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„Přivádíš tmu, noc se snese,
celý les se hemží zvěří.“
Žalm 104,20
Foto Marek Goliáš

Noviny Noci kostelů s tematickými články,
pozvánkami a programem zapojených míst v
brněnské diecézi
Noviny Noci kostelů 2021 přinášejí čtenářům nejen
seznam zapojených kostelů a modliteben, ale také
pozdravy, rozhovory, články s duchovní tematikou,
pozvánky či rébusy pro děti. Na titulní straně najdete
pozdrav diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho a
úvodník Romana Kubína, biskupského vikáře pro
pastoraci a vzdělávání. Řada článků reflektuje téma
letošní Noci kostelů, což je ochrana životního
prostředí. V rozhovoru „Krajina je zrcadlo duše“ se
nad vztahem člověka k přírodě zamýšlí kněz a
přírodovědec Marek Orko Vácha. Výhody a nevýhody
elektromobilu uvádí „Farář na baterky“, P. Petr
Šikula, který v Brně-Líšni zapojil do Noci kostelů
hned tři místa. Na každého z nás dolehla současná
pandemie koronaviru. Jak se s ní vyrovnává herec
Vítězslav Marčík? A co radil Jan Amos Komenský při
morové epidemii v Lešně roku 1631? Referuje
pedagog a komeniolog doc. Jan Hábl. Praktický
návod, jak se můžeme modlit, nabízí kartuzián
Roman Michael Maria Frič. „Broučky“, legendární
knihu evangelického faráře Jana Karafiáta
připomíná nejen článek, ale i úkoly pro děti.
Kompletní nabídku programů lze nalézt na
tradičním webovém portále www.nockostelu.cz, kde
je k dispozici i elektronická verze novin Noci kostelů.

Aplikace Noc kostelů pro Android
Pro návštěvníky letošní Noci kostelů připravujeme další možnost, jak si
předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé
chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a
různých tiskovin bude nově k dispozici také aplikace pro zařízení se
systémem Android.
Aplikace bude poskytovat zejména informace o zapojených kostelích a
jejich programech. Standardní funkcí bude nabídka programu
nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele. Kromě
toho bude v přehledu zapojených míst možné hledat a listovat podle
okresu či kraje. Tyto údaje bude možné v aplikaci využívat i offline bez
nutnosti připojení k internetu. Seznam zapojených kostelů a nabízených
programů bude v aplikaci aktualizován z centrální databáze webových
stránek www.nockostelu.cz.
Jednotlivé programy a kostely si uživatel bude moci uložit mezi oblíbené a vytvořit si tak program
své vlastní Noci kostelů. Aplikace Noc kostelů bude zdarma ke stažení v obchodu Google Play.

Plánovaný program Noci kostelů 2021
Vzhledem k současné epidemické situaci je uvedený program pouze předběžný. Prosíme, sledujte
aktuální informace před akcí na www.nockostelu.cz.
Výběr z nabídky programů Noci kostelů 2021 v městě Brně
I když letošní Noc kostelů proběhne
pravděpodobně opět v menším
rozsahu, než jak jsme byli zvyklí
před
pandemií
koronaviru,
o
zajímavé programy nebude nouze.
V pátek 28. května 2021 se můžete
těšit na jedinečnou atmosféru
večerní procházky po brněnských
chrámech. Na ekumenické zahájení
Noci kostelů jsou návštěvníci zváni v
17:30 do kostela sv. Jakuba. V
katedrále sv. Petra a Pavla si můžete
prohlédnout nový liturgický prostor
dle návrhu architektů Michala
Říčného,
Petra
Todorova
a
Magdaleny Říčné. Během Noci
kostelů se o nové úpravě presbytáře
dozvíte více. V katedrále bude také
instalována výstava Claudi Ondok ‒
Tváře muklovského Vatikánu. Těšit se můžete také na koncert „Varhany chválí Boha“. Zahrady pod
Petrovem rozezní kapela Ondřeje Veselého a také koncert Break Falls, vstup z ulice Petrské.
Milovníky historie potěší účast Královské kaple, gotické stavby, která do roku 1908 stála na
Dominikánském náměstí. Poprvé budete mít možnost navštívit mnoho desítek let nepřístupnou
kapli Kristus na hoře Olivetské v areálu bývalého kláštera řádu sv. Voršily na rohu ulic Orlí a

Josefské, vstup z ulice Josefské. Za příznivého
počasí se tu můžete těšit také na trh klášterních
produktů. Vzhledem ke stávající epidemiologické
situaci bude širší nabídka programů a setkání ve
venkovních prostorách. K návštěvě zve „kostel,
který neexistuje“ – plánovaný kostel Seslání
Ducha svatého v Brně-Líšni. Líšeňský kostel sv.
Jiljí zve na program „Svatý zvěřinec“ o
vyobrazeních svatých se zvířaty. Do Kohoutovic
jste zváni mj. na venkovní program „Od křížku ke
křížku aneb geocaching trochu jinak“. Na místě
zaniklého kostela sv. Floriána na Faměrově
náměstí v Černovicích se chystá pestrá
programová nabídka včetně povídání ředitele
brněnské hvězdárny Jiřího Duška nejen o
zvířecích souhvězdích a přednášky architekta
Jiřího Šťasty o motivu Noemovy archy
v liturgickém umění. Ve venkovním prostředí na
Faměrově náměstí se můžete těšit také na divadlo
Koráb a koncert kapely Přístav. V Horních
Heršpicích se připravuje promítání o putování po
stopách sv. Klementa Marie Hofbauera či koncert
Janáčkova kvarteta. Do Komárova jste zváni na
besedu s PhDr. Karlem Cikrlem o rekonstrukci kostela sv. Jiljí. Kvarteto lesních rohů i varhany
rozezní Noc kostelů v Tuřanech. Po stopách historie našich chrámů můžete vyjet také na kole:

