Srdečně Vás vítáme! Užijte si

NOC KOSTELŮ
Záštitu nad Nocí kostelů 2020 převzali:
Mons. Jan Baxant, diecézní biskup litoměřický
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské
Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání
ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské
Mgr. Tomáš Molnár, Senior Českobratrské církve evangelické
Mgr. Pavel Pechanec, biskup královéhradecký Církve československé husitské
Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické
Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické
a předseda Ekumenické rady církví
RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Slovo úvodem
Vážení a milí přátelé,
dovolte, abych Vás všechny opět pozdravil, navzdory doznívající celosvětové
pandemii.
Původně, když bylo o letošním ročníku „Noci kostelů“ uvažováno, že bude
mít jinou, totiž virtuální podobu, jsem celkem uvítal, že již zavedená aktivita
křesťanských církví otevírat své svatyně, bude mít jakousi neočekávanou
novinku. Možná i roční přerušení, by „Noci kostelů“ svým způsobem
prospělo. Nicméně je situace taková, že termín se posunuje, letošní
ročník zůstává s výhradou, že se leccos pozmění, pokud epidemiologické
podmínky nebudou uspokojivé. Jistá flexibilita je moudrá a zdravá.
Přemýšlím o tom, co v úvahách hlavních organizátorů o letošním ročníku
zvítězilo, že se kostely nakonec přece jen otevřou jako v uplynulých letech,
snad v trochu jiném režimu (hygienická a dezinfekční opatření). Dle mého
soudu to mohly být dvě okolnosti. Předně v současné pandemii byly chrámy
jen těžko přístupné. Nekonaly se veřejné bohoslužby. Posvátné prostory
osiřely. Bylo v nich až příliš prázdno, protože se tam nescházeli lidé, toužící po
oslavě Boží, po komunikaci a křesťanském přátelství. Bolestivý nedostatek
lidských setkání snad mohl být tím prvním rozhodujícím faktorem pro
otevření bran našich chrámů. Tím druhým je prostá skutečnost, že lidé
mají rádi krásu křesťanského umění a mnozí jsou i vnímaví na sakrální
prostor, neboť v něm se v dějinách chrámové stavby mnoho zásadního
odehrávalo a odehrává. Člověk se tam může vážně zamýšlet nad svým
životem, v tichém meditativním prostředí svatyně si lze uvědomit
i základní meziosobní vazby k lidem a Bohu, v ruchu a civilním tempu
každodenního života opomíjené. Příležitost navštívit naše památné
kostely, znovu uvidět díla rukou našich křesťanských předků, v životě se
zastavit a chvilku v klidu rozjímat, je Vám i letos dána.
Mons. Jan Baxant,
diecézní biskup litoměřický

Pozdrav

Oldřicha BUBENÍČKA, hejtmana Ústeckého kraje
Vážení přátelé,
ačkoliv se letos v souvislosti s epidemií koronaviru zrušilo mnoho kulturních
i společenských akcí, jsem nesmírně potěšen, že jedenáctý ročník Noci
kostelů se konat bude, i když možná za trochu upravených podmínek
a v trochu jiném termínu, než bylo původně v plánu. Myslím, že letošní
ročník Noci kostelů bude v mnoha ohledech zvláštní, a to nejen po stránce
organizační, ale především pro mentalitu, s níž lidé k této akci budou
přistupovat. Mnoho z nás si totiž v této těžké době uvědomilo, jak křehký
je lidský život, a proto je nutno o něj pečovat a užívat si jej plnými doušky.
Naštěstí se mezi lidmi projevila neuvěřitelná míra solidarity, díky které se
nám situace kolem pandemie koronaviru pomáhá lépe zvládat. Všichni lidé
dobré vůle, kteří nezištně pomáhají druhým lidem, si proto zaslouží velký
dík. I díky nim se totiž postupně rozvolňují vládní opatření a mohou se konat
tak krásné kulturní akce jako Noc kostelů.
I letos se tedy mohou návštěvníci těšit na tajuplnou atmosféru sakrálních
staveb. Mohou si prohlédnout kostely i modlitebny a zúčastnit se
zajímavých přednášek. Pro naše ratolesti nabídne Noc kostelů plno
tvořivých dílen. V hudebním programu, který jde ruku v ruce s touto akcí,
si jistě najdou zalíbení všichni napříč generacemi. Tento pestrý kulturní
program budou moci sledovat i lidé, kteří se Noci kostelů z nejrůznějších
důvodů nemohou zúčastnit osobně, a to na webu akce, kde pro ně bude
připraven živý přenos i předtočený program. Pořadatelům Noci kostelů
patří obrovské poděkování za to, že pro nás i v této obtížné době dokázali
naplánovat a zorganizovat kulturní akci tak významné hodnoty.
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Vážení návštěvníci Noci kostelů,
brožura, kterou právě držíte v rukou, vám umožní lépe se zorientovat
mezi téměř 170 kostely, kaplemi a modlitebnami, jež otevírají své dveře
návštěvníkům na území Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje.
V letošním roce najdete místo pro otisk pamětního razítka na předposlední
straně brožury.
Vzhledem k tiskové uzávěrce brožury již nemohly být některé kostely
uvedeny a rovněž mohlo dojít ke změnám programů.
Aktuální informace naleznete na www.nockostelu.cz
Užijte si svou Noc kostelů!

		
s pomocí

Kostel / kaple / modlitebna má bezbariérový přístup.


 o kostela / kaple / modlitebny vedou 1-3 schody,
D
s jejichž překonáním pořadatelé rádi pomohou.

Biskupství litoměřické vyhlašuje k NOCI KOSTELŮ 2020

SOUTĚŽ

„PO STOPÁCH SVATÉ ZDISLAVY“
PRO DĚTI

POŠLI ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY A FOTO

Arnoltice,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Arnoltice, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: pátek 19.15 h (kaple na faře)
Stávající kostel byl postaven v letech 1757-1758 J. V. Koschem.
Vyhořel do základů 1. listopadu 1906. V roce 1907 byl kostel znovu
obnoven, původní barokní vnitřní zařízení však bylo téměř zcela
zničeno. K větší opravě došlo v roce 1959. Stavba je barokní (někdy
uváděna jako rokoková), jednolodní a obdélná. V kostele se nacházejí
varhany vídeňské firmy Franz Josef Swoboda z počátku 20. století,
jde o romantický osmirejstříkový nástroj s pneumatickou kuželkovou
trakturou.

„S KORUNKOU SV. ZDISLAVY“

Vystříhni korunku z NOCI KOSTELŮ nebo si vyrob svou.
A, že je to spíš pro holky? Není...

Kluci můžou vyrobit štít s ERBEM SV. ZDISLAVY a vyfotit se s ním.
Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny.
Fotografie s odpověďmi a jménem dítěte/kolektivu pošlete na e-mail:

nockostelu@dltm.cz
do 31. 7. 2020

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
NAJDĚTE A VYFOŤTE SOCHU, OBRAZ NEBO VITRÁŽ

„S VYOBRAZENÍM SV. ZDISLAVY“

Kostel otevřen od 17.00 hodin
Hudební program Petra Straussová a Edie Strauss
Prohlídka kostela, zajímavosti z historie

17.00-22.00 h
18.00-18.30 h
19.30-22.00 h

Bedřichov,
kostel sv. Antonína Paduánského
Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou; www.farnostjablonec.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h (mše sv. - červenec-srpen)
Bedřichovský kostel patří mezi nejvýraznější historické budovy
v obci, i když jeho dějiny ve srovnání s jinými kulturními
památkami nejsou dlouhé. Postaven byl v letech 1930–1932 při
starším bedřichovském hřbitově a jeho realizace byla vyplněním
dlouholetého přání obyvatel obce mít vlastní kostel, když desítky
let předtím museli na bohoslužby docházet do vzdálených Rýnovic
nebo sousedního Janova nad Nisou. V letních měsících bývá kostel
pravidelně otevřen a konají se v něm bohoslužby.

NACHÁZEJÍCÍ SE NA ÚZEMÍ LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE
Fotografie s uvedením jména autora fotky a místa nálezu pošlete na e-mail:

nockostelu@dltm.cz
do 31. 7. 2020

Nejkrásnější a nejnápaditější fotky zveřejníme v časopisu ZDISLAVA,
na diecézním webu: www.dltm.cz a výherce odměníme.

Kostel otevřen od 15.30 hodin
Duchovní koncert Jan Fila, harmonium
Komentovaná prohlídka kostela (po skončení koncertu)

15.30-19.00 h
16.00-16.50 h
17.00-19.00 h
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Bělá pod Bezdězem,
kostel Povýšení sv. Kříže

17.00-17.50 h
18.00-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-19.00 h

Bělá pod Bezdězem, hřbitov, okres Mladá Boleslav;
www.farnostbela.webnode.cz
bohoslužby: pondělí 16.30 h (zima), 18.00 h (léto), čtvrtek 7.30 h,
pátek 16.30 h (zima), 18.00 h (léto) - 1., 3. a předposlední
týden v měsíci, neděle 8.00 h
Farní kostel Povýšení sv. Kříže byl založen současně s městem
v prvních desetiletích 14. století. Z této doby je dodnes zachován
presbytář se sakristií a v půdoryse i ostatní části stavby (loď a věž),
které však byly upraveny po požáru r. 1635. Vnitřní zařízení kostela
je barokní, upravené a doplněné na sklonku 19. století.
Ve vnější zdi kostela je zazděno několik starých náhrobků bělských
měšťanů a kněží ze 17.-19. století.
Mše svatá s adorací prvního pátku v měsíci (pravidelná mše sv.)
Gotická zákristie kostela (o její památkové hodnotě referuje
Ing. Eva Vyletová z pražského Národního památkového ústavu)
Občerstvení (oblíbená část Noci kostelů s napečenými dobrotami)
Varhanní zastavení (Bělský farní sbor i podbezdězští varhaníci
- každý trochu k radosti všech)

Bělá pod Bezdězem,
kostel sv. Václava
Bělá pod Bezdězem,Tyršova ul., okres Mladá Boleslav;
www.farnostbela.webnode.cz
bohoslužby: poslední pátek v měsíci - 16.30 h (zima), 18.00 h (léto)
Klášterní kostel je obdélná stavba se zúženým, půlkruhově uzavřeným presbytářem. V průčelí kostela jsou v nikách sochy
augustiniánských řádových světců – Mikuláše Tolentinského
a Jana Sahagunského. Ve štítě je umístěna socha sv. Augustina
a po stranách sochy sv. Gelasia a sv. Tomáše z Villanovy. Interier
kostela je sklenut valenou klenbou s lunetami. Na klenutí jsou
symbolické malby, odkryté v roce 1949 péčí tehdejšího administrátora kláštera, P. Víta Marečka. Kostelní věž se nachází
v jihozápadním nároží stavby. Původně v ní byly čtyři zvony,
z nichž se dodnes dochoval jen jediný, datovaný rokem 1548.
21.00-22.00 h
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Tichý kostel při svíčkách
(Kromě tiché prohlídky bude příležitost napsat a zanechat
v kostele svoji prosbu, kterou bychom chtěli Bohu předložit.
V neděli pak bude na tyto úmysly sloužena mše sv. v 8:00 h (farní
kostel). I na tu jste srdečně zváni.)

Bělá pod Bezdězem,
zámecká kaple sv. Josefa
Bělá pod Bezdězem, zámek, okres Mladá Boleslav;
www.farnostbela.webnode.cz
bohoslužby: 2. pátek v měsíci - 16.30 h (zima), 18.00 h (léto)
Zámek vznikl přestavbou někdejší středověké tvrze a jeho součástí
je kaple, nad jejímž vstupním portálem je vytesán letopočet
1629. Ten upomíná na Albrechta z Valdštejna, který kapli nechal
postavit a původně ji zasvětil úctě sv. Marka. Na počátku 18. stol.
bylo patrocinium změněno na dnešní svatojosefské. Zámek včetně
kaple je majetkem města, s jehož svolením a s podporou bělského
muzea, které v zámku sídlí, zde znovu ožila tradice pravidelných
bohoslužeb. Poutní slavnost se koná v blízkosti svátku sv. Josefa
(19. 3.), oslavujeme zde i svátek sv. Josefa Dělníka (1. 5.).
Autorské kytarové písně
(na kytaru hraje a zpívá i celým recitálem provází Ing. Vojtěch Král)
Výstava muzea v sakristii kaple
(Výstava o sv. Zdislavě, nebo o kapličkách v okolí - nechte se překvapit :-)

20.00-20.40 h
20.00-21.00 h

Bílý Kostel nad Nisou,
kostel sv. Mikuláše
Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: na faře vedle kostela - 3. sobotu v měsíci od 17.00 h;
Raně barokní stavba postavená na vyvýšeném starém hřbitově v letech 1679-1691. Předchozí kostel byl zmiňován již v roce 1352 a dal
obci zřejmě také jméno, které se objevuje v roce 1500 v latinském
tvaru Alba Ecclesia (česky Bílý Kostel). Větší zásahy do architektury
kostela proběhly v letech 1749-1754 a také v roce 1785 (rozšíření
o nový presbytář). Kostel dlouho sloužil jako sklad knih liberecké
knihovny. Od poč. 21. stol. jej vlastní obec, uvnitř je opraven a využíván k pořádání kulturních akcí.
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Bílý Potok,
kostel Nejsvětější Trojice

18.00-22.00 h

Bílý Potok, okr. Liberec;
www.farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz
bohoslužby: 15.00 h mše sv. - každá poslední neděle v měsíci
rytmická mše sv. pro děti a rodiny s dětmi
Kostel je v pseudorománském stylu (podle jiných zdrojů v novoklasicistním) a ve stejném duchu je zařízen i jeho interiér. Stavbu
zdobí dvě vitráže získaných roku 1917 darem od rodiny Floriana
Krause. Je na nich zobrazena svatá Anna s Pannou Marií. Kostel je
jednolodní a má hranolovou věž situovanou v ose hlavního (tedy
severního) průčelí. Na počátku 21. století prošel kostel rekonstrukcí.
Během ní byla opravena vnitřní část kostela, lustr, varhany
a posléze též exteriérové části, tedy omítky, střešní krytina a okna.
Od 21. prosince 1998 je objekt kulturní památkou České republiky

Nehasice, okres Louny; www.postoloprty.farnost.cz
bohoslužby: bohoslužby: příležitostně (květen, září)
Pozdně gotický kostel z 15. stol., zbarokizovaný v roce 1677.
V presbytáři pískovcový epitaf s postavami Vojtěcha z Údrče, syna
Viléma a manželky Kateřiny, z roku 1591. V kostele chybí křížová
cesta, kompletní píšťalové vybavení varhan a ve věži původní
mechanismus věžových hodin. Pod kostelem se nachází pomník
obětem I. svět. války, nad ním je trvale umístěn vyřezávaný betlém.
Na západní straně je umístěn nehasický akvadukt Faun s Nymfou.

Prohlídka, představení liturgických předmětů, zapálení
svíčky za blízké

Bozkov,
kostel Navštívení Panny Marie

Bitozeves
kostel sv. Michaela Archanděla
Bitozeves, okres Louny; www.postoloprty.farnost.cz
bohoslužby: 2. neděle v měsíci od 11.15 h
Jednolodní gotický kostel pochází ze 14. stol., obklopen je zdí zrušeného hřbitova, na který se vstupuje portálem s volutovým štítem
a erbem Hrušků z Března. Tento pozdně gotický kostel byl součástí
tzv. saské cesty přes Louny a Most do Freiberku. První písemná
zmínka - roku 1318 tehdejší vladyka Dalibor z Bitozevsi zmínil v
písemnostech jeho patronátní právo nad zdejším kostelem.

17.00-20.00 h
17.00-20.00 h
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Bitozeves-Nehasice,
kostel Narození Panny Marie

Kostel otevřen k nahlédnutí od 17.00 hodin
Možnost zapálit svíčku za své blízké

Kostel otevřen od 15.00 hodin
Možnost zapálit svíčku za své blízké

15.00-17.00 h
15.00-17.00 h

Bozkov, okres Semily; www.farnostbozkov.cz
bohoslužby: úterý-pátek 18.00 h, sobota a neděle 10.00 h
Farní kostel zde stával již v pol. 14. stol., zanikl však za husitských
válek. K jeho obnově došlo snad až v 16. stol. - dochoval se zvon
z roku 1555 s reliéfem Madony. Nynější stavba je z roku 1693.
Oltáře pocházejí z dílny J. Jelínka z roku 1757.
Celý strop lodi je vyzdoben výjevy na invokace Loretánské litanie,
v presbytáři je pak výjev Navštívení P. Marie a zobrazeni proroci
a evangelisté. V chrámě se nacházejí vzácné varhany z dílny
J. Predigera z roku 1852, v současné době probíhá veřejná sbírka
na jejich záchranu (www.varhany-bozkov.eu). V blízkosti kostela
se nachází poutní dům.

Kostel otevřen k prohlídce od 18.00 hodin

18.00-22.00 h
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Česká Lípa,
kostel Mistra Jana Husa
Roháče z Dubé 1520, okres Česká Lípa;
bohoslužby: pravidelné, neděle 10.30 h
Kostel byl postaven v roce 1927 podle projektu českolipského
architekta Richarda Brosche pro Evangelickou církev augsburského
vyznání. Dokončovací práce trvaly ještě rok. Po skončení druhé
světové války byli Němci odsunuti a budovu převzala Církev československá husitská. V letech 1947 – 1951 kostel využíval také Farní
sbor ČCE (evangelická církev).

