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Anotace 

Diplomová práce "Preevangelizační a evangelizační rozměr projektu Noc kostelů" 

zkoumá programy Noci kostelů ve vybraných farnostech Arcidiecéze pražské v létech 

2011‒2013. 

V práci je pojednáno o evangelizaci s jejími principy, procesy a metodami. Dále jsou 

charakterizovány související pojmy. Práce rovněž představuje projekt Noc kostelů s 

jeho cíli a tezemi, historií v zahraničí a u nás. V praktické části jsou řazeny programy 

třech zkoumaných ročníků dle charakteru do skupin a následně porovnávány s 

preevangelizačními a evangelizačními výzvami církve. 
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Abstract 

The thesis investigates the Night of Churches schedules in selected parishes of the 

Prague Archdiocese in years 2011‒2013. 

It also deals with the principles, procedures and methods of evangelization. The terms 

related to the above mentioned are defined. Additionally, part of the thesis aims to 

introduce the objectives and developments of the Night of Churches project not only in 

the Czech Republic but also abroad. The practical part of the work classifies three 

consecutive years of the event according to their characteristics and the outcome is 

subsequently compared and analysed with regard to the challenges that arise in front of 

the Church during pre-evangelization and evangelization. 
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Úvod 

Diplomová práce je věnována projektu Noc kostelů a zkoumá jeho preevangelizační 

a evangelizační rozměr. Projekt Noc kostelů se po vzoru rakouské obdoby Lange Nacht 

der Kirchen (Dlouhá noc kostelů) vyskytl v České republice poprvé v roce 2009. O akci 

celostátního rozsahu můžeme hovořit hned o rok později – v roce 2010. 

Je potěšující skutečností, že Noc kostelů si u nás velmi rychle vydobyla své místo a 

zájem široké veřejnosti. Vzrůstající návštěvnické vstupy během noci potvrzují, že tento 

projekt přímo podporuje příležitost a také poskytuje prostor, na němž se odehrává 

samotná preevangelizace a evangelizace. 

V této práci nereflektuji svou osobní zkušenost s Nocí kostelů. Prvně jako 

nezasvěcená návštěvnice, poté jsem měla to štěstí nahlédnout do zákulisí. Několikrát 

jsem na Noci kostelů vystoupila jako účinkující v kulturním programu a také jsem coby 

novinářka publikovala rozhovor a reportáž. Chtěla bych právě proto, že jsem Noc 

kostelů mohla vidět z několika úhlů pohledů, vyjádřit velký obdiv a poděkování všem 

těm, kteří na Noci kostelů nějakým způsobem participují. Skláním se před jejich 

ochotou, dobrovolnickou činností, připraveností a nadšením, s jakým se do díla pouštějí. 

Platí to upřímně o všech křesťanských církvích, které jsou u nás do projektu zapojeny. 

Tato práce má ale své bližší zaměření, které ji podstatně zužuje a vymezuje – věnuje 

se vyhodnocování programů, které pořádala katolická církev v létech 2011‒2013 

v Arcidiecézi pražské. I když Noc kostelů se ke své tradici teprve propracovává a 

nezažila ještě ani svou první dekádu, alespoň těch několik vybraných ročníků již lze 

hodnotit.
1
 

Práce je rozdělena do osmi kapitol, z nichž první tři kapitoly se věnují teoretické 

části: Kapitola prvá vysvětluje pojmy, podrobně odpovídá zejména na otázky: „Co je to 

evangelizace?“ „Jaký je její obsah, jaké má složky a cíle?“ „Komu a jak se má 

evangelium hlásat?“ „Kdo je má hlásat?“ Jako použité prameny k této části byly 

vybrány zejména dokumenty katolické církve (dokumenty Druhého vatikánského 

koncilu a encykliky, exhortace, adhortace a promluva papežů Pavla VI.†, Jana Pavla 

II.†, emeritního pontifika římského Benedikta XVI. a stávajícího papeže Františka) a 

knihy z oblasti praktické teologie. Zastoupen je tedy jak pohled vědeckých teologů, tak 

pohled Magisteria. První kapitola končí právě podněty posledních čtyř papežů 

                                                 
1
 Pozornost by si zasloužily i další aspekty (např. hodnocení všech ročníků v Arcidiecézi pražské, 

nadto rozšíření o kvalitativní výzkum apod.), ale ty vzhledem k rozsahu práce nelze zohlednit. 
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k evangelizaci. Nesmíme však opomenout zmínit relevantní odkazy z Písma – vždyť 

z něj Magisterium i badatelé čerpají… 

Druhá kapitola se zamýšlí nad kostelem – k čemu vlastně má sakrální prostor sloužit 

a k čemu slouží? Zamýšlí se též nad fenoménem noci a zkoumá ji zejména v obecných 

souvislostech sociografických a teologických. 

Třetí kapitola má za cíl představit projekt Noc kostelů. Stručně též seznamuje 

s historií projektu u nás i v zahraničí. Jako zdroje zde byly užity webové stránky 

pořadatelských institucí a rakouská Wikipedie. 

Čtvrtou kapitolou začíná praktická část práce. Obsahuje poznámky k metodě ‒ 

kritéria pro rozdělení pořadů do jednotlivých skupin a postup, podle kterého jsou data 

zpracována a vyhodnocena. 

V páté kapitole je zpracována Noc kostelů v Arcidiecézi pražské (dále v AP) v roce 

2011 – interpretuje zjištění na základě přehledné tabulky a dílčích grafů a vybírá některé 

zajímavosti, dále posuzuje vybrané příklady. Šestá kapitola patří Noci kostelů v AP 

v roce 2012 a sedmá kapitola Noci kostelů v AP v roce 2013. Osmá kapitola přináší 

přehled o vývoji Noci kostelů v AP v období za tři zmiňované ročníky. 

Závěr práce reaguje na závěrečná zjištění z let 2011‒2013; ve vztahu k nim hodnotí, 

jak se dokázalo udržet cíle a teze projektu. Provádí porovnání s výzvami církevních 

dokumentů k hlásání evangelia a ukazuje, na jakou výzvu skupiny programů reagují. 

Vyhodnocuje zkoumané programy tak, aby mohl odpovědět na otázku, jakou úlohu 

církev plní. 

I když ještě jednotlivé ročníky programů nikdo dosud nezkoumal a nevyhodnocoval, 

dlužno dodat, že již existuje několik kvalifikačních závěrečných prací, týkající se např. 

evangelizace a pastorace ve velkých městech, cestovního ruchu, využití sakrálních 

památek ke kulturním aktivitám, zkoumání fenoménu noci, kde Noc kostelů určitou roli 

hraje. 
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1. Vysvětlení pojmů 

1.1. Uvedení do evangelizace a souvisejících okolností 

Jak už je patrno z názvu a samotného zadání této práce, preevangelizace a 

evangelizace jsou stěžejními pojmy, které je třeba vyložit nejprve v širších 

souvislostech, poté je vysvětlit a zasadit do kontextu s dalšími pojmy, se kterými jsou 

součinné. Jde totiž o procesy, které se týkají člověka (proměnná individualita), jehož 

oslovuje evangelium svým obsahem – čili poselstvím. 

Zatímco preevangelizace je teprve pojmem pro křesťanské „předpolí“, evangelizace 

je již plně polem křesťanů. Křesťané mají za úkol svět evangelizovat. Jinými slovy – 

evangelizovat svět znamená měnit svět evangeliem. Rozlišujeme dále, komu je 

evangelium šířeno – tedy samotné církvi i světu (pak hovoříme o evangelizaci vnitřní a 

vnější; s tím ovšem souvisí například nová evangelizace a misie), dále rozlišujeme 

způsoby a metody evangelizace. Ty reflektují role jak evangelizátorů, tak 

evangelizovaných. 

 

1.1.2. Definice a obsah evangelizace 

Na otázku, co znamená evangelizovat, odpovídá Apoštolská exhortace Pavla VI. 

Evangelii nuntiandi takto: „Evangelizovat znamená pro církev přinášet radostnou zvěst 

všem společenským vrstvám a třídám a jejím vlivem zevnitř přetvářet lidi samotné, 

vytvářet z nich nové lidstvo.“
2
 Rovněž stávající pontifik František zasvětil evangelizaci 

exhortaci (Evangelii gaudium), v níž uvádí, že „evangelizovat znamená zpřítomňovat ve 

světě Boží království.“
3
 V nejširším pojetí je evangelizace hlásání Kristovy radostné 

zvěsti všem těm, kteří Krista a jeho nabídku spásy neznají. 

Slova z EN potvrzují, co je předmětem sdělení: „Jádrem a ohniskem radostné zvěsti, 

jak ji hlásal Kristus, je spása.“
4
 Blížeji k obsahu evangelizace se v EN píše: 

„Základem, středem a zároveň vrcholem evangelizace a jejího úsilí zůstane vždy 

jasné vyznání, že v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se stal člověkem, zemřel a vstal 

z mrtvých, se poskytuje každému člověku možnost spásy jako dar Boží milosti a 

dobrotivosti.“
5
 

                                                 
2
 EN 18. 

3
 EG 176. 

4
 EN 9. 

5
 EN 27. 
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To, co má každá evangelizace zahrnovat, shrnují tři body: „Hlásání slova víry. 

Skutky lásky. Svědectví života.“
6
 Evangelizace je proces členitý, zvláště je také 

procesem zásadně důležitým. Nelze jej vynechat ‒ stojí na samotném začátku, bez 

něhož není možné ani pokračování, které nakonec vyústí v záchranu člověka. Spása 

jako nadpozemský cíl evangelia hlásaného již na zemi, je určená všem lidem 

(nevěřícím, těm, kdo Krista neznají i vyznavačům nekřesťanských náboženství). Proto 

je žádoucí, aby adresátů evangelijní radostné zvěsti bylo co nejvíce. Spása je konečná a 

cílová realita. Té však předchází kladná odpověď na evangelium, zárodek víry… až po 

souhlasné „ano“ Bohu. Bez evangelizace, která je dílem mocí Ducha svatého, nebyla by 

ani šance chtít Božího Syna poznat, natož se pro něj rozhodnout. 

Jakmile je odpověď člověka kladná, promění ten své srdce a smýšlení, obrátí se – 

stala se tzv. metanoia. Tato proměna je komplexní, zasahuje celého člověka a též jeho 

okolí a sféry jeho života. Člověk se díky počátku, oné úspěšné evangelizaci, stane 

věřící. Začíná žít (čerpat ze svátostí) a jednat jinak, než žil a jednal dosud. Komunikuje 

a počítá ve svém životě s Bohem.
7
 

 

1.1.3. Základní principy evangelizace 

 

Ježíš je vzorem evangelizace.
8
 Byl prvním a největším hlasatelem evangelia – hlásal 

Boží království a spásu, což jsou dary, ale k přijetí těchto darů je na člověka kladen 

požadavek nejen evangelijně mluvit, ale také žít. 

Církev vznikla z hlásání Ježíše Krista a jeho apoštolů a má v tomto poslání 

pokračovat. Mezi adresáty patří všichni lidé; ti, kteří Boha dosud neznají, ti, kteří ho 

hledají, ti, kteří tápou, anebo Boha uctívají, ale nedokážou ho zatím pojmenovat. Nové 

adresáty evangelia v době apoštolské oslovoval sv. Pavel, o němž je známo, že byl 

židovského původu, obrátil se, přijal křest a stal se křesťanem. Apoštol
9
 Pavel nehlásal 

ve své době evangelium jen Židům, jak se tehdy předpokládalo, ale též pohanům, což 

bylo vskutku pokrokové a můžeme to považovat za změnu paradigmatu. Polem 

evangelizace se od počátku stal celý svět. Mk 16,15 dokládá jednoznačný Kristův 

příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ 

                                                 
6
 KOHUT, Pavel Vojtěch. Evangelizace – katecheze – pareneze. In: DŘÍMAL, Ludvík. O katechezi: 

studie DTI HK, s. 95. 
7
 Člověk svou přesažnost, jíž je schopen, ukotvuje v trojjediném Bohu. Princip víry je dialogický. 

8
 V katolické církvi se do 2. vatikánského koncilu pro slovo „evangelizace“ (převzato od 

evangelických křesťanů) dříve užívaly pojmy „apoštolát“ a „Katolická akce“. 
9
 Odvozeno od „apostolos“, čili „poslaný“. 
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Vždyť teprve církev, která se stala hlasatelkou evangelia, plní svůj úkol a důvod své 

existence. „Protože celá církev je misionářská a dílo evangelizace je základní povinností 

Božího lidu,“
10

 má tak být evangelizátorem každý křesťan ve svém prostředí. „Kdo 

přijal evangelium, stává se nakonec i sám jeho hlasatelem… Je totiž nemyslitelné, že by 

někdo přijal Boží slovo a uvěřil v Boží království, aniž by se současně nestal jeho 

svědkem a hlasatelem.“
11

 

„Církev začíná plnit toto své poslání tím, že nejprve evangelizuje sebe samu.“
12

 

Hovoříme o evangelizaci, která je napřímená směrem ad intra – do nitra církve. 

„Obec věřících má být též obec žité naděje, na které se všichni živě podílejí, a obec 

bratrské lásky. Proto také i ona sama potřebuje stále znovu slyšet to, čemu má věřit, 

chce znát důvody své naděje a nové přikázání lásky… Boží lid musí být stále 

evangelizován, aby si uchoval svěžest, nadšení a sílu potřebnou k hlásání evangelia.“
13

 

Tento načrtnutý postup můžeme shrnout do tří fází: 1. církev nejprve evangelizuje 

sama sebe (jde vlastně o „evangelizaci evangelizovaných“), prožívá vnitřní obrácení a 

stálou obnovu; 2. uchovává dále radostnou zvěst (jako cenný poklad), kterou má šířit 

(ne skrývat); 3. posílá hlasatele evangelia. Hlasatel evangelia, když žije vlastní život 

jako svědectví, vede-li druhé k obrácení, stává se z dějinného pohledu následníkem 

apoštolů. Plní v základním smyslu apoštolskou funkci, neboť i on se nechal poslat, aby 

šířil křesťanskou víru. 

Kromě zasvěcených stavů je v procesu evangelizace nenahraditelná úloha též laiků.
14

 

Laikové jsou vtaženi do světa, tudíž čelí mnohým různorodým vlivům. Mají zvláštní 

postavení – jsou v církvi, ve shromáždění, které je společenstvím svatých, a také ve 

světě. Působí v mnoha profánních oblastech společenského života – mají členitější 

sociální vztahy; jsou činní v kultuře, umění, hromadných sdělovacích prostředcích, 

politice, hospodářském i mezinárodním životě. Laik evangelizuje svět způsobem ad 

extra – za hranice církve. Mluvíme o tzv. evangelizaci vnější. 

U laiků je zvláště důležité zdůraznit tu skutečnost, že nejmenší a primární jednotkou, 

mající účast na poslání církve je tzv. „ecclesia domestica“
15

. Rodiče jsou v ní první 

                                                 
10

 AG 35. 
11

 EN 24. 
12

 EN 15. 
13

 EN 15. 
14

 „Laos“ z řečtiny znamená „lid“. V katolické církvi jsou to všichni ti, kteří jsou pokřtěni, nemají 

však kněžské svěcení. Laikové patří k Božímu lidu; mají účast na všeobecném kněžství, které vyvěrá ze 
křtu a je posilováno svátostmi; tvoří údy tajemného mystického Kristova těla. Každý z nich má různá 

obdarování, charismata, díky kterým je uschopněn sloužit. 
15

 Domácí církev. 
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hlasatelé, zvěstovatelé a vychovatelé ve víře. Papež Jan Pavel II. byl často označován za 

„papeže rodin“, zvláště poté, co v roce 1981 vydal Familiaris consortio. Křesťanská 

rodina je ve FC představena „1. jako věřící a víru hlásající společenství, 2. jako 

společenství vedoucí dialog s Bohem, 3. jako společenství sloužící člověku.“
16

 Rodiče 

vykonávají službu evangelizační i katechetickou a doprovázejí děti i v odrostlejším 

věku, kdy se můžou zvláště v době dospívání setkat například s kritikou či odmítnutím 

křesťanské víry.
17

 S nepřijetím Slova, odmítnutím i utrpením se setkávali již apoštolové: 

„Jako není v církvi evangelizace nikdy oddělena od utrpení apoštola, tak musí rodiče 

odvážně a s velkým klidem v srdci čelit těžkostem, na které naráží jejich apoštolská 

služba evangelizace mnohdy u vlastních dětí.“
18

 Rodina, která si je vědoma svého 

poslání, „se stává hlasatelkou evangelia i jiným rodinám a celému prostředí, ve kterém 

žije.“
19

 

Ten, kdo je ve svém prostředí evangelizující, může se vyskytnout ve třech možných 

rolích. Je-li svědkem, má žít pravdivě a upřímně, což vyžaduje jistou námahu a 

náročnost. Jedině pokud se bude držet evangelia, bude pro okolí autentickým 

hlasatelem. Může být též učitelem, anebo také průvodcem ‒ včetně postupného uvedení 

do mystagogie. 

 

1.1.4. Metody evangelizace 

Způsoby hlásání evangelia se v čase mění a mají se přizpůsobovat dle konkrétních 

socio-kulturních podmínek. Rozlišujeme cílovou skupinu, abychom vnímali její 

charakteristiku a z ní plynoucí potřeby, aby evangelizační metoda byla optimální. 

„Otázka ‛jak evangelizovat‛ je stále časová, poněvadž způsoby hlásání evangelia se 

mění podle místních, časových a kulturních okolností, a vyzývají tedy do určité míry 

naše schopnosti hledat a přizpůsobovat se.“
20

 Při tvořivém hledání se za základní 

metody považují tyto čtyři: 

1. veřejná a hromadná (hlásání slovem, masmédia, umělecká forma), 

2. (para)liturgická (kázání, lidová zbožnost), 

3. osobní, 

4. komunitní (svědectví křesťanského života, vyučování katechismu). 

                                                 
16

 FC 50. 
17

 Srov. FC 53. 
18

 FC 53. 
19

 EN 71. 
20

 EN 40. 
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EN některé metody, zvláště ty zásadně důležité, zmiňuje a přibližuje.
21

 Už na 

sklonku roku 1975, kdy EN vychází, popisuje exhortace příklad kázání a slovního 

hlásání včetně dobového úskalí. I když je poselství slovem nepostradatelné, „víme 

dobře, že moderní člověk je už přesycen všelijakým řečněním, že ho to často unavuje, 

anebo ještě hůře, že je proti slovům přímo imunní.“
22

 Fenomén vytlačování slova se již 

tehdy začal rozmáhat… a co více, dnes, v době označované mimo jiné přízvisky 

„postmoderní“, světem vládnou audiovizuální média, jež odlidšťují mezilidské vztahy a 

v důsledku toho je vytěsňováno i hlásání slovem. Počátek těchto společenských jevů EN 

věrně zachycuje: „Známe rovněž názory četných psychologů a sociologů, kteří tvrdí, že 

moderní člověk již překonal civilizaci slova, nyní již zbytečnou a neúčinnou, a že nyní 

žije v civilizaci obrazů a zrakových vjemů.“
23

 Tato fakta vedla a vedou církev aktuálně 

a pružně reagovat, aby mohla evangelium hlásat „i moderními prostředky, jež tato 

civilizace vynalezla.“
24

 Ve stejném smyslu se k proměně poměrů a potřebě přizpůsobení 

vyjadřuje dřívější 2. vatikánský koncil a jeho Dekret o hromadných sdělovacích 

prostředcích z prosince roku 1963. Je základní povinností církve „kázat poselství o 

spáse i s pomocí hromadných sdělovacích prostředků a poučovat lidi o jejich správném 

užívání. Církev má tedy přirozené právo používat a vlastnit všechny druhy těchto 

prostředků, pokud jsou nutné nebo užitečné ke křesťanské výchově a k veškeré její práci 

pro spásu duší.“
25

 

Nyní se můžeme vrátit k prodiskutované 1. metodě. Do veřejné a hromadné metody 

patří oba výše zmíněné příklady. „Hlásání slovem“ je nezbytné, protože až když o 

Kristu lidé slyší, mohou teprve uvěřit. Víra vyvstává z hlásání. Sv. Pavel psal Římanům: 

„Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.“
26

 Síla tohoto hlásání je 

podmíněna osobností hlasatele, nakolik je Kristovým svědkem. 

