
 
 

 
 

W WW . N O C K O S T E L U . C Z 

 

Noc kostelů 2023 – vizuální styl 

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2023, který je společný pro všechny zapojené země. Jubilejní 

15. ročník Noci kostelů se bude letos konat v pátek 2. června 2023. 

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 upravený verš 7,30 z Knihy 

Moudrosti:  

„Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“ 

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 400 kostelů a modliteben. 

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a 

umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom 

svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované 

prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či 

klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, 

prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských 

chrámů.  

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla 

první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. 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, od roku 2012 probíhá Noc kostelů 

(estonsky Kirikute Öö) také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku. 

Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala více než 408 000 návštěvnických vstupů ve více 

než 1 729 kostelech, kde pořadatelé připravili více než 7600 programů.  

 