17.00-17.05 h
17.10-17.55 h
18.00-19.55 h
20.00-20.30 h
20.30-20.55 h
21.00-21.10 h

Úvodní zvonění kostelního zvonu zahájí naši NOC KOSTELŮ
Varhanní podvečer, hraje Marie Truncová
Hudba vrcholného baroka, koncert libereckého instrumentálního
sdružení Basistova dobrá společnost, um. ved. Jan B. Novotný
Prohlídka nově naladěných a opravených varhan drážďanské
firmy Jehmlich z r. 1858 s možností zahrát si na tento vzácný
mladoromantický nástroj
Chvíle rozjímání s možností zapálit svíčku vzpomínání svým drahým
Závěr se společnou modlitbou

Děčín,
kaple sv. Jiří - zámek

19.00-20.00 h
20.00-20.50 h
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zámek, okres Děčín; www.zamekdecin.cz
bohoslužby: příležitostně
Vznikla během poslední přestavby zámku v letech 1791–1792, kdy
nahradila půvoní středověkou hradní kapli, jejíž původní zasvěcení
sv. Jiří bylo přeneseno do nového prostoru. Od 30. let 20. století,
kdy děčínský zámek začal sloužit pro potřeby československé, dále
německé a posléze i sovětské armády, sloužila kaple jako posádková
kuchyň. K obnově kaple došlo až po roce 1991 v souvislosti s odchodem armády a následnou postupnou opravou zámku. Byl nalezen
a na své místo znovu instalován původní oltářní obraz sv. Jiří od prvního ředitele pražské výtvarné akademie Josefa Berglera. V roce 2010
na svátek sv. Jiří kapli znovu vysvětil litoměřický biskup Jan Baxant.
Koncert (Koncert žáků DDM Děčín pod vedením Martiny Záhorové,
korepetice Jan Záhora)
Koncert souboru historické hudby Fragium 16

Děčín,
kostel Povýšení sv. Kříže

s pomocí

Křížová ul., Děčín 1, okres Děčín; www.farnost-decin.cz
bohoslužby: pondělí-čtvrtek 7.30 h, středa 18.00 h, neděle 10.00 h
Patří mezi architektonicky nejcennější stavby ve městě, vystavěn
byl v letech 1687–1691 jako zámecký kostel. V interiéru je vyzdoben
nástěnnými malbami z let 1791–1792 a řadou cenných uměleckých
děl převážně z období baroka. Velmi hodnotné jsou také varhany
(1891) z dílny bratří Riegrů.

Zahájení programu od 19.00 hodin
Ukázky zvonění
(Zvon Město Děčín - elektrické zvonění, Zvon z 15. stol. - ruční zvonění)
Prezentace historických varhan Rieger
Prezentaci nástroje provede Dr. Martin Maxmilian Kaiser.
Historický popis, hudební ukázky a varhanní koncert z tvorby francouzských
skladatelů, včetně unikátních skladeb pouze pro varhanní pedál.(
Vystoupení pěveckého sdružení SaH Děčín
(vystoupení pěveckého sdružení pod vedením sbormistryně Mgr. Jany Štrbové)
Závereční ztišení (uzavření chrámu ve 23.00 hod.)

Děčín-Bělá,
kostel sv. Františka Xaverského

19.00-22.50 h
19.15-21.55 h
20.00-21.15 h

21.30-22.30 h

s pomocí

Družstevní ul., Děčín-Bělá; www.rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: příležitostně
Pozdně barokní kostel vystavěný v letech 1787–1788 podle plánů
J. W. Kosche. Částečně dochováno vnitřní vybavení z konce
18. stol. Od 50. let 20. stol. využíván pouze jako skladiště.
Již několik let probíhá jeho postupná obnova.
Na svátek sv. Františka Xaverského se koná tradiční pouť.

Komentované prohlídky

Celovečerní program
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Děčín,
kostel sv. Václava a Blažeje
ul. 28. října, Děčín 1, okres Děčín; www.farnost-decin.cz
bohoslužby: pátek 18.00 h, neděle 8.00 h
Původně gotický farní kostel středověkého Děčína. Současnou
barokní podobu mu vtiskly opravy zahájené po roce 1749, kdy
byl chrám silně poškozen při ničivém požáru města. Svému účelu
začal opět sloužit až ve 2. pol. 19. stol. Od pol. 70. let 20. stol.
do roku 1991 byl uzavřen.
18.00-18.45 h
19.00-21.55 h
19.00-23.00 h
23.00 h

Mše svatá (pravidelná bohoslužba)
Prohlídka zvonů Vít, Jan Pavel a Jesus s ukázkou
(Provázejí místní zvoníci pod vedením Pavla Novotného.)
Prohlídka historických varhan Feller z roku 1864
(Krátké povídání o účelu a smyslu varhanních nástrojů v liturgii.
Provázejí Danek Rychnovský a Jan Kodeš.)
Závěrečné ztišení, uzavření kostela

Děčín-Bynov,
kostel Panny Marie
ul. Na Pěšině, Děčín-Bynov, okres Děčín;
www.rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: příležitostně
Jednolodní kostel s hranolovou věží byl vystavěn v roce 1933
podle plánů P. Kříže. Architektura kostela je ovlivněna různými
moderními směry, především purismem a dekorativismem. Bohoslužby se zde konají od května do října.
Celovečerní program: Komentované prohlídky

Děčín-Chrást,
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
ul. U Kaple, Děčín-Chrást, okres Děčín; www.zamekdecin.cz
bohoslužby: příležitostně, pouť kolem 15. května
Původní barokní kaple vznikla roku 1723 z nadšení místních farníků
po blahoslavení nového českého patrona. V letech 1870– 1872
byla původní kaple rozebrána a na jejím místě postavena novogotická
stavba. V interiéru naleznete galerii barokních soch od J. Fischera
z Litoměřic. Pod kaplí se nachází krypta rodu Thun-Hohenstein.

Koncert (Koncert pěvecké sešlosti SAH pod vedením Jany Štrbové)
Koncert souboru historické hudby Fragium 16

20.00-21.00 h
21.15-22.00 h

Děčín-Dolní Žleb,
kostel Nejsvětější Trojice
Dolní Žleb, okres Děčín; rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: příležitostně
Pozdně barokní kostel z roku 1747, přestavěný a rozšířený ve 20.
letech 19. století. Půvabně zasazený ve skalnatém labském kaňonu
tvoří jednu z hlavních dominant nejseverněji položené obce na
levém břehu Labe. V roce 2018 došlo k rekonstrukci průčelí.

Děčín-Červený vrch,
modlitebna Církve bratrské
Puchmayerova 300/4, Děčín-Červený vrch; www.cb.cz/decin
bohoslužby: aktuálně na www.cb.cz/decin
Sbor Církve bratrské existuje v Děčíně od roku 1946. Je to otevřené společenství lidí, do něhož může kdokoliv přijít a přemýšlet o odpovědích na
nejdůležitější životní otázky. Naším posláním je šířit dobrou zprávu o Ježíši
Kristu, který svou mocí dodnes zachraňuje a obnovuje lidské životy.
14

GAGA VOICE (ženský pěvecký sbor z Povrlů)
Komentované prohlídky

20.00-20.45 h
Celovečerní program
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Děčín-Podmokly,
Evangelický kostel
ul. Teplická, Děčín-Podmokly, okres Děčín; decin.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (od 1.5. do 30.9, každý týden)
Po roce 1850, tj. od počátku rozvoje Podmokel, bylo v obci silně
zastoupeno protestantské obyvatelstvo, zejména saského původu.
Evangelická obec příslušela zpočátku k farnosti v Habřině u Úštěka
a osamostatnila se teprve v roce 1874. O výstavbu podmokelského
kostela, ale i o všestranný rozvoj evangelického života se významně
zasloužil průmyslník Franz Jordan. Longitudinální objekt podmokelského protestantského kostela byl postaven v letech 1881 - 1884, základní
kámen byl položen u příležitosti stého výročí tolerančního patentu,
autorem architektonického řešení stavby je G. L. Moeckel, stavitelem
W. Nickel. Nejvýznamnějším počinem v historii kostela byla návštěva
Alberta Schweitzera, 15. ledna 1923 se v kostele uskutečnila jeho
přednáška o Lambaréné a varhanní koncert. Dnes je objekt v dobrém
stavebně-technickém stavu, po roce 2000 prošel celkovou rekonstrukcí.
Kostel nebyl kromě základních udržovacích prací dosud nijak přestavován. Stále slouží k liturgickým, koncertním a přednáškovým účelům.
17.00-18.00 h
19.00-19.30 h
Celovečerní program

Hudební soubory DDM Děčín
GAGA VOICE (ženský pěvecký sbor z Povrlů)
Komentované prohlídky kostela s výkladem

Děčín-Podmokly,
kostel Sv. Františka z Assisi
Husovo náměstí, Děčín-Podmokly, okres Děčín;
rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: pondělí a středa 7.30 h, úterý, čtvrtek a pátek 17.30 h,
neděle 9.00 h a 17.30 h
Vystavěn ve stylu pseudorománské baziliky v letech 1858–1861.
Vznikl jako hlavní farní chrám pro rychle se rozvíjející obec
Podmokly a k tomuto účelu slouží dodnes. Nejcennější součástí
interiéru je renesanční oltář z roku 1605 od freiberského sochaře
F. Dittricha, vynikající ukázka tzv. saské renesance.

Celovečerní program
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Komentované prohlídky

Děčín-Podmokly,
modlitebna Husova sboru
Teplická 49/59, Děčín-Podmokly, okres Děčín; www.husitidecin.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (přes léto od 17.00 h v evangelickém
kostele)
Církev československá husitská vznikla v roce 1920 z proudu katolického modernismu a přihlášením se k české reformaci. V Děčíně
působí od roku 1949, kdy získala i současnou budovu Husova
sboru. Zde probíhají veškeré, nejen duchovní aktivity – koncerty,
přednášky, jazykové kurzy atd.

Děčín-Prostřední Žleb,
kaple sv. Andělů Strážných
Děčín-Prostřední Žleb, okres Děčín; www.zleb-kaple.cz
bohoslužby: příležitostně
Kaple stavěná z iniciativy žlebských obyvatel v roce 1907 měla být
zasvěcena P. Marii. Ještě před dokončením stavby jí místní rodina
Duschků darovala obraz anděla, jako poděkování za záchranu
dcerky, která přežila pád z okna. Po roce 1945 přestává sloužit
svému účelu, místní hřbitov pustne. O obnovu kaple v současnosti
usiluje stejnojmenné občanské sdružení.
Listy jako omalovánky s motivem sv. Zdislavy

18.00-23.00 h

Děčín-Rozbělesy,
kostel sv. Václava
Ústecká ul., Děčín-Rozbělesy, okres Děčín; www.svvaclav.wz.cz
bohoslužby: pouť 28. 9.
Stavba začala roku 1732 podle plánů slavného architekta K. I. Dientzenhofera. Pro nedostatek peněz byl kostel dokončen až roku 1783
podle projektu upraveného místním architektem J. W. Koschem.
Chrám, zastíněný ve 20. stol. okolními továrnami, sloužil od 50. let
jako skladiště. Přes dílčí opravy se dodnes nachází ve velmi vážném
stavu.
Komentované prohlídky (Seznamte se s historií kostela i průběhem
náročných oprav jeho obnovy, jimiž v posledních letech prochází...

Celovečerní program
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Děčín-Staré Město,

sborový dům Církve Křesťanská společenství
ul. Rakovnická (křižovatka s Úzkou ul.), Děčín – Staré Město;
decin.kaes.cz
bohoslužby: pátek 18.00 h, Klub mládeže, neděle 9.30 h bohoslužba,
12.30 h Klub dorostu
Sbor Křesťanské společenství Děčín vznikl na podzim roku 1990
a patří do svazku sborů Církve Křesťanská společenství. Je jednou
z evangelikálních církví v Děčíně s charismatickým zaměřením
a dává důraz na jednání Ducha svatého a jeho darů, jako například
dar mluvení v jazycích i jeho výklad, dar proroctví a další.

17.00-22.30 h

Hudební produkce, rozhovory a prohlídka s komentářem

Duchcov,
kostel CČSH

18.00-18.15 h
18.00-20.00 h
18.00-20.00 h
18.00-20.00 h
18

Frýdlant v Čechách,
kostel Krista Spasitele
ul. Vrchlického, Frýdlant, okres Liberec; www.frydlant.ccshhk.cz
bohoslužby: konají se každou neděli v 9.30 h
Za účelem zbudování tohoto kostela byl založen v roce 1887 Spolek
zdejší obcí Evangelické církve augsburského vyznání. Základní kámen
stavby byl položen v roce 1902. V roce 1903 byly vysvěceny zvony,
dostavěn kostel a pokračovalo vnitřní zařizování. Dne 2. června 1904
se konalo slavnostní vysvěcení kostela, s první bohoslužbou slouženou
farářem Jiřím Pellarem. Kostel je jednolodní, obdélníkový. Loď kostela
má otevřený krov. Varhany postavila v roce 1903 varhanářská dílna
Schuster. Kostel sloužil do roku 1945 Evangelické církvi augsburského
vyznání. Do vlastnictví Církve československé husitské byl kostel dán až
v roce 1952.

Hlavice,
kostel sv. Linharta

Havlíčkova ul., Duchcov, okres Teplice;
bohoslužby: konají se každou 2. a 4. neděli v přilehlé farní budově
Základní kámen duchcovského kostela byl položen 12. listopadu
1899. Projekt vytvořila drážďanská firma Graebner a Schilling.
Tento secesní původně evangelický kostel byl slavnostně vysvěcen
20. dubna 1902. V roce 1992 po dohodě mezi MÚ v Duchcově,
zástupci CČSH a Společnosti přátel města Duchcova a za podpory
Ministerstva kultury byly schváleny podmínky budoucího provozování památky a zahájeny stavební opravné práce za asistence
památkového dozoru, neboť kostel byl zapsán do státního
seznamu památek pod č. 4817. Po dohodě zástupců CČSH a města
Duchcova byla slavnostně podepsána smlouva o pronájmu kostela
Městu na dobu 20 let.

Hlavice, okres Liberec;
www.obechlavice.cz/index.php/cz/deni-v-obci/farnost
bohoslužby: Neděle 14.00 h celý rok, 1x za 14 dní, sudý týden
Stavba kostela v Hlavici je orientovaná, pozdněbarokního tvarosloví,
jednolodní prostor má půdorys obdélný, uprostřed rozšířeny, na východě
přiléhá obdélný presbytář a na západě věž. Kostel byl vystavěn v letech
1748 až 1759. Stojí snad v místech staršího kostela zaniklého za husitských válek, podmět k stavbě nového barokního kostela dala epidemie
dobytčího moru, která v roce 1747 zasáhla okolí, ale Hlavice se nedotkla.
Proto kostel nese zasvěcení sv. Lihartovi, patronu dobytka, a proto také
je s kostelem tradičně spojena tradice poutí: V kostele je obraz z roku
1748 zobrazující morové procesí z Mnichova Hradiště do Hlavice. Krom
hlavního oltářního obrazu z roku 1896 je sv. Linhart připomínán na soše
ze 40. let 18. století před kostelem. Sv. Linhart byl vyobrazen jako opat
obklopený býkem, koněm a ovcemi (pouze socha býka se dochovala).

ZUŠ Ivana Kawaciuka v Duchcově (vystoupení žáků)
Vzhůru na věž (přístup na vyhlídkovou věž kostela)
Doprovodný program (Vyhlídková věž kostela: Soutěžní
výtvarná výstava „Malujeme kostel“)
Doprovodný program (Kostel: Výstava prací žáků z Dětského
domova, Základní školy a Střední školy v Duchcově.)

Vyzvánění zvonu, zahájení (Taneční a pěvecké vystoupení souboru
Horačky Výklad o historii poutí do Hlavice)
Soutěžní výstava kreseb žáků místní ZŠ a MŠ
Možnost prohlídky kostela, osobní i společné modlitby, rozhovoru
s knězem (od 19.30 h) Ochutnávka mešních vín, občerstvení
Vystoupení flétnového uskupení umělecké školy z Českého Dubu
Slavnostní vyhodnocení výstavy dětských kreseb
Modlitba barokního poutníka

18.00-19.00 h
18.00-21.00 h
19.00-19.45 h
19.45-20.00 h
20.00-21.00 h
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Horky nad Jizerou,
kostel sv. Mikuláše
Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav;
bohoslužby: příležitostně
Barokní stavba z let 1723-1725, autorem je stavitel italského
původu M. Rossi. Vybavení kostela je datováno do období výstavby
a pochází z dílny sochaře M. Brauna (doloženo dochovanou
smlouvou).

Hrádek nad Nisou,
Chrám Pokoje
ul. Husova, okres: Liberec, www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: příležitostně
Chrám Pokoje byl postaven v letech 1900-1901 německou
lutherskou církví v Grottau. Projektoval ho významný architekt
J. Vollmer. Po odsunu Němců z českého pohraničí přebral kostel
stát a přidělil jej Církvi československé husitské. Od roku 1989 je
chrám pravidelně využíván k ekumenickým účelům.