Ač člověk prošel velmi dlouhou etapou narativní kultury, stačilo jen několik desítek 

let a zejména od třetí čtvrtiny minulého století docházelo k převratným změnám. Osobní 

kontakty byly postupně zčásti nahrazeny technikou, velká část komunikace se nyní již 

odehrává na virtuálním poli. Všudypřítomná masmédia jsou schopna oslovit co největší 

možný počet příjemců, což je pro zvěstování evangelia zásadní předností. 

                                                 
21

 Srov. EN 40-48. 
22

 EN 42. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 IM 3. 
26

 Řím 10,17. 
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„Postavíme-li je do služeb evangelia, tyto prostředky mohou rozšířit téměř do 

nekonečna oblast, v níž mohou lidé naslouchat Božímu slovu, a umožní proniknout 

radostné zvěsti k miliónům lidí… Tyto prostředky se vlastně staly moderní a působivou 

kazatelnou, protože církev může jejich prostřednictvím mluvit k zástupům.“
27

 

Nevýhodou je, že takovéto poselství se jeví jako neosobní a těžko si získá člověka a 

pronikne plně do jeho srdce. Přesto hrají masmédia na podílu evangelizace ‒ právě pro 

velký dosah miliónů příjemců ‒ svou nezastupitelnou roli. 

Třetím příkladem 1. metody je tzv. umělecká forma, do níž můžeme zařadit hry, 

pantomimy, písně a další dramatické a umělecké formy. I když metoda dokáže 

zaujmout, bez další možnosti (nejlépe osobního) rozhovoru a nabídky společenství míjí 

se plným účinkem. 

Druhá, (para)liturgická metoda, zahrnuje kázání a tzv. lidovou zbožnost. Kázání je 

přítomno velké množství věřících při slavení mše svaté. EN o homilii (z pozice své 

doby) prohlašuje: „Víme však, že koncil vysoce zhodnotil bohoslužbu slova, a proto by 

bylo v dnešní době omylem, kdybychom v homilii neviděli účinný a vhodný prostředek 

k evangelizaci.“
28

 EN hodnotí přínos homilií takto: „Mnoho farních a jiných komunit 

žije a vzkvétá právě zásluhou nedělních homilií, pokud ovšem mají tyto vlastnosti…“
29

 

Při mši svaté je kázání zasazeno spolu s eucharistickou obětí, čímž je přítomen sám 

Kristus. Onen užitek z kázání plyne, „je-li prosté, jasné, přiměřené, je-li hluboce 

zakořeněno v evangelijním učení a podává-li věrně to, co říká učitelský úřad církve, je-

li oduševněno vyváženým apoštolským zápalem, který získává svou vlastní povahou, a 

je-li prosyceno nadějí, jež je živnou půdou víry a z níž se rodí mír a jednota.“
30

 

Lhostejnými nás nemůže ani nechat to, čemu se říká „lidová zbožnost“. EN se k ní 

vyjadřuje, protože je nutné pochopit její význam v životech věřících a církve. Také je 

nezbytné na ni dohlížet. „Lidová zbožnost má bezesporu i své meze. Často je vystavena 

pronikání tolika náboženských úchylek a dokonce i pověr. Mnohdy se zastaví jen na 

úrovni pouhých kultovních projevů, které nevyvolávají a nevyjadřují skutečnou víru. 

Může vést i k vytváření sekt a ohrožovat pravé církevní společenství.“
31

 Právě citovaná 

slova uvádějí, co lidovou zbožností není a kam až může její špatné pojetí zajít. Snad 

právě proto se po dlouhou dobu výrazy lidové zbožnosti pohrdalo, anebo byly 

                                                 
27

 EN 45. 
28

 EN 43. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 EN 48. 
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považovány za méně opravdové, a to jak v zemích s křesťanskou tradicí, tak v zemích, 

kde církve teprve zapouštějí kořeny.
32

 Přitom má lidová zbožnost při správném pojetí 

v procesu evangelizace četné kladné stránky. Plodí vzácné ctnosti – „např. trpělivost, 

snášení kříže každodenního života, vnitřní svobodu, soucit s druhými a živou 

zbožnost.“
33

 Papež František o lidové zbožnosti v Evangelii gaudium uvažuje jako o 

takových projevech víry, které podporují živit vztah k Bohu a světcům: 

„Projevy, které jsou vlastní lidové zbožnosti, jsou vtělené, protože se zrodily 

z vtělení křesťanské víry do lidové kultury. Proto v sobě zahrnují osobní vztah nikoli 

k harmonizujícím energiím, nýbrž k Bohu, k Ježíši Kristu, k Marii nebo k nějakému 

světci. Mají tělo, mají konkrétní tváře. Jsou schopné živit vztahový potenciál, a nikoli 

jen individualistické útěky.“
34

 

Další důležitou metodou evangelizace je 3. forma ‒ osobní. Uchovává si svou 

důležitost, je v určité fázi evangelizace nezbytná. Osobní rozhovory vedl už Ježíš: 

„I Kristus často tuto formu používal, jak dosvědčují např. jeho rozmluvy 

s Nikodémem, Zacheem, Samaritánkou, s farizejem Šimonem a jinými, a totéž platí i o 

apoštolech. Konečně, co jiného znamená vykládat evangelium, než vlévat do druhých 

svou vlastní víru?“
35

 

Osobní forma evangelizace je totiž taková forma, kdy „jedna osoba evangelizuje 

přímo druhou osobu.“
36

 Byť je potřebné evangelium hlásat masám lidí, nemá se na 

hlásání osobní zapomínat. 

A konečně, 4. metoda je komunitní. Patří do ní svědectví křesťanského života, což je 

prvním evangelizačním prostředkem. Křesťan ve svém okolí žije pro Boha a bližního, 

oslovuje skutky. Jako mluvčí je pak svědkem těchto skutků. 

Druhým příkladem komunitní metody je vyučování katechismu, kdy jde o 

systematickou výuku církevní nauky. Tato výuka základních poznatků a pravd 

zjevených Bohem má vést k návykům křesťanského způsobu života. I pro tento případ 

vyučování platí základní pedagogické principy – přizpůsobit vše věku, vzdělání a 

schopnostem příjemců. Toto vyučování nemá být jen rozumového rázu. EN zvláště 

zdůrazňuje, že „stále se má dbát na to, aby se vtiskly do paměti, mysli a do srdce 

                                                 
32

 Srov. EN 48. 
33

 EN 48. 
34

 EG 90. 
35

 EN 46. 
36

 Ibid. 
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základní pravdy, které pak mají proniknout celý život.“
37

 Je potřebné, aby pro 

vyučování náboženství – na farách, školách ‒ byli kvalitně vzdělaní katecheté. Stále je 

potřebné vyzdvihovat též formu katechumentátu – jež je cesta přípravy coby 

několikastupňová forma jako součást křesťanské iniciace pro dospělé konvertity, kteří 

se rozhodli pro svátost křtu a život v katolické církvi. 

Aby byla evangelizace úspěšná, je třeba držet se vedení Ducha svatého, který působí 

jako její hlavní činitel, též jako průvodce při rozpoznávání znamení doby. K těmto 

znamením máme být zvláště citliví. EN pro úspěšnou evangelizaci uvádí zásady a 

požadavky: 

 

1. Opravdovost – čili svědectví vlastním životem. 

2. Jednota – tedy rozdělení a spory ničí Kristovo dílo. 

3. Ctít pravdu – neboť evangelium je také slovem pravdy, nadto pravdy zjevené. 

4. Hlasatelé cítí rostoucí bratrskou lásku všude tam a k těm, kde šíří evangelium. 

5. Hlasatel je obdařený horlivostí a nedopustí, aby např. zpohodlněl, projevil nezájem, 

únavu, nedostatek radosti a naděje. 

6. Respektování svobody člověka – aneb kdo evangelium a obrácení nechce, neobrátí 

se.
38

 

 

1.1.5. Cíle úspěšné evangelizace 

 

Nyní se od nároků kladených na hlasatele evangelia vraťme k účinkům úspěšné 

evangelizace. Předpokládá totiž dva nutné cíle. „Úspěšná evangelizace působí nový 

názor na účel a smysl života.“
39

 Tato změna myšlení je výsledkem Božího daru – víry. 

Člověk má nový názor na lidskou existenci a veškerou realitu, neboť se proměnily jeho 

hodnoty.
40

 „Druhý výsledek úspěšné evangelizace znamená zásadní životní rozhodnutí; 

touhu po radikální změně celého způsobu života, která vzniká z přesvědčení, že jde o 

pravdivou životní cestu na rozdíl od cest bludných a že jde o povinnost – že to Bohu a 

sobě dlužíme. Je to výsledek transformace našeho srdce (vůle a citu), způsobená tzv. 

„teologickou ctností“ lásky (Caritas).“
41

 

                                                 
37

 EN 44. 
38

 Srov. EN 74-80. 
39

 KADLEC, Bernard Radomír. Pravdivé a chybné pojetí evangelizace, s. 3. 
40

 Srov. KADLEC, op. cit., s. 3. 
41

 Ibid. 
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Dílem Ducha sv. jsou způsobeny obě tyto zásadní změny, přičemž role hlasatele je 

druhotná. Není v síle evangelisty, jenž je pouhým nástrojem, změnit lidská srdce, jež 

vedou ke konverzi. Takovou moc má jedině samotný Bůh působením Ducha svatého.
42

 

Obě tyto zásadní změny mají za následek proměnu člověka v „člověka nového“ (zevnitř 

přetvořeného
43

), žijícího v Božím království. 

Nabízené pohledy na cíle evangelizace lze rozšířit. První perspektiva (obsahující více 

složek – tj. 1. vnitřní rozhodnutí se pro Krista a 2. zahájení způsobu života podle Něj, a  

toto připodobňování se Kristu – tzv. christifikace – dokládá slovem sv. Pavel v Gal. 

2,20: „…nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“) je totiž pozemská a jejím výsledkem je 

přijatá víra.
44

 Další, vzdálenější perspektiva, sice započata už na zemi, bude dokonána 

až jako nadpozemská a výslednicí je absolutní spása. „Být spasen“ neznamená zbavit se 

starostí a zápasů o hmotné zajištění ve smyslu imanentním.
45

 „Být spasen“ znamená 

vejít do společenství „s jedinou absolutní bytostí, s Bohem. Je to tedy transcendentní a 

eschatologická spása, která má počátek v tomto časném životě, ale naplňuje se ve 

věčnosti.“
46

 

 

1.1.6. Další klíčové pojmy, které souvisejí s evangelizací 

Při evangelizačním úsilí církve je nutné, aby byly zachovány složky a prvky 

evangelizace: 

„Některé jsou tak důležité, že se někdy kloníme k tomu, abychom je prostě 

ztotožnili se samou evangelizací. Proto se mohla evangelizace definovat např. jako 

hlásání Krista těm, kdo ho ještě neznají, jako kázání, katecheze, udělování křtu a jiných 

svátostí.“
47

 

Hovoříme-li o evangelizaci, je nezbytné zmínit i poněkud neostrý pojem, jímž právě 

preevangelizace je. Vyjadřuje první a počáteční, tzv. „předběžnou evangelizaci“. Úskalí 

nepevné hranice mezi preevangelizací (a evangelizací) si byl vědom již Pavel VI. v EN: 

„I ta je však již ve skutečnosti evangelizací, třebaže jen v počátečním a dosud neúplném 

                                                 
42

 Ibid. 
43

 Srov. PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. Život a poslání křesťanů v církvi a ve 
světě, 315. 

44
 VDK na s. 27‒28 u procesu trvalého obrácení uvádí tyto čtyři složky: a) Zájem o evangelium… b) 

Obrácení… c) Vyznání víry… d) Cesta k dokonalosti…“ 
45

 Srov. EN 27. 
46

 EN 27. 
47

 EN 17. 
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stupni.“
48

 Preevangelizace symbolizuje teprve vstup na půdu křesťanství, kde se můžou 

pro člověka, který dosud žil mimo svět křesťanské víry, odehrávat první zkušenosti. 

Probouzí se jeho zájem a ten může vést k formulování a kladení otázek… 

„Preevangelizace tedy začíná nabídkou okruhů všelidského zájmu, společného věřícím i 

nevěřícím, dále naší ochotou být s nimi a jejich řečí připravovat půdu pro radostnou 

zvěst…“
49

 

Rozlišujeme též tzv. „prvotní hlásání“. Tím je míněno hlásání evangelia, které je 

„určeno zvláště těm, kdo dosud nikdy neslyšeli o Kristově radostné zvěsti, anebo 

dětem…“
50

 

Dále rozlišujeme tzv. „novou evangelizaci“. Dalo by se říci, že i zde dochází 

k prolínání, neboť je to (již dříve zmiňovaná) evangelizace evangelizovaných, ale ve 

specifické situaci. Tou je situací je dobová proměna společnosti, která reaguje na různé 

vlivy. Dochází v ní k odkřesťanštění, a to v tradičních místech žité křesťanské víry. 

Takovým příkladem je, jak se ukazuje, právě Evropa. I Jan Pavel II. na tuto skutečnost 

reagoval, když psal o potřebě nové evangelizace křesťanských národů.
51

 

Při evangelizaci takových národů, které Krista neznají, přicházíme k pojmu „misie“. 

O tom, co jsou to misie, píše AG: „Zvláštní akce, kterými hlasatelé evangelia, poslaní 

církví a jdoucí do celého světa, plní úkol hlásat evangelium a zakládat církev mezi 

národy nebo skupinami, které dosud v Krista nevěří, se všeobecně nazývají 

,misiemi‘.“
52

 Jako inspiraci pro misijní činnost budiž citován text ze Starého zákona (Jer 

1,7): „Všude, kam tě pošlu, půjdeš.“ Základem misií je dialog s nevěřícím a 

nekřesťanským světem. Misionáři přicházejí působit do jiných zemí (a tudíž i odlišných 

kulturních prostředí), kde jsou jiné obyčeje, než na jaké byli dosud uvyklí. Jejich 

úkolem je přizpůsobit se (např. jazykově atd.), zároveň však nezapírat svou kulturní 

příslušnost; jejich úkolem je vlastně naučit se v nových podmínkách hlásat evangelium 

– čili evangelizovat, předávat poklad víry.
53

 Aby bylo evangelium správně pochopeno, 

je třeba vnést do cizí kultury určité prvky – tak může být evangelium také přijato. 

Požadavek inkulturace se jako nejvíc zjevný ukazuje při misiích. 

                                                 
48

 EN 51. 
49

 PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, 

353. 
50

 EN 52. 
51

 Srov. RM 2. 

52 AG 6. 
53 Srov. RM 53. 
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Jan Pavel II. však konstatuje, že „nelze přesně vymezit hranice mezi pastorací 

věřících, novou evangelizací a výslovně misijní činností a je nemyslitelné vytvářet mezi 

nimi bariéry nebo ostré rozdělení.“
54

 Dostáváme se nyní znovu ke sv. Pavlovi a jeho 

zřejmé misionářské činnosti. Jeho působení lze načrtnout termíny: 1. evangelizace, 2. 

katecheze a 3. pareneze.
55

 Přičemž se má za to, že katecheze
56

 – to je soustavné 

prohlubování již existující (alespoň zárodku) víry, evangelizace „ad intra“. Je to opět 

„jedna z etap procesu evangelizace,“
57

 předcházejí jí některé procesy, o kterých již bylo 

pojednáno. Katecheze jako stupeň v procesu evangelizace znamená službu slovem, 

která má napomáhat k růstu víry. Stručně řečeno: „Katecheze je výchova víry.“
58

 

 

1.2. Evangelium a Písmo svaté 

Slovo evangelium je řeckého původu a prvně znamenalo "odměnu za dobrou 

zprávu"; v křesťanském prostředí získalo zvláštní význam - jde o "dobrou či radostnou 

zprávu".
59

 (Slovo ve slovesném tvaru, jak zdůrazňuje Ladislav Tichý, nabylo 

teologického významu, vyšlo ze Starého zákona.) Výraz se četně vyskytuje v Novém 

zákoně a „označuje především poselství o spáse v Ježíši Kristu. Jeho osoba a dílo jsou 

vlastně obsahem evangelia."
60

 

Dobrou zprávou – čili evangeliem ‒ je pro křesťana skutečnost přijatá vírou: že totiž 

Ježíš, mocný Syn Boží, se stal člověkem. Žil pozemský život, byl zabit, avšak překonal 

smrt a ten, kdo v něj uvěří, bude od věčné smrti také zachráněn. Takový obsah zprávy 

přináší evangelium. Za evangelium je též pojmenovaný jeho vlastní obsah ve smyslu 

literárního žánru kanonických evangelií ‒ Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše a 

Jana. 

Opětovně citované výzvy z Písma podnes připomínají hlavní úkol církve ‒ vybízejí k 

evangelizační činnosti. Univerzální příkaz k misijnímu poslání dokládá Mt 28,19: 

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i 

Ducha svatého.“ Všem se má kázat o Božím království a také o podmínce (obrácení), 

                                                 
54 RM 34. 
55 Viz KOHUT, Pavel Vojtěch. Evangelizace – katecheze – pareneze. In: DŘÍMAL, Ludvík. O 

katechezi: studie DTI HK, s. 94. 
56 Od „katechein“ – slovo řeckého původu. 

57 ALBERICH SOTOMAYOR Emilio ‒ DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Praha: Portál, 2008, s. 47. 

58 ALBERICH SOTOMAYOR Emilio ‒ DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Praha: Portál, 2008, s. 50. 
59 Srov. TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona. 2. přepracované vydání. Svitavy: Trinitas, 2003, 

s. 61. 
60 TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona. 2. přepracované vydání. Svitavy: Trinitas, 2003, s. 62. 
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kterou je třeba splnit (Mk 1,15): „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte 

pokání a věřte evangeliu.“ Kdo přijal učení Ježíše, stává se jeho učedníkem. A 

zmrtvýchvstalý Ježíš v Jeruzalémě svým učedníkům řekl (Jan 20,21): „Jako mne poslal 

Otec, tak já posílám vás.“ Šířit evangelium je povinností každého křesťana. Proto psal 

apoštol Pavel Korintským (1 Kor 9,16): „Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; 

nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal.“ 

 

1.3. Podněty katolické církve včetně papežů Pavla VI., Jana Pavla II., 

Benedikta XVI. a Františka k evangelizaci 

Katolická církev evangelizační úlohu jasně reflektuje. Velkou příležitostí se tak 

vyjádřit poskytují dokumenty Druhého vatikánského koncilu; ty vzešly ze zasedání, 

která se konala v letech 1962‒1965. 

