Z historie Noci kostelů
Noc kostelů je celorepubliková akce, při které se otevírají kostely a modlitebny křesťanských
církví a zvou k večerní návštěvě. Koncept Noci kostelů jako celonárodní akce jsme přejali
z Rakouska, kde se zpočátku konala v rámci jednotlivých měst. Přelomovým rokem se stal rok
2005, kdy se „Die lange Nacht der Kirchen“ pořádala poprvé ve Vídni. V roce 2008 se pak
zapojily v Rakousku všechny diecéze. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé
se konala v některých částech České republiky. Do prvního ročníku se zapojilo 25 kostelů v
brněnské a 9 kostelů v plzeňské diecézi. I přes nepřízeň počasí bylo v Brně a okolí zaznamenáno
90 000 návštěvnických vstupů a dalších 10 000 v Plzni. Od roku 2010 se otevírají brány kostelů
a modliteben každoročně v celé České republice. V roce 2011 se zapojuje také Slovensko a od
roku 2012 Estonsko. V roce 2016 se uskutečnila první Noc kostelů ve Švýcarsku.
Noc kostelů má pastorační a současně i ekumenický charakter. Snaží se otevřít církev pro
příchozí z venku a představit také její kulturní hodnoty – architekturu a výtvarné umění,
křesťanskou hudbu, divadlo. Zvláště však nabízí možnost setkání a rozhovoru. Díky tomu, že
se do Noci kostelů zapojují různé křesťanské denominace, nabízí také příležitost k navázání
vztahů a spolupráce mezi církvemi. Jako ekumenický projekt 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).
V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 500 kostelů a modliteben, které
kromě otevřených dveří nabízejí více než 7 000 doprovodných programů. Zájem bývá
pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 500 000 návštěvnických vstupů.
Navzdory složité situaci s příchodem pandemie koronaviru se Noc kostelů podařilo realizovat
i v loňském roce. Česká republika byla jedinou zemí, kde se v roce 2020 Noc kostelů
uskutečnila. Dvanáctý ročník Noci kostelů byl však odlišný – komornější, s užší programovou
nabídkou. Řada akcí se také přesunula do internetového nebo televizního prostředí. I přes
složitou situaci a komplikované plánování se zapojilo v celé zemi více než 1 100 kostelů a
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modliteben a bylo zaznamenáno přes 205 000 návštěvnických vstupů. V brněnské diecézi
pořadatelé 127 míst připravili více než 400 různorodých programů pro 32 000 příchozích. V
městě Brně mohli návštěvníci zavítat do 20 kostelů a modliteben.
Letošní, třináctý ročník Noci kostelů 28.5.2021 bude opět jiný, než jak jsme byli zvyklí v době
před pandemií. Pořadatelé se musí vypořádat s nejistotou, připravit více scénářů a reagovat na
aktuální epidemickou situaci. Prakticky až bezprostředně před akcí bude známo, zda se budou
moci uskutečnit např. programy uvnitř kostelů jako komentované prohlídky či návštěvy běžně
nepřístupných vnitřních prostor. Na území brněnské diecéze je aktuálně zapojeno 128 míst
s nabídkou 357 programů (v ČR 1084 míst s 2253 programy). V městě Brně je aktuálně
zapojeno 35 míst. S rostoucí nadějí na možnost realizace se k Noci kostelů připojují denně další
kostely a modlitebny a jednotlivá místa upřesňují nabídku programů.
Architektura a umělecké ztvárnění křesťanských chrámů vydává svědectví o obdivuhodné
stavitelské dovednosti našich předků. Z lásky k Bohu vytvořili často téměř nadpozemsky krásný
prostor, který dodnes slouží k setkávání křesťanů a prožívání víry. Tento entusiasmus a
vytrvalost stavitelů chrámů může promluvit k lidské duši i v dnešní době, kdy návštěva kostela
přestala být běžnou součástí života mnohých z nás. Rádi bychom, aby se večerní procházka po
křesťanských chrámech stala zdrojem radosti a inspirace pro Váš život.
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