 
brožuru, která slouží jako poutnický pas. Lidé si tam mohou nechat otisknout na památku 
razítko z různých kostelů," říká mluvčí litoměřického biskupství Jana Michálková. Pro děti je 
připraveno i speciální pexeso a výtvarná soutěž "Na křídlech andělů". Dospělí se pak mohou 
zúčastnit fotografické soutěže "Tvář kostela". 

 Tajemný Červený kostel na Perštýně 

 TIP DENÍKU 

 Poněkud stranou zájmu zůstává v Liberci Červený kostel na Perštýně. Svým nezvyklým 
vzhledem připomíná porýnské románské kostely. Postaven je z neomítnutých červených cihel 
a pískovce. Vznikl v letech 1884–1887. Byl součástí tzv. Špitálského okrsku zvaného 
Vincentinum, ke kterému později přibyl i sirotčinec, nyní Praktická škola Gollova. Vše 
vzniklo z popudu baronky Marie Pauliny Liebigové. Po válce z něj chtěl Krajský národní 
výbor udělat hvězdárnu a Restaurace a jídelny Liberec uvažovaly o přeměně na restauraci, 
padly i návrhy na pěstírnu žampionů. Nyní kostel spravují Adventisté sedmého dne. V rámci 
Noci kostelů zde od 18.30 vystoupí sbor církve československé husitské Levamentum. 

 Na Liberecku se v noci otevře celkem 26 kostelů 

 BíláLetařovice – kostel sv. Jakuba Většího Bílý Kostel nad Nisou – kostel sv. Mikuláše 
Český Dub – kostel Seslání Ducha svatého Dlouhý Most – kostel Sv. Vavřince Frýdlant v 
Čechách – kostel Krista Spasitele Hejnice – chrám Navštívení Panny Marie Horní Řasnice – 
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Hrádek nad Nisou – Chrám Pokoje, kostel sv. 
Bartoloměje Chrastava – kostel sv. Vavřince Jablonné v Podještědí – bazilika sv. Vavřince a 
sv. Zdislavy – Křížový kostel Křižany – kostel sv. Maxmiliána RynolticeJítrava – kostel sv. 
Pankráce ŠimonoviceRašovka – kostel sv. Antonína Paduánského Liberec – kostel Nalezení 
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svatého Kříže – kostel sv. Antonína Velikého – modlitebna Českobratrské církve evangelické 
– modlitebna sboru Církve bratrské Hanychov – kostel Sv. Bonifáce Horní Suchá – Ostašov – 
kostel sv. Vojtěcha Perštýn – Červený kostel Rochlice – kostel sv. Jana Křtitele Ruprechtice – 
kostel Sv. Antonína Paduánského Vratislavice nad Nisou – kaple Vzkříšení, kostel Nejsv. 
Trojice 

Kostely se promění v koncertní sály 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Rubrika: Střední Čechy 
Mutace: Mladá fronta DNES - střední Čechy 
Oblast: Celostátní deníky 

 Kostely se otevírají v celých středních Čechách. MF DNES přináší tipy na ty nejzajímavější z 
nich. 

Chrám nanebevzetí Panny Marie na kladenském náměstí Starosty Pavla bude od 21 do 21.30 
patřit hudbě. Chystá se sólový zpěv s varhanním doprovodem - duchovní skladby českých i 
zahraničních skladatelů - A. Dvořáka, L. Viadany a dalších. Na závěr zazní od 21.30 do 22 
hodin violový koncert. V rozdělovském kostele svatého Václava začne v 19.30 komentovaná 
prohlídka zvonice a zvonů, pak prohlídka kostela a od 20.30 hodin varhanní koncert. 

Noc kostelů v Kutné Hoře bude zahájena již v 17 hodin u nejstaršího zdejšího kostela svatého 
Jakuba na Havlíčkově náměstí. S jeho stavbou se začalo po roce 1330 a původně byl zasvěcen 
Panně Marii, do poloviny 17. století mu říkali Vysoký kostel. Od 17.55 do 18 hod. můžeme 
vyslechnout Hlas zvonů. 

Za vůbec nejoriginálnější pozdně gotický chrám Evropy považují odborníci zdejší chrám 
svaté Barbory. Od 19 do 20 hodin je v plánu prohlídka Symbolika chrámu. Varhany pak 
doprovodí výtvarný workshop Dvojí inspirace. 

Chrám nanebevzetí Panny Marie v ulici Kateřiny Militké v Mladé Boleslavi nabídne v 19 
hodin koncert Českého symfonického orchestru v komorním složení. Od 22 hodin vyrazí 
komentovaná prohlídka kostela, včetně popisu vybavení a interiéru. Koncertovat se bude i v 
kostele svatého Havla na mladoboleslavském náměstí Míru. Výběr klasické i současné 
moderní hudby tu představí Trio Coloré ve složení housle, pozoun a klavír. 

Komentované prohlídky zaměřené na svou mimořádně bohatou historii nabízí i zdejší kostel 
svatého Jana Nepomuckého v Železné ulici. Program tu poběží od 18 do 22 hodin. 

"Děti u nás dostanou papír se zastávkami, kam mají jít, a otázkami ke kostelům a synagoze. 
Čekají je i praktické úkoly," líčí farář Mikuláš Vymětal z Českobratrské církve evangelické v 
Berouně. Připravili tu také koncert nevánočních děl Jana Jakuba Ryby nebo film o českém 
humanistovi Přemyslu Pitterovi a besedu s režisérem Tomášem Škrdlantem. Na programu, 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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který potrvá téměř až do půlnoci, bude i čtení ze sborové kroniky u ohně. Divadlo Cirkus 
Žebřík rozehraje představení Marnotratný syn v kostele Narození Panny Marie ve Zdicích. "Je 
to klasický biblický příběh zpracovaný velkou loutkou a mnou. Bude se hrát od 19, 19.30 a 20 
hodin," upřesňuje Miloš Samek. 

Pak jsou lidé zváni k prohlídce kůru s varhanami a věže se zvony. Ty byly instalovány při 
generální opravě v roce 1993. 

V hořovické synagoze zazpívá duo Arioso, Karel Irmann předvede ve 21.15 historické ladění 
klávesových nástrojů a společný zpěv návštěvníků zazní od 22.30 hodin. 

Kostel svaté Anny v Benešově připravil od 18.30 do 19.30 komentovanou mši svatou, která 
by mohla přilákat i ateisty. Od 20 do 21 hodin je na pořadu přednáška Kateřiny Lachmanové 
na téma Karikatury Boha. Od 21 hodin je připraveno pásmo O Bohu a člověku, kde vystoupí 
Sukův komorní sbor a Ctirad Sedláček zahraje na varhany. Kostel svatého Havla v Poříčí nad 
Sázavou nabízí od 19 do 19.30 hodin komentovanou prohlídku následovanou hodinovým 
koncertem Emauzského sboru a orchestru. 

Sám liběchovský archivář bude v kostele svatého Havla odpovídat od 16 do 18 hodin na 
otázky všech návštěvníků. Od půl sedmé je přichystán hodinový koncert Miloslava Šimka se 
střípky historie liběchovského kostela. 

V Mělníku se otevře chrám svatého Petra a Pavla, kde v19.00 zahájí Noc kostelů zvoněním 
všechny tři chrámové zvony. Krátce nato v kostele vystoupí žáci místní ZUŠ a ve 20.15 hod. 
proběhne komentovaná prohlídka. V mělnickém evangelickém kostele od 18.05 hod. zazní 
koncert TenSing. Hodinu nato následuje program o kulturních památkách v Sýrii a Libanonu 
a s dalšími hodinovými rozestupy koncerty Intermezzo a Marek Šlechta s gospely. 

Ve příbramském sboru Církve československé husitské začne v 16 hodin program pro děti. 
"Připravili jsme 10 zastavení, na nichž budou děti střílet prakem, předvádět pantomimu nebo 
vyrábět z hlíny," řekla za organizátory Iva Jindrová. V 17 hodin se mohou těšit na divadélko. 

Druhou zastávkou může být kostel svatého Ignáce z Loyoly a svatého Františka Xaverského v 
Březnici. Čeká tu výstava Biblí a růženců, otevřená bude věž se zvony a v lodi kostela 
představí snímky interiéry kostela z 2. poloviny 20. století. Od 17.15 začnou v konventu 
dětské dílny a v18.20 půlhodinová přednáška Terezy Pruchové o historii a výrobě růženců. 

 Noc kostelů připomene i reformátora Husa 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 

Číslo: 123 
Strana: 2 
Autor: — Jaroslav Hubený 
Rubrika: Kraj Pardubický 
Mutace: Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
Oblast: Celostátní deníky 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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PARDUBICE Zítřejší Noc kostelů láká nejen na možnost pokochat se architekturou a 
výtvarnými díly chrámů, kaplí a dalších svatostánků, ale i na množství kulturních a dalších 
aktivit. Letos se řada z nich dotýká 600. výročí smrti významného církevního reformátora 
Jana Husa. 

V Litomyšli, Vysokém Mýtě a dalších městech pořádají katolíci i evangelíci ekumenickou hru 
pro děti, která jim přiblíží život a dílo neortodoxního a na svou dobu moderního katolického 
kněze. V chrudimském evangelickém kostele chystají výstavku publikací souvisejících s 
Husovým životem a dílem. 

V Brandýse nad Orlicí chystají večerní promítání prvního dílu nového českého filmu Jan Hus 
s Matějem Hádkem v titulní roli, vlastně paralelně s televizní premiérou. Ale v evangelickém 
kostele mu bude předcházet beseda s historikem a teologem Dušanem Coufalem. Diskutovat 
se bude o tom, v čem je Hus dodnes aktuální, mluvit se bude i o úrovni českých historických 
filmů. 

