Poslední květnový pátek – 27. května - NOC KOSTELŮ
Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských
výtvarných a architektonických pokladů, které jsou projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy
stavěli a zdobili. Noc kostelů je však také pozváním mezi ty, kdo se chtějí podělit o svou víru. Noc kostelů chce
představit křesťanskou spiritualitu, modlitbu a službu potřebným. Má být rovněž znamením živé spolupráce
různých křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
Cílem akce „NOC KOSTELŮ“ je také přiblížit a představit současnému sekularizovanému evropskému
obyvatelstvu křesťanství jako odkaz na základní hodnotu duchovního dědictví našich předků, spojenou s nástupem
křesťanské morálky, založené na korektních mezilidských vztazích, s nástupem vzdělanosti i všestranné kultury a tak
poukázat a zdůraznit historický základ Evropy, vážně ohrožované nejrůznějšími nekřesťanskými náboženstvími.
Evropa, která se vzdala svých křesťanských kořenů, vytvořila zde obrovský prostor například pro šíření islámu, což je
pro budoucnost tohoto světadílu velmi nebezpečné.
Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím v prostorách kostelů. Nabízí
možnost, jak citlivě přiblížit křesťanství a jeho víru sekularizovanému lidstvu, tedy především těm, kdo stojí zcela mimo
církev a nebo teprve do ní nesměle hledají cestu. Je určena pro nejširší veřejnost, děti, mládež i dospělé, kteří se
všichni mohou setkat s křesťanským prostředím a dostat se do prostorů běžně nepřístupných. Noc kostelů také
prezentuje kostely jako důležitou součást společenského života obyvatelstva a poukazuje na jejich obrovskou nejen
duchovní, ale i kulturní hodnotu. NOC KOSTELŮ je i určitou reprezentací jednotlivých farností a proto program
musí být pečlivě zvolen, aby zaujal i ty, kteří běžně do kostela nechodí, nestal se pro ně zklamáním a pro farnost ostudou.

Z historie akce „NOC KOSTELŮ“. V roce 2005 proběhla první NOC KOSTELŮ – Lange Nacht der Kirchen –
ve Vídni a pro svůj úspěch se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily
se do ní první kostely v České republice, a to v Brně a Plzni. V následujícím roce došlo i na území našeho státu k dalšímu
šíření, do akce se zapojilo nejméně 418 kostelů a modliteben ve 199 městech a obcích a bylo zaznamenáno více než
čtvrt milionu návštěvníků kostelů. Také v roce 2010 se „NOC KOSTELŮ“ uskutečnila poprvé i u nás v Jindřichově
Hradci s programem v proboštském chrámu, do kterého v době od 19ti do 23,30 hodin přišlo 238 lidí, z nichž mnozí zde
byli ponejprv v životě a tím, co viděli a slyšeli, byli příjemně překvapeni. I v Jindřichově Hradci se prokázalo, že je-li
předem řádná propagace v hromadných sdělovacích prostředcích, zejména regionálním tisku, úspěch celé akce se dostaví.
V letošním roce by mělo být v rámci akce NOC KOSTELŮ“ otevřeno snad až 1.000 kostelů a to nejen katolických, ale i
jiných křesťanských církví. Letos poprvé „NOC KOSTELŮ“ překročí hranice i na Slovensko. A tak ve stejnou noc, tedy
27.5., se bude akce „NOC KOSTELŮ“ konat ve třech středoevropských zemích s dávnými křesťanskými kořeny.

Pozdrav NOCI KOSTELŮ zaslal vídeňský kardinál Christoph Schönborn (ve Vídni se zrodila tato akce) :
S velkou radostí zasílám tento pozdrav všem diecézím v České republice, i na Slovensko. Myšlenka Noci kostelů se velmi rychle
rozšířila a velký počet návštěvníků je důkazem, že je správná. Při Noci kostelů je vítán každý: někdo si jde kostel jen prohlédnout,
protože jinak by snad ani neměl odvahu do chrámového prostoru vstoupit, jiný přichází s očekáváním hlubších duchovních zkušeností.
To vše je při Noci kostelů možné a jen na samotném návštěvníkovi záleží, jak daleko vstoupí. Musím říci, že se skutečně vyplatí vydat
se na tuto cestu poznání a na ní hledat i odkrývat svět mystiky i vlastní tajemství Boha. Při Noci kostelů je k dispozici mnoho nabídek:
od architektury, hudby, liturgie a modlitby můžeme dojít až ke konkrétním setkáním s lidmi. K Bohu vedou mnohé cesty a Noc kostelů
nabízí množství přístupů.
Všem vám přeji Noc kostelů naplněnou hlubokými zkušenostmi a setkáními, skrze které se můžeme dotknout toho, kdo nás stále
doprovází a je s námi.
Váš Christoph kardinál Schönborn, arcibiskup vídeňský
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- organizačně zajišťuje 10. a 7. oddíl Skautů a Skautek v Jindřichově Hradci, ti připravili i obsah celého programu :
Proboštských chrám Nanebevzetí Panny Marie

18,00 – 19,00 hod.
@ zahájení mší svatou, májová mariánská pobožnost,
recitace denní modlitby církve – večerní chvály
19,00 – 19,30 hod.
@ prohlídka varhan, koncert - hraje Jaroslav Kosík
19,30 – 20,00 hod.
@ vystoupení hudební skupiny „Petrovy klíče“
20,00 – 21,00 hod.
@ dětský program – je určen hlavně pro pokřtěné
i nepokřtěné děti, které se svými rodiči či prarodiči
snad budou v kostele poprvé v životě. Okolo 21,00
hodin bude následovat lampiónový průvod
21,00 – 22,00 hod.
@ stručné seznámení s historií kostela, jeho
prohlídka s výkladem - provede Vás Karel Bajer
22,00 – 23,00 hod.
@ prohlídka varhan, koncert - hraje Jaroslav Kosík
Františkánský klášterní kostel svaté Kateřiny

19,00 – 20,00 hod.
@ stručné seznámení s historií kostela, jeho
prohlídka s výkladem - provede Vás Karel Bajer
20,00 – 21,00 hod.
@ prohlídka varhan, koncert – hraje Tomáš Petrů
21,00 – 21,30 hod.
@ prohlídka zvonů a dalších zajímavostí
21,30 – 22,00 hod.
@ příchod lampiónového průvodu, pokračování
dětského programu
22,00 – 23,00 hod.
@ duchovní program, modlitba společná i tichá
modlitba soukromá, rozjímání /zpracoval K.B./

