TISKOVÁ ZPRÁVA
Stalo se již zvykem, že na přelomu května a června zůstávají dveře kostelů, kaplí a
modliteben jeden večer otevřeny déle, než obvykle. Je to proto, že se koná akce Noc
kostelů.
Co je to kostel? Kostel je dům. Dům Boží. Jako náš dům, má i Dům Boží svá tajemství.
Tak jako nám náš dům poskytuje úkryt před nepříznivým počasím, poskytuje stejnou
službu i Dům Boží. Jako my příjímáme ve svých domovech návštěvy, i Bůh nás zve
k návštěvě u něho doma. Tak proč toto pozvání nevyužít?
V letošním roce, 29. května, budou
ve Svitavách otevřeny všechny tři
katolické kostely, navíc pravoslavná
kaple a evangelický sborový dům.
Program bude na všech místech
začínat v 18 hodin a trvat bude
různě dlouho. Každý návštěvníkm
může přijít jen tak se podívat nebo
vybrat
některý
si
může
z nabízených progamů hudebních,
dramatických, modlitebních a nebo
historicko-poučných.

V roce 2014 bylo ve Svitavách napočítáno 600 vstupů do zapojených objektů; akce si tak
již pravděpodobně získala tradici a oslovuje množství lidí ze Svitav i přilehlého okolí.
Program pro letošní rok (pátek 29. 5. 2015):
kostel Navštívenní Panny Marie („bílý kostel“): otevřen v době 18.00 – cca 23.00
kostel sv. Jiljí („hřbitovní“): otevřen v době 18.00 – 20.00
kostel sv. Josefa („červený“): otevřen v době 18.00 – 21.30
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Lány): otevřena v době 18.00 – 20.00
kaple sv. Jiří (u autocvičiště): otevřena v době 18.00 – 21.00
sborový dům (Poličská ulice): otevřen v době 18.00 – cca 23.00
Detailní program je dostupný na internetu www.nockostelu.cz po zadání vyhledávání
„Svitavy“.
Připravené programy zahrnují pořady hudební (zpěv, instrumentální hudba), turistické
(výstupy na věže), historicko-poučné (komentované prohlídky), vzdělávací (diskuze, čtení
textů..), výstavy (liturgické předměty a oděvy, misál) a duchovní (možnost pohovoru
s knězem, meditace, zpěv, četba). Novinkou letošního roku bude možnost ochutnat
mešní víno a něco se o něm dozvědět.
Po roční přestávce bude letos opět možné sbírat razítka navštívených objektů do
karty poutníka a po nasbírání pěti razítek si poutník bude moci vyzvednou svou malou
odměnu.
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Žádná tma pro tebe není temná,
noc jak den svítí, temnota je jako
světlo.“ (Ž 139, 12)

Noc kostelů je ekumenická (= různé církve), dobrovolná, „nízkoprahová“ (= otevřena
pro širokou veřejnost) akce, jež má za cíl představit křesťanství, umožňuje nahlédnout i
do běžně nepřístupných míst a otevírá možnost pro setkání lidí, věřících, neveřících a
třeba i hledajících. Koná se ve stejný den na celém uzemí České republiky i v sousedních
zemích, programy v jednotlivých kostelích organizují a koordinují místní organizační týmy.
Každý ročník má své motto, kterým je citát z Bible. Motto letošního ročníku je „Žádná
tma pro tebe není temná, noc jak den svítí, temnota je jako světlo.“ (Ž 139, 12)
Koordinátor Noci kostelů ve Svitavách:
Zdeněk Pešina
Telefon: 737 587 686
Email: zddp@farnost-svitavy.cz
http://farnost-svitavy.cz/,
http://www.nockostelu.cz
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