19.00-21.00 h
19.00-21.00 h
19.00-21.00 h
19.00-21.00 h
20.00-20.30 h

Prohlídka kostela (komentovaná prohlídka interiéru kostela)
Vystoupení chrámového pěveckého sboru R. Bartoše
Výstava liturgických předmětů
Prohlídka věže kostela (Výstup na kostelní věž s vyhlídkou na
město Hrádek nad Nisou a okolí, prohlídka zvonů)
Vystoupení hudební skupiny (vystoupení skupiny „A proč ne.. „)

Hrádek nad Nisou,
kostel sv. Bartoloměje
Horní nám., okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: úterý, čtvrtek 17.00 h, neděle 9.00 h
Kostel je gotického původu, za husitských válek byl zničen a znovu
postaven roku 1466, přestavěn renesančně v roce 1586. V letech
1670-1673 byla přistavěna věž a roku 1764 došlo k barokní úpravě
celé stavby.
20

Hrob,
kaplička, Královská výšina
Hrob, Královská výšina, okres Teplice;
bohoslužby: příležitostně

Prohlídka, otevření kaple pro veřejnost				
(bližší informace v kostele Vzkříšení)

18.00-19.00 h

Hrob,
kostel Vzkříšení
ul. Rybniční, Hrob, okres Teplice;
bohoslužby: příležitostně
Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku, postavený ve stylu
německé secese podle projektu architektonického ateliéru Schilling
& Gräbner, pochází z přelomu 19. a 20. století. Kostel byl první sakrální
stavbou ateliéru na českém území, kde je zároveň nejstarším secesním
kostelem.
Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel otevřen k prohlídce od 18.00 hod.				

18.00-21.00 h

Hrob-Křižanov,
Křižanovská kaplička, u památných lip
Hrob-Křižanov, okres Teplice;
bohoslužby: příležitostně

Prohlídka, otevření kaple pro veřejnost				
(bližší informace v kostele Vzkříšení)

21 h
18.00-19.00

Hrob-Verneřice,
kaplička sv. Prokopa
ul. Teplická., Hrob-Verneřice, okres Teplice;
bohoslužby: nekonají se

18.00-19.00 h

Prohlídka, otevření kaple pro veřejnost
(bližší informace v kostele Vzkříšení)

Chomutov,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
nám. 1. Máje, Chomutov; www.chomutov.farnost.cz
bohoslužby: pondělí-sobota 7.15 h, pondělí, středa, pátek 18.00 h,
neděle 8.00 h a 10.00 h
Pozdně gotický kostel je dílem stavitele J. Schremla. V letech 15181542 byl přestavěn – renesanční úpravy a přístavba věže. Nejstarší
částí kostela je sakristie a zdivo presbytáře.

18.00-18.45 h
18.45-19.30 h
19.45-20.45 h
20.30-21.55 h
21.55-22.00 h

Mše svatá s májovou pobožností a adorací
Koncert Vokální instrumentální skupiny Madrigal
Komentovaná prohlídka kostela
Čas na ztišení a rozjímání
Uzavření kostela

Celovečerní program

Výstava barokních a současných kněžských ornátů
Projekce fotografií ze života farnosti
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Chomutov,
kostel sv. Kateřiny
nám. 1. Máje, Chomutov; www.muzeumchomutov.cz
bohoslužby: příležitostně
Nejstarší chomutovský kostel pochází ze 13. stol. Z této románsko-gotické fáze se dochovala příčná loď a fragmenty klenebních náběhů
bývalé hlavní lodi a západní čtvercové věže. Komendu a kostel poničil
v roce 1408 požár a husitské plenění města v roce 1421. Jejich přestavbu na reprezentativní zámecké sídlo zahájil Beneš z Veitmile
v 15. stol., po jeho smrti pokračoval v přestavbě zámku jeho syn
Šebestián a dokončil ji v roce 1520 již v raně renesančním stylu.
Další úpravy kostela pocházejí z let 1571-1588. Roku 1598 objekt
vyhořel a celý komplex byl do roku 1627 přestavěn na radnici. Celkové
rekonstrukce se kostel dočkal až na konci 20. stol. a v roce 2000 byl
slavnostně otevřen. Dnes je využíván Oblastním muzeem v Chomutově. Částečně přístupné je také pozdně gotické a renesanční sklepení,
do něhož se vstupuje předsíní v bývalé lodi kostela.

Chomutov,
kostel sv. Ignáce z Loyoly
nám. 1. Máje, Chomutov; www.chomutov.farnost.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel je součástí jezuitského areálu, ve kterém sídlí Chomutovská
knihovna. V této barokní perle historického centra města se pořádají
umělecké a dokumentární výstavy, koncerty, autorské výstavy,
koncertní recitály nebo pravidelné prohlídky s odborným výkladem.
Raně barokní kostel se začal stavět v roce 1663 podle návrhů
italského architekta Carla Luraga. 31. 7. 1668 byl pak kostel vysvěcen.
Celý jezuitský areál fungoval až do roku 1773, kdy byl z rozhodnutí
papeže Klimenta XIV. řád zrušen. Kostel byl pak následujících 15 let
uzavřen a do konce II. svět. války také součástí vojenských kasáren.
Až v 60. letech přichází návrhy na obnovu celého areálu, avšak
rekonstrukce kostela byla dokončena až v roce 2002.

Vystoupení pěveckého sboru HLAHOL				

19.00-19.35 h
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s pomocí

Chrastava,
kostel sv. Vavřince
ul. Školní, okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: středa 15.45 h, pátek 17.00 h, neděle 11.00 h
Pseudogotický kostel stojí na místě bývalého starého kostela, ze kterého byla ponechána pouze věž (renesanční původ, 1586). Dnešní kostel
byl postaven v letech 1866-1868. Ve věži se zachoval zvon Zuzana
zdobený reliéfy, který váží 1 100 kg a byl odlit roku 1601.

17.00-18.00 h
18.00-20.00 h
18.00-20.00 h

Horní Vítkov, okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel zde pravděpodobně vznikl v 1330–1335 jako dřevěná
stavba při níž byl kolem kostela zřízen hřbitov. Ta stavba vydržela,
jistě s úpravami, až do roku 1575, kdy s podporou frýdlantské vrchnosti, konkrétně Melchiora z Redernu, začala stavba
dnešní svatyně. Ta byla upravována po třicetileté válce v letech
1671–1680.
Prohlídka kostela
(komentované prohlídky kostela v průběhu večera)

Jablonec nad Nisou,
modlitebna ČCE

18.00-19.00 h
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nám. Dr. Farského, okres Jablonec nad Nisou;
www.facebook.com/kostelFarskeho
bohoslužby: neděle 14.00 h celý rok, každý týden
Novogotický kostel zde stojí od roku 1833, v roce 1892 byl přestavěn
do současné podoby. Původně chrám patřil německým luteránům
a v 50. letech 20. století byl předán do užívání Církvi československé
husitské a nese jméno jejího prvního patriarchy.

Mše svatá					17..00 h
Prohlídka kostela (komentované prohlídky kostela, výstava
liturgických oděvů a předmětů)
Ztišení, rozjímání (možnost ztišení a rozjímání při četbě biblických textů a poslechu hudby.)

Chrastava-Horní Vítkov,
kostel Navštívení Panny Marie

18.00-20.00 h

Jablonec nad Nisou,
kostel Dr. Farského

Pod Baštou 10, Jablonec nad Nisou; www.jablonec.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Evangelická modlitebna byla postavena až v 90. letech 20. stol. Po více
jak 40 letech, kdy evangelíci sdíleli společné prostory s CČSH v kostele dr.
Farského a na tamní faře, koupili starý dům, opravili jej a přistavěli modlitebnu. Moderní vytápěné prostory s kapacitou do 100 lidí a prostory na
faře jsou dostatečné pro setkávání všech generací v neděli i během týdne,
pro kulturní, vzdělávací a vždy otevřená, ekumenická shromáždění.
Program pro děti		

Doba zpřístupnění kostela pro veřejnost
Prohlídka kostela s průvodcem
Prostor bude podmalován varhanní hudbou - hraje paní Blanka Koutná
Možnost zastavení, ztišení a rozjímání
„Pošta do nebe“
- možnost zapálit svíčku jako poděkování, vzpomínku...

Jablonec nad Nisou,
kostel sv. Anny

18.00-22.00 h
Celovečerní program

s pomocí

ul. Kostelní, Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou;
www.farnostjablonec.cz
bohoslužby: Tradiční svatoanenská mše - poutní bohoslužba
k patronce města - bude 26. července 2020 od 9.30 hod
v děkanském kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
(na Horním náměstí). Celebruje P. Pavel Andrš, farář hejnický.
Kamenný kostel byl postaven v letech 1685-1687, v roce 1706 byla
přistavěna věž. Od roku 2004 je v majetku města, které jej zrekonstruovalo. V září 2006 byl kostel slavnostně předán k užívání. Konají se
v něm koncerty, výstavy a další kulturní akce, které mají respektovat
pokračující liturgické zasvěcení budovy.

Volný vstup na výstavu MÁ VLAST				

18.00-20.00 h
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Jablonné v Podještědí,
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
ul. Klášterní, okres Liberec; www.zdislava.cz
bohoslužby: pondělí – pátek 18.00 h, sobota 10.00 h a neděle
7.30 h a 10.00 h
Původně klášterní, po roce 1788 i farní chrám stojí na místě staršího gotického kostela založeného spolu s klášterem Zdislavou
z Lemberka kolem roku 1250. Kostel s klášterem byl vypálen
husity v roce 1425. Výstavba dnešního chrámu byla zahájena
v roce 1699. Základy stavby jistí pilíře zapuštěné až do hloubky
30 m pod úroveň kostela. Na oltáři v první boční kapli jsou
uloženy ostatky (lebka) sv. Zdislavy, patronky rodin.
Její hrob se nachází v kryptě pod bočním oltářem.
19.00-23.00 h

19.00-22.00 h
23.00 h

Otevřená bazilika i ambity kláštera
Otevřená bazilika od 19.00 do 23.00 h, v ambitech kláštera
budou ke shlédnutí dvě výstavy - V srdci paní Zdislavy a Svatá
Zdislava - skvělá manželka a milující matka.
Do 22.00 h bude otevřena v Jablonném i vyhlídková věž.
Žehnání městu a kraji.

Jenišovice,
Sbor Krále Jiřího z Poděbrad
Jenišovice 519, okres Jablonec n. Nisou; www.jenisovice.ccshhk.cz
bohoslužby: 2. neděle v měsíci 14.00 h
Jeden z prvních kostelů Československé církve husitské na území Československé republiky. Vystavěn v 1. pol. 20. stol., slavnostní otevření
se uskutečnilo v červenci 1929.

16.00-19.00 h

Kostel otevřen veřejnosti od 16.00 h
Prohlídka kostela. Reprodukovaná hudba. Hovory o víře.
Připomínka 100. výročí CČSH. Četba z knížek Eduarda Martina

Jeníkov u Duchcova,
kaple sv. Anny
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Jeníkov, okres Teplice; http://www.jenikov.net/farnost
bohoslužby: příležitostně
Nedávno opravená kaple se nachází na bývalém hřbitově.
Jedná se o zachovaný presbytář kostela Zvěstování Panny Marie
(pol. 16. stol.), který byl v roce 1766 upraven na kapli.

Jeníkov u Duchcova,
kostel sv. Petra a Pavla
Jeníkov 1, okres Teplice; www.fatym.com
bohoslužby: příležitostně, především v době poutí
Kostel byl postaven v letech 1756-1763 v pozdně barokním stylu. Jedná
se o mariánské poutní místo - od počátku 18. stol. jsou v Jeníkově
hlášena zázračná vyslyšení.

Jetřichovice u Děčína,
kostel sv. Jana Nepomuckého
Jetřichovice, okres Děčín; www. farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 8.00 h (Velikonoce-listopad)
Kostel vznikl z původní morové kaple (dnešní presbyterium), postavené
v letech 1751-1752, v letech 1788-1791 byla kaple přestavěna na kostel
rozšířením o loď. Autorem přestavby byl stavitel J. W. Kosch. Zděná věž,
která nahradila původní dřevěnou, byla přistavěna v letech 1828-1829.
Kostel otevřen k prohlídce (komentované prohlídky mezi koncerty).
Dívčí sbor NÁHODOU z Varnsdorfu				
Varhanní koncert; M.M. KAISER			

17.00-23.30 h
19.00-20.00 h
19.00-20.00 h

Jezvé,
kostel sv. Vavřince
Stružnice-Jezvé, okres Česká Lípa; www.marianskapolice.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h
Kostel je významným dokladem českého barokního umění. Existoval již
v roce 1352, v letech 1746-1756 získal současnou podobu, kterou navrhl
architekt Anselmo Lurago. V roce 1798 byl zasažem požárem. Na klenbu
kostela namaloval v roce 1751 Josef Hager svatovavřinecký cyklus, cenné
varhany od Ambrože Tauchmanna jsou z 90. let 18. století. V kostele se pravidelně konají bohoslužby, poutní mše sv. je vždy v sobotu nejblíže 10. srpnu.
Zvonění
Přivítání
Vystoupení sboru dětského farního klubu Klubíčko
Vévodové Sasko-Lauenburští a Sibylla Augusta, markraběnka
bádenská (Hovoří historička umění Mgr. Zdenka Čepeláková.)
Občerstvení a individuální prohlídka kostela
(Dobroty našich farnic a příležitost k neformálnímu rozhovoru a individuální prohlídce kostela.)
Jezvecké varhany (Hraje P. Stanislav Přibyl, zpěv Martina Bogarová.)
Jak se to má s mariánským sloupem na Staroměstském náměstí
v Praze (Hovoří P. Stanislav Přibyl.)
Závěrečná modlitba a ukončení Noci kostelů
Výstava fotografií Člověk a Víra

18.00-18.05 h
18.05-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30.21.00 h
21.00-21.45 h
21.45-22-00 h
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Jimlín,
kaple sv. Josefa
Jimlín 220, okres Louny; www.zameknovyhrad.cz
bohoslužby: příležitostně
Kapli na zámku Nový Hrad začali budovat premonstráti kolem
roku 1634, ale dokončena byla až za Gustava Adolfa z Varrensbachu v roce 1687. Jedinou zachovalou mobiliární částí v kapli je
kazatelna a 4 sochy světců nacházející se pod oltářem - sv. Roch,
sv. Šebestián, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký. Nad oltářem je
letopočet 1879 svědčící o renovaci kaple.
18.00-22.00 h
20.00-21.00 h

Komentované prohlídky zámecké kaple
Mimo 20.00 - 21.00 hod, kdy bude probíhat varhanní koncert.
Varhanní koncert Tomáše Borla a sopranistky Evy Hartové
Na programu zazní klasické skladby od J. S. Bacha, A. Dvořáka,
G. F. Handela, G. Pucciniho, F. Lehára i muzikálové skladby
od A .L. Webbera a další.

Jindřichovice pod Smrkem,
kostel Nejsvětější Trojice
Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec;
bohoslužby: 14.30 h mše sv. - 2. a 4. neděle v měsíci
Na místě kostela stávala kaple, která na něj byla roku 1670 rozšířena. Na počátku 18. století (roku 1717) přibyl navíc ke svatostánku
presbytář. V pozdějších letech (1775 a na přelomu 18. a 19. století)
proběhly navíc ještě další stavební úpravy. Stavba je zbudována
v barokním slohu.

18.00-18.15 h
18.15-21.30 h
18.30-19.15 h

19.30-19.45 h
20.00-20.45 h
21.00-21.30 h
21.30-24.00 h
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Úvodní slovo
Prodejní výstava děl Lucie Svobodové
(prodejní výstava místní výtvarnice Lucie Svobodové, která pracuje i jako
terapeut v místním domově důchodců, kde s klienty vyrábí výtvarná díla)
Solideo - 1. část
(první část koncertu skupiny Solideo, nevšední historická hudba
na zapomenuté nástroje jako jsou zvířecí rohy, kostěné flétny, středověké dudy a dalších 25 instrumentů)
Autorská recitace Waltraud Jiranové
(přednes autorské tvorby místní rodačky, paní Waltraud Jiranové)
Solideo - 2. část (druhá část koncertu)
Flauto Collegium (vystoupení kvarteta příčných fléten ze ZUŠ Frýdlant)
Prohlídka kostela, ztišení, modlitba
(volný program, možnost prohlídky kostela, modlitba)

Jiřetín pod Jedlovou,
kaple Povýšení sv. Kříže
Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín;
bohoslužby: Každý první pátek v měsíci od 17.00 h. mše sv. v kapli
Poutní kaple sv. Kříže se stavěla v průběhu 2. poloviny 18. století. Roku
1783 byl položen základní kámen nového barokního kostela, k jeho dostavbě došlo roku 1796. Stavbu pozdržel nedostatek peněz a zrušení kaple
dekretem císaře Josefa II. Teprve poté, co měšťané z Jiřetína p. J. stavbu
vykoupili a věnovali obci, mohlo dojít k dostavbě kaple. Nad hlavní oltář
byl přenesen starý dřevěný kříž a obraz Panny Marie.
Věž v průčelí kaple sv. Kříže byla dostavěna roku 1886. Západně od kostela
byla v roce 1764 vyhloubena studna a roku 1869 postaven gloriet se
sochou Neposkvrněné Panny Marie od Jakoba Groha z Rumburka.
Kostel otevřen k prohlídce
Koncert folkové skupiny Lameša

20.00-22.15 h
21.00-22.00 h

Jiřetín pod Jedlovou,
kostel Nejsvětější Trojice
Náměstí Jiřího, Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín;
bohoslužby: neděle 9.15 h mše sv., středa 17.00 h mše sv.
Kostel byl původně postaven jako luteránský. Výstavba byla zahájena
v roce 1587 nebo 1590 a byl vysvěcen v roce 1612, rok po dokončení stavebních prací. Pozdně barokní úpravy proběhly na přelomu 18.
a 19. století. Střecha kostela bývala až do roku 1846 šindelová, poté
byla nahrazena pálenou krytinou. Současně byly pořízeny čtyři ciferníky
věžních hodin. Do té doby býval pouze jeden na severní straně.
Zařízení kostela je barokní. Hlavní oltář pochází z 18. století a jsou
na něm sochy sv. Petra a sv. Pavla novějšího data. Dva oltářní obrazy
(Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Páně) jsou dílem jiřetínského
rodáka Johanna Birnbauma (1793–1872).

