
OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ 2017 VE VYSOKÉM MÝTĚ 
 
Pátek 9. června se město Vysoké Mýto v rámci Noci kostelů zaplnilo poutníky, kteří se vydali putovat po 
vysokomýtských kostelech a modlitebnách. Návštěvnost byla, pravděpodobně i díky pěknému počasí, 
větší než v loňských letech, celkem jsem zaznamenali cca 1.800 vstupů do všech objektů v našem městě 
a na Vraclavi. Program byl, ostatně jako každý rok, bohatý, a návštěvníky čekala celá řada koncertů, 
výstav a workshopů. Děti se zapojily do hry „Po stopách Martina Luthera“, kde se seznámily s hlavními 
událostmi ze života reformátora církve v rámci 500. výročí vyvěšení jeho tezí ve Wittenbergu.  
 
Abychom mohli do našich kostelů a modliteben pozvat celé město, potřebujeme také podporu členů 
církví, kteří pomůžou objekty hlídat a zpřístupnit. Jednou z nich je i paní Jarmila, kterou citujeme: 
Byla jsem vděčná za společenství vysokomýtských církví, za návštěvníky, za poutníky. Program, který byl 
letos pojatý" Po stopách Martina Luthera", rozvoněly koncerty, poutavé přednášky Mgr. Jany 
Oppeltalové „O Panně Marii ve Vysokém Mýtě a okolí“, krásná tvůrčí dílna a další a další doteky 
kreativity. Počasí přislíbené svatým Petrem dovolilo výhledy z kostelní věže jako málo kdy. To vše 
napomohlo k velké návštěvnosti. Myslím, že Noc kostelů je jedním ze způsobů, jak se místní církve 
otevírají okolí, městu a sobě navzájem. Termín "být rodinou" může tak osobním setkáváním nabírat 
jasnější kontury. Nesmím také zapomenout na farní Sklípek u Zachea - dokonalé a konkrétní místo 
rozhovorů různého ražení. A tak to má být. 
 
Noc kostelů se ale líbí hlavně dětem. Za všechny uveďme alespoň Natálku (10 let): Na Noci kostelů mě 
moc baví plnění úkolů v různých kostelech a taky různé jiné činnosti např. barvení svíček Panny 
Marie a oveček. Také se mi líbilo chození po Vysokém Mýtě a hledání kostelů. 
 
Novinkou letošní Noci kostelů bylo otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi. Jak ji zde 
prožili, nám přiblíží Věra a Láďa Novákovi: 
Po několika letech jsme se rozhodli uspořádat Noc kostelů i u nás na Vraclavi. Program byl sestaven ve 
spolupráci s vysokomýtskou farností a byl zvolen jednoduše a tak, by upoutal zájem veřejnosti. Celá akce 
byla za podpory obecního úřadu ohlášena v místním rozhlase a plakát byl umístěn do vývěsky obce. 
Protože součástí programu byla i prohlídka věže s výhledem na Vraclav a okolí, bylo ji nutné poklidit od 
někde i stoletého prachu a dalšího haraburdí. Dvě farnice připravily i něco na zakousnutí, mešní víno 
jsme obdrželi od farnosti Vysoké Mýto. 
V pátek 9.6. jsme s napětím očekávali reakci našich spoluobčanů. Byla až nečekaně pozitivní, kdy již před 
oficiálním zahájením stáli zájemci před kostelem. Největší ohlas měla prohlídka zvonice, kde drtivá 
většina návštěvníků nikdy v životě nebyla. Vyhlídka na obec s okolím byla sice omezená olistěním 
okolních stromů, vše však bylo vynahrazeno prohlídkou zvonu, jehož tón doznívající dlouhou dobu 
všem učaroval. Předpokládaný ohlas měla pochopitelně ochutnávka mešních vín v sakristii, děti ocenily i 
ovocné nápoje a nějaké sladkosti. Potěšila i účast lidí z daleka, kteří se přijeli podívat, jak vypadá farní 
kostel v legendární obci, kde na 650 obyvatel se pyšníme dokonce třemi kostely. Někdy je až překvapivé, 
jak jsou o naší historii informováni.  Noci kostelů se zúčastnilo téměř osm desítek spokojených 
návštěvníků. Kéž by našli cestu k víře i ve svém životě.  
 
Za Církev bratrskou referuje její kazatel Přemysl Pýtr: Na Noc kostelů dorazilo i k nám do CB díky 
krásnému počasí veliké množství lidí. Nejoblíbenější část našeho programu byla kavárna, kde jsme seděli 
a povídali ještě dlouho po skončení oficiálního programu. Zastavení u Jobova příběhu byl silný moment 
nejen pro ty, kteří procházejí těžkým životním obdobím. 
 
Ladislav Havelka bych chtěl za českobratrský evangelický sbor poděkovat všem vystupujícím i všem, 
kteří se podíleli na organizaci. Díky, že jste do kostelů přišli a že jsme společně mohli strávit příjemné a 
naplněné okamžiky. Letos nás bylo celkem 258, což je asi náš rekord. Krásné léto a požehnaný čas přeji.  
 

DĚKUJEME VŠEM ORGANIZÁTORŮM, POMOCNÍKŮM, UČINKUJÍCÍM A TAKÉ VÁM VŠEM ZA VAŠI 
PŘÍZEŇ A MĚSTU VYSOKÉ MÝTO ZA PODPORU. 
 
Za organizátory Noci kostelů Radka Terezie Blajdová  