V Pardubickém kraji se oproti roku 2014 počet přihlášených kostelů mírně snížil, blíží se ke 
dvěma stovkám. "Stejně jako loni i letos je nejvíce přihlášených kostelů v okrese Ústí nad 
Orlicí," řekl mluvčí královéhradecké diecéze Lukáš Peška. Řada programů je zaměřena na 
děti. Pardubický kostel svatého Václava láká například na podvečerní streetball a kreslení 
křídou na chodník. Dětem je určeno i divadelní představení "Cestujeme světem" jako 
prezentace pardubické ZŠ a MŠ Noe v pardubickém kostele Panny Marie Bolestné. Hra s 
poustevníkem Františkem je připravena pro děti ve Vraclavi na Vysokomýtsku, stejně jako 
brandýské i choceňské autorské čtení nové knihy Kaštánkova dobrodružství. Pohádky z 
celého světa zazní v Husově sboru v Litomyšli v podání žáků dramatického oddělení tamní 
ZUŠ. Pro děti bude určeno i lanškrounské divadelní představení dětí a mládeže Otrokář, který 
našel milost, anebo výtvarná dílna, soutěže i zpívání v Bukovce na Přeloučsku. 

Divadelní lahůdkou by měly být Pohyblivé obrázky neboli noční divadlo Hany Voříškové s 
hudbou manželů Vedralových v Litomyšli, anebo taneční vystoupení Jdeme za světlem 
tamtéž. 

Štěpán Rak, Payne i náboženské anekdoty Hudba programům dominuje. Pardubice lákají do 
kostela svatého Bartoloměje na koncert duchovní hudby, Přelouč na koncert Scholy 
Cantoribus, Chrudim na pěvecké sbory ZUŠ, Vraclav zve během popíjení "zázračné 
vraclavské vody" a při tvořivé dílně Síla bylinek i na koncert pěveckého sboru Musica da 
Chiesa. 

Králíky a jejich kostel na Hoře Matky Boží se mohou těšit na kytarový koncert Štěpána Raka, 
Litomyšl na pěvce Vox humana, Brandýs na sopranistku Martu Filovou a varhaníka Josefa 
Coufala. 

Jedním z lákadel programu v Heřmanově Městci bude autorské čtení spisovatele Petra 
Pazdery Payna. Návštěvníky kostela Povýšení svatého Kříže v Litomyšli bude čekat výstava 
Církevní a náboženské vtipy a anekdoty. Do programu Noci kostelů stále více proniká 
filmový žánr. Například v pardubickém kostele svatého Bartoloměje bude možné zhlédnout 
dokument Odlívání zvonu Arnošt, v chrudimském kostele Českobratrské církve evangelické 
projekci autorského filmu režiséra Tomáše Pavlíčka s názvem Parádně pokecal. Ve 
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Dvakačovicích je na programu promítání filmu Free China a v husitském kostele v 
Heřmanově Městci projekce dokumentárního filmu Olgy Sommerové Sedm světel. 
Slavnostně pak pojmou Noc kostelů ve Velinách. V jediném celodřevěném kostele v 
Pardubickém kraji vystaví nový zvon, který ve Svatovítské katedrále na konci dubna 
slavnostně požehnal arcibiskup Dominik Duka při mši za všechny zvoníky. 

Zážitkem by měla být i prohlídka dřevěné osmiboké zvonice v Sezemicích, která je svým 
tvarem, zakončením cibulovou věžičkou a velikostí jedinou v Čechách. 

 Noc kostelů zítra otevře lidem v kraji 83 míst 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 

Číslo: 123 
Strana: 4 
Autor: vm 
Rubrika: Východní Morava 
Mutace: Mladá fronta DNES - Zlínský kraj 
Oblast: Celostátní deníky 

ZLÍNSKÝ KRAJ Přilákat lidi do kostelů, chrámů, kaplí či modliteben má za cíl zítřejší Noc 
kostelů. V kraji se do ní zapojí celkem 83 sakrálních staveb. Pro veřejnost mají nachystaný 
program od odpoledních hodin až do pozdní noci. A v mnohých z nich mohou lidé vidět to, co 
žádný jiný den v roce. "Cílem akce je otevřít kostel i těm, kteří by do něj jinak nepřišli," řekl 
mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka. 

I proto chystají správci farností mnoho koncertů, besed, mší i dalších akcí. Nejatraktivnější 
budou bezesporu prohlídky kostelů včetně míst, kam se člověk běžně nedostane. Procházku 
po strmých schodech, prachem a pavučinami slibují například v Bílavsku, kde se do Noci 
kostelů zapojí poprvé. "Umožníme lidem výstup do věže, bude to dobrodružná cesta," lákal 
farář kostela svatého Bartoloměje Marek Výleta. 

Jedinečný zážitek pro návštěvníky připravili i ve vzácném dřevěném tolerančním kostele ve 
Velké Lhotě. "Mimo prohlídku této památky si mohou vyslechnout bohoslužbu v duchu doby 
autora oblíbených Broučků Jana Karafiáta. Ten zde totiž na konci devatenáctého století 
působil jako kněz," zmínil farář Jan Krupa. 

I ve známějších kostelech ve větších městech se organizátoři snaží nabídnout něco navíc. "Ve 
vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie uspořádáme výstavu kněžských rouch a 
bohoslužebných předmětů. Návštěvníci si také mohou zblízka prohlédnout varhany," přiblížil 
za vsetínskou farnost Jaroslav Filo. 

Zajímavým tipem je také netradiční prohlídka krásné, loni zrekonstruované baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. "Návštěvníci při ní budou 
formou pomůcek vyhledávat různé barokní úpravy," prozradila Eva Valentová ze zdejší 
farnosti. 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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Ne každý však musí strávit Noc kostelů na prohlídkách či koncertech. "Jsou lidé, kteří jen rádi 
využijí možnost strávit tiché chvíle v kostelní lavici. Někteří si přijdou jen popovídat či pro 
požehnání od kněze," všiml si Ivan Fišar, farář zlínského kostela svatého Filipa a Jakuba. 

Noc kostelů se do Česka rozšířila z Rakouska, letos se tu koná už sedmý ročník. Loni 
organizátoři v tuzemsku napočítali 450 tisíc návštěvníků. Seznam všech zúčastněných kostelů 
včetně podrobného programu najdete na internetových stránkách www.nockostelu.cz. 

V kostelech zpřístupní zamčená místa 
Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Autor: mrk, fil 
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JIŽNÍ ČECHY Do tajuplných míst, kam se člověk běžně nepodívá, ale i za duchovnem a 
trochou rozjímání zve zítřejší Noc kostelů. 

Na Českobudějovicku si mohou zájemci vybrat z přibližně tří desítek modliteben, kostelů či 
katedrál, nejvíce v samotném krajském městě. Všude je připraven zajímavý a netradiční 
program. Za večer lze navíc stihnout navštívit více míst. Stačí si vybrat. 

Například Husův dům v budějovických Čtyřech Dvorech bude od půl jedenácté večer 
promítat film Jan Hus. Podle přání návštěvníků to bude buď ten nový s Matějem Hádkem v 
hlavní roli od režiséra Jiřího Svobody, nebo starý od Otakara Vávry. Samotný program v 
domě začíná už v 19 hodin vernisáží výtvarné výstavy Setkali se v Nazaretu a dále je 
připravena videoprojekce Statečných písní jako pocta mistru Janu od Boba Dylana, Bulata 
Okudžavy či Hany Hegerové. Otevřená všem bude i katedrála svatého Mikuláše pod Černou 
věží, kde je mše svatá od 17 hodin. Lidé budou mít ojedinělou možnost prohlédnut si kapli 
Teologické fakulty Jihočeské univerzity, která je Na Sadech. V Táboře mohou lidé navštívit 
klášterní kostel Narození P. Marie, kostel Proměnění Páně a kostel sv. Filipa a Jakuba. 

"Kostely se stávají křižovatkou setkání lidí s vyznáním i bez něj. Tato místa nás nějakým 
způsobem přesahují. Lidé, kteří do nich zavítají, si to uvědomují. Mohou se zastavit a 
přemýšlet o věcech, o kterých třeba běžně neuvažují," říká Liza Faktorová z občanského 
sdružení Přátelé podlipnických kostelů. 

Podobně mluví Jaroslav Karas z Římskokatolické farnosti Mladá Vožice, kde má Noc kostelů 
několikaletou tradici. "Letos budeme ve Smilových Horách, což je farnost, která patří pod 
Mladou Vožici. V programu je například hudební vystoupení Karla Vepřeka. V areálu školy 
si pak budou moci děti vypalovat keramické pamětní medaile na tuto noc a zajímavá bude i 
prohlídka varhan či sakristie," zve Karas. 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
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V Milevsku se při akci otevřou v 19.30 hodin veřejnosti brány kláštera. "Novinkou bude 
možnost poprvé si prohlédnout novou expozici o historii i současnosti kláštera," popisuje 
páter Miroslav Zdík Jordánek. Přesná místa a program najdete na www.nockostelu.cz. 

Noc kostelů 29. května 
Zdroj: Mostecký deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.mostecky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
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 MostZahražany, Modlitebna Církve československé husitské: Moje noc, od 17.00 do 

 19.00 hodin. 

Litvínov, kostel sv. Michaela archanděla: Moje noc, 20.00 – 20.30 varhanní koncert, 20.30 – 
23.00 Prohlídka kostela, prohlídka kaple bratrství a výstava liturgických nádob a rouch. 

LitvínovHorní Litvínov, modlitebna náboženské obce Církve československé husitské 
(CČSH) v Litvínově: od 19.30 do 21.15 hodin. 

Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie: od 19.00 hodin koncert pěveckého sboru 
Harmonie z Loun, následovat bude komentovanou prohlídka kostela. 