O povinnosti každého křesťana-laika, nositele všeobecného kněžství, se píše ve 

Věroučné konstituci o církvi: „Všem laikům tedy přísluší čestná povinnost přičiňovat 

se, aby božský plán spásy stále více pronikal ke všem lidem všech dob a všude na 

zemi.“
61

 Laikové jsou vybaveni (plody Ducha svatého) a uschopněni (životem ze 

svátostí) k tomu, aby svou naději mohli dávat najevo veřejně v každodenním životě.
62

 

Dekret o apoštolátu laiků ukazuje různost služeb a to, jak jsou do nich zapojeni laici: 

„Konají skutečný apoštolát, když se snaží evangelizovat a posvěcovat lidi a také 

pronikat a zdokonalovat časný řád duchem evangelia, takže jejich působení v tomto 

řádu je zjevným svědectvím Kristu a slouží ke spáse lidí.“
63

 Toto předávání poselství 

spásy je čestným úkolem každého křesťana.
64

 Laik, mající svět evangelizovat a 

posvěcovat, k tomu má za prostředky službu slova i svědectví života. Nevěřící k víře 

přivádí, věřící ve víře povzbuzuje.
65

 V minulých letech byly organizovány takové formy 

apoštolátu, které se vyznačovaly četnými aktivitami laických sdružení ‒ zejména ve 

smyslu evangelizace ‒ a dostaly název „Katolická akce“.
66

 

                                                 
61 LG 33. 

62 Srov. LG 34-35. 
63

 AA 2. 
64

 Srov. AA 3. 
65

 Srov. AA 6. 
66

 Srov. AA 20. 
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Druhý vatikánský koncil v Dekretu o misijní činnosti církve prezentuje, že misie 

nejsou nějakým okrajovým jevem. Všem lidem je třeba zvěstovat Ježíše Krista a šířit 

tak evangelizační dílo u nekřesťanských a pohanských národů.
67

 

A konečně – vizi o uplatnění evangelia a hodnot, které světu křesťané mají přinášet a 

přinášejí, v rozličných podmínkách a praktických oblastech života – rodinných, 

kulturních, pracovních, hospodářských atd., ozřejmuje Pastorální konstituce o církvi 

v dnešním světě Gaudium et spes. 

Četné a již dříve citované podněty k hlásání evangelia tato práce čerpá z Apoštolské 

exhortace Evangelii nuntiandi (doslova „Hlásání evangelia“) papeže Pavla VI., která 

vyšla k 8. prosinci roku 1975, tedy při příležitosti 10. výročí od zakončení 2. 

vatikánského koncilu. Apoštolská exhortace EN je dosud stále v základu nepřekonaná; 

pouze zmínkou dobově poznamenána tvrzením: „Chceme… učinit církev XX. století 

schopnější hlásat evangelium lidem XX. století.“
68

 Tím se ale mělo na mysli ono 

aktuální hlásání lidem té naší, současné doby. EN klade důraz na opravdovost – čili 

svědectví vlastním životem. Jejími klíčovými pojmy jsou Boží království, obrácení a 

spása. Základní výzvy jsou shrnuty stručně v úvodu (slovy převzatými z Nového 

zákona): „Oblečte člověka nového“
69

 a „Smiřte se s Bohem“.
70

 EN církev představuje 

jako otevřenou hlasatelku evangelia; za adresáty považuje všechny lidi, nikoho 

nevyjímaje. Jmenovitě poukazuje na chudé a ubohé, čímž se značí i sociální charakter 

exhortace: „Hlásat od města k městu a hlavně těm nejubožejším – poněvadž právě ti 

často nejochotněji naslouchají.“
71

 Nejprve EN zdůrazňuje, že hlásání evangelia je 

služba i povinnost.
72

 A dále EN toto opakuje s odůvodněním: „Hlásat evangelium není 

pro církev nějaká dobrovolná činnost. Je to povinnost, kterou jí svěřil Pán Ježíš, aby tak 

všichni lidé mohli uvěřit a být spaseni.“
73

 Ústřední postavou a vzorem evangelizace je 

samotný Ježíš, který „byl absolutně prvním a největším hlasatelem evangelia.“
74

 

Papež Jan Pavel II. přispěl na téma evangelizace svým spisem Christifideles laici a 

zejména encyklikou Redemptoris missio. První zmíněné dílo je posynodní apoštolský 

list, věnující se povolání a poslání laiků.
75

 Evangelizace je představena jako poslání 

                                                 
67

 Srov. AG 35. 
68

 EN 2. 
69

 Ibid. 
70

 Ibid. 

71 EN 6. 

72 Srov. EN 1. 
73 EN 5. 

74 EN 7. 
75 Evangelizace se týkají články 33‒36, dále pak 44, 51, 54 a 64. 
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církve; církev se tak projevuje jako „společenství víry“; reaguje též na potřebu nové 

evangelizace vlivem sekularismu a dalších jevů a vyzývá laiky ke spolupráci. Ti ostatně 

již v historii plnili svou funkci, avšak nyní se jejich úloha „stává ještě potřebnější a 

cennější.“
76

 Pro měnící se podmínky, v nichž žijeme, je nová evangelizace aktuálním 

tématem.
77

 Církvi je nová evangelizace svěřena jako „náročná a krásná úloha.“
78

 

Encyklika Redemptoris missio od Jana Pavla II. z prosince roku 1990 určovala další 

zásadní směr k evangelizaci národů, neboť reaguje na naléhavé potřeby a změny ve 

stále měnícím se světě. Vždyť „počet těch, kteří Krista neznají a nepatří k církvi, stále 

roste; od konce koncilu se skoro zdvojnásobil.“
79

 Dokument se věnuje tématu nové 

evangelizace, inkulturace a silně apeluje na univerzální povahu spásy, jež má být 

nabídnuta všem lidem. Pro misijní práci je dokument velkým podpůrným prostředkem, 

neboť nabádá k rozvoji oboru misiologie a k uskutečnění nových forem spolupráce, 

s vědomím, že je potřeba kvalitní průpravy.
80

 V encyklice se píše, že všichni laici jsou 

vlastně misionáři skrze křest.
81

 Jako je tedy každý křesťan jednak evangelizátor, měl by 

si uvědomit, že zrovna tak je misionář. Dokument z pohledu evangelizace rozlišuje tři 

možné situace, a jak známo, svým způsobem se misijní povaha práce částečně 

vykonává i v křesťanském světě. Můžeme tyto situace rozlišovat a sledovat jejich (v 

posledním případě neostré) rozhraní: V prvním smyslu jde skutečně o misie jako 

takové, o misie typu „ad gentes“
82

, čili působení „na národy, společenství, sociálně-

kulturní organizace, u nichž Kristus a jeho evangelium jsou neznámé…“
83

 Druhou 

rozlišovanou situací je fakticky realizující se křesťanská struktura, která vykazuje svou 

víru navenek a „cítí zodpovědnost za světovou misii. V nich se rozvíjí pastorační 

činnost církve.“
84

 Ve třetím případě nám jde o stav, nacházející se někde mezi první a 

druhou zmiňovanou situací – tato území svými duchovními kořeny patřila ke 

křesťanské tradici, ale tamní už žijí vzdáleně od Krista a neprojevují se jako členové 

církve.
85

 „Mnohdy (jde) i o mladé církve… V tomto případě je třeba „nová 

evangelizace“ anebo „opětná evangelizace“.“
86

 

                                                 
76 ChL 35. 
77 Srov. ChL 64. 

78 ChL 64. 
79 RM 3. 

80 Srov. RM 82-83. 
81 Srov. RM 71. 
82

 Doslovně „k národům“. 
83

 RM 33. 
84

 Ibid. 
85

 Srov. RM 33. 
86

 RM 33. 
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Papež Benedikt XVI. přispěl na téma evangelizace svými postřehy a myšlenkami při 

pastorační návštěvě České republiky v roce 2009. Ta se jeví zároveň jako silně 

evangelizační ‒ naší společnosti připomněl duchovní odkaz našich předků a hlubokou 

křesťanskou tradici, z níž Evropa po staletí čerpá sílu. „Pravda evangelia je pro zdravou 

společnost nepostradatelná, protože otevírá naše srdce naději a umožňuje nám objevit 

naši nezcizitelnou důstojnost Božích dětí.“
87

 Papež se obracel na představitele 

politického a veřejného života slovy: 

„Pro křesťany má pravda jméno: Bůh. A dobro má tvář: Ježíš Kristus. Křesťanská 

víra, už od časů svatých Cyrila a Metoděje a prvních misionářů, skutečně sehrála 

rozhodující roli v utváření duchovního a kulturního dědictví této země.“
88

 

Církev tedy „žádá jen, aby mohla svobodně působit ve službě všem lidem, v duchu 

evangelia.“
89

 Závěrem dodejme, co Benedikt XVI. o přijetí života s Bohem dříve 

napsal: „Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká 

velká idea, nýbrž setkání s událostí, s Osobou, která otevírá před životem nový obzor a 

dává mu rozhodující zaměření.“
90

 Tou osobou byl člověk jménem Ježíš… 

Dále ještě předávání pokladu víry a nové evangelizaci věnoval papež Benedikt XVI. 

kratší apoštolský list Porta fidei, jenž byl vyhlášen k Roku víry. 

Stávající papež František je spjat s exhortací Evangelii gaudium. Vybízí v ní lidstvo 

k nové etapě evangelizace.
91

 Je sociálně zaměřená – tematicky značně orientovaná na 

chudé a vůbec všechny ty, kteří jsou vytěsněni až na okraj společnosti. Papež František 

vyjadřuje poctivou snahu vyjít vstříc s radostnou zvěstí až k nim, až k těm úplně 

nejposlednějším. „Když se vnitřní život uzavře do vlastních zájmů, nezbývá už prostor 

pro druhé, nepřicházejí už chudí, Božímu hlasu se nenaslouchá, nezakouší se již radost 

z jeho lásky…“
92

 EG tudíž říká jasné ne pesimismu, diktátu konzumu, lakotě (srdce), 

povrchnosti
93

; dále říká jasné ne válce (i v duchovním smyslu), sociálním nerovnostem, 

násilí, novým společenským modlám…
94

 Neboť je to právě a jedině evangelium, co 

život a srdce člověka naplňuje nadějí a radostí. EG vybízí všechny k radosti z evangelia 

a Boží lásky. 

                                                 
87

 Tiskové středisko ČBK: Projevy papeže Benedikta XVI. při jeho pastorační návštěvě Prahy 26.-28. 

září 2009, s. 2. (26.09. 2009) [2015-04-25]. <http://www.navstevapapeze.cz/clanky/Promluvy>. 
88

 Tiskové středisko ČBK, op. cit., s. 4. 
89

 Tiskové středisko ČBK, op. cit., s. 6. 
90

 BENEDIKT XVI. Encyklika Deus caritas est. O křesťanské lásce ze dne 25. prosince 2005. Praha: 

Paulínky, 2006, s. 5. 
91

 Srov. EG 1. 
92

 EG 2. 
93

 Srov. EG 2. 
94

 Srov. EG 53-60. 

http://www.navstevapapeze.cz/clanky/Promluvy
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2. Kostel jako prostor světla v noci světa 

2.1. Kostel jako fenomén  

Na kostel, stánek Božího přebývání mezi lidmi, viditelný symbol církve, můžeme 

nahlížet z několika úhlů pohledu. Nabízí se hledisko architektonické, umělecké, 

teologické, ekleziologické… V mnoha jazycích jsou slova „kostel“ a „církev“ identická 

(v křesťanském prostředí). Není to náhoda, nýbrž těsná souvislost mezi shromážděným 

Božím lidem a budovou, která rozptýlená stáda shromažďuje. 

Ke kostelům – tedy různého stavebního slohu, z různých dob, různého postavení 

(bazilika nebo zapadlý filiální kostelík), různé úrovně zachovalosti, prostorové kapacity, 

vybavení a výzdoby, rozličné návštěvnosti, personální obsazenosti, věhlasu, dopravní 

dostupnosti a umístění v krajině či ve městě, vzhlížíme po celý lidský život – ať už je 

člověk věřící či tzv. nevěřící. I nevěřící v naší sekularizované společnosti vnímá, že jeho 

rodové kořeny z generace prapředků se vážou ke kostelu. A chápe, že tato budova 

představuje církev; že nevyjadřuje věci pozemské, nýbrž věci přesahující. 

Nyní se můžeme zamyslet nad tím, jaký je původ křesťanského kostela. Ladislav 

Hanus úvodem zdůrazňuje, že historicita kostela je dvojí: architektonická a teologická. 

Kteráž souvisí se sakrální, kultovní funkcí, v níž dochází k přesahu rozumové 

pochopitelnosti – „transitelligibile mysterion“ je revolučním přelomem, který vybízí k 

zápasu s neznámým.
95

 

Kostel člověka doprovází v jeho životních cyklech – prožívá v něm významné 

události, tudíž jde o „pravidelné curriculum našeho pospolitého života. Narodil jsem se, 

nesli mě do kostela, přijal jsem svátost křtu, stal jsem se dítětem Božím, dědicem, 

členem Církve… Zde jsem přijal svátost biřmování, stal jsem se spolupracovníkem, 

vyznavačem, spolubojovníkem Božím, plnohodnotným, dospělým křesťanem.“
96

 A jako 

dospělý křesťan zde zakusí i další obřady (např. sňatek), které se týkají cyklu života a 

rytmu dne a bude jako aktivní člen církve členem společenství okolo stolu Páně, 

příjemce svátostí a svátostin. Odehraje se zde i cesta do věčnosti. Kostel je fenoménem, 

který má aspekt ontologický.
97

 

„Posvátný kruh Božího času pojí a poutá život křesťana, rodiny, celého farního 

společenství.“
98

 Kostel je připodobněn k domovu křesťana, který curriculum našeho 

                                                 
95

 Srov. HANUS, Ladislav. Kostol ako symbol. Bratislava: Lúč, 1995, s. 9. 
96

 HANUS, op. cit., s. 14. 
97

 Srov. HANUS, op. cit., s. 14. 
98

 Ibid. 
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života propojuje. Kostel tak není pouhý dům!, ale příbytek křesťana, bytí doma; lidé 

bydlí v domech a tím patří k sobě. Kostel je vlastně obydlím těch, kteří k sobě patří 

v Pánu. „A i v kostele se přebývá, bydlí, jenomže v jiném smyslu.“
99

 

Kostel je zároveň, pokračuje Hanus, organicky zapojen do dějinného procesu. Do 

dramatičnosti a osudovosti veškeré lidské zkušenosti. Kostel je obrazem světa jako 

existenciální úlohy; je siluetou světa.
100

 

 

2.1.1. Funkce kostela 

 

Nabízí se poněkud provokativní otázka: Potřebují křesťané chrám? Ježíš sám je přece  

Chrámem Nové smlouvy. Odpovědí je samotná podstata kostela. Je to přece budova 

zvláštní, tajemná, posvátná, svatá ve smyslu vyňatá z profánního. 

Kostel je znamením, které upozorňuje na svou vlastní jinakost, která nepochází 

z pouhé architektury či výjimečné poloze ve středu města, na návrší nebo v krajině, ale 

plní též svou zásadní úlohu – přivádět k podstatnému ve změti rušivých elementů 

v moderním babylónu světa.
101

 Kostel je znakem (znamením) posvátného světa a 

symbolem církve.
102

 

Kostel v užším slova smyslu představuje vlastní prostor liturgie. Je to tichý svědek – 

pamatuje již generace před námi, současně aktualizuje zpřítomnělou Památku ‒ oběť 

Krista na kříži – a bude k tomu sloužit i po nás, nadále. Kostel je stavbou, která zůstává 

nadále otevřená všem, kdo chtějí vejít a nechat se uvést do křesťanské skutečnosti, 

anebo jen zastavit se, nazírat, přemýšlet… Mystérium hovoří skrze specifického 

uspořádání liturgického prostoru. 

Ovšem v církevním stánku nejde jen o pouhé uspořádání prostoru. Každý liturgický 

prostor je spojen se svátostnými znameními a tudíž s „kultovním chováním obce 

věřících, tj. ve vzestupné linii liturgického dění množství symbolických úkonů a 

předmětů.“
103

 Adolf Adam nahlíží na lid (v kostelech) například jako na shromáždění v 

„komunikačním procesu“ ‒ kde se uplatňuje kromě verbální komunikace (tím je míněn 

„liturgický jazyk“) též význam znamení a symbolů. Symbolika totiž překonává hranici 
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100

 Srov. HANUS, op. cit., s. 15. 
101

 Srov. HANUS, op. cit., s. 16. 
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 Srov. HANUS, op. cit., s. 16-17. 
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 ADAM, Adolf. Liturgika: křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001, s. 95. 
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jazykových možností.
104

 „Znamení (symboly) nepředstavují v žádném ohledu jakékoli 

ochuzení komunikace. Mohou naopak vyjádřit neviditelnou skutečnost s takovou 

intenzitou, jaké slova často nedosáhnou.“
105

 

Na počátku Adamovy 4. kapitoly stála úvaha o tom, „že křesťanské obce (skupiny) 

shromažďují k liturgii, musíme rozlišovat dvojí rozměr: děje se přitom tajemství spásy a 

realizují se tu mezilidské vztahy a mezilidská jednání.“
106

 V jejím průběhu podtrhává, 

že „již samo shromáždění věřících je zřetelným znamením, protože se nejedná o setkání 

individualistů, ale o ‘lid Boží‘, o mystické tělo Kristovo, Božího partnera v liturgickém 

dění a protože se zde naznačuje a buduje společenství (koinonia) s Bohem a mezi sebou 

navzájem, jakožto jeden z velkých spasitelských darů.“
107

 

Pole, na kterém se liturgie odehrává, je prostor shromážděného lidu k oslavení Pána, 

prostor, v němž věřící lid přijímá „radost, útěchu a sílu božských zaslíbení,“
108

 a tudíž 

by měl „být charakter prostoru kostela slavnostní a povznášející, měl by být odleskem 

Božích zaslíbení a výzvou k víře a naději, jakýmsi kamenným „sursum corda“ (vzhůru 

srdce).“
109

 Přesto dlužno dodat, že „sakrální budova nepatří k nejvnitřnější podstatě 

křesťanství. To lze poznat již z toho, že křesťané prvních dvou staletí žádné vlastní 

kultovní místo neměli.“
110

 Dokládá to i skutečnost, že obce nezanikaly dokonce ani 

tehdy, když během různých dějinných událostí křesťané o svou budovu přišli.
111

 V 

mnoha zemích přetrvával tento stav „celá desetiletí i staletí.“
112

 Ve své 21. kapitole  

Adam rozvádí, že chrámem Nové smlouvy je samotný Kristus
113

 a že „naproti chrámu 

živého Krista hraje dům shromažďování společenství věřících roli podružnou, má 

služebný charakter.“
114

 

Sakrální budova však jednoznačně napomáhá šířit Boží slovo, uskutečňuje možnost 

oslavovat Boha, čímž je podporováno společenství mezi lidem a Bohem a mezi sebou 

navzájem.
115
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2.2. Kontexty noci 

 

Noc je zvláštní čas – nastupuje po pozdním večeru a končí blížícím se ránem. Je to ta 

část dne, která není dnem. Můžeme připustit, že má ambivalentní charakter. Jako 

výchozí pohled na noc se jeví ten sociografický a statistický. 