Cyklotrasa

Noci kostelů povede z Černovic přes Komárov a Horní Heršpice do
Benediktinského kláštera v Rajhradu. Účastníci se mohou zapojit do hry „Noemova archa“. Více
na www.nockostelu.cz/trasy.
Zaniklé kostely ‒ během letošní Noci kostelů mohou návštěvníci v brněnské diecézi navštívit
nejenom kostely existující, ale také několik kostelů zaniklých. Programy zaměřené na již
neexistující kostely budou probíhat v Tasově, Lipůvce, Mikulčicích a také v Dolních Kounicích, kde
se nachází známý klášter Rosa Coeli. V Brně pak budou zaniklé kostely připomenuty v Černovicích
(kostel sv. Floriána) a na Dominikánském náměstí (Královská kaple).

Výběr z nabídky programů Noci kostelů 2021 mimobrněnských míst
 V Adamově se kromě prohlídky fascinujícího
Světelského oltáře můžete těšit na divadlo
„František Blázen“, příběh o sv. Františku
z Assisi.
 V Břeclavi se můžete zapojit do šifrovací hry
„Záhada ztraceného artefaktu“ a také vyjet na
kole: cyklotrasa je motivována textem písně
Jožky Černého „Za starú Breclavú u tej boží
muky…“
 Do Bučovic můžete zavítat mj. na Divadlo Já to
jsem Víti Marčíka ml. (Malý princ)
 Genius loci kláštera Rosa Coeli v Dolních
Kounicích
zažijete
při
komentovaných
prohlídkách se zaměřením na historii kláštera.
 Kostel sv. Ignáce v Jihlavě čeká rozsáhlá
rekonstrukce. Během Noci kostelů se o
plánovaném projektu dozvíte více.
 Křetínský kostel sv. Jeronýma zve na přednášku
o životě sv. Jeronýma a koncert Baczband.
 Na poutní lokalitě sv. Klimenta u Lipůvky Vás za
příznivého počasí čeká přednáška o historii
zaniklého kostela sv. Klimenta, hudební pásmo i program pro děti.
 Slovanské hradiště v Mikulčicích zve na Noc kostelů a hudební archeologii.
 V Mohelnu v okrese Třebíč se můžete těšit na Světelnou cestu kolem kostela Všech svatých či
varhanní koncert.


V kostele sv. Kříže v Nebovidech u Brna se dozvíte nové poznatky o založení kostela a o
gotických malbách.

 Kousek od Brna, u Nesvačilky, vzniká kaple Panny
Marie Bolestné. Přijďte se na toto pozoruhodné
duchovní a architektonické dílo z kamene, dřeva a
skla podívat během Noci kostelů!
 Evangelický kostel v Nosislavi zve na „Vypečenou
pohádku“, divadelní vystoupení o pýše a odpuštění
s dílnou pro děti. Milovníky staré hudby potěší
koncert barokní duchovní hudby Víta Bébara a
přátel.
 V Novém Městě na Moravě se můžeme těšit např.
na „Příběhomat starých evangelických vyprávěnek
a pověstí“ u evangelického kostela či
komentovanou prohlídku sgrafit na kostele sv.
Kunhuty.
 V Olešnici na Moravě se kromě prohlídek kostela
sv. Vavřince můžete zapojit do cyklického programu u Božích muk a ve hřbitovním kostele sv.
Mikuláše.

 Kostel sv. Ducha v Telči zve na přednášku „240. výročí Tolerančního patentu a tolerančních
modliteben na Vysočině“.
 V židlochovickém kostele Povýšení sv. Kříže uslyšíte svědectví P. Romana Friče, O.Cart. o životě
v kartuziánském klášteře s promítáním.
 Ve Žďáru nad Sázavou se můžete těšit např. na „Příběh o založení kláštera“ v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše nebo návštěvu Santiniho Dolního hřbitova.

Poprvé na Noci kostelů:
 Brno, kaple Kristus na hoře Olivetské, vstup branou z ul. Josefské
 Brno, zaniklá Královská kaple, Dominikánské náměstí
 Brno-Líšeň, „Kostel, který neexistuje“, Horníkova 34a
 Bučovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
 Jihlava, kostel Ducha svatého, Smetanovy sady
 Moravský Krumlov, kaple sv. Floriána
 Nesvačilka, kaple Panny Marie Bolestné
 Olešnice na Moravě, kostel sv. Vavřince
 Rajhrad, kostel sv. Petra a sv. Pavla, Klášter
 Starovičky, kostel sv. Kateřiny
 Strachotín, kostel sv. Oldřicha a sv. Metoděje
 Šakvice, kostel sv. Barbory
 Žďár nad Sázavou, kaple Dolní hřbitov