NOC KOSTELŮ 2015 
Zdroj: Náchodský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://nachodsky.denik.cz/ 
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 Pátek 29. května 2015 NÁCHOD Kostel sv. Vavřince: 17.50 – Vyzvánění zvonů 18.00 – 
Mše svatá 18.50 – Vystoupení smyčcového komorního uskupení žáků ZUŠ Náchod 19.10 – 
Informace o činnosti Charity Náchod 19.25 – Komentovaná prohlídka kostela 19.45 – 
Prohlídka varhan 20.35 – Sólový zpěv Jana Havla 20.45 – Závěrečná bohoslužba 18.45 – 
20.30 – Prohlídka zvonice a půdních prostor. 

Církev československá husitská 17.00 – 21.00 – Prohlídky kostela Českobratrská církev 
evangelická Sborový dům – Purkyňova 535: 19.00 – Bohoslužby ve stylu Taizé 19.45 – 
Občerstvení z fairtrade (po celou dobu akce) 20.00 – Informace a promítání o diakonickém 
středisku Betánie 20.15 – Informace a promítání o Střední škole sociální – Evangelická 

http://www.mostecky.denik.cz/
http://nachodsky.denik.cz/
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akademie 20.30 – Informace a promítání o práci o. s. Dobrá dědina v Šonově 20.45 – 
Informace a evangelících na Náchodsku Církev bratrská (Purkyňova 584) 18.00 – 19.00 – 
Volná prohlídka 19.00 – Večer písní 20.00 – 21.00 – Volná prohlídka NOVÉ MĚSTONAD 
METUJÍ Kostel Nejsvětější Trojice: 17.00 – Program pro děti 18.00 – Dětský pěvecký sbor 
ZUŠ Paleček 18.30 – Scénické čtení 19.00 – Přednáška s úvahou a zajímavými argumenty 
19.30 – Video medailonky – nahlédnutí do života lidí žijících v různých řádech 20.00 – 
Polyfonní sdružení – vystoupení 20.30 – Schola: ukázky gregoriánského chorálu a současná 
tvorba 21.00 – Vystoupení: Jiří Tymel – varhany Modlitebna sboru Církve bratrské: 15.30 – 
23.00 – Otevřený kostel 15.30 – Přivítání dětí – maňásek 15.40 – Zpívání dětí z MŠNa 
Františku 16.10 – Poděkování dětem – překvapení 17.00, 18.30 a 20.00 – Náš kostel 17.30, 
19.00 a 20.30 – Naši lidé NOVÝ HRÁDEK Kostel sv. Petra a Pavla: 18.00 – 22.00 – Zkouška 
rytmické skupiny – Scholy, fotografie ze života farnosti a mimořádně můžete nakouknout i do 
tajemství vzniku květinové výzdoby kostela. 

ČESKÁ SKALICE Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 17.20 – vyzvánění zvonů 17.30 – 
Modlitba sv. Růžence 18.00 – Májová pobožnost a mše sv. 

18.45 – Volná prohlídka kostela 19.15 – Jak rozeznít struny kytar – beseda s výrobcem kytar 
Janem Fišerem. 19.00 – 22.00 – Kulturně duchovní program ČERVENÝ KOSTELEC Kostel 
sv. Jakuba Staršího: 17.00 – Mše sv. 

18.00 – kostelecké zvony – Slavnostní zahájení a úvodní slovo P. Kubanta. 

18.15 – Maestroso Virtuoso hudba a zpěv kostelecké mládeže 19.00 – Putování po Peru – P. 
Jaroslav Jirásek – vyprávění z expedice po stopách českých jezuitských misionářů 20.15 – 
Štěpánovo kvarteto 20.45 – Církve v komunistickém režimu. Přednáší historik Jan Kafka. 

21.30 . Barvy v noci – duchovní hudba v podání sboru trutnovského gymnázia Colours of 
GTU 22.00 – Meditace s hudbou Ondřej Kunc, Michal Pokorák, Michal Krejčí, zakončené 
modlitbou za město 18.30 – 20.00 – výstup na věž po skupinkách, prohlídka zvonů Kostel 
Církve čs. husitské 16.30 – loutková pohádka Byla jednou jedna pohádka 18.05 – Společné 
zvonění aneb každý chvilku tahá … za zvon 18.30 – Varhanní koncert – L. Klugarová 20.00 – 
Stojí za to pobejt o chvíli dýl… aneb Oldřich Nermuť a Jana Kejzlarová promítají fotografie 
21.15 – Závěrečná modlitba se zpěvy z Taizé BOUŠÍN Kostel Navštívení Panny Marie: 17.55 
– Zahájení vyzváněním zvonu 18.00 – 18:10 Přivítání a a úvodní slovo P. Petra Kubanta 
18.15 – Čtení z farní kroniky 18.35 – Duchovní památky českopolského příhraničí – 
Promítání fotografií Jany Kejzlarové, Jana Kutílka, Lubomíra Vondráčka a Oldřicha Nermutě 
19.45 – Maestroso Virtuoso 20.30 – Prezentace fotografií z misijní cesty do Indie 2013 21.35 
– Přednáška – Hierarchie v církvi BROUMOV Opatský kostel sv. Vojtěcha: : 17.00 – 21.00 – 
Prohlídka broumovského kláštera. V tento den budou prohlídky začínat každou hodinu až do 
21.00. 

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla: 22.00 – 22.45 – Vokálněinstrumentální koncert souboru 
ReBelcanto Husův sbor a modlitebna CČSH: 16.00 – koncert ZUŠ Broumov 18.00 – májová 
pobožnost 22.00 – meditace POLICENAD METUJÍ Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 17.00 
– Mše svatá 18.00 – Koncert – Jakub Kolář perkuse, Oldřich Bohadlo kytara (nádvoří 
kláštera, při nepřízni počasí v kostele N. P. M.) 18.30 Přednáška – Kostel jako místo 
setkávání a slavení 19.15 – Prohlídka hřbitovní kaple se zvonicí (hřbitovní kaple N. P. M.) 
20.00 – Prohlídka muzeí (klášter, stará škola Dřevěnka) 21.00 – Komentovaná prohlídka 
kostela 22.00 – Noční koncert – Štěpán Přibyl trubka, Lidmila Hanušová varhany 22.45– 
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PoselstvíŽalmu139, modlitba za město, Svatováclavský chorál JAROMĚŘ Kostel sv. 
Mikuláše: 18.00 – Mše svatá s májovou pobožností 19.15 – Komentované prohlídky kostela, 
krypty s mumiemi, kůru a varhan 19.15 – Zachránit před zapomenutím aneb historie a 
osobnosti jaroměřské farnosti – výstava JOSEFOV Kostel Nanebevstoupení Páně: 18.00 – 
mše svatá s májovou pobožností 18.45 Vystoupení ZUŠ F. A.Šporka Jaroměř, 19.30 – 
Komentovaná prohlídka kostela 20.00 – Závěrečná modlitba s požehnáním městu a všem, 
kteří v něm přebývají 23.00 – Společné zakončení všech církví s modlitbou a zpěvy z Taizé 
SEMONICE – Kostel Českobratrské církve evangelické: 17.00 – Komentované prohlídky 
kostela, varhan a věže 19.30 – Rameh Al Ibrahim zazpívá syrské národní písně v doprovodu 
arabské loutny 20.30 – Uvedení výstavy obrázků Jarmily Vikové a koncert skupiny Cedr ze 
Dvora Králové JASENNÁ Kostel sv. Jiří: 17.00 – mše svatá s májovou pobožností 17.45 – 
Modlitba za obec 

Při Noci kostelů nahlédnete do jindy nepřístupných prostor 
Zdroj: Náchodský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://nachodsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 1 
Autor: JIŘÍ MACH 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

 Náchodsko – Zítra se už pošesté otevřou veřejnosti v celé České republice v rámci Noci 
kostelů mnohé kostely a modlitebny. Jednotlivé farnosti, sbory či řády přivítají večer v 
otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem a nechají je nahlédnout do prostor, 
které jsou jinak nepřístupné. V náchodském regionu se do akce zapojí dvacet objektů. 

V Náchodě v kostele sv. Vavřince na Masarykově náměstí zahájí Noc kostelů v 17.50 hodin 
vyzvánění zvonů. Po jejich utichnutí bude následovat mše svatá. V kulturním programu se 
představí smyčcové komorní uskupení žáků ZUŠ Náchod a zpěvem Jan Havel za doprovodu 
varhan. Návštěvníci se rovněž dozví vše o činnosti Charity Náchod. 

"Pro veřejnost bude určitě zajímavá komentovaná prohlídka kostela. Nahlédnout bude možné 
rovněž do útrob varhan. Návštěvníkům budou zpřístupněny také půdní prostory a nahlédnout 
bude možné rovněž do opravených zvonic, kde je vše nově nasvíceno," informoval o akci 
děkan římskokatolické církve Boguslaw Partyka. 

V Náchodě bude v tento den možné navštívit i modlitebnu Církve bratrské, kostel Církve 
československé husitské a sborový dům Českobratrské církve evangelické. Na všech místech 
bude připravený program a možnost prohlídek. 

Zajímavý program mají pro návštěvníky připravený také v jaroměřské farnosti. 

V chrámu sv. Mikuláše bude možné navštívit od 19.00 do 22.30 hodin běžně nepřístupná 
místa. pokračování na str. 2 Při Noci kostelů nahlédnete do jindy nepřístupných prostor 

http://nachodsky.denik.cz/
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dokončení ze str. 1 "Mezi nejzajímavější bude patřit hudební literátský kůr nebo krypta s 
mumiemi. Krypta sloužila k pohřbívání významných jaroměřských měšťanů v průběhu 18. 
století. Na kůru je zase možné zhlédnout unikátní výstavu s názvem "Zachránit před 
zapomenutím aneb Historie a osobnosti jaroměřské farnosti", která zachycuje prostřednictvím 
archivních dokumentů a fotografií historické události od založení Jaroměře do současnosti," 
informovala Pavla Karásková z jaroměřského informačního centra. 