Kostel otevřen k prohlídce
Výstava oltářních obrazů s komentářem, komentovaná prohlídka

19.00-20.30 h
19.00-20.30 h
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Kadaň,
kaple Růžencového bratrstva
Mírové náměstí, Kadaň, okres Chomutov; www.farnostkadan.cz
bohoslužby: příležitostně
Kaple vznikla v době pozdního středověku jako dodatečná
nástavba na jedné z bašt městského opevnění v sousedství budov
kadaňské johanitské komendy a hřbitova kolem farního kostela.
Suterén kaple, tedy prostor původní bašty, byl od té doby využíván
jako kostnice (v současnosti je nepřístupný). Ve zvýšeném přízemí
se pravděpodobně u tří oltářů pod gotickými kružbovými okny
odehrávaly bohoslužby. Zatímco kněžiště bylo opatřeno od počátku
žebrovou paprsčitou klenbou, příčně navazující loď kaple byla zprvu
plochostropá. K zasvěcení kaple nejsou dostupné zaručené informace, údaj z roku 1602 ale může směřovat k zasvěcení Duchu svatému.
21.30-22.00 h
21.45-22.00 h

Zpřístupnění kaple veřejnosti
Ukončení Noci kostelů a společná modlitba za obyvatele města

Kadaň,
kostel Povýšení sv. Kříže

18.45-18.55 h
18.45-21.40 h
19.00-19.10 h
19.15-19.20 h
19.20-19.30 h
19.35-20.10 h
20.15-20.45 h
21.40-21.45 h
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Mírové náměstí, Kadaň, okres Chomutov; www.farnostkadan.cz
bohoslužby: neděle 8.30 hod., všední dny 17.15 hod.,
sobota 8.00 hod.
Po založení města Kadaně v polovině 13. století vyvstala potřeba zřízení
nového farního kostela. První zmínky o něm pocházejí až z 90. let.
Zasvěcen byl Panně Marii. Šlo pravděpodobně o trojlodní baziliku
s dvojvěžovým západním průčelím (pokud nebylo až pozdně gotické),
jejíž kněžiště bylo přizpůsobeno liturgickým hodinkám řeholní komunity
johanitů ze sousedící komendy. Tento stav pravděpodobně přetrval do
požáru roku 1498, po němž byl chrám částečně přebudován: snad až
tehdy získal nové pozdně gotické presbyterium a západní předsíň
s dodnes dochovanou krouženou žebrovou klenbou.
Zahájení u sloupu Nejsvětější Trojice, výklad
Program Noci kostelů 2020
Vyzvánění, každý zvon zvlášť a nakonec souzvuk zvonů
Vstup do kostela za doprovodu příčné flétny
Přednes 104. Žalmu
Výstava liturgických předmětů (po celou dobu Noci kostelů bude
přítomen kněz k duchovních rozhovorům), Výklad o zasvěcení
kostela, původně mariánského a později svatému Kříži.
Vystoupení pěveckého sboru Madrigal
Ukončení programu a přechod do kaple Růžencového bratrstva
k závěrečné modlitbě

Kadaň,
kostel Svaté Rodiny
ul. Věžní, Kadaň, okres Chomutov; www.farnostkadan.cz
bohoslužby: neděle 8:00 mše sv.
Jeden ze tří kadaňských klášterních kostelů byl postaven v polovině 18.
století architektem Janem Kryštofem Koschem spolu s konventní budovou
sesetr alžbětinek nákladem hraběnky Karoliny Justiny ze Schönkirchenu.
Dřevěné vnitřní zařízení i kamenné sochy svaté Rodiny na poprsní zdi schodiště u kostelního průčelí pochází od sochaře Karla J. Waitzmanna, malby
na stropě od Josefa Fuchse (Fuxe). Právě tato jednota spolupráce architekta, sochaře a malíře vytváří z kostela hodnotný, vyzrálý příklad kadaňského
baroka. Malby na kupoli kostelní lodi představují počátky čtyř kanonických
evangelií, v presbyteriu pak tři hlavní ctnosti - Lásku, Víru a Naději.
Kostel otevřen k prohlídce
Otevření kostela
Zahájení Noci kostelů
Přednes 104.
Žalmu, motta Noci kostelů, prohlídka kostela, rozhovor s knězem
Zakončení Noci kostelů 2020, přechod do kaple Růžencového bratrstva

18.30-21.30 h
18.45-21.30 h
18.50-18.55 h
18.55-21.30 h
21.25-21.30 h

Kamenický Šenov - Prácheň,
kostel sv. Vavřince
Kamenický Šenov-Prácheň, okres Česká Lípa; www.kamenicky-senov.cz
bohoslužby: příležitostně
Byl postaven v letech 1780/81 a posvěcen 30. září 1781. Po počátečních
neshodách s farářem v Kamenickém Šenově byla obcí Prácheň získána
v r. 1799 místnost a v r. 1806 upravena pro faru. Prvním farářem byl
P. Bernhard Flickschuh, který byl též prvním farářem ubytovaným v oné
místnosti. Fara byla však postavena teprve v r. 1824. V letech 1968/69
byl kostel zvenčí částečně opraven.
Od r. 1949 patří Prácheň pod administraci v Kamenickém Šenově.

Vyzvánění zvonů
„Boží diskotéka“ (pásmo moderní duchovní hudby)
Výstava fotografií drobných sakrálních památek Práchně
- autor V. Šoltová

18.00-18.05 h
18.10-22.00 h
Celovečerní program
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Kamenický Šenov,
kostel Narození sv. Jana Křtitele
Náměstí Míru, okres Česká Lípa; www.kamenicky-senov.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h, středa 18.00 h
Katolický farní chrám Narození sv. Jana Křtitele byl postaven v barokním stylu v letech 1715-1718 italským stavitelem P. P. Columbanim.
Kostel má funkční varhany s třemi klaviaturami a 34 rejstříky. Pro
město známé svou lustrářskou výrobou jsou chloubou skleněné lustry
z roku 1856, které byly věnovány firmou Elias Palme.
18.00-18.05 h
18.00-18.10 h
18.10-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.10 h
20.10-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.15 h
21.15-21.55 h
22.00-22.05 h
Celovečerní program

Vyzvánění zvonů
Uvítání
Koncert Kytlického chrámového sboru
Prohlídka kostela a starého hřbitova
Antonín Dvořák - Svatá Ludmila - 1. díl
(záznam koncertu Severočeského filharmonického sboru z Chrámu
sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně)
Prohlídka kostela, rozsvícení svící
Antonín Dvořák - Svatá Ludmila - 2. díl
Prohlídka kostela
Antonín Dvořák - Svatá Ludmila - 3. díl
Zakončení Noci kostelů 2020
Zpřístupnění věže kostela s výkladem, výstava fotografií z minulých ročníků Noci kostelů + současně bude otevřeno i sousední
šenovské sklářské muzeum

Kerhartice,
kostel sv. Máří Magdalény

18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
22.00-22.05 h
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Česká Kamenice – Kerhartice, okres Děčín;
www. farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 16.30 h (2. neděle v měsíci )
Kostel svaté Máří Magdaleny v Kerharticích je barokní sakrální stavbou
z let 1776 až 1777. Od roku 1966 je chráněn jako kulturní památka.
Kostel byl ještě v roce 1989 navržen k demolici, v letech 1992–1998 byl
obnoven. V interiéru kostela jsou instalovány oltáře z kostela v Soběnicích u Litoměřic a varhany z Mikulovic u Kadaně. Původní zařízení bylo
zničeno. Roku 1994 byl po rekonstrukci nově požehnán.
Vystoupení kapely Vltavín z České Kamenice
Vedoucí kapely David Turek.
Kostel otevřen od 18 h (s celovečerním hudebním doprovodem)
Zakončení Noci kostelů 2020

Kokořín-Šemanovice,
kostel sv. Jana Nepomuckého
Kokořín-Šemanovice, okres Mělník; www.farnostmelnik.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel nechal postavit Jan Pachta z Rájova roku 1803, ale až za 88
let byly Šemanovice povýšeny na samostatnou farnost. Objekt je jednolodní s trojboce ukončeným presbytářem, s věží v západním průčelí
a obdelníkovou sakristií na severní straně presbytáře. Na věži byly 3
zvony, dnes je dochován jen jeden. Ostatní byly roztaveny za 2. světové
války. Vybavení je prosté, cenější věci jsou uloženy v depozitáři a to
z důvodu častého vykradení. Kostel je bez elektřiny. Mše sv. jsou slouženy od května do září jednou za měsíc v neděli odpoledne.
Vystoupení českého novináře, spisovatele , překladatele, písničkáře
a básníka Michala Bystrova a jeho hosta folkového zpěváka Marka Dusila
(vystoupení českého novináře, spisovatele, překladatele, písničkáře
a básníka Michala Bystrova a jeho hosta folkového zpěváka Marka Dusila)

19.00-21.00 h

Kořenov-Polubný,
kostel Narození sv. Jana Křtitele
Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou; krizovatka.signaly.cz
bohoslužby: neděle 14.45 h
V obci Horní Polubný se nachází jeden z nejvýše situovaných kostelů
v Jizerských horách (783 m. n. m.) - kostel Narození sv. Jana Křtitele.
Základní kámen byl položen 1. 9. 1788, samotná výstavba probíhala
v letech 1789 - 1793 pod vedením architekta Franze Theumerta z Turnova.
V kostele je instalováno teplovzdušné vyhřívání hlavní lodi topnými kanály.
Na kruchtě se nachází dosud funkční varhany z roku 1888, které kostelu
věnoval místní sklovýrobce Josef Riedel. Byly vyrobeny bratry Riegerovými.
Dominantu celého prostoru kostela tvoří tři lustry. Prostřední, třípatrový
lustr patří k nejkrásnějším v celé diecézi, jak píše Adof Lilie v knize Politický
okres Jablonec. Pochází z roku 1842.Hlavní oltář s olejomalbou sv. Jana
Křtitele pochází od ak. malíře Petra Maixnera z roku 1878.
Mše svatá (Zahájení Noci kostelů komentovanou mší svatou)
Koncert Sboru dobrovolných muzikantů
Bohatý hudební program Sboru dobrovolných muzikantů z Desné
Prohlídka kostela, možnost zapálení svíčky za zemřelé, modlitba
Individuální prohlídky kostela a možnost zapálení svíčky za zemřelé či
modlitba

18.00-19.00 h
19.30-20.15 h
20.30-22.00 h
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Kořenov-Příchovice,
kostel sv. Víta
Kořenov-Příchovice, okres Jablonec nad Nisou;
krizovatka.signaly.cz
bohoslužby: pondělí, čtvrtek, pátek 18.00 h, neděle 10.00 h
Od roku 1690 byl v Příchovicích dřevěný kostel sv. Víta. Podle návrhu
architekta J. Pruvolta byl v letech 1859 - 1862 přestaven a znovu
vysvěcen. Jedná se o trojlodní baziliku s presbytářem, který je zevně
polokruhově, uvnitř polygonálně uzavřený. Kostel má v západním
průčelí hranolovou věž. Uvnitř jsou v trojlodí dřevěné tribuny položené
na zděných pilířích. Troljlodí je sklenuto křížově, presbytář je sklenut
kápěmi.

Krupka-Bohosudov,
kostel Narození sv. Jana Křtitele
ul. Koněvova, okres Teplice;
bohoslužby: středa 17.00 h, pátek 10.00 h, neděle 9.00 h
Barokní kostel postavený v letech 1701-1706 architekty italského původu
Giuliem a Octaviem Broggiovými. Roku 1924 papež Pius XI. povýšil bohosudovský chrám na baziliku minor. Kostel je obdélný, jednolodní se třemi
páry postranních kaplí. Sedm kaplí v ambitech kolem kostela navazuje na
sedm bolestí P. Marie a byly zbudovány z darů různých šlechticů a měst.

Křešice,
kostel Navštívení Panny Marie
18.00-22.00 h

Volná prohlídka kostela, možnost zapálení svíčky za zemřelé,
individuální modlitba

Kostomlaty pod Milešovkou,
kostel sv. Vavřince
ul. Požárnická, Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice;
http://teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven ve velmi pozdním románském slohu kolem
roku 1230 pravděpodobně některým z příslušníků rodu Hrabišiců,
kterým obec patřila. Roku 1657 byla postavena východní část nové
lodi, stará loď se stala presbytářem a původní kněžiště sakristií.
Zřejmě tehdy vznikla i dnešní věž nad sakristií. O 80 let později
získal kostel dnešní půdorys. Přestavbu provedl litoměřický Ottavio
Broggio, novému západnímu průčelí ve stylu dynamického baroka
dominuje bohatě zdobený portál s erbem tehdejších vlastníků
Kostomlat Clary-Aldringen.

Celovečerní program
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Komentované prohlídky
Zapal svíci za ...
Opiš verš z Bible

Křešice, okres Litoměřice;
bohoslužby: neděle 12. 7. 2020 12.00 h
Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Křešicích u „zázračného“
pramene je barokní sakrální stavbou z let 1708–1712 a 1729–1732.
Mariánské poutní místo je úzce spojeno jak s dějinami Litoměřic, tak
především s řadou litoměřických biskupů, počínaje druhým biskupem
J. Ignácem Šternberkem. Kostel je jednolodní stavbou s barokní dynamickou dispozicí. Průčelí kostela má tři osy a je dvoudílné. Má proláklé
boky a v zaskleném výklenku pod římsou je kamenný reliéf Pasovské
madony s letopočtem 1764. Ten je kopií původní keramiky ze 17. století.
Duchovní program (modlitby, výstava)

20.00-23.00 h

Křešice,
kostel sv. Matouše
Velká náves 1, Křešice, okres Litoměřice;
bohoslužby: středa, čtvrtek, pátek 19.00 h, sobota 20.30 h, neděle 11.00 h
Kostel svatého Matouše v Křešicích je gotická sakrální stavba stojící na
malém návrší uprostřed obce nedaleko řeky Labe. Od roku 1964 je kostel
chráněn jako kulturní památka.

Duchovní program (modlitby, výstava)

20.00-23.00 h
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Křešice-Zahořany,
kostel Nejsvětější Trojice

18.00-22.00 h

Kořenov-Záhořany, okres Litoměřice; prozahorany.cz/kostel
bohoslužby: příležitostně
Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech je jedním z prvních barokních kostelů v severních Čechách, pochází z poloviny 17. století.
Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Tvoří pohledovou dominantu z dalekých oblastí Polabské kotliny. Kostel na první
pohled upoutá neobvyklým řešením, kdy zvonice je postavena
odděleně od samotné kostelní lodě.
Prohlídky kostela, informace o stavu rekonstrukce
Kostel bude otevřen k nahlédnutí do interiéru, na bohatou freskovou a štukovou výzdobu. Možnost nahlédnout také do opravované
zvonice. Promítání fotografií z oprav kostela. Průběžně podle zájmu
výklad o historii kostela a aktuálním stavu oprav.

