
 

 

 

 

Z historie Noci kostelů 
 

Noc kostelů nabízí od roku 2009 široké veřejnosti v České republice možnost navštívit kostely 

a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím 

hudby, výtvar-ného umění, divadelních představení, rozhovorů a setkání i různých doprovodných aktivit. 

V roce 2005 se konala první Dlouhá noc kostelů ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého 

Rakouska. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika 

místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 

poprvé na Slovensku a v roce 2012 také v Estonsku. 

 

            Noc kostelů je ekumenický projekt, který sdružuje kostely a modlitebny deseti křesťanských církví 

na území brněnské diecéze (Církev římskokatolická, Církev řeckokatolická, Církev bratrská, Českobratrská 

církev evangelická, Církev československá husitská, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů, 

Apoštolská církev, Evangelická církev metodistická, Církev adventistů sedmého dne). 

 

EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ ĆR – členové a přidružení členové 

Apoštolská církev 

Bratrská jednota baptistů 

Církev adventistů sedmého dne 

Církev bratrská 

Církev československá husitská 

Českobratrská církev evangelická 

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR 

Evangelická církev metodistická 

Jednota bratrská 

Pravoslavná církev v českých zemích 

Slezská církev evangelická a. v. 

Starokatolická církev 

Římskokatolická a řeckokatolická církev 

 

Všechny uplynulé ročníky provázel značný zájem nejširší veřejnosti všech věkových kategorií. Např. 

v roce 2019 ve více než 1 600 kostelech zaznamenali dobrovolní pořadatelé více než 460 návštěvnických 

vstupů.  

  Letošní ročník Noci kostelů se uskuteční pouze v České republice, ostatní země se kvůli pandemii 

nezapojují. Páteční večer 12. 6. bude také kvůli specifické situaci jiný: komornější, s užší programovou 

nabídkou (např. většinou nebudou zpřístupněny věže a další návštěvníky vyhledávané běžně nedostupné 

prostory). S připravenými hudebními programy vystoupí méně interpretů a očekáváme též menší zájem 

příchozích, zejména v kategorii seniorů. Přesto věříme, že akce i letos přispěje k obohacení všech aktérů 

z řad návštěvníků, účinkujících i pořadatelů. 

Na území brněnské diecézi je letos zapojeno 127 míst, která připravila více než 400 bodů programu (v ČR 

1 150 míst s nabídkou více než 4 000 programů). V městě Brně mohou návštěvníci zavítat do 20 míst. 

 

 

 

 

 

Učinil jsi měsíc k určování času. 

Přivádíš tmu, NOC se snese… 

Slunce vychází… 

Člověk vyjde za svou prací 

                         Srov. Ž 104,19-23 

 