 Při modlitbě požehnají městu 

 Slavnostní večer zahájí v 18.00 hodin mše svatá v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově. 
Po ni bude následovat hudební vystoupení Souboru S:P:O:R:K pod vedením Vlastimila 
Kováře a Kytarový betlémek pod vedením Miloše Dvořáčka. Návštěvníci se rovněž dozví 
mnoho zajímavého při komentované prohlídce kostela. Závěr slavnosti bude patřit modlitbě s 
požehnáním městu a všem, kteří vněmpřebývají. 

Také v Semonicích nachystala Českobratrská církev evangelická bohatý program. Zájemci si 
zde vyslechnou poutavý výklad o semonickém svatostánku. Dalším bodem programu bude 
vystoupení hudebníka Rameh Al Ibrahima, v jehož podání zazní syrské národní písně v 
doprovodu arabské loutny. Slavnostně bude rovněž zahájena výstava obrázků Jarmily Vikové 
a současně zazní písničky bratří Ebenů v podání skupiny Cedr ze Dvora Králové, která 
vystoupí s programem Prozvánění. V hudebním duchu se ponese Noc kostelů také v Husově 
sboru v Jaroměři. Tam vystoupí sboreček Sluníčko při MŠ Lužická a také zazpívá za 
varhanního doprovodu Hana Juričková. Slavnost bude ukončena ve 23.00 hodin společnou 
Modlitbou všech zúčastněných církví v duchu kumunity v Taizé ve Francii. 

Bohatý kulturní program a možnost nahlédnutí do skrytých útrob kostelů bude možné také v 
Broumově. 

Tam se do Noci kostelů zapojil děkanský kostel sv. Petra a Pavla, filiální kostel sv. Václava, 
opatský kostel sv. Vojtěcha v klášteře a špitální kostel Svatého Ducha. 

V rámci Noci kostelů nabídne benediktinský klášter v Broumově prodlouženou otevírací 
dobu. Prohlídky budou začínat od 17.00 hodin každou hodinu až do 21.00 hodin. Ve 
večerních hodinách vystřídají sluneční světlo svíčky a jejich plaménky navodí jedinečnou 
atmosféru. 

"Návštěvníkům budou zpřístupněny půdní prostory a nahlédnout bude možné do nově 
opravených zvonic." 

Kostely se otevřou v noci. S programy 
Zdroj: Nový život 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/ 

Číslo: 21 
Strana: 6 
Autor: ANETA BERÁNKOVÁ 

http://www.vlp.cz/nase_deniky/jizni_morava/rovnost-breclav/
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Rubrika: Kultura 
Oblast: Regionální časopisy - Jihomoravský kraj 

 Břeclavsko – Přilákat do kostelů také ty, kteří je po většinu roku jen míjejí. I to je jedním z 
cílů páteční akce nazvané Noc kostelů. Do jejího dalšího ročníku se zapojilo sedmnáct 
svatostánků na Břeclavsku. Nabízí bohatý program. 

Kostel svatého Václava a svaté Anežky České v Hustopečích zahájí páteční večer mší svatou 
doprovázenou Kunštátskou dechovou hudbou a Svatojánským sborem od osmnácti hodin. 
"Od devatenácti hodin budeme mít každých dvacet minut komentované prohlídky. 
Návštěvníci si prohlédnou opravené sochy, mohou se podívat na videoprojekci ze života 
farnosti, navštívit naši knihovnu nebo ochutnat koláčky z farní kuchyně," pozval hustopečský 
kněz Pavel Kafka. 

Od osmi hodin večer budou mít zájemci také příležitost prohlédnout si kapli svatého Rocha. 
"Každých třicet minut je možné využít farní taxi od kostela ke kapli," uvedl muž. 

Do Hustopečí zavítá i divadelní soubor Spojené farnosti Zbraslav s muzikálem Jesus Christ 
Super mlád. 

V kostele svatého Jana Křtitele v Březí si připravili program pro děti. Chybět nebude ani 
pásmomoderní a klasické hudby a degustace mešního vína. 

Koncertem Břeclavského komorního orchestru ozvláštní večerní atmosféru kostela 
Českobratrské církve evangelické v Břeclavi. 

Evangelická církev metodistická v Mikulově zve pro změnu na boršč. "Můžete posedět u 
kávy, čaje, sušenek v improvizované kavárně," zmínil kazatel Ctirad Hrubý. 

Na výstavu fotografií, koncert, prohlídku věže i táborák zvou Kloubouky u Brna. Program v 
kostele svatého Vavřince začne krátce po osmnácté hodině. 

Kouzlo tajemných nočních prohlídek poznají i v Zaječí, kde v kostele svatého Jana Křtitele 
zazní balkánské melodie v podání skupiny Avlija. "Představí se i literárně dramatický obor z 
umělecké školy v Podivíně a country kapela Popojedem," informovala pořadatelka Kristýna 
Dobešová Zimmermanová. 

 kam se podívat Hustopeče, kostel svatého Václava a svaté Anežky České: komentované 
prohlídky (19), muzikál Jesus Christ Super mlád (20), Břeclav, kostel Českobratrské církve 
evangelické: koncert Břeclavského komorního orchestru (19), Březí, kostel svatého Jana 
Křtitele: degustace mešního vína (22), Klobouky u Brna, kostel svatého Vavřince: koncert 
skupiny Večerní hvězdy (21), Velké Pavlovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie: koncert (19-
21.30), Zaječí, kostel svatého Jana Křtitele, koncert Avlija, Popojedem 

 Noc kostelů poprvé ve Vítkově 
Zdroj: Opavský a Hlučínský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.opavsky.denik.cz/ 

http://www.opavsky.denik.cz/
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Číslo: 123 
Strana: 1 
Autor: kup 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj 

 Vítkov – Noc kostelů se ve Vítkově uskuteční vůbec poprvé, a to na dvou místech – v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a modlitebně Českobratrské církve evangelické. Program je 
připraven na zítřejší podvečer. 

 ROGRAM NOCI KOSTELŮ NA ORLICKOÚSTECKU 
Zdroj: Orlický deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://orlicky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 6 
Rubrika: Orlicko/servis 
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj 

Noc kostelů 

29. 5. 

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Orlicí 18.30 Mše svatá s májovou pobožností 19.30 
Noční cukrárna na děkanství 19.30 Program v kaplích na starém hřbitově u kostela – 
Hřbitovní kaple 19.30 Program v kaplích na starém hřbitově u kostela – Útěchová kaple 19.30 
Svatý Gaudentius aneb Kdo to tam leží v té skleněné rakvi? přednáška o ostatcích svatých 
19.30 Zpřístupněná věž se zvony a kůr – možnost výstupu na věž ke zvonům, vyhlídka na 
město, ukázka techniky ručního zvonění – prohlídka kůru 20.00 Květinová výzdoba – ukázka 
20.30 Kostel zblízka, program pro děti 21.30 Malá noční vážná hudba, účinkuje: Ústecké trio 
(Petra Kleislová – housle, Jan Lána – violoncello, Vít Žižka – klavír) 22.00 Adorace a 
modlitby kostel sv. Jakuba, Česká Třebová 17.00 Zahájení Noci kostelů 17.00 Výstava 
souboru liturgických textilií z depozitářů Biskupství královéhradeckého (z regionálního 
hlediska ojediněle zachovaná kolekce parament, na jejímž vytváření se podíleli také majitelé 
panství Zámrsk, a to i dary svých oděvů) 22.00 Zakončení Noci kostelů Průběžný program: 
Prohlídka výstavy parament s průvodcem (17.00, 18.00, 19.00, 20.00) Prohlídka varhan, 
varhanní preludium (18.30, 19.30, 20.30, 21.30) Prohlídka věže a zvonice rotunda sv. 
Kateřiny, Česká Třebová 17.00– 17.30 Vystoupení scholičkyodsv. Jakuba 17.30 – 20.15 
Prohlídka rotundy s průvodcem (17.30, 18.30, 19.30) 20.30–21.30 Koncert učitelůažákůZUŠ 
Průběžný program (17.30 – 20.30): Program pro děti v areálu rotundy sv. Kateřiny (pouze za 
příznivého počasí) Stezka "Od Jakuba ke Kateřině" pro děti i dospělé (obousměrně vyznačená 
trasa mezi kostelem sv. Jakuba a rotundou sv. Kateřiny) "Napište vzkaz Bohu" Možnost 
zdobení svíce – rukodělná činnost pro všechny zájemce kaple sv. Jana Nepomuckého, 
Letohrad 22.00 – 23.00 Program pro mládež reprodukce současné křesťanské hudby, 
prohlídka kaple, odkaz sv. Jana Nepomuckého, prostor pro ztišení kostel Českobratrské církve 
evangelické, Choceň 17.00 Kaštánkova dobrodružství Autorské čtení knihy pohádek: Hynek 

http://orlicky.denik.cz/
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Schuster – Kaštánkova dobrodružství 17.00 otevření kostela 18.00 Čtení z Bible 18.00 
otevření Blahoslavova sálu (za kostelem) volný program: možnost seznámení s historií a 
současností sboru, prostor pro rozhovory, malé občerstvení, pro děti malování, čtení, hry 
kostel Nejsvětější Trojice,V. Mýto 19.15 Zpěvy Taizé se Sborečkem 21.30 Zpěvy Taizé s 
Anežkou a Ondrou Jiskrovými kostel sv. Vavřince, Vysoké Mýto 17.00 Společné zahájení 
Noci kostelů, představení hry "Po stopách Mistra Jana Husa" 17.20 Taneční vystoupení 
"Jdeme za světlem" pod vedením Jany Scheibové 17.30 Zpřístupnění obou věží s novým i 
historickým zvonem, návštěva kůru 17.50 Praktická ukázka práce na restaurování vitráží – 
dílna pro děti 18.30 Mše sv. s moderními prvky (uzavření kůru a zákristie pro veřejnost) 
19.30 Praktická ukázka práce na restaurování vitráží 20.00 Farní knihovna "U Zachea" 
(Försterova 161) Nabídka knih farní knihovny (nejen náboženské literatury). Možnost 
vypůjčení knih. Posezení v knižní kavárně a vydávání cen za hru "Po stopách Mistra Jana 
Husa". 

