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Tisková zpráva ze dne 25. května 2021 

 

Noc kostelů v severních Čechách 

Jen pár dní zbývá do tradiční akce, která opět otevře brány mnoha sakrálních památek po celé 

České republice. Noc kostelů se koná v pátek 28. května 2021. V tuto chvíli je do Noci kostelů 

přihlášeno celkem více než 1200 kostelů, kaplí a modliteben, z nichž 210 se nachází na severu 

Čech (na území litoměřické diecéze). Jedná se o oblast Ústeckého, Libereckého, Středočeského 

a okrajově Královéhradeckého kraje. 

Nad Nocí kostelů v litoměřické diecézi převzali záštitu: litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 

hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Celá akce 

se koná s podporou Ministerstva kultury ČR. 

Pořadatelé průběžně představují své programy na webu nockostelu.cz, kde si návštěvníci 

mohou vybrat z mnoha možností: od individuální prohlídky sakrálních prostor, přes poslech 

hudby, výstavu, přednášku, videoprojekci, online vysílání, program pro rodinu s dětmi, 

možnost setkání či rozhovoru s duchovním, až po ztišení nebo zapálení svíčky za své blízké. 

Mezi novinky patří i alternativnější možnosti, jako např. programy ve venkovním prostředí 

nebo programy se zaměřením na církevní turistiku (pěší okruhy mezi sakrálními památkami) 

nebo třeba cyklovýlety. Tradičně si mohou návštěvníci v severních Čechách v místě konání 

akce vyzvednout poutnický pas a při návštěvě sakrálního objektu do něj získat otisk poutního 

razítka.   

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat 

vlastní  program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových 

stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se 

systémem Android.  

Aplikaci Noc kostelů je možné instalovat v mobilním zařízení z obchodu Google Play na této 

adrese: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.nockostelu. 

Aplikace poskytuje zejména informace o zapojených kostelích a jejich programech. Standardní 

funkcí je nabídka programu nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele. 

Kromě toho je v přehledu zapojených míst možné hledat a listovat podle okresu či kraje. 

Seznam zapojených kostelů a nabízených programů je v aplikaci aktualizován z centrální 

databáze webových stránek www.nockostelu.cz. 

Také letos jsme přichystali soutěž pro všechny věkové kategorie, tentokrát ve vzpomínce na 

kněžnu a světici sv. Ludmilu, která se v oblasti dnešního Mělníka (Pšovky) narodila. V tomto 

roce si připomínáme 1100. výročí její smrti. V rámci tohoto výročí si mohou návštěvníci 

https://www.nockostelu.cz/kostely/dieceze/litomerice/4/detail
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v mělnickém kostele sv. Petra a Pavla prohlédnout vystavenou putovní ikonu „Sv. Ludmila – 

Matka věřících české země“. 

Noc kostelů přijala za své také ekologické téma, které úzce souvisí i s mottem letošního 

ročníku: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ Žalm 104,20. Tento žalm je 

velikou chválou Boha za celý svět, přírodu, ale také fungování světa a to i přes to, že se v něm 

můžeme cítit ohrožováni. Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s 

tématem úcty k životnímu prostředí. 

Velmi si vážíme toho, že díky návštěvníkům je Noc kostelů tolik oblíbená. Letos více než kdy 

jindy dbáme na bezpečný průběh akce. Ve snaze předejít potížím bychom vás chtěli poprosit 

o vzájemnou ohleduplnost a respektování aktuálních opatření. Pravidla a doporučení najdou 

návštěvníci v aktualitách na webu https://www.nockostelu.cz/aktuality/897 

 

Těšíme se na vaši návštěvu. Užijte si svou Noc kostelů! 

 

Kontakt: Milena Davídková, koordinátorka Noci kostelů za litoměřickou diecézi  

E-mail: nockostelu@dltm.cz 

Tel.: 603 994 727 
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