Kunratice u Cvikova,
kostel Povýšení sv. Kříže
Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa; www.cvikov.farnost.cz
bohoslužby: 14. 9. v 17.30 h (patrocinium Povýšení Svatého Kříže)
Kostel Povýšení svatého Kříže je trojlodní klasicistní kostel postavený v
letech 1832 až 1833 a spadající pod jurisdikci římskokatolické farnosti
Kunratice u Cvikova ve stejnojmenné obci východně od Cvikova na
Českolipsku. Sklo se jako ušlechtilý materiál objevuje v kostelech, bazilikách a katedrálách po staletí... KŘIŠŤÁLOVÝ CHRÁM Jiřího Pačinka
je pak unikátním projektem a prostorem, který návštěvníkovi nabídne
ojedinělý a intenzivní vizuální zážitek, spočívající v symbióze bezmála
dvě sta let starého sakrálního interiéru a současného uměleckého skla.
20.00-24.00 h

Slavnostní představení unikátní expozice moderního skla J. Pačinka,
hudební program Lusatia Consort, audiovizuální hra skla, světla
a hudby, Sklářská show Andělský večer na huti

Lahošť,
kaple Panny Marie
Lahošť, okres Teplice; www.jenikov.net/farnost
bohoslužby: příležitostně
Lahošťská kaple byla postavena v roce 1859, renovována byla v letech
1929 a 1968 a dodnes je využívána. Věž je se zvonem.
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Levín,
kostel Povýšení sv. Kříže
Levín, okres Litoměřice;
bohoslužby: neděle 10.30 h
Kostel Povýšení svatého Kříže v Levíně je pozdně barokní sakrální stavbou.
Od roku 1964 je kostel chráněn jako kulturní památka. Kostel byl založen
roku 1788 podle návrhu T. Grubera. Poté byl 3. května 1791 vysvěcen
7. litoměřickým biskupem Ferdinandem Kindermannem, ale vzápětí v roce
1791 vyhořel a musel být v roce 1798 znovu postaven. Císařské posvícení
nařízené Josefem II. se v kostele slaví každoročně 21. října, nebo se slaví
třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla.
Prohlídka, otevření kostela pro veřejnost
Zakončení Noci kostelů 2020

18.00-20.00 h
20.00 h

Liberec,
kostel Nalezení svatého Kříže
Malé nám., Liberec I, okres Liberec; www.arcidekanstvi-lbc.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (Řeckokatolická bohoslužba)
Původní hřbitovní kostelík s půdorysem ve tvaru kříže byl přestavěn v roce
1753 a stal se jedinou ukázkou barokního stavitelství svého druhu v Liberci. Významné památky: dřevěná socha Bolestné Matky Boží z roku 1506
(pochází z Londýna), hodiny, které mají unikátní propojení z věže do lodi
kostela. Za prohlídku stojí fresky ve třech chrámových klenbách, chrámová
okna s barevnými vitrážemi a varhany z roku 1892. Významnou památkou
je tzv. Kopschova knihovna, první veřejná knihovna v Liberci. V zahradě se
nachází unikátní Mariánský morový sloup z roku 1719 - nejstarší stavitelské
dílo ve městě.
Brány zahrady dokořán
možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem
Otevřený kostel
Na skok do historie I.
V rámci komentované prohlídky budou prezentovány nově objevené
poznatky z dějin kostela, zároveň zazní barokní písně „o moru“
v doprovodu historického nástroje Tromba marina.
Průvodce: Jiří Bartoš Šturz (sdružení historiků ČR).
Na skok do historie II.
V rámci komentované prohlídky budou prezentovány nově objevené
poznatky z dějin kostela, zároveň zazní barokní písně „o moru“
v doprovodu historického nástroje Tromba marina.
Průvodce: Jiří Bartoš Šturz (sdružení historiků ČR).

18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
19.00-22.00 h

20.30-21.30 h
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Liberec,
kostel sv. Antonína Velikého
Kostelní ul., Liberec; www.arcidekanstvi-lbc.cz
bohoslužby: denně 7.00 h a 18.00 h,
neděle a svátky 8.00 h, 9.30 h a 18.00 h
Uprostřed libereckého hřbitova byl ve 14. stol. postaven první
kostel a na jeho místě stojí i dnešní kostel sv. Antonína Velikého,
poustevníka. Při požáru věže (1787) byly roztaveny všechny čtyři
zvony a věž zcela zničena, v srpnu 1880 dokončena věž nová, roku
1881 došlo na přestavbu lodi v novogotickém slohu. K ozdobě
oltářů neslouží obrazy, nýbrž sochy. Atmosféru dotváří barevná vitrážová okna, zdejší varhany patří k největším v severních Čechách.
Od roku 1957 má kostel dva nové zvony.
18.00-18.45 h
18.45-21.45 h
18.45-21.45 h
19.00-19.30 h
19.00-21.50 h
21.00-21.30 h
21.45-21.55 h

Mše svatá
Výstava fotografií z průběhu oprav kostela
Výstava fotografií z průběhu oprav kostela od roku 1990.
Z ptačí perspektivy
Prohlídka kostelní věže
Komentovaná prohlídka kostela I.
Moderovaná prohlídka kostela
Prodej drobných sakrálních předmětů a ikon
Komentovaná prohlídka kostela II.
Moderovaná prohlídka kostela
Závěrečná modlitba
ukončení Noci kostelů modlitbou a požehnáním lidu

Liberec,

modlitebna Českobratrské církve evangelické

17.30-20.30 h
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Masarykova ul., Liberec 1; www.liberec.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Ve sborovém domě ČCE se nachází modlitebna užívaná k bohoslužebným účelům. Kostel po německé luterské církvi na náměstí
Českých bratří byl kvůli špatnému stavu v roce 1973 odevzdán
státu. Městský úřad jej nechal zbourat. V modlitebně je instalován
původní oltářní obraz z německého luterského kostela a nové
varhany.
Prohlídka modlitebny
Celý večer možnost prohlídky modlitebny, výstavy fotografií
Kryštofa Susy, splnit kreativní úkoly pro děti i dospělé, dovědět
se něco o evangelické církvi, podívat se na Liberec ze střechy,
občerstvit se a získat razítko.

Liberec-Dolní Hanychov,
kostel sv. Bonifáce
Ještědská ul., Liberec - Dolní Hanychov; kostel-hanychov.webnode.cz
bohoslužby: úterý 17.00 h, neděle 8.00 h
Kostel sv. Bonifáce (takový patron pro německé věřící jako pro české
sv. Václav) byl postaven v letech 1915-1919 německými obyvateli obcí
Dolní a Horní Hanychov, kteří byli po II. světové válce odsunuti. Tento
pseudorománský kostel s postranní věží vysokou 33 m vysvětil 14. 9. 1919
litoměřický biskup dr. Josef Gross.

Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů
Do setmění věž jako vyhlídka
Varhanní skladby
Noční modlitba růžence
Po celou dobu otevření možnost výkladu o historii kostela pro zájemce.

18.00 h
18.05-19.30 h
20.00-21.00 h
22.30-23.00 h
Celovečerní program

Liberec-Perštýn
Červený kostel
U Jánského kamene ul., Liberec, okres Liberec; www.liberec.casd.cz
bohoslužby: sobota 9.30 h
Kostel byl součástí tzv. Špitálského okrsku zvaného Vincentinum,
ke kterému později přibyl i sirotčinec. Nyni Praktická škola Gollova.
Vše vzniklo z popudu baronky Marie Pauliny Liebigové. Nejprve mateřská škola v roce 1866, poté azyl pro děti dělníků a v roce 1868 soukromá obecná škola sv. Josefa. V roce 1972 o kostel projevila zájem Církev
adventistů sedmého dne a byť byl v té době v havarijním stavu, kostel
odkoupila za 30.316 korun československých.V přestavbě kostela se
mimo jiné zrcadlí některé prvky, které adventisty odlišují od římských
katolíků, kteří kostel původně používali. V zadní části je vidět baptistérium pro křest dospělých ponořením. Adventisty od ostatních církví
mimo jiné odlišuje bohoslužebný den, který je v sobotu, ne v neděli.

Komentovaná prohlídka a prostor pro osobní ztišení

18.00-22.00 h
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Liberec-Rochlice,
kostel sv. Jana Křtitele
ul. Na Žižkově, Liberec-Rochlice; www.rochlice.farnost.cz
bohoslužby: pondělí-pátek 17.00 h (úterní mše v kostele
sv. Bonifáce), sobota 8.00 h, neděle 10.00 h
Rochlice patří k nejstaršímu osídlení horního údolí Nisy. Jako obec
i farnost se objevuje již v polovině 14. stol. V místech dnešního
chrámu vystavěl počátkem 17. stol. pán z Redernů dřevěný kostelík.
V letech 1600-1624 nalézáme zmínky o luteránských duchovních,
kteří při něm působili. Roku 1652 se kostel stává farním katolickým
chrámem zasvěceným sv. Janu Křtiteli.
18.00-22.00 h
22.00 h

Pozvání do ticha
Zakončení Noci kostelů 2020

Liberec-Ruprechtice,
kostel sv. Antonína Paduánského
Markova 4, Liberec 14; www.farnostruprechtice.cz
bohoslužby: pondělí - čtvrtek 8.30 h, pátek a sobota 18.00 h,
neděle 9.00 h
Chrám byl postaven v letech 1909-1910. Iniciátorem stavby byl
„Spolek pro postavení kostela v Ruprechticích“. Sloužil jako farní
kostel pro Ruprechtice a Kateřinky do roku 1950. Poté v něm byl
umístěn depozitář muzea, později okresní archiv. Po rozsáhlé
opravě došlo v roce 1994 k obnovení bohoslužeb.

18.00-18.45 h
18.50-19.30 h
19.30-20.00 h
21.00-21.30 h
22.00-23.00 h
Celovečerní program
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Mše svatá
Mši sv. doprovází rytmickými písněmi Scholy od 3A
Ruprechtický kostel otevřený všem
Komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií
Prohlídka kůru
Komentovaná prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby
Prohlídka klášterní kaple
Prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů.
Kaple není běžně přístupná.
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím
Ztišení, modlitba, meditace
Kompletní program www.farnostruprechtice.cz
Na našich farních stránkách budeme postupně aktualizovat program
Noci kostelů v našem kostele.

Liberec-Vratislavice nad Nisou,
kostel Nejsvětější Trojice
Tanvaldská 51, Vratislavice nad Nisou, okres Liberec;
www.farnost-vrat.rkc-lbc.cz
bohoslužby: neděle 08.30 h (mše sv. - v létě, v zimě v kapli Vzkříšení)
pondělí, úterý, středa, čtvrtek 7.30 h (bohoslužba slova - v létě, v zimě v kapli)
pátek 17.00 h (mše sv. - v letních měsících, v zimě v kapli) sobota 15.30 h
(bohoslužba slova - v kapli sv. Zdislavy v domově důchodců na Nové Rudě)
Současný zděný kostel byl vystaven v letech 1700 - 1701 z rozhodnutí
hraběte Gallase na místě původního dřevěného kostelíka. Autorem plánů
byl pražský architekt M. A. Canevalle. Kostel je zasvěcen Nejsvětější Trojici
a obraz na hlavním oltáři je z roku 1782. Jednolodní barokní stavba prošla
důkladnou opravou v letech 1900 - 1901. V její blízkosti se nachází také
fara postavená roku 1764. Stavitelem byl J. J. Kunz z Liberce. Její klasicistní vzhled byl pozdějšími úpravami značně změněn.
Komentovaná prohlídka s návštěvou kostelní věže
Místo ve skupině pro prohlídku si lze zarezervovat na IC KC VRATISLAVICE
101010 prostřednictvím tel.: 773 584 374 nebo info@vratislavice101010.cz.
Počet míst ve skupině bude vzhledem k opatřením souvisejícím s COVID-19
omezen.
Komentovaná prohlídka s návštěvou kostelní věže (rezervace viz. výše)

17.00-17.30 h

18.00-18.30 h

Liběšice,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Liběšice, okres: Litoměřice
bohoslužby: každá sobota 17.30 h (letní čas), 16.00 h (zimní čas)
Původní kostel zde stával již v roce 1352. Za husitských dob se v něm sloužily
bohoslužby pod obojí způsobou. V období reformace se stal kostelem
luteránským. Od roku 1622 je opět kostelem katolickým. Renesanční věž
byla postavena v letech 1589-1591. Roku 1638 kostel vyhořel a na počátku
19. století byl až na renesanční věž zbourán. V dnešní empírové podobě
z roku 1813 jej stavěli Josef Gaube za vedení ing. Davida Diallera, kteří
oba pocházeli z Litoměřic. Hlavní oltář se nachází na východní stěně
presbytáře. Jedná se o malovanou oltářní architekturu z doby výstavby
kostela jejímž autorem je snad F. Kučera z Litoměřic. Nad touto malovanou
architekturou je zavěšen obdélný titulární barokní obraz Nanebevzetí
Panny Marie z doby po roce 1680 od Jana Jiřího Heinsche.
Prohlídka kostela a historických fotografií, výstava liturgického
oblečení

14.00-16.00 h
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Libochovany,
kostel Narození Panny Marie
Libochovany, okres: Litoměřice; www.libochovany.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h (mše sv. - 1. neděle v měsíci)
Římskokatolický farní kostel Narození Panny Marie v Libochovanech
je pseudogotická jednolodní sakrální stavba na malém náměstíčku
obce Libochovany na pravém břehu řeky Labe mezi Litoměřicemi
a Ústím nad Labem. Od 24. března 2005 je kostel chráněn jako
kulturní památka České republiky. Současná podoba kostela je
z roku 1895, kdy byl objekt v pseudogotickém slohu vystavěn
a v 9. června téhož roku vysvěcen. Díky rozsáhlé finanční sbírce
a hlavně za vydatné pomoci obyvatel se podařilo stavbu začít
a dokončit během dvou let. Patronem kostela byl kníže Adolf Josef
Schwarzenberg a hraběnka Marie Antonie Silva-Tarouca.

17.00 -20.00 h
Celovečerní program

Otevření kostela, možnost prohlídky
Úvodní slovo – starostka obce Miroslava Vencláková
Prohlídka kostela. Rozjímání
Duchovní slovo – generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
Při prohlídce kostela Vás budou pro potěšení i rozjímání provázet
hlasy ženského kvarteta FOR VOX s repertoárem lidových písní,
spirituálů, hudby starých mistrů...

Libotenice,
kostel sv. Kateřiny
Libotenice, okres: Litoměřice; www.farnost-terezin.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h,celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské je barokní kostel z roku
1703, jehož autorství je připisováno Octavio Broggiovi. Na místě
dnešního kostela stál starší farní a hřbitovní kostel svaté Kateřiny
z roku 1273, který patřil k obci Chodžovice. Obec zanikla v době
husitských válek. Původně dřevěný kostel na opukových základech
byl v roce 1591 přestavěn. Kostel, stojící na levém břehu Labe
poblíž lužické obchodní stezky, vedoucí z Prahy přes Lužici na sever
k moři, byl dokončen a vysvěcen v červnu 1703.

15.00-15.30 h
15.00-24.00 h
24.00 h
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Otevření brány kostela
Celovečerní kulturní program (výstava, hudba, projekce)
Zakončení

Libouchec,
Kaple rodiny Botschen
Libouchec, okres: Ústí nad Labem; www.farnost-usti.cz
www.kaplelibouchec.cz
Na vrcholu malého zalesněného pahorku u obce Libouchec se nachází ukrytá
secesní kaple z konce 19. století. Je možné, že je to vůbec první secesní
stavba v okolí. Kaple patřila rodině továrníka Friedricha Botschena, který je
pohřben v kryptě nacházející se pod kaplí. V současné době je kaple, podobně jako historie jejího původního vlastníka, zapomenutá, zdevastovaná
a zchátralá. A protože mnozí obyvatelé regionu si myslí, že historie nemá
být zapomenuta a stavby, které jsou jejími svědky, mají zůstat zachovány pro
nás všechny i ty, co přijdou po nás. Proto vznikl Spolek pro obnovu kaple..
Pomozme zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark,
který ji obklopuje a také zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen,
která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec.
Zahájení a Koncert Petra Linharta „Příběhy míst a místa příběhů“
Petr Linhart je písničkář, poutník, milovník krajin a jejich příběhů.
Svůj žánr si sám nazval landscape folk. Zaposloucháme se tedy do
příběhů jeho sudetské country.
Zpívání sboru z dětského domova v Tisé
Vystoupení zpěváků z Dětského domova v Tisé nemůže, při této příležitosti chybět.
Vystoupení pěveckého sboru Tisá
Legendární pěvecký sbor z Tisé svým vystoupení letošní Noc kostelů Kaple Botschen ukončí.
Výstava fotografií - záchrana kaple Botschen, seznámení s historií
kaple a rodiny Botschen
Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s postupem oprav kaple,
členové Spolku na obnovu kaple Botschen je seznámí s historií kaple
a rodiny F.W. Botschena, který dal kapli vybudovat.

18.00-18.35 h

19.15-19.45 h
20.15-20.45 h
Celovečerní program

Litoměřice,
kaple sv. Jana Křtitele
Máchova ul., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: příležitostně
Jako gotický kostel je připomínána již v roce 1384. Dnešní kaple byla
vystavěna zřejmě G. Broggiem roku 1677, což dokládá nápis na vstupním
portálu. Opravována byla v letech 1910 a 1955. Nad portálem najdeme
též znak litoměřického biskupa Jaroslava Františka Ignáce ze Šternberka.
Uvnitř kaple se nachází renesanční náhrobek z roku 1573.
Otevření kaple, možnost prohlídky

18.00-21.00 h
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Litoměřice,
kaple sv. Zdislavy
Kosmonautů 2022 (1. patro), Litoměřice; www.dchltm.cz
bohoslužby: pro potřeby charitních pracovníků
V letošním roce se poprvé připojuje k Noci kostelů také kaple,
která je součástí Diecézní charity Litoměřice. Tato kaple je
zasvěcena svaté Zdislavě, patronce rodin a šlechetné ochránkyni
všech potřebných.
Je místem, kde se charitní pracovníci mohou ztišit, načerpat
posilu, svěřit své problémy Bohu.
Kaple bude poprvé zpřístupněna veřejnosti.