20.30 Komentovaná prohlídka kostela 21.00 Praktická ukázka práce na restaurování vitráží 
22.00 Vinárna "U Zachea" Povídání při sklence vína ve farním sklípku, zpěv při kytaře, 
společné ukončení Noci kostelů. Sklípek se nachází v budově fary (Försterova 161). 

sborový dům Církve bratrské, Vysoké Mýto 18.10 Izraelské a jiné tance Rock Solid Band 
18.45 Písně a Bible v podání mladší generace Jesus Children 19.15 Chvály pod křížem hraje 
Agamai 20.00 koncert chval hrajeNAAM 20.50 Písně a Bible v podání mladší generace Jesus 
Children barokní areál, Vraclav 14.00 – 22.00 Tématem pro letošní rok se stane slavná 
lázeňská minulost místa. 

 zábava pro rodiny s dětmi, hra s poustevníkem Františkem  tvořivá dílna Síla bylinek – 
popíjení "zázračné vraclavské vody"  v 18.00 hodin přednáška Kateřiny Křížkovské s názvem 
Lázeňství jako kulturní fenomén českého baroka  koncerty smíšeného pěveckého sboru 
Musica da Chiesa (19.30 a 20.30 hodin) evangelický kostel – Husův dům, Lanškroun 18.00 
zahájení – slovo a písně; 18.15 Nevidím, a přece vidím (slovo a hudba – manželé Budzákovi); 
19.00 divadelní představení dětí Otrokář, který našel milost; 20.00 Biblické paradoxy vážně i 
nevážně– zábavná hra; 21.00 živá hudba k poslechu i zpěvu (Jordan Tomeš); Průběžně: 
občerstvení, dětský koutek, hra pro děti "Vidímnevidím". 

pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Lanškroun 18.00 – 19.00 – Večerní bohoslužba – 
Trojiční zádušní sobota (Večerní neeucharistická bohoslužba s liturgickými zpěvy české a 
ruské tradice); 19.00 – 19.30 – Prohlídka chrámu (Seznámení s duchovním významem 
uspořádání pravoslavného chrámu, prohlídka liturgických předmětů, rouch, ikon,...); 19.30 – 
20.00 – Pravoslavné církevní zpěvy (Duchovní písně české, byzantské a ruské tradice); 20.00 
– 21.45 – Prohlídka chrámu; 21.45 – 22.00 – Malé povečeří (Na závěr bohoslužba se čtením 
žalmů a modliteb v chrámu osvíceném pouze světlem lampád a svící) kostel sv. Anny, 
Lanškroun 18.00 – 18.30 vystoupí hudební skupina Pištci a jejich hosté; 18.30–19.00zazpívají 
dětiz farnostipod vedením pana Pavla Baroše; 19.15 – 19.45 druhý vstup Pištci a jejich hosté; 
20.00 – 21.00 promítání obrázků z Izraele provázené slovem – Jan Šebrle; 21.15 – 22.00 
meditace a hudba Hora Matky Boží, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Králíky 17.00 Mše 
svatá 18.30 Kytarový koncert prof. Štěpána Raka. Zahraje část z nové suity Cesta do 
pohádky, Suitu královskou (věnováno Karlu IV. k příštímu výročí 700 let), výběr z hudby 
dávných mistrů,... 

20.00 Prohlídka kostela, slovo k historii i současnosti kostel sv. Václava, Žamberk 18.00 
mšesvatávarhanyJanHajič,zpěv Adéla Venclová 18.45 výstup ke zvonům a nad klenbu 
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kostela, předvedení varhan: Jan Hajič, Adéla Venclová, nahlédnutí do farní kroniky: Marta 
Motlová, volná prohlídka kostela a kaple P. M. Bolestné za kostelem. Zámecká kaple 
Nanebevzetí Panny Marie, Žamberk 19.45 čtení z knihy apokryfů Karla Čapka – účinkují žáci 
literárně dramatického a hudebního oboru ZUŠ Petra Ebena: M. Fulierová, N. Dunglová, T. 
Junková, klavírní doprovod Adéla Venclová a Jan Hajič, klarinet J. Hauf. 

20.30 prohlídka kaple, seznámení s její historií bývalé židovské ghetto a synagoga, Žamberk 
18.00 zahájení krátkou pobožností 18.30 seznámení s historií původní synagogy (Husova 
sboru) 19.00 koncert dětského smíšeného sboru Orličky a Vlaštovičky pod vedením paní 
Kaláškové 20.00 čtení Dopisů z Kostnice k 600. výročí upálení M. J. Husa 21.00 varhanní 
koncert – hrají: M. Malá (Letohrad), D. Dvořáčková (Žamberk) a hosté, zpívá ženský pěvecký 
sbor evangelický kostel, Brandýs n. O. 

18.00 Autorské čtení / pro děti i dospělé s Hynkem Schusterem, autorem knihy Kaštánkova 
dobrodružství 19.00 Koncert I / první koncert na zrekonstruovaných varhanách – 1. část 
soprán – Marta Filová, varhany – Josef Coufal 19.30 Beseda I / V čem je někdejší kacíř Jan 
Hus dodnes aktuální? 

beseda s historikem a teologem Dušanem Coufalem – 1. část (o Janu Husovi) 20.05 Promítání 
filmu / Jan Hus – 1. díl nového českého filmu (scénář E. Kantůrková, režie J. Svoboda, tit. 
role M. Hádek, hudba M. Kocáb) 21.30 Beseda II / s historikem a teologem Dušanem 
Coufalem – 2. část (o zhlédnutém filmu a filmování historie) 22.00 Koncert II / první koncert 
na zrekonstruovaných varhanách – 2. část varhany – Josef Coufal kostel sv. Zikmunda, 
Sopotnice 18.00 – 18.15 Program dětí zMŠ 18.15 – 19.00 Komentovaná prohlídka kostela v 
podání dětí a pedagogů ZŠ 19.00 – 19.30 Májová pobožnost 19.30 – 20.00 Prohlídka kostela 
a zvonice Tematický kvíz o sopotnickém kostele Výstava: Drobné sakrální památky v 
Sopotnici Zdroj: www.nockostelu.cz 

Noc kostelů otevře na 200 objektů 
Zdroj: Právo 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://pravo.novinky.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 13 
Autor: Miloslav Hradil, Vlasta Hradilová 
Rubrika: Střední a Východní Morava 
Mutace: Právo - střední a východní Morava 
Oblast: Celostátní deníky 

 Bezmála 200 kostelů, kaplí a modliteben budou moci navštívit zájemci v Olomouckém a 
Zlínském kraji při páteční Noci kostelů. 

V Olomouckém kraji budou otevřeny celkem 103 objekty, nejvíce na Olomoucku. 
"Návštěvníci tu najdou otevřené dveře u 44 kostelů ve 13 městech a obcích," řekl Právu 
mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. 

http://pravo.novinky.cz/
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Jen v Olomouci bude možné zavítat na 26 míst. Přístupná bude mj. i katedrála sv. Václava, 
kde program začne již v 16 hodin a nabídne akce pro menší děti. Večer se pak v chrámu 
uskuteční i několik koncertů. V Olomouci se chystá také komentovaná prohlídka kostela 
svatého Michala, uskuteční se tu i varhanní koncert. Otevře se i kaple Božího těla v budově 
Konviktu nebo kaple Panny Marie v Arcibiskupském paláci. 

"Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i 
do dalších městských částí – do Hejčína, na Novou Ulici nebo Svatý Kopeček. K dispozici 
jim bude rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben," uvedl Gračka. Na Prostějovsku se 
do akce zapojí na dvě desítky kostelů, kaplí či modliteben v osmi městech a obcích. Na 
Přerovsku to bude 18 objektů a na Šumpersku 23. Ani tam nebude chybět celá řada akcí. 
Například v šumperském kostele sv. Jana Křtitele budou moci příchozí vystoupit na věž nebo 
zhlédnout výstavu ornátů a bohoslužebných předmětů. 

Ve Zlínském kraji budou moci zájemci zavítat do 83 kostelů, kaplí a modliteben. Nejvíce, a to 
28, jich bude otevřeno na Zlínsku, v samotném Zlíně pak jedenáct. "Ve zdejším kostele sv. 
Filipa a Jakuba bude v nabídce i několik koncertů či prohlídka půdy a věže včetně zvonů," 
poznamenal mluvčí. 

Na Kroměřížsku otevře své brány 25 objektů, téměř polovina z nich je přitom v samotném 
okresním městě. "Vedle hlavních katolických chrámů jde například o kostely českobratrské 
církve evangelické a církve pravoslavné, ale také o řadu kaplí, z nichž stojí za zmínku 
například dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia či kaple v klášteře Milosrdných sester 
sv. Kříže na Koperníkově ulici," uvedl Gračka. Na dalších místech Zlínského kraje se zájemci 
dostanou do poutní baziliky na Velehradě, modlitebny v Uherském Hradišti, tří kostelů v 
Uherském Brodě nebo do církevních objektů mj. v Březolupech, Jalubí, Kunovicích, 
Ostrožské Lhotě, Karolince, Kelči, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí, Brankách, 
Dolní Bečvě, Huslenkách nebo v Zašové. 

