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Noc kostelů 2021 se rozjíždí
Příprava letošní Noci kostelů již začala. Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na programech loňské Noci kostelů, a vybízíme k opětovnému zapojení Vašich farností.
Termín: pátek 28. 5. 2021.
Téma: „stvoření, ekologie, udržitelnost“ zůstává dle iniciativy Rakouska.
Arcidiecézní téma: „sv. Ludmila a arcibiskup A. C. Stojan“.
Svatá Ludmila se kromě matek, babiček a vychovatelů stala patronkou také farních
charit a sociálních ústavů, které byly v olomoucké arcidiecézi zakládány mezi světovými válkami. Profesionální charitu ustanovil arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Od jeho
narození letos uplyne 170 let. Před rovnými sto lety pak byl uveden do úřadu olomouckého arcibiskupa.
Motto se rozhodne na dalším setkání koordinátorů NK počátkem února.
Pozor! S ohledem na přetrvávající epidemiologickou situaci předesíláme, že bude
dobré plánovat některé aktivity ve venkovním prostoru (poblíž kostela). Letos plánujeme zapojení drobných sakrálních objektů (kapličky, Boží muka atd.). Lidé se tak budou
cítit bezpečněji a vyrazí ve větším počtu do ulic.
Přihlašování kostela: na www.nockostelu.cz prostřednictvím elektronické přihlášky
od 1. 2. 2021. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku. Poté budou
editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci
kostelů 2021 a aktualizaci informací o kostele.
Po přihlášení bude možné vkládat programy odehrávající se přímo na místě kostela/
sboru i online programy.
Inspirace: na webu po kliknutí na příslušný kostel (k náhledu budou také kostely
z minulých ročníků).
Propagační materiály se s ohledem na ekologické téma (a také otevřenost k online
formě v případě trvání pandemie) více přesunou z tištěné podoby na digitální. Doporučujeme propagovat Noc kostelů na internetových stránkách Vaší farnosti a také na Facebooku.
Klasické plakáty budou k dispozici i v tištěné formě. Odebrat lze také dvojí pexesa
(poutních míst a nových kostelů), Evangelium podle Lukáše, Nový zákon–žalmy–přísloví (Bible 21, vydávají Gedeoni, A5 silnější, slabší a kapesní), dále propisky, zápalky
a pohlednice.
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Novinkou letošní Noci kostelů budou Poutní noviny, které se osvědčily v jiných
diecézích. Obsáhnou kostely a modlitebny celé arcidiecéze s výběrem programové nabídky některých kostelů, aktuality, aktivity pro děti a další. Kompletní program bude
k dispozici na webu NK a v místě konání. Máte-li námět, čím noviny obohatit, pošlete
podklady nejpozději do 1. 3. 2021.
Objednávání propagačních materiálů: na webu (termín upřesníme).
Odběr materiálů: jako vždy v arcibiskupském paláci, zasedací síni ve 2. patře.
Od 7. do 14. 5. 2021.
Příspěvky na materiály budou včas oznámeny.
Možnost dotace: vaše farnost je právnický subjekt, a proto můžete podat žádost
o finanční příspěvek na místně příslušnou obec nebo na krajský úřad.
Informace najdete na jejich webových stránkách.
Budeme Vás průběžně informovat o vývoji či změnách.
S dotazy a podněty se obracejte na miksa.david@ado.cz nebo 587 405 403.
Mgr. David Mikša, Centrum pro kulturu

