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V pátek 10. června 2022 otevřely kostely a modlitebny křesťanských církví napříč Českou 
republikou své brány během tradiční akce Noc kostelů. Letošní čtrnáctý ročník Noci kostelů byl 
rekordní v počtu přihlášených kostelů, kaplí, sborů a modliteben. V brněnské diecézi byl zapojen 
dosud největší počet míst -  233 míst s nabídkou více než 1070 programů (v ČR 1728 míst se 
7500 programy). V městě Brně se otevřely brány kostelů na 48 místech. V brněnské diecézi 
zaznamenali organizátoři okolo 100 000 návštěvnických vstupů. 
 



Večerní procházka po brněnských chrámech přivedla do centra Brna tisíce návštěvníků 
Společný ekumenický začátek proběhl v 17.30 v kostele J.A. Komenského. 
V katedrále měli návštěvníci možnost vyslechnout během večera několik koncertů duchovní 
hudby, Zahrady pod Petrovem rozezněla hudba Adama Bubíka a také koncert kapely Way to go.  
Velký zájem byl o návštěvu kaple Kristus na hoře Olivetské. Kaple v areálu bývalého kláštera 
řádu sv. Voršily na Josefské ulici se otevřela veřejnosti podruhé po mnoha desítkách let. 
Tentokrát se o program postaral zpívající sochař Patrik Vlček, který se ve svém workshopu 
věnoval stému výročí úmrtí posledního rakouského císaře bl. Karla Habsburského a veršům 
Jana Skácela. Návštěvníci zde měli možnost seznámit se s plány rozvoje areálu bývalého 
voršilského kláštera. Projekt „U Voršilek“ zachovává historickou hodnotu areálu, ale počítá i s 
otevřením zahrady pro širokou veřejnost. V současné době je v areálu ubytováno několik 
ukrajinských rodin, které připravily jako poděkování za přijetí v ČR ukrajinský boršč. 
V kostele sv. Michala uspořádala komunita Sant´Egidio setkání s lidmi bez domova a seznámení 
s jejich životními osudy. Bylo zde také možno zhlédnout výstavu s názvem: Kardinál Tomáš 
Špidlík – Z celého srdce, která přiblížila život a dílo pana kardinála Špidlíka, prostřednictvím 
fotografií, citátů z jeho díla, ale také vzpomínek jeho žáků. V kostele sv. Michala bylo možno 
vyjádřit modlitbu tancem – „Vstaň“.  
Blahoslavův dům zahájil Noc kostelů modlitbou za Ukrajinu s ukrajinsko-ruským centrem 
Ekklesia, poté následoval mimo jiné program pro děti, či výstava o životě a díle J.A. 
Komenského, jehož čtyřstétřicáté výročí narození připadá na letošní rok.  
V pravoslavném chrámu sv. Václava bylo možno zhlédnout vystavené ikony, v řeckokatolickém 
chrámě sv. Josefa se návštěvníci mohli dozvědět více o dějinách řeckokatolické církve v Brně a 
prohlédnout výstavu liturgického náčiní a oděvů.  
V bazilice na Starém Brně návštěvníky přilákalo povídání o historii baziliky a kláštera a také 
přednáška o řádu Augustiniánů na Starém Brně. Jelikož si letos připomínáme dvousté výročí 
narození J.G.Mendela, byla to jedna z možností vzpomenout na tohoto významného opata 
augustiniánského řádu. Na nádvoří kláštera bylo možno ochutnat klášterní pivo a víno. 
 
Pestrý program Noci kostelů i mimo centrum 
Na místě bývalého kostela sv. Floriána v Černovicích připravili pořadatelé bohatou programovou 
nabídku včetně přednášky restaurátora Františka Pavúčka o nalezení sochy sv. Jana Křtitele, 
která stávala v Brně na ulici Olomoucká. Ve venkovním prostředí na návštěvníky čekalo divadlo 
Mikro-teatro. Líšeňská farnost zapojila hned čtyři místa. Zdejší salesiánské středisko zvalo na 
kávu s Donem Boskem a jeho životem, kostel sv. Jiljí přilákal zájemce o duchovní hudbu. Ve 
farnosti Zábrdovice si pečlivě připravili na farní zahradě program pro děti, tentokrát na téma 
povolání, dospělí měli možnost komentované prohlídky kapitulní síně ve Vojenské nemocnici, či 
prohlídku kůru. 
 
Mimořádný zájem také o programy mimobrněnských míst 
V Blučině si návštěvníci prohlédli kostel od věže až do sklepa a prošli se po trase původního 
farního vodovodu. Lomnice letos přihlásila 7 míst, kde návštěvníky zaujala zámecká kaple sv. 
Františka Serafínského, která byla letos na Noci kostelů poprvé. V Pohořelicích si připomněli 
800 let Pohořelic a kostela sv. Jakuba staršího, na Vranově u Brna měli návštěvníci zájem o 
prohlídku Lichtenštejnské hrobky a poté jim zahrálo Pozounové trio v empírovém předprostoru 
hrobky. 
V Adamově čekala návštěvníky komentovaná prohlídka Světelského oltáře, ve Křetíně si 
vyslechli přednášku sestry Františky Sebíňové CSC o službě potřebným a působení sester 
Těšitelek ve světě. V Herálci Vít Pohanka promluvil o svých zahraničních cestách v roli redaktora 
a novináře. Farnost Žďár nad Sázavou-Zelená hora si připravila povídání o uplynulých 30 letech 
oprav a vepsání areálu na seznam UNESCO, Telč ukázku manuálního zvonění s výkladem. 
  
 Cyklotrasa Noci kostelů 
Zajímavou cyklotrasu si letos připravili ve farnosti Starovice - Giro d´Starovice, kde návštěvníci 
objeli na kolech kapličky, sochy a kříže v okolí. 



 
Aplikace Noc kostelů také pro iOS 
Návštěvníci letošní Noci kostelů měli další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program. 
Mobilní aplikace se letos rozšířila vedle systému Android také pro systém iOS a umožňovala mj. 
zobrazit nabídku programu nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele. 
Program bylo možno také nalézt na webových stránkách Noci kostelů a v tištěných novinách. 
 
 
V pestré nabídce programů si každý vybral něco, čím se obohatil jeho život. Tento večer se stal 
příležitostí k setkání lidí, vzájemnému povzbuzení a načerpání sil do dalších dnů. 

 

 

 

 

 

 