"Program ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje začne 
společnou dětskou mší. Následovat bude prohlídka kostela, hudební vystoupení místních dětí 
a mládeže či krátký varhanní koncert. Návštěvníci si rovněž budou moci prohlédnout zázemí 
sakristie," konstatoval mluvčí. 

Podrobný program lze najít na www.nockostelu.cz. 

Program ve velehradské bazilice začne společnou dětskou mší. Následovat bude prohlídka 
kostela 

Noc kostelů se týká i Rokycan 
Zdroj: Rokycanský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://rokycansky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Autor: vh 
Rubrika: Rokycansko 

http://rokycansky.denik.cz/
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Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj 

Rokycany – Přilákat co nejvíce lidí do chrámů a v podvečerní i noční atmosféře jim nabídnout 
setkání s vírou prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Takový je cíl zítřejší Noci kostelů! 

V Rokycanech se otevřou dveře kostela Panny Marie Sněžné úderem devatenácté hodiny. 
Nebude chybět povídání Jany Bělové, prohlídka a ni vystoupení sborů ze školy v ulici Míru 
(19.40 až 20.10) nebo z Klatov (od 21 hodin se spirituály a folkem). 

Evangelíci začínají v Jiráskově ulici už od 18 hodin. V pětihodinovém scénáři nechybí 
produkce hudebních těles (ZUŠ Rokycany, Tymákov, místní sbor), divadelní aktovka o králi 
Šalamounovi nebo taneční vystoupení. 

Přitažlivý program chystají také ve Stupně, Zbiroze a dalších místech okresu! 

Noc kostelů ukáže nepřístupná místa velehradské baziliky 
Zdroj: Slovácký deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.slovacky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 1 
Autor: zs 
Rubrika: Titulní strana 
Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

 Velehrad – Na noční prohlídku, varhanní koncert a mnoho dalších lákadel se mohou těšit ti, 
kteří zítra zavítají do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Velehradský 
svatostánek se totiž připojí k celostátní akci Noc kostelů. 

Zahájení obstará v 18 hodin dětská mše svatá, o hodinu později předvede společenství dětí s 
názvem Cvrčci dvacetiminutový program písní s doprovodem pojmenovaný Když Cvrčci 
cvrkají. Pak se návštěvníci chrámu vydají na jeho prohlídku. Ta ponese název Bazilika pod 
lupou. Děti i dospělí se při prohlídce svatostánku dozvědí mnoho zajímavého o tom, co o 
chrámu dosud vůbec netušili. 

Od 20.30 hodin bude v bazilice hodinu koncertovat cimbálová muzika Džbánek z Tupes a 
schola z Prakšic. 

Zajímavá bude noční prohlídka baziliky, jejíž postranní kaple začnou brzy procházet 
rozsáhlou omlazovací kúrou. Posvátnou atmosféru pak navodí varhanní koncert varhaníka 
Jakuba Macka. Vprůběhu noční akce mohou lidé nahlédnout tam, kam se běžně nedostanou. 
V sakristii chrámu budou k vidění liturgické předměty, knihy, kněžská roucha a podobně. V 
prostorech křížové chodby budou vystaveny snímky z pouti v roce 1985. Děti si zde budou 
moct vyrobit zlatou růži. 

 

http://www.slovacky.denik.cz/
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Noc kostelů – tady máte tipy za Teplicko 
Zdroj: Teplický deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.teplicky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 2 
Rubrika: Teplicko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

 V severních Čechách se zítra večer veřejnosti otevře 200 kaplí, kostelů a modliteben 

 Teplicko – Několik desítek kostelů, kaplí a modliteben několika církví opět otevře své dveře 
v netradičním čase – večer a v noci. Vpátek se totiž koná další ročník tradiční akce Noc 
kostelů, do které se zapojují sakrální objekty nejen v České republice, ale i v řadě jiných zemí. 

Noc kostelů nabídne rozmanitou nabídku možností – komentované prohlídky, přednášky, 
rozhovory, hudební vystoupení, programy pro děti apod., na některých místech i návštěvu 
prostor, které nejsou pro veřejnost běžně přístupné – ať už jsou to varhanní kůry, krypty nebo 
kostelní věže. Noc kostelů ale také nabídne prostor pro ztišení a modlitbu, čtení z Bible, 
duchovní slovo, besedy o víře apod. Zájemci se mohou pořadatelů i kněží zeptat na vše, co je 
v souvislosti s křesťanstvím zajímá. 

"Velmi bychom byli rádi, kdyby si návštěvníci posvátných prostor všimli, že křesťanské 
sakrální stavby nejsou jen vzácnými památkami po našich předcích, ale že stále slouží jako 
místa poučení, povzbuzení, zklidnění a společně modlit za farnost a bude i bohoslužba slova s 
naším jáhnem Františkem. Od 20:15 do 21:00 modlitby i dnes," láká na akci litoměřický 
biskup Jan Baxant. 

 Krupka 

Po roce se bude konat v Krupce Noc kostelů, 29. května od 18 hodin v bazilice Panny Marie 
Bolestné v Bohosudově. Na programu je vystoupení pěveckého sboru, prohlídka kostela s 
výkladem, hra na varhany a další akce. Vzít s sebou můžete i děti, protože i pro ně je 
připraven zajímavý program. 

Každý návštěvník Noci kostelů má možnost získat poutnické razítko. 

 Bílina 

 Akce s názvem Noc kostelů se v letošním roce účastní na 1100 kostelů a modliteben po celé 
ČR. Proběhne v pátek 29. května a program letos poprvé připravila i římskokatolická farnost 
v kostele svatého Petra a Pavla v Bílině ve spolupráci s občanským sdružením Bílina 2006. 
Návštěvníci bílinského kostela mohou přijít mezi 21:00 a 23:00. Na úvod se zájemci dozví 
něco o Noci kostelů a od 21:00 do 22:00 budou mít možnost podívat se na věž ke zvonu a 
vyzkoušet si varhany – tedy nejen se na ně podívat, ale zkusit si na ně i zahrát. Chybět nebude 
ani přednáška Jiřího Wolfa z duchcovského muzea. 

Jako doprovodný program farnost připravila výstavu liturgických oděvů. 

http://www.teplicky.denik.cz/
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Zabrušany 

 Při páteční akci "Noc kostelů" otevře i unikátní kostel ve farnosti Zabrušany. 

Program začne už od 16:30 hod, kdy mohou přijít děti a bude pro ně připraveno "hravé 
odpoledne". Od 18:00 do 18:30 hod. je potom možné přijít do kostela zapálit svíčku 

– je to také příležitost svěřit své těžkosti, ale i radosti Hospodinu, nebo je možné svíčku 
zapálit i za někoho blízkého zemřelého. Od 18.30 do 19:15 hod. bude komentovaní prohlídka 
kostela sv. Šimona a Judy. Od 19:20 do 20:15 hod. se budeme hod. pak bude čtení z Bible a 
možnost ztišení, meditace a zamyšlení. Záštitu nad noci kostelů v Zabrušanech převzal i 
místní starosta, pan Ing. Jaroslav Černý," řekla Dana Tichá . 

 Osek 

 Do akce s názvem Noc kostelů se v pátek 29. května zapojí i kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v cisterciáckém klášteře v Oseku. V 18 hodin zahájí Noc kostelů vyzvánění zvonů a po 
přivítání návštěvníků a úvodním slově začne v 19 hodin koncert sólového pěveckého sboru 
ZUŠ Teplice pod vedením Xenie Podolkhové. Netradiční prohlídka nočního kláštera se 
uskuteční od 19.45 do 21.45 hodin. Návštěvníci budou mít možnost objevovat krásy 
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů v oseckém klášteře za svitu svíček a v 
doprovodu fundovaného průvodce. V tento mimořádný den bude svícemi podtržená výzdoba 
doplněna výstavou liturgických předmětů, ornátů a dalších zajímavých exponátů. Čas do 22. 
hodiny je vyhrazen rozjímání a osobní modlitbě, na závěr zazní píseň Salve Regina. 

 Teplice 

 Beuronská kaple 

24. května 2015 uplynulo přesně 150 let od položení základního kamene kláštera kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, který je součástí areálu Gymnázia Teplice 
(dnešní budova B). Během roku se k tomuto výročí uskuteční mnoho akcí. První z nich je Noc 
kostelů, která proběhne v pátek 29. května od 18 do 23 hodin. Těšit se můžete na vernisáž 
výtvarných prací žáků Gymnázia Teplice (od 18:30), vystoupení Duchcovského pěveckého 
sboru (od 19:30), hru na harmonium nebo speciální komentované prohlídky. Poprvé si také 
budete moci prohlédnout návrhy výmalby klášterní kaple, jejichž originály jsou uloženy v 
benediktinském klášteru v Beuronu. 

Seumehokaple Regionální knihovna se i letos připojuje k akci Noc kostelů a pro zájemce 
zpřístupní Seumeho kapli v Lípové ulici. Akce se koná dne 29. května 2015 od 18.00 do 
23.00 hod. Na programu je od 18.00 Duchcovský pěvecký sbor (žáci pěveckých tříd pod 
vedením slečny učitelky Jany Boháčkové). Od 19.30 hraje Teplické jazzové trio Světové 
evergreeny ve složení Pavla Vasserbauer – klávesy, JanKoliha – flétna, saxofon a Martin 
Říhovský – kontrabas. 

 Dubí 

 Noc kostelů proběhne i v Dubí. Konkrétně v kostele Panny Marie v Dubí. Lidé se můžou těšit 
na vzácného hosta – jeho eminenci kardinála Miloslava Vlka. Téma jeho přednášky, která 
začíná v 18:00 je: Hledáme smysl života. Po přednášce proběhne koncert Severočeské 
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filharmonie Teplice (19:30), od 21:00 je v plánu prohlídka kostela včetně krypty. Následovat 
bude meditace s požehnáním a ukončení akce. 

