
NOC KOSTELŮ 2020 
 
Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými 
členy Ekumenické rady církví ČR byli pozváni k připojení do Noci kostelů 2020, která bude, stejně jako 
v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční 
atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku... 
 

Z historie Noci kostelů 

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely 
a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.  

Inspirace v Rakousku 

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal 

kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené 

dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se akce 

spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 

kostelů a modliteben.  

V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice. V roce 2010 se již 

otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, v roce 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 

2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve 

Švýcarsku. 

První Noc kostelů 

Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu pečlivě připravovali programy, se již během 

večera proměnilo v radost z velkého množství návštěvníků, kteří využili pozvání do našich kostelů a 

zajímali se o hudbu, umění, historii, ale také o to jak žijeme naši víru. Návštěvníci velmi oceňovali 

možnost navštívit místa, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná a v reakcích mnozí oceňovali 

dostupnost kněží a řeholníků, kteří byli po celou dobu plně k dispozici a ochotně odpovídali na dotazy 

návštěvníků. 

Od nadcházejícího roku se koordinace ujali zástupci z ostatních regionů a do Noci kostelů se zapojily 

kostely a modlitebny z celé České republiky.  

V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které 

kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných programů. Zájem bývá pravidelně 

velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 návštěvnických vstupů. 

Rok 2020 

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný 

biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to Žalm 104,19-23: „Učinil jsi 

měsíc k určování času… Přivádíš tmu, noc se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací.“ 

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 1000 kostelů a modliteben. 

Letošní ročník Noci kostelů ovlivnila koronavirová pandemie, která postihla evropské země. 
Jednotlivé země přijaly přísná opatření pro zabránění rozšíření nákazy Covid-19. Rakouští pořadatelé 
se rozhodli přesunout připravovaný program, téma i motto přesunout na 28. května 2021. V České 



republice byl v souvislosti s harmonogramem uvolňování opatření přesunut termín Noci kostelů na 
pátek 12. června 2020. 
  
Dle aktuálního plánu bude možné přivítat příznivce Noci kostelů. Ve venkovních i vnitřních prostorách 

je povolena účast nejvýše 300 osob ve stejný čas. Platí dodržení hygienických pravidel. Farnosti podle 

možností otevřou kostely a modlitebny, nabídnou prohlídky, menší hudební představení, výstavy, 

čtení, rozhovory a další zajímavé programy. Letos nově návštěvníky zveme do kostelů a modliteben 

také prostřednictvím multimediálních prostředků a internetové sítě. Na webových stránkách Noci 

kostelů nabízíme možnost sledovat on-line programy z kostelů. Chceme toto formou umožnit účast 

na Noci kostelů i starším a nemocným lidem, kteří zůstávají doma. 

Připravujeme nově vysílání v TV Noe. Televize Noe bude živě přenášet dění ze všech osmi diecézi 
České republiky. Pomocí televizních kamer a přenosové techniky nás jednotliví moderátoři seznámí s 
tím, co je v daném místě zajímavé. Prostřednictvím přenosu budou vyzváni k interaktivitě i samotní 
diváci. Počítá se s propojením jednotlivých diecézních webových portálů a sociálních sítí. 

Cílem projektu je rozšířit povědomí o sakrálních prostorech a aktivitách věřících k co nejširšímu počtu 
lidí. Ukázat, že kořeny, na kterých vyrůstají naše dějiny, jsou i dnes patrné, a že jednotlivá 
společenství církve v naší zemi žijí, jsou mladá a krásná. 

Každá diecéze bude mít k prezentaci určenou stopáž vysílání třicet minut. Začátek přímého přenosu 
bude v 19:00, kdy se propojí moderátor studia s Arcidiecézí pražskou, v 19.30 následuje 
českobudějovická diecéze, 20.00 olomoucká arcidiecéze, 20.30 brněnská diecéze, 21.00 
královéhradecká diecéze, 21.30 plzeňská diecéze, 22.00 litoměřická diecéze, 22.30 ostravsko-opavská 
diecéze.  

Během celého čtyřhodinového přenosu budou moci televizní diváci na vysílání reagovat svými 
postřehy a odpovídat na soutěžní otázky. Vylosovaní výherci obdrží dárkové předměty prezentující 
danou diecézi. 
Ve speciálním programu se představí jednotlivé diecéze. Zvláště chceme přiblížit život zajímavých 
společenství, místa, která jsou jen velmi těžce přístupná běžným návštěvníkům Noci kostelů. 
 
Letos prožijeme Noc kostelů sice jinak než obvykle, ale věříme, že přesto krásně. 

 