Při úplném polarizování bychom mohli říci: je to čas ztišení, je to čas hluku. Ztišení, 

protože jde o dobu odpočinku po celém dni, čas regenerace, nabírání sil pomocí 

nezbytně nutného spánku. Na straně druhé ‒ jiní zakoušejí noc jako službu na směně. 

Jsou to např. zdravotníci, pracovníci integrovaného záchranného systému či 

bezpečnostních složek státu… dále také především ti, kteří jsou zaměstnáni v dopravě či 

v zábavním průmyslu s decibely hluku diskoték. Turisté i návštěvníci ve víru noci 

velkoměst přinášejí mnohdy nežádoucí ruch, ale i výdělek. Noc evokuje též roušku 

zločinu – v nočních hodinách narůstá nebezpečí a fakticky se odehrává značný podíl 

kriminální činnosti. 

Jako následující aspekt noci uveďme významné liturgické události křesťanského 

světa – Velikonoční a Vánoční vigilii, dále však i modlitební polonoci a noci. 

 

2.2.1. Teologické kontexty noci 

 

Jak se ukazuje, noc je specifickým časoprostorem i v Božím plánu. Bůh tvoří ex 

nihilo – z tmy nicoty se rodí Stvoření; odděluje noc ode dne. Ježíš se v noci narodil
116

, 

v noci se modlil
117

, v noci byl zrazen, v tajemství noci byl vzkříšen… V noci je 

navštěvován také těmi, kteří o Jeho misi nejsou přesvědčeni, ale jsou Jím fascinováni; 

před světem by raději ukázali lhostejnost vůči Ježíši, přesto však božského Mistra touží 

oslovit, poznat, vrátit se domů proměněni tímto setkáním. Tak například učený farizej, 

člen židovské rady Nikodém, přichází za Ježíšem a vedou spolu noční disputaci.
118

 

„Nikodémova noc“ (s podtitulem „Setkej se s Ježíšem v noci“) se stala také názvem a 

východiskem pastorační akce katolické církve. Projekt nabízí tichou adoraci, mši 

svatou, osobní rozhovor s knězem, možnost přijmout svátost smíření. Projekt vznikl 

„jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném 

světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.“
119
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 Srov. Lk 2,6-11. 
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 Srov. Lk 6,12. 
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Vybrané úryvky z Písma mluví (o dni) a noci: světlo je den, tma je noc – dle Gn 1,5. 

Bůh je tedy Pánem nad tím, že je den a noc
120

, ne člověk se svou sociologickou 

konstrukcí. Také v noci Bůh navštěvuje své věrné, často ve snech, jako např. Lábana
121

, 

dává jim pokyny a ponaučení a utvrzuje je na jejich cestách; mají vidění jako Jákob
122

, 

nebo Daniel.
123

 

Noc ukazuje i další tváře ‒ je okamžikem plenění, hubení, zmaru: ortel nad 

Moábem
124
, ortel nad Dúmou

125
 s oním teskným dvakrát po sobě vysloveným: „Strážce, 

kolik zbývá z noci? Strážce, kolik zbývá z noci?“
126

 a ortel nad Arábií.
127

 

Žalmista vzpomíná po nocích na své písně; je zde naznačena meditace: „V noci si 

připomínám, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“
128

 

Žalmista
129

 v noci volá k Hospodinu. U Hospodina je den i noc světlem; pouze člověk 

potřebuje světlo dne.
130

 Bohoúcta se v Chrámu měla konat i v noci.
131

 Žalmista uznává 

Boží všemohoucnost, kapituluje před tím, že je to Hospodin a den a noc je Jeho dílo: 

„Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce.“
132

 V noci zažili 

učedníci neúspěšný rybolov
133
, noc je temná, lidé spí; a když se opíjí, tak právě 

v noci.
134

 V nebi však noci není.
135

 

A konečně – noc jako duchovní zkušenost – toť velké téma sv. Jana od Kříže. 

Španělský mystik sv. Jan od Kříže
136

 zažíval hlubokou mystickou zkušenost v podobě 

duchovní vyprahlosti, která je vpravdě nocí ducha a očekáváním přicházejícího dne, kdy 

se opět setká s blízkostí Boha. Uzdravující dynamis této noci je analogicky syntézou 

duchovních zkušeností mnoha křesťanů, kteří v prachu temnoty volají po Bohu. Ovšem 

„temná noc“ znamená nejen spirituální krizi, ale i existenciální touhu po sjednocení 
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s Bohem. To, co bosý karmelitán Jan v 16. století prožil, se dotýká „temných nocí“ 

bratří a sester napříč pokoleními.
137

 

Zrovna tak jako vítr i Duch si vane, kam chce
138

 – a chce se říci, že Duch vane v 

kteroukoli noční i denní hodinu. Noc však není jen časovým úsekem, ale i existenciální 

zkušeností pochybujícího, avšak hledajícího, doufajícího a po Bohu lačnícího člověka… 
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3. Představení projektu Noc kostelů 

3.1. Cíle a teze projektu v České republice 

Celostátní projekt má jednotné závazné pokyny, jimiž se všechny farnosti, které se 

do něj zapojují, mají řídit. Noc kostelů u nás má pět základních cílů, které sleduje: 

„Představení křesťanství. 

Prostor setkání. 

Nízkoprahově. 

Společenský a kulturní dosah. 

Přesah noci.“
139

 

Tyto cíle jsou uvedeny rovněž na webových stránkách www.nockostelu.cz a ještě 

stručně tamtéž vymezeny: Noc kostelů nabízí možnost se nezávazně setkat  

s křesťanstvím, církví, vírou – avšak citlivým a nenuceným způsobem, aby návštěvník 

zakusil pozitivní zkušenost. Dopomoci k tomu mají různé formy (komunikace), od 

rozhovoru po umělecký zážitek. Akce je otevřená úplně všem: „Noc kostelů je určena 

pro co nejširší veřejnost… Cílem je vytvořit ‘nízkoprahovou‘ nabídku k setkání pro lidi, 

kteří stojí mimo církev či na okraji církve.“
140

 Otevřené chrámy jsou představeny  jako 

historické a kulturní dědictví naší země, mají tedy „vzbudit zájem o společenskou 

a kulturní hodnotu kostelů“
141

 jako místo, kde se odehrává „důležitá součást 

společenského života obyvatel.“
142

 I když akce končí kolem půlnoci (její konec kolísá 

mezi 22. a 2. hodinou), nejedná se o událost jednorázovou. To, o co se má projekt 

snažit, je nabídka příležitosti s návazností, tedy dalšího setkávání na půdě křesťanství. 

Teze projektu jsou definovány v sedmi bodech takto: 

„Ekumenicky. 

Zdarma. 

Příležitost k růstu. 

Dobrovolně. 

Zapojení místního společenství. 

Motivace a rozvoj lidí. 

Koordinace.“
143
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Blížeji k zásadám je uvedeno, že „Noc kostelů bude prezentovat významné rysy 

křesťanských církví.“
144

 Kromě katolické církve jsou v projektu zapojeny ty církve, 

které jsou v Ekumenické radě církví ČR. Pořádající společenství zodpovídají za 

program a jeho realizovanou podobu a rozvíjí svoje organizační schopnosti a 

dovednosti, k čemuž mají ve fázi příprav sloužit různá setkání i školení. „Noc kostelů 

je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České, Slovenské i Rakouské 

republice. Biskupství je koordinátorem Noci kostelů.“
145

 Biskupství se též stará o 

společnou propagaci akce. 

 

3.2. Historie Noci kostelů v zahraničí 

3.2.1. Noc kostelů v Německu 

 

Noc kostelů (německý pojem zde osciluje, nejčastější termín je Lange Nacht der 

Kirchen, setkáváme se však i s variantami Nacht der Kirchen, Kirchennacht, Nacht der 

offenen Kirchen) je společnou akcí různých církví, která se koná každoročně v létě 

zhruba od roku 2003. Událost je do jisté míry paralelou nočních akcí pro širokou 

veřejnost jako Noc muzeí (Lange nacht der Museen), Noc vědy a výzkumu (Lange 

Nacht der Forschung) aj. Jejím cílem je poskytnout pohled „za oponu“ kostelů a ukázat 

návštěvníkům pohled na mnohotvárnost života farností a sborů.
146

 

Německo se k účasti na projektu připojovalo postupně. Například ve Frankfurtu nad 

Mohanem se „Noc kostelů“ koná již od roku 1995. Na prvních ročnících se podílely 

katolické i evangelické kostely vnitřního města i známý kostel Tří králů ve Frankfurtu-

Sachsenhausenu.
147

 

V Hannoveru bývá „Dlouhá noc kostelů“ od roku 2003 slavena s velkou účastí, 

iniciátorem prvního ročníku (5. září 2003) byl Evangelický luteránský svazek 

městských kostelů Hannoveru (Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes 

Hannover), avšak již od počátku s ekumenickým přesahem, zaměřením a účastí různých 

církví. V uplynulých ročnících bylo otevřeno již mezi 60 a 70 kostely; v Hannoveru je 

vydáván rozsáhlý sešit s programem celé akce, neboť se konají stovky jednotlivých akcí 

včetně například kulturních programů i kulinářských zážitků; účastníci se setkají s 

naprostým tichem i velkolepou show; s přesahy víry a politiky, s poezií, humorem i 
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spiritualitou. Koná se úhrnně na 400 hodin akcí. Vstup je zásadně volný… V prvním 

ročníku r. 2003 se počítalo s příchodem 15 000 účastníků; účast překročila očekávání 

trojnásobně. Druhý ročník r. 2004 byl propojen s tradičním sjezdem německých 

evangelíků (Evangelischer Kirchentag), ročník 2008 navazoval na mezinárodní setkání 

gospelových hudebníků, na nějž se sjelo 4000 zpěváků a zpěvaček a v 30 ze 60 

zúčastněných kostelů byl program věnován právě tomuto žánru hudby. V knize o 

Dlouhé noci kostelů od Wolfganga Puschmanna, vedoucího tamní pracovní skupiny, lze 

najít vysvětlení konceptu události včetně jejích možností a omezení, poskytuje i rady a 

zkušenosti.
148

 

„Noc kostelů v Hamburku“ je považována za největší severoněmecký svátek 

ekumeny. Od roku 2004 otvírá dveře asi 140 chrámů. Každoročně používá Noc kostelů 

biblicky inspirované motto (Budiž světlo, Za hlaholení nebes, Přinést nebe na zem aj.). 

Akci společně pořádá evangelická luteránská církev v Hamburku spolu s katolickým 

arcibiskupstvím a různými laickými spolky. Se 69 000 návštěvníky
149

 jde o významný 

počin v každoročním kalendáři kultury hanzovního města. Specifikem hamburské Noci 

kostelů je zaměřit se na lidi vzdálené církvi a víře a ukázat církevní sbory pozývající, 

přimlouvající se a otevřené.
150

 

Svůj „Noční příběh“ zažívají také návštěvníci kostelů v Drážďanech. Ten se začal již 

v září roku 2001 a stála za ním luteránka Angelika Busse. Podle ní kostely (kterých je 

v Drážďanech na 60) jsou místem, kde Bůh přebývá – jejich existence vychází z tohoto 

křesťanského přesvědčení. Svatostánky jsou vnímány jako místa spirituality a 

křesťanského života; jsou též přijímány jako svědkové a památky různých epoch (v 

Drážďanech zejména baroka), jako místa kultury pro občasné koncerty a příležitostně i 

pro divadelní představení. Zvány jsou obě skupiny lidí – jak křesťané a věřící, tak ti, 

kteří kostely znají jen zvenčí.
151

 

 

3.2.2. Noc kostelů v Rakousku 

 

Noc kostelů je společným podnikem šestnácti církví shromážděných v rakouské 

Ekumenické radě. Koná se od roku 2005 každý rok v květnu nebo červnu. 
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Rakouští pořadatelé zvou k objevování různých křesťanských církví, ale také 

k obdivování architektonických skvostů a běžně nepřístupných míst. Noc kostelů zve 

všechny otevřeně k novým zkušenostem – zažít program tradiční, ale též moderní a 

experimentální, zve do prostoru názorové platformy, ale též zve k objevní ticha pro 

sebe. Noc kostelů je výslovně příležitostí, jak získat nové zkušenosti a přehled o životě 

církve – z hlediska sociálního, charitativního… a nalézat odpovědi např. na otázku, jak 

můžou být církev a náboženské společnosti prospěšné v dnešním světě. Jednoduše stačí 

přijít a býti přítomen – i bez předchozích zkušeností…
152

 

V prvních dvou ročnících bylo otevřeno asi 200 kostelů, jež nabídly zhruba 1000 

akcí – všech s volným vstupem – a přilákaly 100 000, resp. 110 000 návštěvníků.
153

 

Mottem ročníku 2006 (noc 9.‒10. června) byl úryvek z knihy Soudců (Sd 19,6).
154

 

Kromě Vídně byl nejbohatší program v hlavním městě Horních Rakous Linci a ve 

Vídeňském Novém Městě. Dvě stovky kostelů otevřely své brány v 18 hodin; program 

byl zahájen desetiminutovým vyzváněním zvonů. Na programu bylo asi 1100 akcí, jež 

byly cyklicky opakovány často až do jedné ranní. Již během odpoledne se na řadě míst, 

např. ve Svatoštěpánském dómu a v Dómském muzeu, konaly programy pro děti, 

jednotlivé farnosti nabídly speciální tematická pásma k různým duchovním, 

společenským i pastorálním tématům; byl prostor pro diskusi, aktivitu i meditaci, tanec 

a duchovní hudbu všeho druhu, od gregoriánského chorálu přes Mozarta, gospel po 

sborový zpěv, impulzy pro ztišení, programy pro manželské páry apod. Někde se konaly 

prohlídky s uměnovědným výkladem, prohlídky krypt a podzemních prostor a výstupy 

na kostelní věže. Svatoštěpánský dóm ve Vídni předváděl světelnou instalaci. 

Motto třetí noci kostelů (1. června 2007) bylo vybráno z Iz 26,9: „Má duše v noci po 

tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.“ Do akce se zapojila i další velká 

města, vedle Vídně a Lince např. Štýrský Hradec, Salzburg a Klagenfurt. Návštěvnost 

260 kostelů a 1500 akcí byla 160 000 osob. 

Čtvrtá noc se v Rakousku odehrála 30. května 2008. Tehdy se jí prvně zúčastnilo 

všech deset diecézí Rakouska; do 500 kostelů vstoupilo na 275 000 návštěvníků. Motto 

z roku 2008 bylo (Ž 19,3): „Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje 

poznatky.“ 
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Pátá noc se konala 5. června 2009 – otevřeno bylo 700 kostelů, nabízely až 3000 

akcí, přišlo 310 000 lidí. Mottem byl úryvek (Ž 74,16): „Tobě patří den, i noc je tvoje, 

tys upevnil světlo noci i slunce.“ V roce 2009 byla prvně slavena Noc kostelů u jižních 

rakouských sousedů (Slovinsko a Jižní Tyroly). 

Rok 2010 (28. květen) nabízel 700 otevřených kostelů, dle odhadů organizátorů do 

nich vešlo 350 000 lidí. 

27. května 2011 nabídlo Rakousko 3300 akcí v 715 kostelích; Noc kostelů přilákala 

310 000 účastníků. Noc kostelů byla časově sladěna s Českou republikou a s trnavským 

arcibiskupstvím. O den později se konala městská Noc kostelů v maďarské Šoproni. 

Ještě také v listopadu 2011 se analogicky k Noci kostelů konala ve Vídni „Noc mešit“ 

(Lange Nacht der Moscheen) pořádaná vídeňskou islámskou federací. 

1. červen 2012 přinesl 2600 akcí, kterých se zúčastnilo okolo 320 000 návštěvníků. 

24. května 2013 byla účast 330 000 lidí; 3250 akcí se konalo v 739 kostelích. 

V roce 2014 se Noc kostelů konala 23. května. Celkem se účastnilo 762 kostelů 

všech křesťanských konfesí, na programu bylo 3200 událostí, jež se konaly mezi 18. 

hodinou večerní a 1. hodinou ranní.
155

 

 

3.2.3. Noc kostelů na Slovensku 

 

I na Slovensku měli svůj tzv. „nultý ročník“ (tak jako my). Jedinečné postavení si 

získala  Nitra, kde se již v roce 2010 díky Církevní obci a jejím dobrovolníkům počin 

(rok před oficiálním zahájením na Slovensku) konal.
156

 

Slovensko se k Noci kostelů poprvé připojilo v roce 2011. Ve shodný termín ‒ 27.  

května 2011 ‒ se jejich noc konala společně s Rakouskem a Českem. V době 

vyvrcholení příprav bylo nahlášeno na 90 chrámů – jak z Trnavské arcidiecéze, tak 

z jiných měst. (Celkem se akce fakticky zúčastnilo 82 kostelů Trnavské arcidiecéze  

plus 14 kostelů jiných diecézí.
157
) Slovenské kostely otevřely své brány v 18 hodin a své 

pozvání zahájily obvyklým způsobem – slavnostním vyzváněním zvonů. Pořadatelé 

zaznamenávali a ohlašovali vstupy v jednotlivých církevních stavbách již hodinu po 

zahájení akce, po třech hodinách, po 22. hodině a po ukončení akce. Jejich výsledky 

jsou následující – pro ilustraci příklad Baziliky sv. Mikuláše v Trnavě: ve věži 
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zaznamenali na celkem 950 vstupů, v kryptě 1000 vstupů, v kostnici na 16 prohlídkách 

bylo 800 návštěvníků a v kostele 4000 lidí. Katedrála zaznamenala celkem 1600 vstupů. 