 TEPLICKO – 20 kostelů 

 Dubí – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 
Jeníkov – kostel sv. Petra a Pavla 
Kostomlaty pod Milešovkou – kostel sv. Vavřince 
Krupka – Bohosudov, Bazilika minor Bolestné Matky Boží 
OhníčKřemýž – kostel sv. Petra a Pavla 
Osek – kostel Nanebevzetí Panny Marie – cisterciácký klášter 
Světec – kostel sv. Jakuba Staršího 
TepliceNová Ves – kaple sv. Antonína 
TepliceŠanov – kostel sv. Alžběty Uherské 
TepliceTrnovany – kostel Božského Srdce Páně 
TEPLICE – Beuronská kaple 
– evangelický kostel 
– kaple Nalezení sv. Kříže 
– kostel Povýšení sv. Kříže 
– kostel Sv. Bartoloměje 
– kostel sv. Jana Křtitele 
– modlitebna Apoštolské církve – Církev bez hranic 
– modlitebna CASD 
– modlitebna sboru Církve bratrské 
Zabrušany – kostel sv. Šimona a Judy 
 
 

Desítku pražských kostelů ozvláštní současné umění 
Zdroj: tyden.cz 
Datum vydání: 27. 5. 2015 
Odkaz: http://www.tyden.cz/rubriky/...ni-soucasne-umeni_344075.html 

Číslo: 147 
Autor: ČTK 
Rubrika: Zábava 
Oblast: Internet - Zpravodajství 

 Deset pražských kostelů bude celý červen zdobit umělecké dílo současného umění se sakrální 
tematikou. Projekt nazvaný Boží umění je součástí Dnů víry, týdenního festivalu, který má 
víru přibližovat sekulární společnosti. 

 Deset pražských kostelů bude celý červen zdobit umělecké dílo současného umění se sakrální 
tematikou. Projekt nazvaný Boží umění je součástí Dnů víry, týdenního festivalu, který má 
víru přibližovat sekulární společnosti. "Je to setkání, dialog, možnost hovořit s lidmi, 
vzájemně si sdělit zkušenosti. Víru nelze naordinovat, vnutit ji, lze ale o ní hovořit," řekl při 
představení projektu kardinál Dominik Duka. 

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/desitku-prazskych-kostelu-ozvlastni-soucasne-umeni_344075.html
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"Člověk nemůže žít bez víry, důvěry, věříme vědcům, cestovatelům, ale i umělcům. Ukazují 
nám věci, které přesahují kapacitu jednoho člověka, nikdo nemá čas a moc se seznámit se 
vším," uvedl. Doplnil ale, že víra, pokud nemá být fanatickou, musí mít stále i rozumovou 
složku. "Víra je z hlediska teologického, křesťanského, světlo, které pomůže člověku pochopit 
souvislosti, jež nejsou na první pohled srozumitelné. Pokud se ale vzdá rozumu, stává se 
fanatickým nebo jen citovým projevem, stává se neschopným komunikace. To je také 
smyslem Dnů víry, do nichž se zapojí i nejen ostatní křesťanské církve," řekl Duka. 

 Dny víry předznamená 29. května celostátní Noc kostelů, která otevírá dveře sakrálních 
prostor všem návštěvníkům. Počínaje touto nocí najdou lidé v chrámech práce současných 
umělců. Projekt Boží umění vznikl ve spolupráci s galerií Dvorak Sec Contemporary. "Pro 
umělce znamená, že měli možnost hledat v sobě určitou pokoru a brát to jako výzvu. Mohli 
umístit své umění do kostelů k dílům umělcům, jako je třeba Rubens," uvedla galeristka Olga 
Trčková. 

 V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad je umístěn veliký neonový 
nápis Boh je láska slovenského autora Viktora Freša. "Pointa díla je moje vnitřní přesvědčení, 
hledal jsem jen formu myšlenky z evangelia sv. Jana," uvedl autor. V kostele Panny Marie 
před Týnem má rozměrnou plastiku inspirovanou roztržením chrámové opony Václav Cígler. 

 Menší forma trnové koruny Jiřího Davida známá z vystavení v Rudolfinu je v kostele sv. 
Jakuba v Hostivici. V kostele sv. Matěje instalovali Jiří Černický a skupina Olgoj Chorchoj 
svůj objekt Where are you going, JC? - světelný kříž na kolečkách, který se posouvá a jakoby 
hledá cestu. 

 "Umění nám říká, že existuje něco za naším zrakem, co nemohu nahmatat. Většinu věcí 
nevidíme, ale dokážeme je tušit, potřebujeme k tomu mít určitou pokoru a úctu," říká kardinál 
Duka k projektu Boží umění. "Abychom si také uvědomili, že umění neskončilo v 19. století, 
že tu bude, pokud tady bude člověk." 

URL| kostelu-ozvlastni-soucasne-umeni_344075.html" 
target="_blank">http://www.tyden.cz/rubriky/...ni-soucasne-umeni_344075.html 

 

Kostely očekávají návštěvníky 
Zdroj: Ústecký deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.ustecky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 2 
Autor: kr 
Rubrika: Ústecko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/desitku-prazskych-%3Cspan class=
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/desitku-prazskych-%3Cspan class=
http://www.ustecky.denik.cz/
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Noc kostelů nabídne v pátek 29. května 
pestrý kulturní a společenský program 

Ústí nad Labem – Zájemci budou moci na Ústecku navštívit celkem osm kostelů. Na 
programu jsou kromě společných modliteb a rozjímání také koncerty, výstavy a prohlídky 
historických objektů. 

"Pro tuto příležitost jsme vydali nová pexesa s obrázky kostelů a kaplí, zapojených do Noci 
kostelů v naší diecézi. A návštěvníci dostanou brožurypoutnické pasy, do kterých mohou 
sbírat razítka z navštívených míst. Získají tak certifikát poutníka Noci kostelů a pohlednice," 
informovala mluvčí litoměřické diecéze Jana Michálková. V kostele apoštola Pavla (Červený 
kostel) nedaleko centra Ústí nad Labem je připraven koncert a také jedno filmové překvapení. 
"Přibližně od půl osmé uspořádáme předpremiéru filmu režiséra Jiřího Svobody Jan Hus (více 
o filmu na straně 7). S diváky poté budeme hovořit o dojmech z filmu a odpovídat na otázky o 
Janu Husovi. Kdo bude mít zájem, může si také prohlédnout náš kostel, poskytneme mu k 
tomu odborný výklad," uvedla Michaela Kajlíková, farářka Církve československé husitské. 

Zážitky z návštěvy kostelů mohou děti vyjádřit ve výtvarné soutěži, dospělým je určena 
fotosoutěž. 

Bližší informace jsou na www.nockostelů.cz. 

Program akcí Noci kostelů na Ústecku 

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla CČSH – ČCE 
18.00 Koncert duchovní hudby 
19.30 Předpremiéra filmu Jan Hus 
Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
18.00 – 18.45 Mše svatá 
18.45 – 19.00 Akatist (východní mariánský zpěv) 
19.00 – 20.30 Ideologie genderu: Hrozba nové totality? 
20.30 – 21.30 Moderní křesťanské písně se čtením z Bible 
21.30 – 22.00 Z historie kostela 
22.00 – 23.00 Volná prohlídka kostela a kůru za doprovodu varhan 
23.30 – 24.00 Modlitba za město (modlitby a zpěvy z Taizé) 
Ústí nad Labem, kostel sv. Vojtěcha 
19.00 – 20.00 Volná prohlídka kostela 
20.00 – 20.20 Z historie kostela, kláštera a dominikánského řádu 
21.00 – 21.20 Z historie kostela, kláštera a dominikánského řádu 
22.00 – 22.20 Z historie kostela, kláštera a dominikánského řádu 
23.00 – 23.10 Modlitba za město 
Valtířov, kostel sv. Václava 
17.0022.00 Zahrají děti ze ZUŠ Velké Březno a soubor Luscinia 
  
Tisá, kostel sv. Anny 
18.00 Zpívá rodina Husákova z Petrovic 
19.00 Pěvecký sbor Tisá 
19.45 Panoptikum – vokální sbor Ústí nad Labem 
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20.00 Prohlídka kostela s reprodukovanou hudbou 
 

KAMNA NOC KOSTELŮ: 
Zdroj: Zlínský deník 
Datum vydání: 28.5.2015 
Odkaz: http://www.zlinsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 3 
Rubrika: Zlínsko 
Oblast: Regionální deníky - Olomoucký a Zlínský kraj 

Fryšták, kostel sv. Mikuláše; Hvozdná, 

 kostel Všech svatých; LhotaLhota u Malenovic, kostel sv. Anny; Lukov, kostel sv. Josefa; 
OtrokoviceKvítkovice, kaple sv. Anny; Otrokovice, charitní kaple; Otrokovice, kostel sv. 
Michaela; Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha; Pohořelice, farní kostel sv. Jana Nepomuckého; 
Pohořelice, kostel sv. Jiljí, hřbitov; Pozlovice, kostel sv. Martina; Slavičín, kostel sv. 
Vojtěcha; Tečovice, kostel sv. Jakuba Většího; Velký Ořechov, kostel sv. Václava; Vizovice, 
nemocniční kaple Panny Marie, Matky Dobré rady, Nemocnice Milosrdných bratří; Vizovice, 
sborový dům ČCE, Vizovice; ZádveřiceRaková, evangelický kostel; ZlínJižní Svahy, kostel 
Panny Marie Pomocnice křesťanů; Zlín Malenovice, kostel sv. Mikuláše; Zlín Malenovice, 
modlitebna CASD; Zlín Štípa, kaple Kristova vzkříšení; Zlín Štípa, kostel Narození Panny 
Marie; ZlínŠtípa, starý gotický kostel; Zlín, kaple sv. Cyrila a Metoděje; Zlín, kostel 
Českobratrské církve evangelické; Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba; Zlín, Křesťanské kulturní 
centrum; Zlín, modlitebna Bratrské jednoty baptistů 