18.00-23.00 h

Prohlídka, otevření kaple pro veřejnost

Litoměřice,
katedrála sv. Štěpána
Dómské náměstí, Litoměřice; www.svaty-stepan.cz
bohoslužby: pondělí-sobota 7.30 h, neděle 10.00 h
Vznik se datuje k roku 1057. Když kolem r. 1057 založil kníže
Spytihněv II. Kolegiátní kapitulu u kostela sv. Štěpána, byl to zřejmě již kamenný kostel, protože zakládací listina o něm hovoří jako
o bazilice. Románský kostel, který byl později ve 14. století goticky
přestavěn, byl v letech 1662-64 zbořen. Bezprostředně poté byla ve
stylu raného baroka vystavěna v letech 1664-68 dnešní katedrála
stavitelem italského původu. Stavby se zúčastnil též Domenico Orsi
a pravděpodobně i Giulio Broggio. Zvenčí vypadá jako trojlodní
bazilika, ale uvnitř je jednotný prostor se třemi průchozími kaplemi
po obou stranách, které se arkádovitě otevírají do lodi. Katedrála
má délku 50 metrů, výšku 20,50 metrů a šířku v lodi i s kaplemi
22 metrů. V průčelí je hlavní vchod s pískovcovým portálem a okovanými dveřmi z r. 1742 od zámečníka Gabriela Boehmera.
Nad vchodem je erb biskupa-zakladatele Schleinitze, výše socha
sv. Štěpána z r. 1700 a erb obnovitele katedrály biskupa Königsegga. Po stranách portálu se nacházejí sochy sv. Felixe a sv. Viktorina. Uvnitř se zachoval v podivuhodné celistvosti základní interiér
z doby Schleinitzovy v černozlatém boltcovém slohu: hlavní oltář,
6 velkých bočních oltářů, kazatelna, chorové lavice i lavice v lodi,
dvě zpovědnice v kostele a kredence i skříně v obou sakristiích.
19.00-21.00 h
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Katedrála bude otevřená pro modlitbu a prohlídku

Litoměřice,
kostel sv. Jakuba, klášter
Dominikánské nám., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: neděle 16.00 h (mše sv. podle misálu z roku 1962)
První zmínka o nejstarším klášteře ve městě se datuje k roku 1233.
Byl založen pražským biskupem Janem II. jako klášterní kostel mnichů františkánů – minoritů. Po jeho zničení během třicetileté války ležel dlouho v ruinách.
Klášter i kostel byl nově vystavěn jako pozdně barokní v letech 1730-1740 O.
Broggiem. Dokončen byl až po jeho smrti roku 1758.
Volná prohlídka, prostor ke ztišení a prosbám (v průběhu varhanní hudba)

Litoměřice,
kostel sv. Ludmily, klášter
Kapucínské nám., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: příležitostně
Řád kapucínů, který se objevil v Litoměřicích v roce 1627, tu získal celkem
27 domů zpustošených za třicetileté války. Na jejich místě vystavěl v letech
1647-1648 klášter a roku 1656 barokní kostel (1848 upravovaný).
Zahájení hrou na dudy, pan Štembera
Hudební vystoupení č. 1 – zpěv J. Červinková, violoncello J. Knotte,
varhany M. Landová
Rozjímání za svitu svíček
Hudební vystoupení č. 2
Rozjímání za svitu svíček
Modlitba chval, povede Magda Šobáňová
Modlitba Breviáře
Výtvarná dílnička na téma sv. Zdislava, patronka rodin

s pomocí

18.00-22.00 h
s pomocí

18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
22.30-23.00 h
22.00-22.30 h
18.00-21.00 h

Litoměřice,
kostel Všech svatých
Mírové nám., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: pondělí-pátek 18.00 h, neděle 9.00 h a 18.00 h
Kostel je poprvé připomínán v roce 1235. Nachází se zde nejstarší známé části
zdiva v Litoměřicích. Pozoruhodná stanová střecha vznikla až roku 1570.
G. Broggio obnovil koncem 17. stol. kapli sv. Barbory a postavil kapli sv.
Rocha. Jeho syn Octavio provedl v letech 1718-1719 barokizaci stavby.
Pozoruhodným obrazem zde je “Kristus na hoře Olivetské“ z poč. 16. stol.
Slavnostní zahájení - mše sv. za město Litoměřice - 18.00-19.00 h
Víra Abrahámova a víra Lotova - přednáška Mgr. Vlasty Klekerové
Ministrabit Deo - představení úlohy ministrantů pozvánka na výstavu
Varhanní nocturno – varhanní hudba a prohlídka varhan
Možnost prohlídky kostela (souběžně přímý přenos TV Noe)
Závěrečná modlitba s požehnáním

19.00-19.30 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00
45 h
23.00 h

s pomocí

Litoměřice,
kostel Zvěstování Panny Marie
Jezuitská ul., Litoměřice; www.galerie-ltm.cz
bohoslužby: příležitostně
Významná památka barokní architektury postavená v letech 17011731 O. Broggiem. Kostel byl situován při starší jezuitské koleji
a komponován jako zrcadlový protipól litoměřické katedrály. Po
odchodu jezuitů sloužil profánním účelům, roku 1810 byl využíván
kněžským seminářem, který zde působil až do konce II. svět. války.
Ještě v 50. letech 20. stol. se zde sloužily mše, roku 1992 byl kostel
předán do užívání Severočeské galerii výtvarného umění. Prostor je
stále využíván pro výstavy, koncerty a další kulturní akce.
V roce 2013 byl opraven vnější plášť kostela.

Litoměřice-Předměstí,
kaple sv. Štěpána, Hospic sv. Štěpána
Rybářské náměstí, Litoměřice; www.hospiclitomerice.cz
bohoslužby: úterý 16.00 h mše sv., sobota 16.00 h mše sv.
Kaple sv. Štěpána byla součástí výstavby Hospice sv. Štěpána
v letech 1999–2001 a k jejímu vysvěcení došlo v den slavnostního
otevření hospice 2. února 2001 litoměřickým biskupem Josefem
Kouklem. Vnitřní vybavení kaple, tj. obětní stůl, kříž, ambon,
svatostánek a podstavec pro sochu Panny Marie, bylo vyrobeno
z třešňového dřeva v Ateliéru pro práce chrámové v Červeném
Kostelci. Kapli, která má bezbariérový přístup a mohou v ní být
přítomni i nemocní na postelích, lze poblíž presbytáře předělit
stahovacím závěsem a prostor před ním může sloužit jako místo
pro setkání.
18.00-22.00 h
18.00-22.00 h

Celovečerní program
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Stopy světla, stopy lásky
Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které
tu po nás zůstanou. Albert Schweitzer
Ochutnávka mešních vín
Věděli jste, že vinohrad, na kterém rostou hrozny pro výrobu mešních vín, nesmí být chemicky ošetřován? A že pro vína, která jsou
užívána při liturgii jsou stanovena i další přísná pravidla?
Kaple sv. Štěpána
Hospic svatého Štěpána stojí v Litoměřicích na Dómském pahorku
pět minut chůze od historického centra a přesto v klidné odpočinkové zóně města. Z oken pokojů nebo zahrady hospice se našim
klientům otvírá krásný pohled na panoráma Českého středohoří.

Litoměřice-Předměstí,
kostel sv. Vojtěcha
Vojtěšská ul., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: sobota 18.00 h
V místech staré osady Zásada, připomínané již roku 1057, byl vystavěn
kostel poprvé zmiňovaný roku 1363. V letech 1703- 1708 jej barokně
přestavěl O. Broggio, patrně dle staršího návrhu svého otce Giulia z roku
1689. Na místě původní dřevěné zvonice byla vystavěna roku 1774 nová
věžovitá.
Volná prohlídka s možností dotazů
Prostor pro ztišení a zamyšlení
Varhany - liturg. hudba v průběhu roku s doprovodným slovem Marie Brůnová
Volná prohlídka s možností dotazů
Modlitba růžence
Volná prohlídka, prostor pro ztišení a zamyšlení
Uzavření kostela

18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-22.00 h
21.30-22.00 h
22.00 h

Litoměřice-předměstí,
modlitebna CASD
Máchova 16, Litoměřice; www.litomerice.casd.cz
bohoslužby: sobota 9.30 h
Jsme společenství křesťanů v Litoměřicích, které věří Bohu, v sílu
přátelství a také jednotu rodiny. Scházíme se v týdnu na pravidelných
modlitebních skupinkách, při studiu Bible nebo při různých sportovních
aktivitách. Sobota je pro nás dnem, kdy odpočíváme, dáváme stranou
všechny starosti všedního dne a společně poznáváme Boha, chválíme
ho a posilujeme naše přátelství mezi sebou.

Litoměřice-Předměstí,
modlitebna Českobratrské církve evangelické
Rooseveltova 7, Litoměřice; www.litomerice.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h
Původně měšťanský dům německých majitelů získala Českobratrská církev
evangelická po II. svět. válce jako svůj sborový dům. V domě se nachází
modlitebna a také Středisko křesťanské pomoci Diakonie.
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Litoměřice-Předměstí,

modlitebna Evangelické církve metodistické
Sládkova 767/8, Litoměřice; www.ecmlitomerice.estranky.cz
www.facebook.com/ecmlitomerice
bohoslužby: neděle 9.30 h celý rok, každý týden, včetně prostor
a služby pro děti
Modlitebna se nachází ve vilové zástavbě u parku Jiráskovy sady.
Do této vily vystavěné na počátku 20. stol. se sbor přestěhoval
v roce 1968. Prostory rovněž slouží v době mimo bohoslužby
jako mateřské centrum. V suterénu se nachází prostory Klubíčka
- křesťanské MŠ, a v prvním patře bytové prostory. Podkroví je
využito jako ubytovna sboru.

17.00-20.00 h

Prohlídka s komentářem, posezení a občerstvení na zahradě
Prohlídka sborového domu od „suterénu až na půdu“, možnost
nahlédnout, dle současných pravidel, do prostor mateřské školky,
mateřské centra, modlitebny, nově vybudované třídy pro Církevní
základní školu, neformální barbecue na farní zahradě a další..

Lobendava,
kostel Navštívení Panny Marie
Lobendava 3, okres Děčín; www.poute.eu/lobendava
bohoslužby: sobota 8.30 h celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Mezi zvláštnosti a zajímavosti chrámu patří dvoupatrová empora,
jejíž součástí je rozlehlý kůr pro dva orchestry a sbor, 35 m vysoká
věž a hlavní oltář s vyjímatelnými obrazy dle liturgické doby.
Současná podoba kostela pochází z roku 1719 a byla zachována
i při rekonstrukci po požáru v roce 1790.

18.00-18.15 h
20.00 h

Vyzvánění zvonu
Zamykání kostela

Celovečerní program

Prohlídka kostela po celý večer, možnost zapálení svíčky.
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Louny,
kostel Církve československé husitské
ul. Jakoubkova 1533, Louny; www.ccshlouny.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h
Kostel z let 1931-1932 je moderní stavbou v konstruktivistickém stylu.
Součástí areálu kostela je zimní modlitebna. Varhany od firmy Rieger byly
postaveny přímo pro tento kostel roku 1935. Zajímavostí je kolumbárium
v předsálí a v boční místnosti. V kostele probíhají celoročně sbírky šatstva
a obuvi, v kanceláři také sbírky starých brýlí pro Afriku.

Otevření kostela od 17 hodin

Louny,

17.00-23.00 h
s pomocí

kostel Nejsv. Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků
nám. Benedikta Rejta, Louny; www.farnostlouny.com
bohoslužby: každý 1. čtvrtek v měsíci od 17.30 h
Velká morová epidemie vedla roku 1680 k založení nového hřbitova, když
měl o 33 let později vypuknout mor znovu, rozhodli se Lounští postavit
zde hřbitovní kapli. V roce 1718 byl postaven nový barokní kostelík a brzy
tu vznikla také poustevna s řeholníkem, který zastával funkci kostelníka
a hrobníka.
Téma „800. výročí narození sv. Zdislavy“

17.00-21.00 h

Louny,
kostel sv. Mikuláše
ul. Beneše z Loun, Louny; www.farnostlouny.com
bohoslužby: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 17.30 h, sobota 8.00 h,
neděle 9.00 h
Chrám byl postaven na nejvyšším místě nově založeného města. Z původní
stavby se po požáru roku 1517 zachovala pouze věž. Zbytek kostela byl
postaven nově v pozdně gotickém slohu. Unikátně se v Lounech dochovala
stanová střecha, kdysi v Čechách běžná. Dalším skvostem je obří barokní
dřevěný oltář, který nebyl nikdy opatřen nátěrem.
Prohlídky věže pouze podle harmonogramu (s omezením COVID-19)
Téma „500 let od položení základního kamene“

19.00-20.00 h
19.00-24.00 h
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Louny,
kostel sv. Petra , hřbitov
nám. Benedikta Rejta, Louny, okres Louny;
bohoslužby: příležitostně
Kostel sv. Petra je v Lounech jistě nejstarší dochovanou budovou,
neboť byl postaven ještě před založením města ve vsi zvané Lúně.
Pravděpodobně celá loď kostela spočívá na základech románské
svatyně, z níž se dochovaly i části zdí zejména v západním
průčelí. Lze se tedy domnívat, že kostel pochází z konce 12. stol.
V písemných pramenech je kostel prvně zmíněn teprve roku 1359.

Lovosice,
Mírový kostel CČSH
Krátká ul., okres Litoměřice; www.ccsh.cz
bohoslužby: 1. a 3. neděli a o svátcích vždy od 14.30 h
„Mírový kostel“ byl postaven v secesním stylu. Základní kámen kostela
byl položen 30. 4. 1905, k vysvěcení již hotové stavby došlo 31. 10. 1905.
Počátek I. svět. války znamenal konec lovosických zvonů – byly sejmuty,
rozbity a jejich kusy odvezeny k přetavení. Nové zvony byly zhotoveny
až v roce 1930.
Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia IN FLAGRANTI

Lovosice,
kostel sv. Václava
ul. Osvoboditelů, okres Litoměřice; www. farnostlovosice.cz
bohoslužby: úterý 17.30 h, středa, čtvrtek 8.00 h, pátek 16.30 h,
neděle 9.30 h
Barokní chrám byl postaven na místě dřevěného kostela,
dokončen byl v roce 1745. Dnešní zachovalé fresky ze života
sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře J. Čecha. Oltářní
obraz sv. Václava je z roku 1887, v interiéru zaujme rokoková
kazatelna a kamenná křtitelnice z roku 1716.
16.15-16.20 h
16.30-17.10 h
17.30-17.40 h
20.00-21.00 h
22.30-23.00 h
Celovečerní program
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Zvonění věžních zvonů
Mše svatá (Mše svatá s komentářem)
Zvonění věžních zvonů
Koncert Lovosického chrámového sboru a Lovosického žesťového kvintetu
Vedoucí sboru: Markéta Stará
Modlitba chval
Modlitba chval do které můžete vložit své modlitby a prosby
Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby,
které se budou číst během modlitby od 22.30 hod.
Po celý večer prostor pro dotazy, duchovní rozhovor, individuální modlitbu
Přijďte si pohovořit o duchovních tématech, o životě nebo požádat někoho aby se s vámi modlit za vaše potřeby
Přepisujeme Bibli
Zahájení přepisování Bible
Výstava o interiéru a historii kostela, prohlídka věže
komentuje a provádí Martin Brůža

21.30-22.30 h

Malá Veleň - Jedlka,
kostel sv. Anny
Malá Veleň – Jedlka, okres Děčín; www.mala-velen.estranky.cz,
www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 16.30 h - mše sv. - 1., 3. a 5. neděle v měsíci
V uplynulých letech byla provedena kompletní oprava kostela.
Současný vzhled doplňují velkoplošné obrazy a nově restaurované obrazy
křížové cesty. U vchodu ve věži upoutá odkrytá původní venkovní malba
kostela z 1. pol. 16. stol. Náklady na opravy dosáhly 12 mil. Kč. Kostel byl
vysvěcen litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem dne 22. 9. 2012.
Zvonění zvonu
Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z poloviny 15 století
Prohlídka kostela mimo konání koncertu
Po celou dobu (kromě konání varhanního koncertu) je možná prohlídka
kostela - bez doprovodného komentáře. Historické fotografie jsou na třech
panelech v zadní části kostelní věže doplněná historickými fotografiemi
Varhanní koncert - ing. Anna Kavánová
Na varhany zahraje ing. Anna Kavánová. Tištěný program bude v místě.
Poslech varhan na požádání - Simona Kosíková
Na varhany zahraje mimo konání koncertu ještě kdykoliv na požádání
Simona Kosíková.
Zvoněním zvonu se ukončí Noc kostelů
Zvon z 15. století ukončí Noc kostelů, zhasnou se světla a kostel se uzavře
Zapálení svíček (Svíčky jsou připravené zdarma v prostoru pod věží kostela)
Výstava historických fotografií v kostele na panelech
Podpis do pamětní knihy, odeslání pohlednic, materiálů z Noci kostelů na
adresu, e-mail (Zájemci mohou odeslat známým poštovní pohlednici Noci
kostelů nebo pohlednici kostela v Jedlce (známky je možné zde zakoupit).
Pro ty, kdo nemohou přijít, zašleme na požádání materiály Noci kostelů,
zdarma poštou. Objednejte na tel.: 607 583 271

18.00-18.05 h
18.00-23.00 h

19.00-19.45 h
20.00-23.00 h
23.00-23.05 h
Celovečerní program
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Markvartice,
kostel sv. Martina

18.00-22.00 h
18.00-22.00 h

Markvartice, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h
Farní kostel sv. Martina byl vystavěn v letech 1701-1703 za faráře
Tobiáše Richtera na místě starší církevní stavby. V době socialismu
byl zcela zdevastován, zbyly pouze trosky. Od roku 2003 bylo započato se záchranou kostela. V roce 2017 vyvrcholily opravy kostela
jeho znovu vysvěcením. Spolu s kostelem byla v blízkém okolí
opravena farní budova, hřbitovní zeď, zachráněna byla socha
P. M. Immaculata, sv. František Xaverský, Misijní kříž, hřbitov a další prvky dotvářející malebné duchovní místo se zachovalou historií.