Kostel Sv. Anny v Trnavě hlásil dohromady 1210 návštěvnických vstupů.158 

Jednotlivé obce a města podávaly zprávy o tom, jak u nich probíhala noc.
159

 Jedinečnou 

atmosféru první noci si pak Slováci navíc připomněli fotografickou soutěží a její 

výstavou vítězných snímků na téma „Noc kostelů mýma očima“. Výstava byla k vidění 

v trnavské Katedrále sv. Jana Křtitele od 20. srpna do 20. září 2011.
160

 

Další rok (1. června 2012) přinesl překonání počtu návštěvníků v Trnavské 

arcidiecézi, kde se konala Noc kostelů podruhé; zaznamenala na 28 000 vstupů. Akce se 

pomalu rozrůstala, některé slovenské obce se zapojily poprvé. Na celém území 

Slovenska bylo otevřeno dohromady 186 církevních budov (katolických chrámů, dále 

kostelů a modliteben šesti křesťanských církví).
161

 Druhý ročník Noci kostelů byl na 

Slovensku spjat opět se soutěží – tentokráte mohla veřejnost posílat videa, fotografie, 

ale také eseje na téma „Nejkratší příběh Noci kostelů“.
162

 

Třetí rok akce na Slovensku (24. května 2013) sice nezískal garanta, přesto se Noc 

kostelů svým způsobem konala. Tým pořadatelů Trnavské arcidiecéze vyzval všechny 

subjekty, že můžou pokračovat i neoficiálně.
163

 Projekt neuhasl, duchovní a 

dobrovolníci otevřeli na celém území Slovenska 53 kostelů a vytvořili program.
164
  
165

 

Počtvrté byl pátek (23. květen) 2014 aktivitou dobrovolníků, protože Noc kostolov 

opět nezískala oficiálního garanta.
166

 V roce 2014 se tedy přesto zapojilo 42 chrámů a 

modliteben křesťanských církví z celého Slovenska.
167
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3.3. Situace v České republice 

Česká republika leží v samotném srdci křesťanské Evropy. Křesťanství formovalo 

naše země též díky jeho bohatému duchovnímu a kulturnímu dědictví. České země se 

pro svou polohu staly „místem setkávání různých národů, tradic a kultur… Občas byly 

bitevním polem, častěji však mostem.“
168

 

Z dávné historie čerpáme z příkladů těch velkých postav náboženského světa, které 

zvolily věrnost evangeliu. Papež Benedikt XVI. na své pastorační návštěvě Prahy v září 

2009 pronesl řadu projevů (adresovaných představitelům politického, křesťanského 

života, včetně akademickému světu a mládeži), v nichž vyzvedl úlohu misijního 

působení sv. Cyrila a sv. Metoděje; připomenul osobnosti, které jsou nám podnes vzory 

jako nositelé křesťanských hodnot, jako ti odvážní (až k mučednictví), kteří žili 

v přátelství s Kristem ‒ sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého, sv. Ludmilu, 

sv. Víta, sv. Prokopa…
169

 

Papež Benedikt XVI. dále vzpomenul (již z 20. století) také na „kardinály Josefa 

Berana a Františka Tomáška a na mnoho dalších biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a 

věřících, kteří hrdinně odolávali komunistickému pronásledování, a někteří dokonce 

obětovali i život.“
170

 

Komunistická diktatura 20. století napáchala v našich zemích řadu škod. Nemohla se 

svobodně projevovat křesťanská společenství: „Nelze nicméně podceňovat následky 

čtyřicetiletého politického útlaku. Mimořádnou tragédií pro tuto zemi byl tvrdý pokus 

tehdejší vlády umlčet hlas církve.“
171

 Velkým zadostiučiněním pak byla kanonizace 

svaté Anežky České v roce 1989, která „předznamenala osvobození země od 

ateistického útlaku.“
172

 

Papež Benedikt XVI. a Papežská rada pro kulturu coby iniciátoři projektu s názvem 

„Nádvoří pohanů“, používají tento příměr jako most, jehož východiskem je potřeba 

reagovat na rostoucí sekularizaci dialogem mezi věřícím a nevěřícím světem. I když 

naše země měla hluboké duchovní kořeny, prošla dramatickým vývojem, a dokonce 

získala novou náboženskou svobodu, stále ještě „nese rány způsobené ateistickou 

ideologií.“
173

 Společnost prostoupila konzumismem, hedonismem a sekularizací. Papež 
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Benedikt XVI. doporučuje návrat ke kořenům: „Vyzývám všechny obyvatele této 

republiky, aby znovu objevili křesťanské tradice, které formovaly jejich kulturu.“
174

 

Evropa se neustále mění, ale je naším domovem. „Křesťanství má mnoho co nabídnout 

v praktické i etické oblasti,“
175

 nenechme se proto odstřihnout od zdroje „duchovní a 

morální výživy“. To byla slova inspirace a povzbuzení papeže Benedikta XVI. pro ty, 

kteří se rozhodli šířit evangelium. 

V naší měnící se společnosti, která se vyznačuje mnohostí nabídek, se role 

křesťanství dostala do pozadí před jinými zájmy. Česko sice bývá nazýváno krajinou 

ateistů-bezvěrců, zároveň však musíme přiznat, že stále ještě existují tradiční oblasti, 

kde se viditelně zachovává, žije a předává křesťanská víra a kultura. Změnilo se však 

postavení katolické církve: přibylo náboženských společností, ale také lidí, kteří tvrdí, 

že jsou nevěřící. „Můžeme tedy souhrnně konstatovat, že křesťanství je v Evropě stále 

přítomno, ale jeho stoupenců v poslední stovce let zřetelně ubylo.“
176

 Víra je především 

darem a kvalitou a společenství věřících už není samozřejmou skutečností, nepředává se 

v rodinách automaticky ‒ jako tomu bylo ještě před sto, sto padesáti lety. Tehdy se 

důležité milníky v životech lidí (patřily do nich události náboženského života, křtiny, 

sňatky, pohřby atd.) odehrávaly v širším kruhu rodiny, v kostelech, na poutích… a 

jistým pramenem morálky bylo Desatero, a ne taxativní výčet z práva – co je ještě 

dovoleno a co už (bez postihu) povoleno není. 

Přes všechny tyto změny církev zůstává ve světě přítomna. Byl zde zmíněn ateismus, 

je však třeba doplnit a upřesnit jeho ráz: 

„… Naše společnost není ateistická svým rozhodnutím a také nemá za cíl ateismus 

šířit nebo ve víře aktivně bránit. V České republice nežijeme v ateistické společnosti, 

ale ve společnosti, kde většina lidí nehledá své náboženské zakotvení v některé 

z církví.“
177

 

V případě Noci kostelů, jež je akcí katolické církve (ve spolupráci s dalšími 

křesťanskými církvemi v ČR), veřejnost od počátku reaguje kladným přijetím. Projekt 

mediálně podporují i reflektují oblastní i celostátní masmédia, včetně těch křesťansky 
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orientovaných. Kardinál Duka chce napomáhat tomu, aby se katedrála „stala skutečným 

centrem liturgického i kulturního života pražské arcidiecéze.“
178

 

O Noci kostelů se na území hlavního města Prahy dává do pohybu několik desítek 

tisíc lidí, což vyžaduje zvýšený nárok na dopravu a bezpečnostní situaci; jsou 

přizpůsobeny dopravní spoje a trasy a posíleny policejní hlídky. 

Bez nároku na odměnu funguje něco přes farních 250 týmů, které otevírají dveře do 

kostelů a vítají návštěvníky. O postavení Noci kostelů a o tom, jak ji široká veřejnost 

(zatím) chápe, řekl před rokem ‒ již po pětiletých zkušenostech ‒ v rozhovoru hlavní 

koordinátor pro AP (do r. 2014) Miloš Szabo: 

„Přiznám se, že zpočátku jsem měl trochu obavy. Pochopitelně to bylo způsobeno 

českou mentalitou – ta je radikálně jiná než jakákoli evropská… Velmi těžko se totiž 

odhaduje, co český člověk vlastně chce, co ho osloví. Navíc když to přijde z řad církve, 

čili z náboženského okruhu, tím spíše. Jestli to pochopí, přijme, byly tehdy mé 

starosti.“
179

 

Kromě pozitivního vnímání duchovního prostoru i po letech existuje ještě mnohým 

návštěvníkům neobjevená dimenze: 

„Smyslem Nocí kostelů však není turistika, ani komerce, ani vnější efekt! Mnoho lidí 

zatím nepochopilo, že Noc kostelů rozhodně není Noc muzeí, není to ani noc noční 

turistiky, kdy se lze zadarmo dostat třeba do krypt, věží či ke zvonům.“
180

 

Jak vidno, můžeme konstatovat jistý zaznamenaný rozdíl v názoru na akci na straně 

pořádající církve a na straně návštěvníků. Ne nepřijetí, ale objevení pravého významu a 

porozumění obsahu je to, na co Noc kostelů v České republice ještě čeká. Tato 

skutečnost, jež se stala zpětnou vazbou pro církev, je proto další výzvou při jejím 

evangelizačním směřování… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178

 http://www.apha.cz/kardinal-duka-pet-let-prazskym-arcibiskupem (2015-04-08) [2015-04-09]. 
179

 ŠATÁNKOVÁ, Radana. Noc kostelů bude v Česku už popáté. Týdeník Naše rodina, 2014, č. 20, s. 

12-13. 
180

 Ibid. 

http://www.apha.cz/kardinal-duka-pet-let-prazskym-arcibiskupem
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3.3.1. Historie Noci kostelů v České republice (od počátku se zvláštním 

zřetelem na AP v letech 2011‒2013) 

 

Než došlo k samotnému počinu v České republice, na prvním místě stála inspirace ze 

sousedního Rakouska z roku 2008. 

 

Nultý ročník Noci kostelů 

Hned rok nato – 29. května 2009 ‒ se konala akce u nás, ale neměla ještě 

celorepublikový dosah. Její hlavní ohniska byla zejména v Brně a v Plzni a obě 

potvrdila zdárný průběh a zájem veřejnosti. Bilance účasti rodící se akce byla v roce 

2009 následující: zapojil se 1 kostel v Blansku, na 19 kostelů včetně modliteben v Brně-

městě, 2 chrámy v Břeclavi a 2 chrámy v Třěbíči, po 1 se zapojila města Vyškov, 

Domažlice, Nymburk a Rakovník, Plzeň se připojila celkem 7 chrámy včetně sboru.
181

 

V Plzni si dokonce událost získala 2. místo coby „Kulturní událost v Plzni 2009“. 

Soutěž vyhlásil týdeník Sedmička.
182

 Mottem roku 2009 se stal citát z Bible (Ž 74,16): 

„Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce.“ 

 

Noc kostelů v ČR celostátně poprvé 

28. května 2010 se u nás odehrál první celostátní ročník Noci kostelů. Noc se 

odehrála již ve shodný den s rakouskou nocí. Česko otevřelo 418 kostelů a modliteben, 

v nabídce byly i doprovodné programy; organizátoři napočítali 252 000 návštěvnických 

vstupů.
183

 Reakce návštěvníků z řad široké veřejnosti a médií byly kladné.
184

 AP 

nakonec otevřela celkem 68
185

 církevních staveb, nejvíce přilákala do centra Prahy – 

například jen kostel Nejsvětějšího Salvátora, který je situovaný u Karlova mostu, se 

mohl pochlubit se 6 tisíci návštěvníky.186 

Pro AP již v roce 2010 vyšla brožura s programem a přehlednou mapou; jejím 

vydavatelem je právě AP. Uvedeno je v ní dohromady 51 katolických kostelů, sborů a 

modliteben. Úvodní slovo akce, jež v AP zažívala svou premiéru, v brožuře tehdy 

                                                 
181 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostely&RokNK=2009 [2015-04-01]. 

182 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=51 [2015-04-01]. 
183 Návštěvnické vstupy nejsou totožné s počtem návštěvníků, protože většina návštěvníků navštíví 

více církevních objektů. 

184 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=169 [2015-04-01]. 
185 Tento počet otevřených chrámů se pravděpodobně navýšil od doby, kdy již bylo pro stanovenou 

brožuru – viz dále - po termínu uzávěrky. 
186 Srov.  http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=161 [2015-04-10]. 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostely&RokNK=2009
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=51
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=169
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=161
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ozřejmoval Dominik Duka
187

 slovy: „Vítám tuto aktivitu s otevřenou náručí pro ty, kteří 

najdou poprvé cestu do kostela… a všem přeji, aby Boží blízkost alespoň letmo 

okusili...“ A Miloslav Vlk
188

 ve Slovu úvodem píše, že jsou to „otevřené dveře nejen 

budovy kostela, ale i otevřené „srdce Boží“ pro každého, kdo chce vystoupit ze 

všednosti a jejího shonu a zaposlouchat se v tichu kostela i svého srdce do blízkosti, ve 

které „mluví Bůh“.“ Miloslav Vlk pokračuje: „… žádám všechny, kterým leží na srdci 

evangelizace, aby svou modlitbou a postem doprovodili tuto nabídku všem lidem dobré 

vůle…“ Následuje další text, ozřejmující půdu křesťanského světa; jejími autory je 

koordinační tým AP a Miloš Szabo
189
: „Noc kostelů je možná tou pravou příležitostí 

překročit práh kostela.“ Této příležitosti využil i Nikodém, vždyť i „v noci se dějí velké 

věci.“ 

„Otevřít kostel znamená otevřít nejen knihu historie, ale i knihu počátků… 

Představuje vstřícnost místní farnosti… také vůči světu. Noční poutníci uvidí nevídané. 

Uvidí kostely v jiném světle…“ P. Szabo pokračuje: „Buďte v našich chrámech vítáni. 

Ať vás uprostřed běžných každodenních starostí, politických šarvátek či velké osobní 

únavy tento duchovní prostor naplní radostí, klidem i nadějí.“ 

Citát z Bible, provázející Noc kostelů v roce 2010, uváděný vždy jako 

součást grafické podoby loga na titulní straně brožury i na plakátech, letácích a 

webových stránkách, zněl takto (Iz 62,6): „Po celý den a po celou noc nikdy nebudou 

mlčet.“
190

 

 

Noc kostelů v ČR podruhé 

Druhá celostátně pořádaná Noc kostelů se u nás odehrála 27. května 2011. Jejím 

mottem byl úryvek z Bible (Ž 77,7): „Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny 

hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“
191

 

Brožura,
192

 která k této příležitosti vyšla (již plně standardní verze s mapkou, 

s plným zněním adres, internetovým kontaktem a dopravními informacemi), nabídla 

v AP pozvání do 133 budov různých církví s více než 790 pořady. O Slovo úvodem se 

                                                 
187

 Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda ČBK. 
188

 Kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský. 
189

 P. Miloš Szabo, hlavní koordinátor Noci kostelů v AP do roku 2014. 

190 ČEP Iz 62,6: „Po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha.“ 
191 ČEP Ž 77,7: „V noci si připomínám, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj 

hloubá.“ 
192

 Titulní strana viz Příloha č. 1. 
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postarali Dominik Duka a Joel Ruml
193
, aby nabídli své myšlenky, sloužící projektu: 

„Můžeme vstoupit do prostorů, které formovaly naše náboženské, kulturní i společenské 

dějiny,“ uvádí Dominik Duka. A Joel Ruml vyzývá k návštěvě takto: „Dveře, které jsou 

určeny pouze k tomu, aby ukrývaly, jsou spíše zábranou než bránou. Nejvlastnější 

dveřím je to, aby byly otevírány a umožňovaly vstoupit a poznávat skryté obsahy.“ 

Data o proběhlé noci vypadají následovně: v ČR se otevřelo kolem tisícovky 

křesťanských chrámů, organizátoři zaznamenali na více než 300 000 návštěvnických 

vstupů, a to i přes nepříznivé počasí.
194

 Současně šlo o první česko-slovenskou Noc 

kostelů. 

Také informace o průběhu v AP potvrzují rok co rok rostoucí oblibu akce: skoro 75 

tisíc poutníků se přišlo v AP podívat na „155 kostelů z 12 různých křesťanských 

církví… Mnohé chrámy byly zaplněny doslova do posledního místa.“
195

 I když byly 

největším lákadlem kostely v centru Prahy (Praha otevřela 89 kostelů), bohatá byla 

nabídka i AP v mimopražské lokalitě (66 zpřístupněných církevních staveb).
196

 

Jak vidno, s přibývajícími zkušenostmi přicházejí také inovace a přibývají i zajímavé 

příběhy. Kupříkladu AP v tomto ročníku Noci kostelů zdůraznila, že se do projektu 

zapojují významná poutní místa.
197

 Organizátoři přišli se společnou modlitbou a 

vyzváněním zvonic (skoro všech) kostelů v 18 hodin jako zahajovací a ohlašovací akt, 

že  Noc kostelů právě začíná.
198

 Své nevídané ovoce přinesla Noc kostelů například 

Jinonicím a tamnímu zapadlému kostelíčku sv. Vavřince s chybějícím oltářním 

obrazem. Tak se místní také kvůli zlodějům nemohli pochlubit zrovna bohatým 

interiérem, avšak přesto napočítali skoro 200 návštěvníků. „Mezi návštěvníky zavítaly 

do kostela také dvě studentky, které sice nepatří mezi pravidelné účastníky nedělních 

bohoslužeb, ale myšlenka vytvoření nového oltářního obrazu je velmi zaujala.“
199

 Slovo 

dalo slovo a kostel získal dokonce dva obrazy vyjevující příběh mučedníka… Tato  

příhoda ukázkově potvrzuje smysl akce: „… postavit most mezi těmi, kdo jsou v kostele 

„doma“, a těmi, kdo do něj sice nechodí, ale vnímají ho jako součást svého domova 

nebo kulturního dědictví národa.“
200

 

 

                                                 
193

 Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví. 
194

 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=275 [2015-04-10]. 
195

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=269 [2015-04-10]. 
196

 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=269 [2015-04-10]. 
197

 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=260 [2015-04-10]. 
198

 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=245 [2015-04-10]. 
199

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=216 [2015-04-10]. 
200

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=216 [2015-04-10]. 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=275
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=269
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=269
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=260
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=245
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=216
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=216
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Třetí Noc kostelů v ČR 

Celostátně pořádaná třetí noc se odehrála 1. června 2012. Mottem se stal vybraný 

úryvek z Písma (Srov. 1 Sol 5,5): „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani 

temnota.“
201

 Počet zúčastněných kostelů a modliteben opět vzrostl. V celé ČR jich bylo 

na 1200 a organizátoři vykázali více než 400 000 návštěvnických vstupů. Počasí – 

faktor, který návštěvnost jistě ovlivňuje – bylo proměnlivé.
202

 Akce měla výrazně 

ekumenický charakter, neboť „přípravný tým byl poprvé složen rovněž ze zástupců 

Ekumenické rady církví.“
203

 

AP otevřela 222 objektů jedenácti křesťanských církví a uvedla, že počet vstupů 

poprvé překročil hranici sto tisíc. AP vyčíslila vstupy s přesností na 100 544 

návštěvníků. AP také opakuje a ozřejmuje hlavní poslání Noci kostelů: „Specifikum 

českého prostředí potřebuje právě tato setkání věřících a nevěřících, pokřtěných a 

nepokřtěných, jako novou a přijatelnou formu nové evangelizace a seznámení se s 

křesťanskými hodnotami.“
204

 

Brožura AP z roku 2012
205

 s přehledem pozvánek na Noc kostelů v AP uvedla (do 

uzávěrky) na 205 objektů od všech zúčastněných církví, které bylo možné navštívit. 

Úvodního slova se opět ujali Dominik kardinál Duka a Joel Ruml. Ti, obohaceni 

z minulých let, nabízejí již další vhledy: „Nebojme se právě toto společenství (Otce, 

Syna a Ducha svatého) přiblížit všem, kteří chtějí i v dnešní době poznat Boha a budou 

Ho vědomě či podvědomě hledat o letošní Noci kostelů.“
206

 Joel Ruml se obrací jak na 

organizátory, tak na návštěvníky. Vzkazuje jim: „A my, kdo v kostelích máme jisté 

domovské právo, jsme byli rádi, že k nám přicházeli a že jsme jim něco mohli 

nabídnout, aby se potkali s výsečí obsahu života spojovaného s jednotlivými církevními 

objekty a budovami.“ Ty, kteří budou po kostelích večer a v noci putovat poprvé, Joel 

Ruml nabádá, aby „využívali zvláštní příležitosti a nebáli se ptát, hovořit a hledat 

v programech i slovech klíč ke světlu, který brání vnější tmě roztáhnout se i do lidského 

nitra.“
207

 

 

 

                                                 
201

 ČEP 1 Sol 5,5: „Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.“ 
202

 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=350 [2015-04-10]. 
203

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=343 [2015-04-10]. 
204

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=343 [2015-04-10]. 
205

 Viz Příloha 3. 
206

 Dominik kardinál Duka. 
207

 Joel Ruml. 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=350
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=343
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=343
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Čtvrtá Noc kostelů v ČR 

Celostátní 4. ročník Noci kostelů se konal 24. května 2013. Data vzestupnou tendencí 

opět potvrzují zájem nejširší veřejnosti: v celé ČR se zapojilo více než 1300 církevních 

stánků se 450 tisíci návštěvnickými vstupy, a to i přesto, že počasí bylo velmi 

chladné.
208

 

Arcibiskupství pražské uvedlo, že „zatímco Praha doslova „praskala ve švech“, 

venkov hlásil poklidnou návštěvnost…“
209

 Pořadatelé  konstatovali, že „lidé tentokrát 

mnohem více než po jiné roky přicházeli na konkrétní body programu.“
210

 Nadto se 

akce  začala ještě čím dál tím více profilovat do výrazně ekumenického pojetí, 

se zřejmou  aktivitou nekatolických společenství a Ekumenické rady církví. „Jedním 

z konkrétních projevů tohoto křesťanského bratrství byla akce „Daruj banner“, v níž 

první „bohatší“ farnosti či sbory zakoupily bannery pro „chudší“ farnosti, aby se i ony 

mohly na veřejnosti prezentovat tímto propagačním způsobem…“
211

 Počet 

návštěvnických vstupů se v AP oproti předchozímu ročníku opět navýšil a jeho úhrnný 

počet činil 113 429. 