Noc kostelů: roucha řeholníků, ochutnávka piva, hudba... 
Zdroj: Žatecký a lounský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.zatecky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 2 
Autor: ZDENĚK PLACHÝ 
Rubrika: Žatecko a Lounsko 
Oblast: Regionální deníky - Liberecký a Ústecký kraj 

 V Lounech se připravuje zajímavá Noc kostelů. Ty se otevřou zítra večer i jinde 

 Louny – Další Noc kostelů, která každoročně přitahuje do svatostánků tisíce lidí, se uskuteční 
už tento pátek, 29. května. Tradičně se do ní zapojí také Louny. 

http://www.zlinsky.denik.cz/
http://www.zatecky.denik.cz/
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Program je připraven hned na třech místech. Jako první ožije kostel Církve čsl. husitské v 
Jakoubkově ulici, naproti Vrchlického divadlu. Zvonění na zvon Jeroným Pražský tam 
oznámí začátek programu v 17 hodin. Po přivítání farářkou Helenou Smolovou bude 
následovat vernisáž výstavy M. Jan Hus očima dětí a mládeže a během večera několik 
pěveckých vystoupení. Děti si budou moci prověřit své znalosti ve vědomostní soutěži na 
téma Jan Hus. Uskuteční se také přednášky o nástěnných malbách ve Františkánském klášteře 
v Kadani a dokonce o pivu, tradičním klášterním produktu, jeho historii a současnosti. 
Nebude chybět ochutnávka. Nevšední atmosféru doplní žáci žatecké hotelové školy, kteří v 
předsálí kostela předvedou barové umění a dají ochutnat nealko nápoje. 

Velmi zajímavou výstavu nabídne kostel Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků na hřbitově na 
konci pěší zóny Široká. Tam v 18 hodin zahájí výstavu o řeholních řádech v Lounech a okolí. 
K tématu pohovoří historik Michal Pehr. "Lidé si budou moci prohlédnout nejen staré 
fotografie, ale také knihu denních modliteb a skutečné řeholní oděvy. Jeden bude patřit řádu 
vincentek, které v Lounech působily, a někteří pamětníci si je možná ještě vybaví. Druhý 
oděv bude premonstrátů. Ti působili v okolí a dodnes spravují třeba farnost v Liběšicích na 
Žatecku. Třetí patří křížovníkům s červenou hvězdou. To je jediný původní český řeholní řád, 
který navíc založila žena – svatá Anežka. Nejméně jeden jeho člen tu kdysi působil jako 
správce farnosti," vypočítal Jiří Oulický, který se na organizaci Noci kostelů v Lounech 
podílí. Pokud se podaří, mělo by být k vidění i čtvrté roucho, a to dominikánů, kteří měli 
kdysi ve městě svůj klášter. 

Největší lounský kostel, Chrám sv. Mikuláše, zahájí program v 18.50 odbíjením zvonů. Hned 
poté zatroubí z ochozu věže trubač. Příchozí potom přivítá děkan Werner Horák a následovat 
budou koncerty sborů. Zajímavá možnost se nabídne ve 20 a 22 hodin. To bude chvíle pro 
tiché rozjímání v chrámu a jeho prohlídku, ve druhém, pozdějším čase bude dokonce zhasnuto 
vnitřní osvětlení. Věž, na kterou lze vystoupat, bude veřejnosti přístupná od 19.30 do 23 h. 
Uzavření kostela je naplánováno na 0.30 hodin. 

 Noční průvod 

 Ani letos nebude chybět noční průvod městem se svíčkami. Vyjde od husitského kostela ve 
23.30 hodin a jeho cílem bude o půlnoci kostel sv. Mikuláše. "Na jeho věž potom chceme 
opět všichni vystoupat a akci zakončit společnou modlitbou," dodal J. Oulický. 

Noc kostelů je určena jak věřícím, tak nevěřícím. Nabízí řadu možností nahlédnout do 
historie, umožňuje obdivovat krásnou architekturu a dozvědět se spoustu zajímavostí, které by 
laikovi jinak zůstaly skryty. K nevšedním či unikátním bodům programů v minulých letech 
patřila například přednáška o rumu jako společenském fenoménu či vystavení originálu Bible 
kutnohorské z roku 1489 a dalších vzácných knih. 

 KDE TAKÉ BUDE NOC KOSTELŮ 

Louny Kostel sv. Mikuláše 
Louny Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků 
Louny Kostel Církve československé husitské 
Chožov Husův sbor 
Lenešice Husova zvonice 
Postoloprty Kostel Nanebevzetí P. Marie 
Vroutek Kostel sv. Jakuba Většího 
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Vroutek Kostel sv. Jana Křtitele 
Kryry Kostel Narození Panny Marie 
Podbořany Kostel Božího Spasitele 
Očihov Kostel sv. Martina 
Letov Kostel Navštívení Panny Marie 
Liběšice Kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie 
  
Žatec Evangelický kostel 
Velká Černoc Kostel Sv.Václava 
Stekník zámecká kaple 
 

 Při Noci kostelů se otevře také Zelená hora 
Zdroj: Žďárský deník 
Datum vydání: 28. 5. 2015 
Odkaz: http://www.zdarsky.denik.cz/ 

Číslo: 123 
Strana: 2 
Autor: ONDŘEJ ŠVÁRA 
Rubrika: Zpravodajství 
Oblast: Regionální deníky - Kraj Vysočina 

 Celorepubliková akce s kulturním programem má do křesťanských svatostánků nalákat 
především lidi, kteří jinak kostely nenavštěvují 

 Žďár nad Sázavou – Noc kostelů se zítra poprvé uskuteční také v římskokatolické farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou. Lidé si tak budou moci užít nevšední 
atmosféru ve žďárské bazilice a v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. 

Celorepubliková akce, při níž se křesťanské chrámy a modlitebny otevírají lidem v nezvyklou 
dobu a přinášejí sváteční program, připadá na pátek 29. května. Pro letošní rok bylo k Noci 
kostelů zvoleno motto podle biblického úryvku z žalmu 139. "Žádná tma pro tebe není temná, 
noc jako den svítí, temnota je jako světlo," citoval farář žďárské římskokatolické farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie Vladimír Záleský a pozval návštěvníky na pestrý kulturní program. 

Ten se bude odehrávat souběžně jak v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, tak i v poutním 
kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. S předstihem, již v 17.15 hodin, začne v 
bazilice Dětskou mší svatou, zatímco na Zelené hoře bude kulturní pásmo zahájeno přivítáním 
hostů až v 18 hodin. O půl hodiny později tam zazpívá chrámový sbor Fons. 

Ochuzeni při Noci kostelů nebudou příznivci sborové hudby, ale také návštěvníci, kteří se 
chtějí o žďárských svatostáncích dozvědět zajímavé informace. O poutním kostele svatého 
Jana Nepomuckého se bude v jeho útrobách vyprávět v 19.30 hodin. V bazilice je na 19.45 
hodin – po koncertu sboru Musica Sarensis, naplánována komentovaná procházka. 

http://www.zdarsky.denik.cz/
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Letošní sedmý ročník Noci kostelů otevře pro veřejnost brány kostelů, modliteben, sborů a 
duchovních center po celé České republice. Smyslem akce je přiblížit atmosféru křesťanských 
svatostánků běžným lidem. "Cílem pátečního večera je nabídnout návštěvu chrámových 
prostor zejména těm, kteří nejsou jejich pravidelnými hosty," vysvětlil biskup Vojtěch Cikrle 
z brněnské diecéze, pod kterou žďárská římskokatolická farnost spadá. 

 1500 kostelů 

 Do Noci kostelů je v tuzemsku tentokrát přihlášeno téměř patnáct stovek míst, která 
dohromady nabízejí 1200 různorodých programů. V brněnské diecézi se Noc kostelů 
uskuteční na 183 místech. Přímo ve Žďáře nad Sázavou pořádají "duchovní noc" také v 
modlitebně Českobratrské církve evangelické v Husově ulici. Od 18.30 hodin si tam lidé užijí 
výstavu kreseb školáků, hudbu a také zpěv. 

Noc kostelů se uskuteční také na dalších místech Žďárska. Například v kostele Českobratrské 
církve evangelické v Novém Městě na Moravě, v kostele svatého Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí anebo v kostele svatého Bartoloměje v Rozsochách na Bystřicku. Již minulý pátek se 
duchovní akce s předstihem uskutečnila ve Velké Bíteši. Tamní svatostánek ožil několika 
koncerty, programem pro děti a bohoslužbou. 

  Program 

 Noc kostelů pátek 29. května Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše 17.15 
Rajský dvůr Dětská mše svatá – pouť ke svaté Zdislavě 18.15 před portálem baziliky Soubor 
Horácká muzika: z pramenů horácké lidové hudby 19.00 bazilika Musica Sarensis: Antonín 
Dvořák – Biblické písně 19.45 bazilika Procházka bazilikou: komentovaná prohlídka 20.30 
křížová chodba na faře Patagonie: vyprávění a promítání z cest 22.00 bazilika Krátký 
varhanní koncert a duchovní slovo na závěr dne Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře 18.00 Přivítání hostů a představení průvodců 18.30 Chrámový sbor Fons: koncert 
duchovní hudby 19.30 Kudy vede světlo: vyprávění o poutním kostele 20.00 Jiří Meca a 
Michaela Kuřavová: Vientomarero Duo – příčná flétna a kytara 21.00 Pavel Elbl: Když já 
mluvím o míru, oni chtějí válku... (Ž 120) Konec 2. světové války na Žďársku 22.00 Sváteční 
slovo a rozloučení s hosty www.zdarskefarnosti.cz Podrobné informace o Noci kostelů 2015 
naleznete na webu www.nockostelu.cz 

 