Krombholcova ul., okres Mělník; melnik.evangnet.cz
bohoslužby: aktuální info na webu
Evangelický kostel je jednolodní stavba na téměř čtvercovém půdorysu
z konce 19. století. Hlavním průčelím se obrací do křižovatky Pražské
a Krombholcovy ulice, za kostelem se nachází fara.
Vnějšek i vnitřek stavby je proveden jednotně v eklektické novorenesanci
s prvky klasicismu. Nad hlavním průčelím se tyčí hranolová věž s jehlancovou střechou. Vnitřní prostor kostela je plochostropý, se štukovými rámy
a zrcadly na stěnách i stropě. Celou šířku lodi nad hlavním vstupem zakrývá
varhanní kruchta. Vnitřní zařízení je jednotné, soudobé se stavbou.

Kostel otevřen k prohlídce (komentované prohlídky)
V každou celou hodinu vyzvánění zvonů

Zvonění na zahájení
Prohlídka kostela s komentářem, zpívání a modlitby

Mařenice,
kostel sv. Marie Magdalény
Mařenice, okres Česká Lípa; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: pravidelně každou sobotu od 17.00h
(s nedělní platností)
Původní kostel stál na návrší v obci od konce 17. století. Mařenice
počátkem 18. století patřily pod Zákupské panství, jež patřilo bohaté
a zbožná toskánské velkovévodkyni Anně Marii Františce. Kolem roku
1700 svým nákladem nechala kostel zcela přestavět podle plánů
Octaviána Broggia. Tehdy získal obě věže. V druhé půli 19. století
byl kostel upraven do pseudobarokní stávající podoby. Za budovou
kostela je oblouk zdiva s obrazy křížové cesty z roku 1807.
Po roce 1945 začal kostel chátrat. V roce 1961 měl být zbourán,
jeho zařízení bylo zcela zničeno, Až po roce 1989 došlo k jeho
postupné opravě.

18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
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Mělník,
evangelický kostel

Kostel otevřen k prohlídce (komentované prohlídky)
Komentované prohlídky, v každou celou hodinu vyzvánění zvonů.
V každou celou hodinu vyzvánění zvonů

18.00-22.00 h

Mikulášovice,
kostel sv. Mikuláše
Mikulášovice, okres Děčín; www.farnostpoustevna.estranky.cz
bohoslužby: neděle 14.30 h, čtvrtek 18.00 h
Menší kostel zde existuje již od roku 1346, stavba byla podstatně rozšířena v letech 1551-1555. V té době zde nebyly zvony a mše se ohlašovaly
řehtačkou. Přestavba na dnešní podobu byla započata roku 1743
a slavnostně vysvěcena pak byla v roce 1751.

Vyzvánění zvonu a otevření kostela
Varhanní hudba a zpěv tradičních Mariánských písní
Zamykání kostela
Možnost zapálit v kostele svíčku po celý večer.
Prohlídka kostela, varhan, věže, výstava starých modlitebních knih
- po celý večer

18.00-24.00 h
21.00 h
22.00-24.00 h
Celovečerní program
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Mimoň,
kostel sv. Petra a Pavla

18.00-18.05 h
18.00-21.00 h
20.30-21.00 h
Celovečerní program

Hřbitovní, okres Česká Lípa; mimon.farnost.cz
bohoslužby: neděle, čtvrtek 8.00 h, úterý, pátek 18.30 h (letní
čas), 17.00 h (zimní čas) sobota 8.00 h celý rok,
1x za měsíc, jinak, první sobota v měsíci
Kostel je zasvěcen sv. Petru a Pavlu a jáhnům sv. Agapitovi
a sv. Jiřímu, jejichž ostatky jsou zde uloženy. Nachází se na místě
původního kostela z 12. stol., stavebně byl obnoven do barokního
slohu v letech 1661-1663 italským stavitelem S. Bossim.
Věž kostela byla postavena v roce 1674, z původních 5 barokních
hranolových kaplí okolo kostela z let 1672-1675 se dochovala
pouze jediná.
Zahájení (zvony kostela) Zahájení Noci kostelů 2019
Kostel otevřen návštěníkům
Adorace se zpěvy z Taizé
Výstava: Církevní památky Mimoně
výstava fotografií a kreseb doplněných textovými informace
o současných i stávajících památkách města autor výstavy:
Jiří Šťastný ve spolupráci s Gymnáziem Mimoň
Výstava liturgických potřeb
Výstava ornátů a dalších potřeb spojených se slavením liturgie
Kostel - samostatná/komentovaná prohlídka
Kostel jako svědek minulosti kostel jako liturgický prostor
Varhany - komentovaná prohlídka
Varhany z pohledu technického, uměleckého i historického.
Možnost komentované prohlídky, příp. vyzkoušení si varhan

Mladá Boleslav,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
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Staroměstské nám., Mladá Boleslav; www.farnost-mb.cz
bohoslužby: neděle 08.30 h (ranní chvály - kromě července a srpna),
neděle 9.00 h mše sv. - hlavní mše sv. farní, neděle 10.30 h
mše sv. - pro rodiny s dětmi, pondělí, středa, pátek, neděle
18.00 h mše sv. - v zim. období u sv. Jana Nepomuckého
Kostel, podle Hájkovy kroniky původně dřevěný, byl postaven současně s hradem za doby Boleslava II. Zbožného koncem 10. stol.
a zasvěcen Matce Boží. Mladoboleslavské arciděkanství mělo po
mnoho staletí působnost pro celé Pojizeří. Na žádost měšťanů povolil král Václav IV. roku 1406 stavbu kamenného chrámu. Kněžiště
bylo zaklenuto roku 1470, chrámová loď se dočkala zaklenutí až
roku 1566.

Mladá Boleslav,
kostel sv. Havla
nám. Míru, Mladá Boleslav; http://boleslav.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (v letním období)
Kostel byl původně hřbitovní (založení hřbitova je datováno v roce 1539),
v pol. 16. stol. byl sklenut a v 18. stol. přestavěn do barokní podoby. Stavba
je jednolodní, goticko-renesanční s půlkruhově uzavřeným presbytářem,
u něhož je přilehlá severní sakristie a západní hranolová věž, přistavěná
v roce 1735. Presbytář je sklenut původním žebrovým závěrem z pol. 16. stol.
Bacha na Bacha (Představení divadla Kolonie)
Dílna pro děti (Po představení Bacha na Bacha si s umělkyněmi budou
moci děti také něco vyrobit.)
Sestup na půdu - vernisáž (Svá díla vystaví mladí sochaři: Matouš Lipus,
Aleš Novák, Stano Karoli, Sára Skoczková a Martin Žák)
Saša Niklíčková (Koncert písničkářky Saši Niklíčkové.)
Uzavření areálu

17.00-18.00 h
18.00-18.45 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.30 h

Mlékojedy,
kostel sv. Martina
Mlékojedy, okres Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel stojí na místě bývalého hřbitova, z nějž se zčásti dochovaly náhrobky a jsou položeny severně od kostela. Stavba je v jádru gotická ze 14. stol.
V roce 1592 byl poškozen požárem, po němž dostala věž dnešní poslední
patro. Do současné pozdně barokní podoby byl přestavěn v roce 1776
a to tak, že byl prakticky celý zbourán s výjimkou věže, a nahrazen novým
objektem.
Možnost prohlídky kostela, zapálení svíčky, modlitby, rozhovoru.

17.00-20.00 h

Mšeno,
evangelický kostel
Boleslavská 9, okres Mělník; www.msenocce.wbs.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h
Evangelický kostel ve Mšeně byl postaven ve funkcionalistickém stylu
společně s farou, sborovou místností a kolumbáriem v letech 1935 – 6
podle návrhu mšenského stavitele Františka Švihálka. Položení základního
kamene se konalo 7. března 1935 v den 85. výročí narození československého prezidenta T.G. Masaryka.
Den s kočičkou a pejskem - loutková pohádka pro děti i dospělé
- Loutky starý Kotoučový z muzea Staré krásnosti povede Jitka Hrdličková
(pokračování na straně 56)

15.00 h
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(pokračování - Mšeno, evangelický kostel)

15.00-22.00 h
16.50-17.00 h
17.00-21.00 h
19.00-20.00 h
průběžně
21.45 h

Kostel bude otevřen pro návštěvníky od 15 do 22 hod.
Vyzvánění zvonu – symbolická pozvánka k návštěvě
Výstup na věž kostela s výhledem do kraje
Koncert ze skladeb barokních mistrů v podání souboru
Ensemble Forte Fortūna
Posezení na farní zahradě, opékání špekáčků
Čtení a meditace – ztišení, modlitba za Mšeno a okolí

Nová Ves u Chrastavy,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.00-20.00 h

Nová Ves, okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven nákladem ovdovělé hraběnky Kateřiny z Redernu,
rozené Šlikové v letech 1616–1617. Původně byl evangelickým chrámem, později po rekatolizaci území se stal římskokatolickým
kostelem. Upraven byl v roce 1680 a v roce 1782 B.(R.) Ullrichem do
současné podoby. Obvodové zdi z období výstavby se však zachovaly.
Prohlídka kostela
možnost prohlídky kostela, zapalení svíce s prosbou a vlastním úmyslem.

Nový Bor,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
nám. Míru, okres Česká Lípa; www.farnostnb.cz
bohoslužby: úterý, středa,čtvrtek, pátek 17.00 h,nneděle 10.00 h
Kostel byl vystavěn v letech 1786-1788 stavitelem J. V. Koschem.
Jedná se o pozdně barokní stavbu se 60 m vysokou věží. V kostele se
nachází starobylý zvon z roku 1607, dodnes slouží. Varhany pocházejí z pražského kostela sv. Karla Boromejského, zrušeného Josefem II.
17.00-18.00 h
18.00-21.00 h
Celovečerní program

Mše svatá
Možnost návštěvy věže kostela
Prohlídka kostela s komentářem

Nový Bor - Arnultovice,
kostel sv. Ducha, CČSH
Šturmova 286, okres Česká Lípa; www.husuv-sbor-novy-bor.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h
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Bývalý starokatolický kostel Panny Marie ustavičné pomoci byl vysvěcen 8. 5. 2008 a po 40 letech znovu navrácen k bohoslužebnému
užívání. Kostel také dostal nové jméno, zvolené s ohledem na starokatolickou bohoslužbu z roku 1888: kostel sv. Ducha.

Ohníč-Křemýž,
kostel sv. Petra a Pavla
Křemýž, okres Teplice; www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: 3x ročně (pouť, Vánoce, Velikonoce)
Kostel byl postaven roku 1706 na místě kostela staršího, ze kterého
se zachovaly renesanční fi gurální náhrobky. Tyto jsou osazeny
na vnějších stěnách.
Zapal svíci za ...
Ukázky varhanní hudby
Opiš verš z Bible
Komentované prohlídky

Otvice,
kostel sv. Barbory

Celovečerní program

s pomocí

ul. Školní, okres Chomutov; rkf-dekanstvi-jirkov.webnode.cz
www.otvice.cz
bohoslužby: sobota 18.00 h (s nedělní platností)
Pravděpodobně od pol. 14. stol. zde stával malý dřevěný kostelík, který
musel být roku 1655 nahrazen kostelem novým. Také tato stavba byla
koncem 90. let 19. stol. již ve velmi špatném stavu a musela být roku
1897 zbourána. Již v roce 1902 byl položen základní kámen k novogotickému kostelu, který se zde nachází dodnes. Po letech devastace je
kostel od roku 2014 opět přístupný veřejnosti a dále postupně opravovaný. Dne 5. 9. 2015 byl slavnostně požehnán Mons. J. Baxantem,
biskupem litoměřickým, a navrácen liturgickým účelům.
Vyzvánění - otevření kostela - debata
Co je co v kostele, co se děje v kostele, ukázka liturgických oděvů a náčiní.
O minulosti, současnosti a budoucnosti kostela.
Varhany sv. Barbory
Komentovaná prohlídka rekonstruovaných varhan s ukázkami hry.
Církev v době moru a v době coronaviru. Jeden pohled na věc, diskuse.
Silentium. Chvíle pro ztišení, osobní meditaci a modlitbu.
Tradiční kompletář a smírná modlitba proti nákaze
Společná modlitba poslední části officia na poděkování za uplynulý den
a prosba o Boží ochranu v průběhu nadcházející noci. Příchozí budou mít
k dispozici připravené texty tradičního kompletáře a smírné modlitby.
Silentium. Chvíle pro ztišení, osobní meditaci a modlitbu.
Reprodukovaná duchovní hudba
gregoriánský chorál, prostor pro rozjímání a tiché rozhovory....
Závěr, rozloučení, prostor pro osobní modlitbu či rozjímání.

20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.45 h
21.45-22.15 h
22.15-22.45 h

22.45-23.00 h
23.00-23.30 h
23.30-24.00 h
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Petrovice,
kostel sv. Mikuláše

18.00-18.30 h
19.00-19.45 h
20.00-20.30 h
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Petrovice, okres Ústí nad Labem;
bohoslužby: příležitostně
V roce 1793 byl na vyvýšenině ve středu obce postaven nový barokní
kostel, zasvěcený sv.Mikuláši. Hlavní kamenný oltář měl po stranách
dva sloupy, mezi kterými se nacházely sochy sv.Petra a sv.Pavla.
Střed vyplňoval obraz sv.Mikuláše, nad ním byla nástavba s obrazem
Nejsvětější Trojice s latinským nápisem a zcela nahoře byly umístěny
sochy sv.Barbory a sv.Kateřiny. Střechu kryl šindel, na patce byl
devět stop vysoký kamenný kříž. Kostelní věž s cibulovitou střechou
byla k štítové stěně přistavěna v roce 1904. V roce 1963 byl kostel
sv.Mikuláše prohlášen kulturní památkou. Ve večerních hodinách
11.července 1988 se propadla střecha a kostel přestal sloužit svému
účelu. Nyní je hřeben střechy vytvořený z prosklených tabulí, které
umožňují úžasný pohled na noční oblohu.
Tradiční zpívání sboru dětského domova Tisá
Vystoupení přátel z pěveckého sboru Tisá
Koncert Petra Linharta- „ Příběhy místa a místa příběhů“
Petr Linhart je písničkář, poutník, milovník krajin a jejich příběhů.
Svůj žánr nazval landscape folk. Zaposlouchejme se do jeho
sudetských příběhů.
Komentované prohlídky kostela a části muzea. Předčítání
z petrovických pověstí.ˇ

Petrovice-Krásný Les,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

16.00-20.00 h
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Podbořany,
kostel Božího Spasitele
Husova 37, okres Louny; http://podborany.ccshpraha.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven německými lutherány žijícími v Podbořanech a okolí
začátkem 20. stol. Základní kámen byl slavnostně položen 6. 6. 1901.
Jedná se o pseudorománskou stavbu, kterou projektoval stavební rada
V. Schwerdtner, profesor Státní živnostenské školy v Plzni. Provedení kostela zajistil podbořanský stavitel F. Schindler. Hotová novostavba byla
vysvěcena 9. 11. 1902. Němečtí lutheráni kostel využívali do roku 1945.
Po II. svět. válce byl využíván Církví československou husitskou, Církev
českobratrská evangelická však využívala kostel až do roku 1968 k bohoslužbám také. Přibližně v pol. 90. let činnost obou církví ustala a dnes
v kostele občas proběhne koncert, výstava, či příležitostná bohoslužba.
Úvodní slovo o historii kostela Božího Spasitele
Úvodní slovo o historii kostela. Čerpáno z dostupné literatury, přednese
kz. Ivo Kraus. Materiály k výročí 100 let Církve československé husitské
připravil farář PhDr. Jan Krško, který je zároveň historik a archivář.
Vernisáž výstavy fotografií
Vernisáž fotografií umělecké fotografky Laurencie Heláskové o historii
a současnosti kostela a Podbořan.
Beseda o historii kostela s prohlídkou
Účastníci si budou moci kostel podrobně prohlédnout a zároveň budou
moci s kazatelem Ivo Krausem diskutovat o historii kostela.

16.00-16.15 h

16.15-16.30 h
16.30-17.00 h

Podbořany-Buškovice,
kostel Narození Panny Marie, hřbitov

Krásný Les, okres: Ústí nad Labem;
bohoslužby: příležitostně
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese je pozdně barokní jednolodní stavba z konce 18. století. Jde o kulturní památku
postavenou v letech 1790 - 1795 stavitelem Michlem Rehnem na
místě staršího hřbitovního kostela. Kostel má polokruhově ukončený presbytář, hranolovou průčelní věž a zaoblené nároží. Ve věži se
nachází historicky velmi cenný zvon bez srdce z r. 1667 od Mikuláše
Löwa. Během 2. pol. 20. století kostel zchátral, avšak na počátku
21. století prošel kompletní rekonstrukcí, ale pouze exteriéru. Od
roku 2012 se v kostele nekonají žádné náboženské obřady.

Buškovice, okres Louny;
www.prokostely.cz
bohoslužby: příležitostně

Možnost (vzácné...) prohlídky kostela a doprovodný program
Kromě prohlídky kostela, který je od roku 2012 uzavřen a chátrá,
zde bude výstava historických fotografií kostela Nanebevzetí
Panny Marie a jeho okolí.

Prohlídka kostela a bubnování Australien Buš-kovice
Otevření kostela pro zájemce a prohlídka jeho prostor s doprovodem.
V době otevření kostela bubnování skupiny Australien Buš-kovice.