Brožura
212

 s programovou nabídkou zapojených křesťanských církví vyšla s 233 

chrámy AP. Úvodní slovo patřilo opět Dominiku Dukovi, který poukazoval na biblické 

paralely noci, a Joelu Rumlovi, který byl vděčný za ekumenický charakter akce. Motto 

4. ročníku zastřešila pasáž z Písma (Zach 14,7): „Potom už nebude den ani noc, ale 

v čase večera bude světlo.“
213

 

 

Pátá Noc kostelů v ČR 

Noc kostelů se u nás celostátně popáté odehrála 23. května 2014. Akci doprovázel 

setrvalý déšť. V celé ČR se zapojilo okolo 1400 kostelů a modliteben, organizátoři 

napočítali 450 tisíc návštěvnických vstupů.
214

 

Noc v AP pro deště, přívalové lijáky a bouřky dostala název „pokojná“. Na přípravě 

se podílelo 275 různě velkých týmů. Pro nepřízeň počasí se rekord návštěvnických 

vstupů, jak bylo rok od roku zvykem, nekonal. Počet návštěvnických vstupů se totiž 

zastavil na krásném čísle 98 198. Největší návštěvnost byla prokázána opět v centru 

                                                 
208

 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=461 [2015-04-10]. 
209

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=454 [2015-04-15]. 
210

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=454 [2015-04-15]. 
211

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=454 [2015-04-15]. 
212

 Viz Příloha 5. 
213

 ČEP Zach 14,7: „A nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc; i za 

večerního času bude světlo.“ 
214

 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=536 [2015-04-15]. 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=461
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=454
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=454
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=454
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Prahy; do popředí zájmu se však dostaly i tzv. „neviditelné kostely“. Jde o zapadlé 

modlitebny a sbory. Ty jsou nenápadné tím, že jsou situovány v místě, kde by je někdo 

stěží očekával ‒ ukryté např. ve sklepech, v panelových či cihlových obytných domech 

a blocích.
215

 

A 5. ročník přinesl i další novinky: „Poprvé se do Noci kostelů zapojilo v letošním 

roce všech 15 křesťanských církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy 

Ekumenické rady církví. Oproti předchozím ročníkům tak mohli návštěvníci vstoupit 

rovněž do většiny pravoslavných chrámů a také do modlitebny Armády spásy.“
216

 

Mottem 5. ročníku se stal úryvek (Srov. Gn 1,14): „Nechť jsou světla na nebeské 

klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“
217

 Vyšlá brožura 

pro AP v úvodním slovu nabízí pozvání na Noc kostelů 2014 od Dominika kardinála 

Duky a nově od Daniela Fajfra.
218
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 Srov. http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=526 [2015-04-15]. 
216

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=526 [2015-04-15]. 
217

 ČEP Gn 1,14: „I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou 

na znamení časů, dnů a let.“ 
218

 Daniel Fajfr, předseda Rady CB a předseda ERC. 
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4. Praktická část 

4.1. Poznámky k metodě 

Předmětem zkoumání jsou vybrané tři ročníky 2011‒2013 v Arcidiecézi pražské 

(dále AP) v katolických chrámech. 

AP, jejíž účast na zapojení a roli v projektu Noc kostelů sledujeme, je poměrně velké 

území, do kterého náleží Praha a okresy Středočeského kraje. Pro představu uveďme o 

AP několik základních údajů. Na jejím území žije „2, 316 milionů obyvatel, (má 

rozlohu) 8 765 km², 157 tisíc katolíků, 14 vikariátů, 145 farností, 236 kněží, … 928 

kostelů a kaplí.“
219

 

Vyhodnocovaná data se týkají těch kostelů, u nichž byly dodány včas materiály a 

byly publikovány v tištěné podobě brožury, kterou k NK vydává Arcibiskupství 

pražské. Zkoumány proto nejsou ty kostely, které se do NK sice zapojily, avšak jejich 

program byl zveřejněn až po uzávěrce a tudíž je uveden pouze na webových stránkách. 

Z výčtu církevních stánků katolické církve jsou vynechány takové, které (jsou např. 

odsvěcené nebo celoročně uzavřené a tudíž) neslouží k bohoslužebným účelům.
220

 

Následující postup vychází z práce třídění program po programu připraveného 

večera všech katolických chrámů. Nejprve je u každého ročníku uveden samotný 

přehled kostelů
221

 s celkovým počtem akcí za večer (a pokud měl na pořadu celovečerní 

událost, je tak uvedeno i zvlášť – jde nejčastěji například o výstavy, kdy návštěvník není 

omezen konkrétním úsekem večera), dále kolik z nich bylo 1. pro děti, 2. kulturních, 3. 

informativních, 4. výslovně duchovních a 5. jiných. 

Zjištěná fakta jsou pak pro přehled znázorněna graficky a doprovozena komentářem. 

Avšak nezůstávají jen u souhrnných komentářů na základě kruhových grafů. Vybrány 

jsou příklady některých farností, které jsou blíže prozkoumány tak, aby na nich bylo 

vidět, jakou funkci jejich programy plní, pro koho je připravují a jakou úlohu církve 

naplňují. 

 

                                                 
219

 http://www.apha.cz/arcidieceze-prazska-text (2013-07-22) [2015-05-16]. 
220

 Zda jsou kostely liturgicky činné, bylo ověřováno z webových stránek AP a jejího katalogu  

https://katalog.apha.cz/maps/ [2015-02-25]. Příkladem z roku 2011 je pražský kostel sv. Šimona a Judy 

Milosrdných bratří, ze kterého se stala koncertní síň FOK. 
221

 Viz Přílohy č. 2, č. 4, č. 6. Jejich řazení je totožné s řazením brožury. Rok 2011 je seřazen 

abecedně – nejprve městské části Prahy podle abecedy (tzn. Praha-Bohnice až Praha-Žižkov), následují 

mimopražské chrámy seřazené dle příslušnosti k vikariátu. Roky 2012 a 2013 jsou koncipovány jinak: 

nejprve jsou uvedeny pražské obvody (Praha1 až Praha 22 a přilehlé části hlavního města Prahy), pak 

jsou abecedně řazeny dle okresů (tzn. Benešov až Rakovník). 

http://www.apha.cz/arcidieceze-prazska-text
https://katalog.apha.cz/maps/
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4.2. Charakteristiky jednotlivých kategorií 

Mezi hodnocený program nebude a nemůže být započteno zvonění zvonů, oficiální 

zahájení a přivítání, úvodní slova starostů a administrátorů farností, celovečerní 

možnost občerstvení, ukončení Noci kostelů – i když leckde toto za bod (o délce 5-10 

minut) na pořadu večera považují, ne všude je v tomto shoda. Navíc každý realizační 

tým vyplňoval přihlášený program dle vlastního uvážení a bez ohledu na ostatní 

farnosti. Z hlediska našeho výzkumu jsou tyto tzv. akce nepodstatné a nehodnotitelné – 

jednak nic neprozrazují o evangelizačním faktoru, jednak nepatří do některé ze čtyř 

daných kategorií. 

Při posuzování typů pořadů nacházíme čtyři hlavní kategorie, kterými se budeme 

zabývat: 

 

1. Pro děti 

Pořady pro děti – tím se rozumí forma události, která je primárně zaměřená na 

dětského návštěvníka, resp. rodiny (dítě v doprovodu rodičů či dospělých osob). Tyto 

pořady jsou v programu zpravidla uvedené jako pořady pro děti. Cílovou skupinou jsou 

děti, ale velmi okrajově vlastně i jejich doprovod, který je přítomen. Je žádoucí, aby 

byly programy v každém případě svým obsahem a formou srozumitelné nejmladším 

návštěvníkům Noci kostelů. Náplní může být zabavení dětí plněním úkolů (například 

výtvarných), vytvořením speciálního dětského koutku, což vyžaduje speciální rekvizity, 

ale i schopného animátora. Převažují dramaticko-hudebně-výtvarné projekty. Oblíbená 

je v programech pro děti  umělecká forma (ztvárněná pohádka, biblický příběh, příběh 

ze života svatých). 

Večerní, zvláště pozdní hodina může narazit na fyziologické možnosti dítěte. Jeho 

pozornost bývá kolísavá. Dítě proto kladně reaguje na pestřejší podněty zvenčí, vítá 

raději živý kontakt a optimální časové trvání pořadu. 

 

2. Kulturní 

V charakteru těchto akcí je přítomna veřejná a hromadná metoda, z nichž je 

nejčastěji užita umělecká forma. Tato kultura, uskutečňována na Noci kostelů, se 

vyznačuje třemi hlavními prostředky – interpretačním (hudba hraná i zpívaná, divadlo, 

mluvené slovo, výrazový tanec), performačním (výstavy a instalace) a audiovizuálním 
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(film) uměním. Úroveň tohoto umění bývá různá, ale v mnohých příkladech uspokojí i 

náročného posluchače a diváka. 

Některé farnosti se snaží návštěvníky přilákat na konkrétní zajímavý program a 

známé osobnosti, jiné se zaměřují na téma. Dále je třeba zmínit, že kulturní vlastnosti 

mají i mnohé samotné budovy – jde o kostely, které návštěvníky oslovují svou 

uměleckou hodnotou. Architektura i vnitřní výzdoba chrámů je dalším kulturním 

fenoménem, který je možno zkoumat. 

 

3. Informativní 

Pořady tohoto typu mají jeden hlavní úkol - informovat. Jsou nízkoprahově 

nastavené a srozumitelné. Vhodné jsou zejména pro lidi zvenčí, zkrátka všechny ty, 

kteří se něco chtějí dozvědět, do kostela nechodí, anebo nejsou s křesťanským světem 

obeznámeni. 

Informativní pořady mohou návštěvníky seznamovat s prostorem, historií místa, 

specifickými skutečnostmi, případně se snaží informovat o základních skutečnostech 

víry. 

 

4. Výslovně duchovní 

Pořady tohoto druhu jsou sice vhodné pro každého návštěvníka (a žádný z nich ani 

není předem vyloučen), ale již přece jen předpokládají obeznámenost se základními 

skutečnostmi víry. Taktéž předpokládají to hlavní - zájem. To jsou jisté nároky, které 

takové akce vyžadují. Mezi návštěvníky mohou být ve větší míře praktikující a 

nepraktikující katolíci, konvertité, členové jiných církví a náboženských společností a 

pak ti, kteří hledají, anebo se jednoduše přišli zastavit. 

V nejširším pojetí do programů výslovně duchovních patří modlitba a mše svatá. 

 

4.3. Rozdělení pořadů dle charakteru do skupin 

Poté, co jsme si určili způsob třídění programů do čtyř (celkem vlastně pěti) skupin, 

jmenovitě pro ilustraci uvedeme programy, které se v roce 2011 objevovaly. 

 

1. Pro děti. Příkladem pořadů pro děti jsou tyto: 

Soutěž pro děti; Co se skrývá v kostele? Komentovaná prohlídka kostela pro děti; 

Leze, leze po kostele – prohlídka kostela s programem pro děti s rodiči a prarodiči; Kdo 
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si hraje, nezlobí – prohlídka kostela pro děti s hrami a kvízem; Kostel hrou – tentokrát si 

děti ověří, že v kostele se dějí zázraky!; Od paty až k hlavě – od sklepa až na věž – 

prohlídka kostela pro rodiny s dětmi tvořivou a zábavnou formou; Soutěž pro děti a 

jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře“; Program pro 

děti o sv. Anežce; Program pro děti, dětské křesťanské písničky; Po stopách kostelníka 

– hra pro všechny malé zvědavce, kteří chtějí zjistit, kam kostelník uschoval malý 

sladký poklad; Dětský koutek v kostele; Dětské pásmo; Program pro děti – Krok za 

krokem kostelem sv. Klimenta; Četba pohádky pro děti i dospělé od kardinála Špidlíka; 

Program pro děti – puzzle, 3D brýle, malování, modelování, edukační list pro 

předškoláky… 

 

2. Kulturní: 

- chrámový sbor, varhanní koncert, varhanní recitál, smyčcový koncert, pěvecký 

koncert, koncert scholy, kytarový recitál, duchovní hudba, hudební rozjímání, barokní 

nokturno, gregoriánská hudba, koncert dětí 

- divadlo, barokní hra, výrazový tanec 

- výstava 

- literární čtení, recitál, barokní poezie, pásmo písní a poezie 

Vystoupení dětské skupiny „Ratolesti“; Meditativní varhanní hudba; Zamyšlení nad 

obrazy, které jsou v kostele vystaveny; Hudba a výtvarná dílna; Klarinetové kvarteto 

zahraje duchovní a meditativní hudbu; Světlo, stín, obraz a zvuk ‒ vizuálně-hudební 

performance umělců; Vystoupení dětí; Co má kohout společného s kostelem? Hudební 

pásmo k historii kostela a jeho výzdobě; Výstavka výrobků dětí; Hudební vystoupení 

žáků Základní umělecké školy; Školní dětský sbor – písně s velikonoční tematikou; 

Legenda o sv. Markétě – divadélko dětí; Vystoupení dětských hudebníků Lidové školy 

umění… 

 

3. Informativní. Za takové pořady jsou považovány tyto: 

- prohlídka kostela a prostor, varhan, věže, zvonice – komentovaná i individuální;  

představování farnosti; přednáška (na téma, o historii, místopisná); vyprávění kronikářů; 

prezentace řeholí; legendy o patronech kostelů; prezentace na téma 

Setkání s patronem kostela – příběh Pavla z Tarsu; večerní čtení: Bruno Ferrero: 

Příběhy pro potěchu duše; večerní čtení: Jean Giono: Muž, který sázel stromy; 

přednáška: Bůh mluví skrze dílo člověka; úryvky z legendy o sv. Vojtěchu; přednáška o 
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románských malbách; slavnostní slovo děkana; promítání o opravách kostela a akcích 

ve farnosti; stánek s křesťanskou literaturou; Prezentace Křesťanského společenství a 

Sboru Církve bratrské; film o kapucínech; Setkání s malířem – tvůrcem křížové cesty; 

setkání s knězem; čtení na pokračování; Poselství kostela sv. Jana Nepomuckého; Jan 

Nepomucký – patron kostela; Salesiáni dnes; Svatý Jan Bosko; Štěpán kardinál Trochta; 

Knihkupectví Paulínky; Filmy s františkánskou tematikou; Výstava fotografií ze života 

farnosti; Výstava k výročí 400 let od smrti 14 pražských mučedníků; dokumentární 

film; Zlatá Bible – menší vydání – vystavena k prohlédnutí; Pohled do kuchyně 

varhaníka; Co je to kostel a k čemu slouží?; Vzpomínky ze života a díla význačných 

členů kapituly; Malý výklad liturgického prostoru kostela; Informace o spiritualitě a 

činnosti řeholního domu Kongregace sester Matky Božího milosrdenství; Život farnosti; 

Listování ve farní kronice; Čtení z Bible; Seznámení s církevními pojmy; Otevřený 

kostel; Průvodcovská služba; Informace k odnesení; O liturgických předmětech – 

přednáška; výstava liturgických předmětů; Setkání s františkánem; Kněz – člověk z jiné 

planety? (beseda s místním knězem)… 

 

4. Výslovně duchovní: 

- mše svatá 

- modlitba 

- adorace 

- liturgie hodin 

- svátost smíření 

- duchovní rozhovor s knězem 

- duchovní slovo 

- křížová cesta 

- duchovní program 

 

Kromě výše uvedeného se také na Noci kostelů vyskytly tyto pořady (označené jako 

5. Jiné): 

- chvíle vnitřního ztišení, ticho, zamyšlení o křtu v křestní kapli, osobní svědectví, 

film s evangelizační tematikou, Pošta do nebe – po celý večer budete moci vložit do 

schránky umístěné v kostele své poděkování a prosby k Bohu; Prezentace Charity – 

měření tlaku, cukru a tuků; Kavárna – otevřený prostor k setkání; Pozorování hvězd 

astronomickým dalekohledem; Soutěž pro mládež o věcné ceny; Škola zvoníka od Sv. 
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Vavřince; Ticho jako v kostele; Téma: kříž - pohled lékaře, ikonografie, literatury, 

hudby; Soutěž pro dospělé; kostelní výroba; Noc kostelů jako středoevropský fenomén 

– pozvání k neformálnímu dialogu s Mons. Václavem Malým, biskupem; Život 

nevidomé dívky v písních; Palladium země české; Relikviář; Vaše perly do naší lastury 

– vložte vaše úmysly a potřeby do našich modliteb; Křesťané – naživo (příležitost 

k rozhovorům); Obrazová meditace; Obrazy promlouvají – kostel jako Biblia 

pauperum; Zeď nářků a Zeď radostí; Jsem kněz, můžeš mi říct cokoliv; Proč jsem se 

dnes stala řádovou sestrou? Moderované povídání s mladší řeholnicí; Cesta ke kněžství 

lidskou formou – malé svědectví J. P. Böhma; opékání buřtů; Průvod se svícemi po 

svatohorských schodech; Prosba za město Příbram – videokonference mezi 

příbramskými kostely; Arnošt z Pardubic vyřezává Svatohorskou madonu; Pro 

nevidomé i ostatní – haptický (dotykový) model Svaté Hory; Společné večerní agapé; 

Překvapení ve sklepních prostorách fary… 

 

4.4. Některé společné znaky Noci kostelů 

Ve zkoumaných třech ročnících se ukazuje, že pořádaná NK v AP vykazuje několik 

rysů. Především se jedná o rozdíly, zda se akce uskutečňuje v centru Prahy, na jejím 

okraji, ve větší mimopražské obci a menší mimopražské obci. Sice ne ve všech 

případech, ale velmi často se v centru Prahy připravuje program Noci kostelů jak 

početnější, tak s delším časovým rámcem. Důvodem je dobrá dopravní dostupnost, větší 

hustota zalidnění a příliv turistů. 

