
 

 

Noc kostelů 2020 v brněnské diecézi 

127 kostelů (Brno 20 míst)  

12. ročník, pátek 12. června 2020  
 

 

 

 

 

Noc kostelů jinak – noviny s tematickými články, pozvánkami a programem zapojených 

míst v brněnské diecézi (k 15. 5. 2020)  

                                               Letošní novinka – noviny Noc kostelů jinak přináší čtenářům mnoho 

                                               zajímavého: např. úvodník diecézního biskupa Vojtěcha Cirkleho, rozhovory 

                                               s písničkářem Pavlem Helanem či s mladými lidmi poskytujícími zdravoní  

                                               péči lidšem bez domova, pozvání k návštěvám kostelů v centru Brna během  

                                               letoštní turistické sezony, nebo zrekonstruovaných Zahrad pod Petrovem,  

                                               které o Noci kostelů rozezní koncert mladého hudebníka Pavla Čadka.  

                                               Dramatičký životní příběh blahoslavené Restituty, patronky nově  

                                               zbudovaného kostela v brněnském sídlišti Lesná přiblíží medailonek s názvem  

                                               Řeholnice, která milovala guláš a pivo. 800 let od narození a 25. výročí 

                                               svatořečení křižanovské patronky rodin sv. Zdislavy zmiňuje pozvánka na 

                                               program večera Noci kostelů u sv. Michala v Brně. Nechybí také nabídka 

                                               reportáží a přímého vysílání TV Noe z večera Noci kostelů v brněnské 

                                               diecézi. Nedílnou součástí novin je i programová nabídka zapojených míst na 

                                               území diecéze. Kompletní nabídku programů lze nalézt na tradičním webovém 

                                               portále www.nockostelu.cz, kde na stránce brněnské diecéze pod odkazem 

                                               Tiskoviny.je k dispozici i elektronická verze novin. 

Nabídka programů Noci kostelů 2020 v městě Brně 
I když letošní Noc kostelů proběhne v menším rozsahu programové nabídky, o zajímavé programy nebudou 

nouze. Katedrálu sv. Petra a Pavla mj. rozezní výroční koncert Besedy brněnské, nedaleký kostel sv. Michala 

zase vystoupení dětského souboru Zobáčci či starobylý gregoriánský chorál s úvodním slovem jako hudební 

doprovod úvodní mše svaté. Tamtéž stojí za zhlédnutí i tradiční program 

tanečního divadla MIMI FORTUNAE nebo přednáška Jsme jedno a není 

nám to jedno o partnerských vztazích. Na nejmenší návštěvníky 

pamatovali pořadatelé v Žebětíně a Tuřanech. Mnoho zajímavého nabídne 

program Varhany, jak je neznáte v kostele Nejsvětější Trojice v Králově 

Poli, tóny varhan zazní též v katedrále, Zábrdovicích, v kostele P. Marie 

na ul. Křenová, nebo v Husově sboru na ul. Botanická. Zde jistě stojí za 

zmínku i provedení Biblických písní A.Dvořáka. Radio Proglas opět 

připravuje oblíbené moderátorské a zvukařské workshopy. Novinkou je 

zpřístupnění některých dřívějších úspěšných programů formou 

podcastového baru. Možnost virtuální prohlídky a streamovaný Večer 

chval v podání brněnského sboru mladých SBM nabízí židenický kostela 

sv. Cyrila a Metoděje, Zájemci mohou navštívit též kapličky ve Slatině či 

Komárově.  

 

http://www.nockostelu.cz/
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=tiskoviny&RokNK=2013


´                                   Noc kostelů pro zvědavce 

aneb Držte si Klobouky a objevte kostely, kaple a modlitebny Kloboucka  

 

Pod tímto názvem katolické farnosti a evangelické sbory regionu 

Kloboucko nabízejí netradiční poznávací okruh po dvacítce sakrálních 

památek tohoto malebného kraje. Více informací na plakátech, webech 

jednotlivých farností a sborů a na www.nockostelu.cz. 

 

 

 

Další tipy na netradiční programy  

- Bílovice nad Svitavou: tvořivé dílny a programy o životě a díle 

sv. Klementa M. Hofbauera 

- Břeclav: poznávací cesta „Noc kostelů - tajemství a tajemno“ po katolickém, evangelickém a Bílém 

kostele CASD - tajemné indicie a vyřešení záhad a šifer jednotlivých míst v kostelech i mimo ně 

ukazují cíl, kde čeká sladká odměna 
- Rosice u Brna: světelný průvod od rosického kostela sv. Martina ke kapli Nejsvětější Trojice nad  

                          městem 

                               prohlídka zámecké kaple v Zámku Rosice 

- Hustopeče u Brna: světelný průvod od kostela sv. Václava ke kapli sv. Rocha (patrona v době moru a 

epidemií) na křížovém kopci nad městem 

- Mikulčice, areál NKP Slovanské hradiště: Noc kostelů a hudební archeologie – hudební předsta 

 

Tradiční programová nabídka mimobrněnských míst  

- hudební představení:  

Blansko, dřevěný kostel Husova sboru - koncert Gospel Friends (též formou digitálního přenosu) 

Bošovice, kostel sv. Stanislava – Sušilovy Posvátné písně (soubor Ženáči) Duchovní písně (komorní  

                                                      soubor Versus)¨ 

Jihlava, kostel sv. Jakuba – koncert sboru Juventus 

Znojmo-Louka – koncert souboru Musica Antiqua, ukázky varhanní hudby jako součást komentované 

                            prohlídky místního královského nástroje 

- tvořivé programy pro děti i ostatní návštěvníky: 

Blansko, kostel sv. Martina – výtvarný workshop ve spolupráci s místní ZUŠ (inspirace Biblí – Žalm 104) 

Horní Bojanovice – soutěžní procházka kostelem 

Jimramov – výtvarné tvoření a výstava 

- příležitost k netradiční prohlídce: 

Mikulov-Svatý Kopeček (nad městem), kaple sv. Šebestiána 

Krasová (okr. Blansko, nedaleko Jedovnic), kaple sv. Klimenta Ochridského 

Lysice, místní hřbitov, prohlídka hřbitovní kaple hrobky rodu Dubských a seznámení se střípky historie 

Rajhrad, kostel Božského Srdce Páně, prohlídka mozaikářské dílny s ukázkami tvorby a komentářem 

mozaikáře J. Šťasty                                                        

 