Na okrajích hlavního města bývají akce kratší. Ještě více se to ukazuje v obcích za 

Prahou, kde například Noc kostelů trvala kolem dvou hodin a byla ukončena už v osm 

hodin večer (např. r. 2011 kostel sv. Apolináře v Sadské). V Poříčí nad Sázavou byl 

dokonce otevřen kostel sv. Petra rekordně krátkou dobu - od sedmé do osmé hodiny 

večerní, aby se uskutečnila prohlídka s průvodcem. I další kostel v Poříčí nad Sázavou 

otevřeli – NK v kostele sv. Havla trvala hodinu a půl. Přesto nelze říci, že kratší Noc 

kostelů je ku škodě, neboť roli hraje poptávka a tudíž předpokládaný očekávaný počet 

návštěvníků, zkušenosti pořadatelů z předchozího roku, dále počet obyvatel v konkrétní 

lokalitě a dopravní infrastruktura. 

Dále ještě v mimopražských a menších obcích častěji najdeme případy, kdy se na 

kulturním programu podílejí místní děti. Nejedná se o programy pro děti, ty program 

sice vytvářejí a navštívit je může kdokoliv, tedy děti též. Avšak na tato kulturní 
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vystoupení dětských divadelních a pěveckých souborů a lidových škol umění chodí 

coby diváci především jejich rodiče a příbuzenstvo, pořadatelská škola a veřejnost. 

V četných případech je kultura Noci kostelů křesťanská. Pomineme-li, že ji vytvářejí 

křesťané (anebo vystupující mající ke křesťanství blízký vztah), zvenčí je objektivně 

zjevné, že se opírá o duchovní rozměr, anebo též čerpá z historie. Příkladem je koncert 

křesťanského písničkáře Petra Maria Lutky, duchovní hudba, písně s velikonoční 

tematikou, divadlo znázorňující legendy svatých, barokní nokturno a další. Mnohé 

varhanní i pěvecké koncerty jsou zase dílem scholy - tradičního hudebního tělesa 

podílejícího se v kostele na liturgii. 

Projekt Noc kostelů nemá závazně předepsané schéma, přesto vyšlo najevo, že 

vykazuje určitou strukturu večera. Noc kostelů obvykle slavnostně ohlašuje svůj začátek 

v pátek v 17:50 nebo v 18 hodin několikaminutovým vyzváněním zvonů. Pokud je na 

programu pořad pro děti, bývá obvykle na začátku programu, anebo ještě před 

oficiálním zahájením v odpoledních hodinách. Následují pořady v různém sledu, 

přičemž v centru AP dochází k jejich opakování v průběhu večera (zejména 

informativních a kulturních), protože se počítá s přicházejícími a odcházejícími 

návštěvníky. Velmi často při zakončení Noci kostelů probíhá závěrečná společná 

modlitba. 

Při třídění pořadů do čtyř hlavních kategorií vyvstalo také určité množství událostí 

do nich nezařaditelných, čili událostí ještě jiných (5. kategorie). Zejména se jednalo o 

tzv. zážitkové akce, předváděcí akce a všechny takové události, které se vymykaly 

běžné nabídce pořadů Noci kostelů. Příkladem takové jiné akce je Škola zvoníka od Sv. 

Vavřince v Praze-Jinonicích, kde událost opakovali „pro velký úspěch loňského 

ročníku.“
222

 Vypovídat to může o tvořivém hledání, jak lze ještě jiným způsobem a 

formou pozvat lidi do kostelů, aby se tak mohli setkat s křesťany na půdě reprezentující 

křesťanství. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222

 http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=234&hledejtext=sv.%20Vav%C5%99ince&highlight=1 

[2015-06-01]. 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=234&hledejtext=sv.%20Vav%C5%99ince&highlight=1
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5. Noc kostelů v AP v roce 2011 

5.1. Programy dle skupin v grafech včetně interpretace souhrnných dat 

V roce 2011 byl předmětem zkoumání program celkem 86 katolických chrámů – 48 

z nich leží na území hl. města Prahy a jen o 10 méně mimo Prahu (38). AP celkem 

vyprodukovala v roce 2011 na 582 pořadů, z nichž 355 se odehrálo v Praze a 227 se 

konalo mimo území hl. města. Praha tedy co do počtu uskutečněných akcí vede se 

svými 61 procenty.
223

 Pořadů, které mohli lidé navštívit během večera a noci bez 

konkrétního časového vymezení,
224

 bylo 57 celovečerních – 29 v Praze a 28 mimo 

Prahu. 

 

Graf č. 1: 

61 %  akcí se realizovalo na území Prahy. 

 

Největší počet programové nabídky se v Praze objevil v těchto chrámech: 

- 22 akcí nabídl kostel Panny Marie Sněžné (Praha-Nové město), 

- 13 akcí Komunitní centrum Matky Terezy (Praha 4 – Háje), 

- 12 akcí kostel sv. Ludmily (Praha 2 – Vinohrady). 

 

                                                 
223

 Viz graf č. 1. 
224

 Výstava, průvodcovská služba k dispozici, stánek s křesťanskou literaturou, individuální prohlídka 
objektu, Pošta do nebe a další. 

Poměr mezi počtem akcí v Praze a mimo ni (2011)

355; 61%

227; 39%

Celkem v Praze:
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Celkový počet všech typů akcí v celé AP (2011)

16; 3%

137; 24%

264; 44%

114; 20%

51; 9%

Pro děti Kulturní Informativní Výslovně duchovní Jiné

Absolutně nejvyšší počet akcí za celou AP však vykázala mimopražská část AP, do 

níž spadá poutní místo Příbram-Svatá Hora se svou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. 

Počet akcí čítal 23. 

V celé AP se odehrály hodnocené akce, které byly řazeny do pěti skupin. Jejich 

skladba vypadala takto: 

- pro děti 3% 

- kulturní 24% 

- informativní 44% 

- výslovně duchovní 20% 

- jiné 9%.
225

 

 

 

Graf č. 2: 

Znázorněné rozložení druhů akcí jasně ukazuje, že projekt NK z největší části 

informuje. Druhé místo patří kultuře, třetí místo výslovně duchovním akcím, čtvrté 

akcím, které byly označené jako jiné a na posledním místě co do četnosti patří programy 

pro děti. 
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 Viz graf č. 2. 
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5.2. Některé vybrané detaily a zajímavosti Noci kostelů 

V pražských Bohnicích v kostele sv. Petra a Pavla začínala Noc kostelů o mnohem 

dřív před slavnostním zahájením v 18 hodin. Důvodem byl časově uzpůsobený program 

pro děti – komentovaná prohlídka kostela již od 15:30 do 16 hodin. 

V Komunitním centru Matky Terezy (Praha-Háje) bylo možné ‒ mimo čtyři 

standardní typy akcí ‒ nechat si změřit tlak, cukry a tuky v rámci prezentace Charity, 

anebo se za příznivého počasí podívat na hvězdy astronomickým dalekohledem. 

V klášterním kostele Panny Marie pod řetězem (Praha-Malá Strana) se konalo 

pozvání k neformálnímu dialogu s biskupem Václavem Malým právě na téma Noci 

kostelů jakožto středoevropský fenomén. 

V kostele sv. Jana na Skalce (Praha-Nové město) nabídli nešpory v různých jazycích 

i Německou mši od Franze Schuberta. Kostel využívá německy mluvící komunita, proto 

jí přizpůsobili program. 

Z výčtu programu smíchovského kostela sv. Gabriela (s interiérem beuronského 

umění) je zjevné, že jej pro večer aktivně připravovali pouze dva lidé. Objevilo se 6x 

preludování na varhany a 3x komentovaná prohlídka kostela. 

V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie (Praha-Strašnice) začali NK v 18 

hodin mší svatou, přizpůsobenou dětem. Byla doprovázená dětskými písněmi. 

O kostelu sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie (Praha-Žižkov) je známo, že sloužil 

v dobách morové epidemie jako morová kaple. Odkaz na jeho dávnou funkci a historii 

proto připomněli přednáškou na téma Mor v českých zemích, ale dále též uvedením 

barokní divadelní hry v latině s tématem morových ran. 

Na Noci kostelů v roce 2011 se pouze dvakrát objevilo občerstvení v jiném smyslu 

než klasicky nabízené osvěžení a pohoštění, které bylo leckde k dispozici během večera. 

Těmito akcemi bylo pozvání ke společnému opékání buřtů (Vrané nad Vltavou, za 

kostelem sv. Jiří) a k agapé ve smyslu křesťanského stolování (Příbram – farní kostel sv. 

Jakuba Staršího). 

V Příbrami (Svatá Hora) se údajně odehrála Prosba za město Příbram formou 

videokonference mezi příbramskými kostely. Dlužno dodat, že v brožuře je zmíněn 

ještě pouze kostel sv. Jakuba Staršího a videokonference na jeho programu není 

uvedena, jakožto ani účast a programy ostatních příbramských chrámů. Důvodem 

neúplných údajů mohlo být zdlouhavé technické řešení videokonference a propadnutí 

termínu uzávěrky k vydání tištěné brožury s programem. 
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V obci Zvole v kostele sv. Markéty se událo na sedm kulturních akcí (z celkového 

počtu deseti), z nichž třikrát se jednalo o vystoupení dětí. Na mimopražskou část AP jde 

o výjimečně vysoký podíl kultury v programu Noci kostelů. 

Za povšimnutí stojí i jediná, pro tuto práci však významná, výjimka. Tou je sice film, 

ale specifický. Na programu byl doslovně uveden jako Film s evangelizační tematikou. 

Promítal se v Milovicích při kostele sv. Kateřiny, jeho přesný název však nebyl uveden. 

 

5.3. Rozbor programů některých vybraných církevních objektů 

  5.3.1. Kostel sv. Václava, Praha-Vršovice 

Prvním zkoumaným programem je kostel sv. Václava v pražských Vršovicích, kde 

program začal (na rozdíl od standardní šesté večerní hodiny o 30 minut později) v 18:30 

a skončil v půlnoci. Připraveno tam bylo celkem 7 pořadů, z nichž 2 byly celovečerní. 

Žádný pořad nebyl primárně orientován na děti, ostatní zkoumané kategorie byly 

zastoupeny. 

Kulturní akce byly tři, odehrály se chronologicky za sebou (dvakrát půlhodinové 

představení Vršovického divadelního spolku pod vedením Dany Vackové „Když vitráže 

promluví“ a jednou koncert písní Karla Kryla v podání kapely Missa). Od desáté 

večerní následoval jeden informativní pořad (Co je kostel a k čemu slouží?), po něm 

jeden závěrečný výslovně duchovní (Modlitba s těmi a za ty, kteří přišli – 23:15‒24:00). 

Duchovním programem Noc kostelů skončila. S celovečerním rozsahem, tedy bez 

konkrétního časového vymezení, se konaly dvě akce (Zeď nářků a Zeď radostí; Jsem 

kněz, můžeš mi říct cokoliv). 

Náplň pořadů odpovídá tomu, že je kostel otevřen široké veřejnosti, tedy také těm, 

kteří s křesťanským světem nejsou plně obeznámeni. Velice přínosný je proto zmíněný 

informativní pořad, ale též společná modlitba, která určitým způsobem může zapojit 

všechny zúčastněné. 

Jistý prostor pro sdílení a sbližování křesťanů s hledajícími nabízejí dvě celovečerní 

akce. „Jsem kněz, můžeš mi říct cokoliv“ – to je přece pozvání k naslouchání, projevení 

zájmu o každého člověka, kdy on, příchozí, určuje svoje individuální téma a také námět 

možného rozhovoru. S křesťany lze také sdílet radosti a jejich odvrácenou tvář, jak chce 

ukázat akce „Zeď nářků a Zeď radostí“. 

Program ve sv. Václavu se vyznačuje otevřeností a srozumitelností vůči lidem 

zvenčí. 
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5.3.2. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice 

 

Pražské Strašnice jsou o něco vzdálenější centru, což se zpravidla projevuje 

dřívějším zakončením programu. Tak tomu skutečně bylo, jejich Noc kostelů trvala od 

18 do 22 hodin, počet uskutečněných akcí čítal sedm. 

Jako první bod na programu se uskutečnila mše svatá, která byla doprovázena 

dětskými písněmi, čili časově i písněmi přizpůsobená pro dětské návštěvníky. Na 

pořadu večera byla zastoupena i kultura v podobě koncertu a varhanního preludia. 

Pravděpodobně pro návštěvníky zvenčí nechybělo opakované informativní seznamování 

s architekturou kostela. 

I když ve Strašnicích dále nenabízeli další celovečerní akce, lze říci, že svým 

způsobem pokryli typy zkoumaných programů. 

 

5.3.3. Kostel sv. Jana Křtitele, Všejany 

 

V mimopražské části AP je projekt NK hojně zastoupen. Zúčastňují se ho i velmi 

malé obce, vybraným příkladem jsou proto Všejany. Nabídli tam koncert farní scholy 

s pozdějším začátkem (22:00-22:45), dále byl celovečerně k dispozici otevřený kostel. 

Z uvedeného programu není možné vyvodit, od kdy do kdy byl kostel otevřen, anebo 

zda nabídka platila pouze během koncertu. 

I když počet návštěvníků nebyl z logických důvodů nijak vysoký, je potěšující, že 

Noc kostelů ve Všejanech připravili. Poněkud nezvyklý pozdní začátek koncertu farní 

scholy může třebas vypovídat o tom, že předtím byly odehrány koncerty v některých 

vedlejších obcích, anebo se obyvatelé Všejan mohli vydat na Noc kostelů v roli 

návštěvníků do Milovic či Nymburku. 

 

5.3.4. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora 

 

Areál s barokními skvosty, jenž stojí na kopci u středočeské Příbrami, reprezentuje 

mariánské poutní místo evropského formátu. Noc kostelů v něm probíhá současně na 

několika místech členitého komplexu. Svatá Hora tudíž nabídla v roce 2011 

nejobsáhlejší program z celé AP. 

Svaté Hoře bylo započteno celkem 23 akcí, z nichž 6 bylo možné navštívit po celou 

dobu Noci kostelů. V rámci hodnocených pořadů byly přítomny události všech 
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zkoumaných typů. Velkou převahu měly akce informativní – proběhlo jich 14 a 

většinou šlo o střídání prohlídek (areálu, barokní jídelny, liturgických předmětů, 

liturgických hudebních nástrojů) s výkladem, prohlídky Svatohorského poutního muzea 

a projekce dokumentů o Kongregaci redemptoristů a stavbě nových varhan. I když je 

cílem informativních pořadů seznamovat, informovat, je třeba zmínit skutečnost, že 

návštěvníky osloví také působivý estetický zážitek, neboť velkou devízou Svaté Hory je 

její historická a kulturní hodnota. 

Na Svaté Hoře proběhly celkem tři akce s duchovním zaměřením – Duchovní slovo, 

prostor pro dotazy; Noční křížová cesta v parku se svícemi a Adorace během celého 

večera v krápníkové kapli sv. Máří Magdalény. 

Prostor dostaly i děti, jimž byla po celý večer vyhrazena Pražská kaple – mohly si 

tam hrát, skládat puzzle Svaté Hory, vyzkoušet 3D brýle, malovat, modelovat, 

předškoláci mohli získat edukační list. 

Můžeme konstatovat, že během večera proběhla pouze jedna kulturní akce 

(třicetiminutový Trojkoncert).  

Proběhly také události, které byly označeny jako jiné. Velkou pochvalu si pořadatelé 

jistě zaslouží například za haptický (dotykový) model Svaté Hory, který je určen pro 

nevidomé (a ostatní nevyjímaje). Do jiných akcí byl zařazen také průvod se svícemi po 

svatohorských schodech, dále předvádění vyřezávání Svatohorské Madony, ale také 

videokonference mezi příbramskými kostely, pomocí níž se měla uskutečnit prosba za 

město Příbram. 

Na Svaté Hoře uskutečnili organizátoři v rámci Noci kostelů nejvyšší počet pořadů. 

Zaměřili se na širokou veřejnost s cílem informovat. Ve svých programech pamatovali 

na příliv a odliv návštěvníků – proto se prohlídky v areálu opakovaly. Dětem poskytli 

samostatnou kapli a jako jediní v AP nabídli speciální program určený pro zrakově 

hendikepované. 
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6. Noc kostelů v AP v roce 2012 

6.1. Programy dle skupin v grafech včetně interpretace souhrnných dat 

V roce 2012 byl zkoumán program celkem 133 katolických chrámů, přičemž 64 

z nich náleží do území Prahy a 69 je situováno mimo území Prahy. Zapojení 

mimopražských chrámů bylo tedy četnější. 

Celá AP nabízela na 834 hodnocených pořadů – 469 se odehrálo v Praze, 365 

v mimopražské části AP. I když se v Praze sčítal program méně zapojených církevních 

stánků, nabízel více akcí, a tak si Praha opět uchovává nadpoloviční většinu co do počtu 

realizovaných akcí se svými 56 procenty.
226

 

 

Graf č. 3: 

V Praze se v roce 2012 konalo 56% akcí Noci kostelů z celé AP. 

V Praze bylo návštěvníkům nabídnuto na 54 celovečerních akcí, návštěvníkům 

v mimopražské části AP bylo poskytnuto 49 celovečerních akcí; v celé AP počet 

celovečerních akcí čítal 103. 

Největší počet zkoumaných akcí nabízelo opět poutní místo Svatá Hora-Příbram – 

veřejnost byla zvána na 29 událostí. V Praze se uskutečnilo nejvíce a sice 18 akcí jak v 

katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (Praha 1 – Hradčany), tak v kostele Panny Marie 

Sněžné (Praha 1 – Nové město). Na 17 akcí vykázal program kostela Panny Marie 

Královny andělů (Praha 1 – Hradčany), 16 akcí nabídl celovečerní program kostela sv. 

Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích. 
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 Viz graf č. 3. 

Poměr mezi počtem akcí v Praze a mimo ni (2012)

469; 56%

365; 44%

Celkem v Praze:
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Skladba pořadů v roce 2012 vypadala následovně: 

- pro děti 5% 

- kulturní 26 % 

- informativní 44 % 

- výslovně duchovní 18 % 

- jiné 7%.
227

 

 

Graf č. 4: 

Skladba pořadů se oproti loňskému roku nijak dramaticky nezměnila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V porovnání s předchozím rokem (2011) můžeme konstatovat, že v roce 2012 

programů pro děti přibylo o 2 procenta a o 2% si polepšila taktéž kultura. U 

informativních pořadů nedochází ke změně – stále si drží své prvenství a stejných 44 % 

co do četnosti. Pořadů výslovně duchovních ubylo o 2 % a tzv. jiných pořadů ubylo také 

o 2%. 

Na Noci kostelů 2012 se ukazuje nárůst počtu zapojených chrámů i realizovaných 

událostí. Z nich jsou nejčetnější pořady informativního charakteru. 
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 Viz graf č. 4. 

Celkový počet všech typů akcí v celé AP (2012)

44; 5%

213; 26%

369; 44%

150; 18%

58; 7%

Pro děti Kulturní Informativní Výslovně duchovní Jiné
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6.2 Některé vybrané detaily a zajímavosti 

 

V roce 2012 se některé události objevují poprvé, anebo zatím ojediněle. Například 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha prováděli komentovanou prohlídku studenti 

Katolické teologické fakulty. V kostele sv. Petra (Praha-Nové město) mohli návštěvníci 

v průběhu večera ochutnat mešní víno. Lhotecká farnost (kostel Panny Marie Královny 

míru) připravila po půlnoci After party – posezení pro nespavce. V Praze-Lysolajích 

uvedli k Noci kostelů paralelně ještě Noc kaplí. 

Oblíbenosti se těší a nadále se rozrůstají tzv. zážitkové a tvořivé akce – např. noční 

hra pro děti a mládež, poutní cesta lesem ke sv. Jánu, tvořivá dílna pro malé i větší 

(výroba krasohledů), lukostřelba, výroba svíček, Ptejte se dětí, aneb Děti vám to 

řeknou… 

Častěji se vyskytují programy sice ne výslovně duchovní, ale tzv. jiné, které 

náboženský svět určitým způsobem reflektují. Jsou to pořady typu Pošta do nebe, Zeď 

nářků a Zeď radostí, možnost zapálit svíčky za své blízké, anebo jen „ticho“ či otevřený 

kostel. Dále se poprvé objevuje pořad Naučme se žehnat (kostel sv. Václava 

v pražských Vršovicích). 

Rok 2012 byl co do počtu zkoumaných dat nejobsáhlejší, charakter jeho programové 

nabídky se oproti r. 2011 v zásadě nezměnil. 

 

6.3. Rozbor programů některých vybraných církevních objektů 

 

6.3.1. Kostel sv. Václava, Praha-Vršovice 

 

V tomto chrámu nabídli k Noci kostelů celkem 6 pořadů – o jeden méně než 

v předchozím roce. Jejich programová skladba vynechává výslovně duchovní akci, a tak 

má celá večerní událost preevangelizační rozměr. 

Po dvou kulturních událostech (divadelní představení, písňový koncert) následují dvě 

informativní. Ty jsou důležité v tom smyslu, že představují svět křesťanství: Všechno, 

co jste kdy chtěli vědět o křesťanech (ale neměli jste se koho zeptat); Co je kostel a 

k čemu slouží? (komentovaná prohlídka zaměřená na smysl kostela a jeho vybavení). 

Tyto akce primárně neslouží věřícím a praktikujícím křesťanům, ale především těm, 

kteří přicházejí zvenčí. 



 

61 

Následující dvě akce mají taktéž preevangelizační potenciál – opět jako loni Zeď 

nářků a Zeď radostí, ale nově Naučme se žehnat. 

Představený program ukazuje, že ne pokaždé na Noci kostelů zaznívá evangelium. 

Příhodným způsobem však působí a přispívá preevangelizačně. 

 

6.3.2. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice 

 

V tomto roce nabídli ve Strašnicích celkem 13 akcí, z nichž 4 se odehrávaly 

celovečerně – byla možnost prohlédnout si farní knihovnu, podívat se na fotografie 

z historie kostela, poslechnout si záznamy z přednášek. Za větší zmínku však stojí 

celovečerní možnost rozhovoru s knězem. Nevíme však, kolik návštěvníků bylo touto 

nabídkou osloveno, případně čeho se tyto individuální rozhovory týkaly. Mohl v nich 

být ukryt preevangelizační i evangelizační potenciál. 

Pro děti se program nepřipravil, výslovně duchovní události byly dvě. Další pořady 

byly kulturní (2) a informativní (8), jedna jiná (Tvořivá dílna – stavba modelu kostela). 

Strašnický program potvrzuje, že k nejčetněji zastoupeným pořadům patří pořady 

informativní, které slouží příchozím zvenčí. 

 

6.3.3. Kostel sv. Jana Křtitele, Všejany 

 

Ve Všejanech má NK svůj vývoj. Velkou změnu můžeme zaznamenat alespoň co se 

do pořádané aktivity oproti loňskému roku týče. V roce 2011 se tam konala jedna jediná 

akce. Nyní máme na výběr k posuzování již čtyři akce a dokonce v době od 18 hodin až 

do půlnoci. Mezi proběhnuvší události patřila informativní přednáška o kostele, kulturní 

akce (zpívání), výslovně duchovní (modlitba růžence) a na závěr akce informativního 

typu (prohlídka kostela). Pořad pro děti nebyl zastoupen. 

Vzešlá větší iniciativa ze strany pořádajících může vypovídat o tom, že loňský rok 

mohl být zkušební, anebo že ve Všejanech získali dobrou zkušenost či motivaci. 

Výslovně duchovní akcí byl ve Všejanech přítomný i evangelizační rozměr. 
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6.3.4. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora 

 

Na Svaté Hoře nabídli opět nejvyšší počet pořadů z celé zkoumané AP. Oproti 

loňskému ročníku bylo nabídnuto o 6 hodnotitelných událostí více. Celková skladba 

pořadů vypadala takto: celkem proběhlo 29 událostí, z nichž 4 byly celovečerní. Dětem 

opět patřila Pražská kaple (1), 3x se projevila kulturní forma události, 2x byla 

zastoupena výslovně duchovní událost a 4x se vyskytla tzv. jiná akce. Všech 18 z 19 

informativních událostí patřilo do prohlídek rozsáhlejšího areálu, střídaly se prohlídky 

refektáře, ambitu, krápníkové kaple, baziliky atd. 

Program poutního místa s opakujícími se prohlídkami počítá s přílivem a odlivem 

návštěvníků, poukazuje na jeho kulturní a duchovní dědictví. Výsledně prokazuje svým 

zaměřením nejvíce preevangelizační službu. 
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7. Noc kostelů v AP v roce 2013 

7.1. Programy dle skupin v grafech včetně interpretace souhrnných dat 

V roce 2013 byly zkoumány pořady 126 chrámů.
228

 V Praze jich bylo 67, mimo 

Prahu 59. Celá AP nabízela 813 pořadů, z nichž 488 se konalo v Praze a 325 za Prahou. 

V Praze bylo nabízeno 60% pořadů z celé AP.
229

 

 

Graf č. 5: 

V Praze se koná nadpoloviční počet akcí. 

 

Počet akcí, které bylo možno navštívit celovečerně, čítal v celé AP na 99 – pražská 

část AP jich nabízela 55, mimopražská část AP jich nabízela 44. 

Prvenství v počtu realizovaných akcí se opět nemění – na 35 se jich odehrálo na 

Svaté Hoře u Příbrami. 17 akcí se konalo v kostele Panny Marie Sněžné (Praha 1 - Nové 

město), 13 akcí v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích. 

 

Skladba pořadů v roce 2013 vypadala takto: 

- pro děti: 4% 

- kulturní 26% 

- informativní 44% 

                                                 
228

 I když oproti loňskému roku jejich počet fakticky vzrostl, v některých případech se v tištěné 

brožuře vyskytly na seznamu ty chrámy, u kterých byla potvrzena účast, ale ještě nebyla dodána 
konkrétní podoba večera. Takové chrámy byly opatřeny poznámkou, že program do uzávěrky nebyl 

dodán. Musely být proto z hodnocení vynechány. 
229

 Viz graf č. 5. 

Poměr mezi počtem akcí v Praze a mimo ni (2013)

488; 60%

325; 40%

Celkem v Praze:
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- výslovně duchovní 16% 

- jiné 10%.
230

 

 

Graf č. 6: 

Výskyt nejčetnějších informativních pořadů se se svými 44 procenty nemění. 

 

Ani ve třetím zkoumaném roce nedochází u výskytu hodnocených akcí k velkým 

změnám. Mírný setrvalý pokles můžeme zaznamenat u akcí výslovně duchovních. 

 

 

7.2. Některé vybrané detaily a zajímavosti 

Ve třetím ročníku NK ke 126 zúčastněným chrámům nebylo možné přičíst program 

33 těch dalších, které jsou v brožuře uvedeny, neboť zjevně byla potvrzená účast, ale 

nebylo včas dodáno přesné znění programu. Většina z nich se NK zúčastnila 

v předcházejícím roce a lze usuzovat, že o tištěnou verzi, potvrzující jejich účast, byl 

zájem. 

V programu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha je zmíněna možnost získání 

otisku poutnického razítka. 

Z nově vyskytujících se zajímavostí uveďme program kostela sv. Petra a Pavla 

v pražských Bohnicích, kde se konaly celkem 3 po sobě jdoucí události pro děti. 

Program tam začínal už od 15:30. 

                                                 
230

 Viz graf. č. 6. 

Celkový počet všech typů akcí v celé AP (2013)

31; 4%

210; 26%

361; 44%

128; 16%

83; 10%

Pro děti Kulturní Informativní Výslovně duchovní Jiné
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V kostele sv. Vavřince v pražských Jinonicích byl mimo jiné i celovečerní program, 

který zval návštěvníky se zrakovým postižením - mohli přijít i se svým vodícím psem. 

V kostele sv. Mikuláše (Kladno-Švermov) si příchozí mohli vyslechnout barokní 

kázání. 

Rok 2013 výrazné novinky nepřináší, začínají se opakovat zavedené pořady. 

 

7.3. Závěrečné srovnání programů vybraných církevních objektů 

v posledním sledovaném ročníku 

 

7.3.1. Kostel sv. Václava, Praha-Vršovice 

 

V kostele sv. Václava se projevuje nabídka a tendence z minulých let. Není zde 

zastoupen evangelizační prvek v podobě výslovně duchovní akce a chybí program pro 

děti. Pořádáno bylo celkem na 11 pořadů, 4 z nich byly celovečerní. Dále proběhly 3 

pořady kulturního rázu, 5 informativních a 3 jiné. 

Mezi informativní pořady, plnící zjevnou preevangelizační funkci představováním 

církevního prostoru a křesťanského světa, patří komentované prohlídky na téma Co je 

kostel a k čemu slouží?, přednáška Co je církev a k čemu slouží? a nově prezentace 

kurzu Alfa. 

 

7.3.2. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice 

Ve Strašnicích se konalo 10 pořadů, z nichž 2 byly celovečerní. Program byl zahájen 

standardně v 18 hodin mší svatou – NK zde měla evangelizační rozměr. Kulturní 

pořady byly 2, informativních 5, výslovně duchovní celkem 2 a 1 jiný. 

Některé pořady se stávají tradicí – opakovaně se vyskytuje stavba modelu kostela 

nebo také přednáška na téma Bible, neznámá kniha. 

 

7.3.3. Kostel sv. Jana Křtitele, Všejany 

Ve Všejanech nabídla NK v r. 2013 opět 4 akce – 3 informativní a 1 kulturní, její 

průběh trval od 18 hodin do půlnoci. Po přednášce o historii kostela zde nově nabídli 

diskuzi k této přednášce, což by mohlo podpořit zájem o kostel, ale také možnost 

dozvědět se informace o kostele pro ty, kteří přijdou až po přednášce. Výslovně 

duchovní program nebyl zastoupen, pořady tedy neobsahovaly evangelizační rozměr. 
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7.3.4. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora 

Poutní místo Svatá Hora uskutečňuje rok od roku větší počet akcí. Zatímco v roce 

2011 jich pořádalo 23, o rok později jich vykazovalo 29 a v roce 2013 dokonce 35. 

Prvenství v četnosti pokaždé zastávaly pořady informativního charakteru. Specifičnost 

místa, jímž je rozsáhlejší areál, způsobuje, že se téměř vždy jedná o střídavé prohlídky 

prostor tak, aby bylo možné vyhovět poptávce návštěvníků, kteří přijíždějí nejen 

z okolí, ale i zdaleka. 

V roce 2013 představovalo 28 informativních pořadů (z celkových 35) již celých 

80%, což velmi znatelně ze skladby pořadů (se 44% informativních akcí v letech 

2011‒13) vybočuje. 

Programy Svaté Hory s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie v projektu Noc kostelů 

se vyznačují tím, že opakovaně nabízejí rostoucí počet akcí informativního rázu. Ty si 

kladou za cíl především seznamovat s prostory a historií poutního místa. Jsou 

orientovány preevangelizačně. Nicméně bez dalších informací, které by napomohly 

k základní orientaci v problematice mariánské úcty, význam mariánského poutního 

místa nebude nezasvěceným návštěvníkům dostatečně zřejmý. 
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8. Přehled o vývoji projektu NK v letech 2011‒2013 

Rok od roku vzrůstající počet zúčastněných chrámů a akcí projektu Noc kostelů 

svědčí o zájmu pořadatelů aktivně se na něm podílet. Tento nárůst zúčastněných 

subjektů tato práce nemohla pro rok 2013 ve své praktické části zohlednit, protože 

v brožuře AP s programy mezi uvedenými kostely byly publikovány také ty, u kterých 

pořady nebyly dodány a tudíž nemohly být ani započteny, ani hodnoceny. Vzrůstající 

účastnickou tendenci však dokládá historie Noci kostelů v České republice. 

Nárůst počtu pořadatelských týmů a akcí s sebou přináší také nutnost větší kooperace 

mezi jednotlivými členy ve farnosti, čímž se farní týmy aktivizují. Pro vzdálenější 

pořádající farní společenství od centra Prahy a menší obce může být Noc kostelů 

pobídkou k podpoře identity, anebo jen k uskutečnění například kulturní události, která 

by se v jiném případě nekonala. 

Ve zkoumaných letech vyšlo najevo, že největší preferencí projektu Noc kostelů je 

informovat. Pořady informativního charakteru si udržely četnost po všechna tři léta 

stejných 44%. Kulturní pořady se vyskytovaly v rozmezí 24‒26%, pořady pro děti 

kolísaly mezi 3‒5%, pořady tzv. jiné mezi 7‒10%. Tyto všechny dosud zmíněné pořady 

mají preevangelizační rozměr – především seznamují s křesťanstvím a naplňují tak 

hlavní cíl projektu, avšak nepřibližují evangelium takovým způsobem, že by nadále 

mohly život člověka proměňovat. 

Oproti tomu zde ještě stojí skupina pořadů výslovně duchovních. Tyto jmenované se 

pohybovaly v četnosti mezi 16 až 20%. Každým rokem byl u nich zaznamenán mírný 

pokles o 2%. Poměrné zastoupení evangelizace (a preevangelizace) v jednotlivých 

letech znázorňují výsečové grafy č. 7‒9: 

 

Graf č. 7: 

Poměr evangelizace NK (2011)

114; 20%

468; 80%

Evangelizační akce Preevangelizační akce
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Graf č. 8: 

Poměr evangelizace NK (2012)

150; 18%

684; 82%

Evangelizační akce Preevangelizační akce

 

 

Graf č. 9: 

Rozměr evangelizace NK (2013)

128; 16%

685; 84%

Evangelizační akce Preevangelizační akce

 

 

Ve výslovně duchovních pořadech je přítomný evangelizační potenciál – ten je tedy 

na Noci kostelů zastoupen v menší míře. Tato evangelizace je činná jak do nitra církve, 

tak za její hranice. 
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Závěr 

Projekt Noc kostelů je středoevropským fenoménem, který se v České republice 

prvně objevil v roce 2009. Již od roku 2010 je pravidelně organizován v celostátním 

rozsahu ‒ získal u nás kladné přijetí široké veřejnosti. Jeho charakter je ekumenický, 

podílí se na něm křesťanské církve České republiky. 

Zkoumán byl preevangelizační a evangelizační rozměr akcí, které pořádala katolická 

církev na území Arcidiecéze pražské v letech 2011‒2013, přičemž na základě 

vyhodnocení dle charakterů pořadů vyšlo najevo, že Noc kostelů má své hlavní těžiště 

především v preevangelizaci a to v míře 80-84%. Ve zbylých kolísajících 16-20 

procentech svou roli sehrávají akce, které mají evangelizační dimenzi. 

Z programové nabídky typů pořadů dále také vyplývá, že projektu Noc kostelů v ČR 

se daří naplňovat jeho stanovené cíle a teze. 

Zaměříme-li se na čtyři hlavní úlohy, které má církev vykonávat, pak v rámci 

projektu Noc kostelů zastává jen některé. Nepodílí se - a ani se svým charakterem 

podílet nemůže - na křesťanské pomoci druhým lidem (diakonia). Přítomny a 

reflektovány jsou svou realizací zbývající úlohy – částečně je to služba slova (martyria). 

Zčásti může být odkazováno na život ve společenství (koinonia), které ovšem samotná 

Noc kostelů nevytváří. Do určité míry Noc kostelů uskutečňuje slavení bohoslužby 

(leiturgia). 

Slavení liturgie bylo klasifikováno jako akce výslovně duchovní s evangelizačním 

rozměrem. V profilu projektu Noc kostelů je však její evangelizační rozměr ne 

nepodstatný, ale vedlejší. Prvořadý a hlavní rozměr projektu Noc kostelů je ten 

preevangelizační. 

Můžeme si však závěrem přesto položit pár otázek ohledně úkolů, které církvi 

přísluší. Jde o témata, která vyvěrají z vnitřního života církve a projevují se navenek. 

Sdílíme-li přesvědčení, že již od seslání Ducha Letnic jsou křesťané posláni svět 

evangelizovat a mají-li k tomu využít každou příležitost, bylo by vhodné zvážit, zda by 

se o to projekt Noc kostelů mohl ještě více pokusit. Můžeme narazit na limitované 

možnosti projektu (příliš dlouhá a pracná příprava, tedy nepřiměřeně vyvinuté úsilí 

několika stovek lidí pro uspořádání „jen“ několikahodinové celostátní akce). 

V porovnání se sousedním Rakouskem a Německem, kde Noc kostelů trvá značně delší 

dobu, chybí u nás ještě důraz na programy zaručující prostor pro názorovou platformu, 

možnost otevřenějšího kontaktu mezi pořadateli, členy církve a návštěvníky. Může to 
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svědčit například o nedostatečné snaze nebo ochotě se otevřít, nebo o tom, že naše Noc 

kostelů se bude ještě profilovat, anebo o tom, že její návštěvníci jsou zatím spokojeni 

s tím, co projekt nabízí. Rozhodně toho není málo. 

V naší pluralitní společnosti představuje křesťanství jen jednu z mnoha nabídek 

životního zaměření. Noc kostelů (a podobné realizované projekty jako např. Dny víry 

aj.) zde nemohla být v dobách dřívějších – vznikla a reaguje až na novodobější situaci 

jako jedna z odpovědí na vliv prohlubující se sekularizace. Noc kostelů si za cíl sice 

neklade způsobit návštěvníkům ovlivňující životní událost, ale nabízí lidem stojícím 

mimo církev překonat ostych, vyjít ze samoty. Může být také příležitostí k návratu. 

Zbývá ještě položit otázku, jak se aktivním účastnictvím v projektu vyvíjí život těch 

farních společenství, která fungují jako dobrovolnické týmy. V řadě případů je Noc 

kostelů dokonce jednou z vrcholných příležitostí, jak se laici mohou ve farnosti 

angažovat, lépe se při tom poznat, sdílet svou víru a prezentovat se navenek jako 

křesťané. 

Nezapomeňme však, že při sebevětším evangelizačním úsilí zde není činitelem jen 

pouhá lidská snaha vyvíjena vůči okolnímu světu. Toto dílo je možné díky působení 

Ducha svatého. 
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Seznam použitých zkratek 

AA – Apostolicam actuositatem 

AG – Ad gentes 

AP – Arcidiecéze pražská 

atd. – a tak dále 

ČBK – Česká biskupská konference 

ČEP – Český ekumenický překlad 

EG – Evangelii gaudium 

EN – Evangelii nuntiandi 

ERC – Ekumenická rada církví v České republice 

FC – Familiaris consortio 

ChL – Christifideles laici 

ibid. ‒ tamtéž 

IM – Inter mirifica 

např. – například 

NK – Noc kostelů 

op.cit. - citované dílo 

Srov. – srovnej 

sv. – svatý 

VDK – Všeobecné direktorium pro katechizaci 
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Přílohy 
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