Kostel je původně ze 14. století, v roce 1717 byl barokně přestavěn.
Cenné je zejména zachované zaklenutí presbytáře gotickou křížovou klenbou, v oknech jsou vitráže z 1. poloviny 20. století. Mobiliář je zachovaný
bohužel jen zčásti. Po stranách kostela před západním průčelím jsou
dvě samostatně stojící kaple. Od roku 2014 je kostel v majetku spolku
Pro kostely, z. s., který se snaží o jeho obnovu.
17.00-18.00 h
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s pomocí

19.00-21.00 h

Postoloprty,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mírové náměstí, okres Louny; www.postoloprty.farnost.cz
bohoslužby: úterý a pátek 17.00 h, středa 7.30 h, čtvrtek 7.00 h,
sobota 8.00 h, neděle 8.30 h
Kostel je situován netradičně oltářem k jihu. V průčelí jsou umístěny
kamenné sochy sv. Petra a Pavla. Vnitřek je vyzdoben krásnými
štukovými ozdobami, nachází se zde 5 oltářů, oltářní obrazy jsou
díla vídeňských mistrů jako Brandlera a Underberga, výstavná
kazatelna, vyřezávaná zpovědnice, původní lavice pro 300 lidí
a olověná okna. Mohutné varhany, vestavěné do původního
korpusu okolo roku 1930 jako třímanuálové, nebyly nikdy dostavěné.
V současnosti se postupně opravují s přispěním města Postoloprty
a dárců.
Kostel otevřen pouze k soukromé prohlídce, ke ztišení nebo
k modlitbě
Kostel bude letos otevřen (od 19. 00 hod. do 21. 00 hod.), v rámci
Noci kostelů, pouze k soukromé, individuální prohlídce, ke ztišení
nebo k modlitbě a to při dodržení všech hygienických opatření
souvisejících s pandemií koronaviru.

Prysk-Horní Prysk,
kostel sv. Petra a Pavla
Horní Prysk, okres Česká Lípa;
bohoslužby: sobota 19.00 h mše sv. - s nedělní platností
Kostel svatého Petra a Pavla je barokní jednolodní kostel
postavený v letech 1718 – 1721 a náležející pod Římskokatolickou
farnost v Horním Prysku. V obci Horní Prysk je chráněn spolu se
zvonicí a márnicí jako kulturní památka České republiky.
V roce 2012 se s pomocí místního Sdružení za záchranu kostela,
farnosti i vedení obce podařilo zchátralou stavbu zrenovovat.
Kostel prošel celkovou rekonstrukcí a byl 23. června 2014 slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Janem Baxantem.
Do chráněného areálu náleží i starší stavba hřbitova se zvonicí
z roku 1680 stojící mimo kostel a také márnice z roku 1722.
Na vstupu do areálu je brána s křížovou klenbou. Zvon je ještě
starší, z roku 1651.
18.00-22.00 h
20.00-21.00 h
60

Kostel otevřen k prohlídce
Koncert Kytlického sboru

Rumburk,
děkanský kostel sv. Bartoloměje
Nám. Dobrovského, Rumburk, okres Děčín; www.rumburk.farnost.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h mše sv.
Farní kostel je zasvěcen sv. Bartoloměji, který je patronem Rumburku.
Původně dřevěný kostel v Rumburku byl vystavěn před polovinou 13. století.
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1352. Původní kostel byl několikrát
poničen požáry. Dnešní podobu získal kostel po přestavbě v 18. století a opravách z 19. století. Zařízení jednolodního kostela je převážně pseudorománské. Na hlavním oltáři visí oltářní obraz s motivem umučení sv. Bartoloměje
(1701), jehož autorem byl vlámský malíř Anthoni Schoonjans.
Zpřístupnění děkanského kostela

18.00-22.00 h

Rumburk,
Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince
tř. 9. května, Rumburk, okres Děčín; www.rumburk.farnost.cz
bohoslužby: každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h
Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi
nejhodnotnější loretánské kaple v ČR. Architektonicky cenná Svatá chýše
(1704-1709), postavená dle projektu architekta J. L. Hildebrandta, je
kopií domku P. Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození
Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Součástí celoročně
přístupného mariánského poutního místa je dále vstupní budova, ambit,
4 nárožní kaple, Svaté schody a kostel sv. Vavřince (1683-1685).
Komentované prohlídky Lorety Rumburk s průvodcem
Prohlídky s průvodcem. Koná se průběžně
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Růžová,
kostel sv. Petra a Pavla
Růžová, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h
Kostel postavený v barokním slohu v letech 1711-1712 pod patronací Franze
K. Clary-Aldringen teplickým stavitelem K. Laglerem. V době totality zpustl,
v srpnu 1988 dokonce vyhořel a zbyly z něj pouze obvodové zdi. V letech
1996-2000 byl obnoven a slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem
Mons. Josefem Kouklem. Ve zvonici stojící vedle kostela denně vyzvánějí
dva nové zvony spolu s historickým zvonem z roku 1409.
Kostel otevřen k prohlídce (komentovaná prohlídka)
Vyzvánění zvonů každou celou hodinu

18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
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Semily-Podmoklice,
Sbor Dr. Karla Farského
Nádražní 389, Semily; www.semily.ccshhk.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h
Sbor, který nese jméno prvního patriarchy Církve československé
husitské dr. Karla Farského, byl postaven roku 1938 podle návrhu
architekta V. Krýše z Turnova. Při stavbě bylo využito moderních
technologií betonu a skla. Zvenčí upoutá pozornost 24 m vysoká
železobetonová věž se zvonem.
16.00-16.45 h
16.45-18.00 h
18.00-18.05 h
18.05-18.30 h
20.00-21.00 h

22.00-22.30 h
23.00-23.05 h
Celovečerní program

s pomocí

19.15-19.30 h
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Pohádka ptačí (Pohádka Karla Čapka v podání Divadla Puk)
Dětské odpoledne na zahradě sboru
Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů
Eva Vlasáková - Světlu a snům by se mělo věřit
Vernisáž výstavy obrazů, kreseb, grafik a koláží Evy Vlasákové věnované světlům Letnic a světlům, kterými pro nás byli a jsou naši blízcí.
Gabriela Vermelho - Pod povrchem
Originální tvůrkyně, houslistka a zpěvačka Gabriela Vermelho vystoupí spolu s violocellistou Matějem Štěpánkem se svým původním
programem šansonových písní, které vznikají na silných duchovních a energetických místech.
Ekumenická modlitba v kostele sv. Petra a Pavla
Ukončení Noci kostelů za zvuku zvonů
Občerstvení
Provázení všemi prostorami sboru, seznámení s jeho historií
i současností

Smržovka v Jizerských horách,
kostel sv. Archanděla Michaela
Kostelní ul., Smržovka, okres Jablonec nad Nisou;
https://kostel-smrzovka.webnode.cz/
bohoslužby: čtvrtek 18.00 h
Pozdně barokní kostel stojící na Kostelním vrchu (649 m n. m.)
je situován v přímé lince mezi Ještědem a Sněžkou. Základní
kámen byl položen roku 1767 v blízkosti původního dřevěného
kostelíka, v roce 1781 byl nový kamenný kostel vysvěcen.
Traduje se, že do pamětní schránky ve věži byla vložena i skleněná
perla, symbolizující obživu většiny obyvatel – sklářství. Kostel je
možné si prohlédnout po domluvě a o prázdninách.
Nechte zvon znít - rozezní se zvon našeho kostela
Rozezní se zvon našeho kostela sv. Archanděla Michaela.
Zvoní se ručně několikrát do roka při slavnostních příležitostech.

Přivítání a dobrá slova od duchovního správce P. Pavla Ajchlera
Koncert komorního dívčího pěveckého souboru Harmonia D. Vajdíkové
Seznámení s historií a současností kostela, komentovaná prohlídka
- Ing. K. Koňařík
Kytarový recitál Petra Kopejska
Ticho jako v kostele. Vytvoření svíčkového kříže, chvilka k rozjímání.
Závěrečná modlitba, přímluvy, slovo na cestu.

19.30-19.45 h
19.45-20.15 h
20.15-20.45 h
21.30-22.00 h
22.00-22.15 h
22.15-22.30 h

Srbská Kamenice,
kostel sv. Václava
Srbská Kamenice, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h mše sv., pondělí-sobota 18.00 h - ve farní kapli
Kostel byl vystavěn v letech 1772-1776 v pozdně barokním slohu dle plánů J. W. Kosche stavitelem W. Sauerem. V roce 1785 do něj byl instalován
hlavní oltář z pražského klášterního kostela Nejsv. Salvátora. Kostel byl
opraven v letech 1992-1995, v září 2003 byly do zvonice instalovány dva
nové zvony, které spolu se zvonem z roku 1683 vyzvánějí každý den.
V kostele se koná každou srpnovou sobotu a o svatováclavské pouti vždy
od 16.00 h mezinárodní hudební festival.
Komentovaná prohlídka
Vyzvánění zvonů (Každou celou hodinu vyzvánění zvonů)

18.00-22.00 h
18.00-22.00 h

Stráž pod Ralskem,
kostel sv. Zikmunda
Mimoňská 144, okres Česká Lípa
bohoslužby: neděle 10.00 h celý rok, každý týden středa 18.30 h v letní čas, 		
v zimní čas v 17.00 h
Pozdně barokní kostel vznikl v letech 1772-1779 kompletní přestavbou
původně gotického kostela ze 13. století. Věž pochází z roku 1605. Drobné
stavební úpravy probíhaly i v průběhu 18. a 19. stol. Pozoruhodná je výmalba
vnitřních kleneb a bosáží z 80. let 19. století. Za zmínku též stojí výmalba
boční kaple z let 1980-82 od známého akademického malíře Vojmíra Vokolka.
Zahájení - zvony kostela, úvodní slovo
Koncert - žáci a učitelé ZUŠ Mimoň a Stráž pod Ralskem
provedení řídí p. učitelka Vítková
Individuálni nebo komentovaná prohlídka kostela
historie kostela, prohlídka s průvodcem
Chvíle ztíšení a zamyšlení, pozvání k modlitbě

18.00-18.05 h
18.05-18.45 h
19.00-19.45 h
19.45-20.00 h
63

Strupčice,
kostel sv. Václava

18.00-18.40 h
18.45-19.15 h
19.15-20.00 h

Kostelní ul., okres Chomutov; www.jirkov.farnost.cz
bohoslužby: liché neděle 11.00 h
První zmínka o kostele pochází z roku 1354. Okolo roku 1500 byl
přestavěn ve stylu pozdní gotiky a pravděpodobně také opevněn.
Během renesance proběhly menší úpravy kostela a poslední velkou
přestavbou v barokním slohu prošel roku 1780. Interiérové malby
vznikly až na konci 19. stol.
Vystoupení pěvkyně Lady Bečkové s klavírním doprovodem
Vyprávění starosty z cesty po Karibiku spojené s promítáním
Dveře kostela dokořán a Rozsvícení kostela
(prohlídka a zapálení svíček)

Strupčice-Sušany,
kostel sv. Marka

15.00-17.00 h

Sušany, okres Chomutov; www.jirkov.farnost.cz
bohoslužby: sudé neděle 11.00 h
Kostel je uveden v první zmínce o Sušanech z roku 1175 a patří tedy
k nejstarším kostelům v okrese. Roku 1729 byla postavena kamenná věž
se třemi původními zvony z 16. stol. Kostel měl svou věž pravděpodobně již
dříve, ta však byla pouze dřevěná. Později se i kostel dočkal přestavby v roce 1756 byl zčásti barokně upraven. Kostel je dnes postupně opravován.
Možnost prohlídky kostela

Světec,
kostel sv. Jakuba Staršího

Celovečerní program
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Preissigovo náměstí, okres Teplice; www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: neděle 14.00 h ve školním roce, každý týden
Původně románský klášterní kostel postavený kolem roku 1200.
Roku 1731 barokně přestavěn litoměřickým stavitelem O. Broggiem.
V interiéru se nachází barokní hlavní oltář s obrazem znázorňujícím světce sv. Jakuba neseného do nebes anděly. Ze stejné doby jako hlavní oltář
pochází výpravná pozdně barokní kazatelna s dynamicky zprohýbanou
poprsnicí nesoucí reliéfy ze života Ježíše Krista a završená seskupením
andělů s deskami Desatera. V čelech bočních lodí se nacházejí dva
pozdně barokní oltáře zhotovené ve stejném stylu jako oltář hlavní.
Vzhůru do věží - zaposlouchej se do zvuku zvonu
Opiš verš z Bible
Zapal svíci za ...
Komentované prohlídky
Ukázky varhanní hudby

Tanvald,
kostel sv. Petra a Pavla
Kostelní/Hřbitovní, Horní Tanvald, okres Jablonec nad Nisou;
www.tanvald.farnost.cz
bohoslužby: 9.00 h (1. sobota v měsíci a 3. neděle v měsíci),
pouť se koná na svátek sv. Petra a Pavla
Základní kámen kostela byl položen 8. 3. 1787, k jeho vysvěcení došlo
28. 9. 1789. Později, roku 1880 se občané rozhodli přestavět kostel
vlastními prostředky na větší a důstojnější stánek Boží. Přestavba započala
roku 1889, z původního kostela byla ponechána hlavní loď, kněžiště
a sakristie. Roku 1890 byl kostel znovu vysvěcen. Postupně byla provedena
další vnitřní obnova, kostel byl elektrifi kován a roku 1966 byl do věže
umístěn tunový zvon z roku 1406.
Otevření kostela

19.30-21.05 h

Tanvald-Šumburk nad Desnou,
kostel sv. Františka z Assisi
Wolkerova 378, okres Jablonec nad Nisou; www.tanvald.farnost.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h (kromě 3. neděle v měsíci),
pondělí a pátek 17.00 h, středa 8.00 h
Základní kámen kostela byl položen 3. 12. 1898, stavba skončila vysvěcením 15. 8. 1901. Původně nesl kostel poněkud netradiční název „Jubilejní
kostel císaře Františka Josefa I.“ (základní kámen byl položen v roce
50. výročí jeho nástupu na trůn). Od roku 1918 je označován jako kostel
sv. Františka z Assisi (Serafinského).
Zahájení Noci kostelů (možnost tiché adorace)
Konec

19.00-21.00 h
21.00-21.05 h

Tatobity,
kostel sv. Vavřince
Tatobity, okres Semily;
bohoslužby: neděle 10.00 h mše sv.
Na místě starší stavby (snad dřevěné) byl postaven v letech 1714–1750
barokní jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí. Obklopuje ho
funkční hřbitov s řadou pozoruhodných náhrobků z 19.–20. století. Opravu
zanedbaného kostela financovala roku 2001 nadace B. J. Horáčka, rodáka
z nedalekých Radvánovic. Hlavní oltář je vybaven sochami sv. Jakuba, sv.
Václava, sv. Barbory a sv. Kateřiny z 1. poloviny 18. století. Kazatelna
s malovanými obrazy evangelistů pochází z konce 17. století..
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Těchlovice,
kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Těchlovice, okres Děčín; www.farnost-decin.cz
bohoslužby: sobota 13.00 h celý rok, každý týden,
s nedělní platností
Jednolodní kostel s mírně odsazeným presbytářem, orientovaným
k východu a hranolovou věží. Věž bez oken, s výraznými ciferníky
fungujících hodin. Vnitřní zařízení většinou novogotické, kamenná
křtitelnice z roku 1585.Okolní bývalý hřbitov zrušen beze stop.
18.00-21.00 h

Otevření kostela pro veřejnost
Kostel bude otevřen pro návštěvníky od 18.00 do 21.00 hod.

Teplice,
kostel sv. Jana Křtitele
Zámecké nám., okres Teplice; www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: úterý - sob. 17.00 h, sobota 17.30 h nešpory, neděle 8.00 h
Barokní bazilika z roku 1703 je zasvěcena patronovi léčivých
pramenů, a tedy i Teplic. Vedle monumentálního oltáře je uvnitř
možné spatřit část rodinné hrobky Clary-Aldringenů a také vystoupat
na věž s jedinečným výhledem na centrum města.
19.00-19.30 h
20.00-20.30 h
Celovečerní program

Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela
Zapal svíčku za ...
Výstava liturgických předmětů. Zazvoň na zvon

Teplice,

modlitebna Českobratrské církve evangelické

19.00-20.00 h
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ul. J. V. Sládka, okres Teplice; www.cceteplice.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Evangellický kostel (sborový dům) byl postavem v roce 1938.
Přes válku byla stavba zakonzervována a dostavba se uskutečnila
v letech 1947-48. Avantgardní stavba vznikla podle návrhu architekta M. Tejce. Interiér je v duchu evangelické víry jednoduchy,
aby neodpoutával pozornost od zvěstovaného Slova.
Beseda nejen o Jemenu s Eman Ghalebovou
Eman Ghalebová je výraznou postavou českého veřejného života.
Nebojí se postavit xenofobii. S obdivuhodnou trpělivostí vyvrací
mýty, které se na veřejností šíří nesrovnatelně rychleji než objektivní informace.

Brixiho komorní soubor Teplice
Chrámový soubor působící při děkanském kostele sv. Jana Křtitele
v Teplicích od roku 1972, který je zaměřený na interpretaci především
staré chrámové hudby.
Klasická hudba na varhany - Ondřej Krejča
Nadaný nevidomý kluk, který hraje skoro na všechna hudební nástroje.
Pochází z Litvínova.
Výstava liturgických pomůcek
Kalichy, křestní pomůcky, klíče ze starého evangelického (zeleného)
kostela a kniha (čtení na každý den nedělní) z roku 1615
Výstava - Bůh miluje cizince
Ježíš jako uprchlík. Migrantka Sára a migrant Abraham. Josef v rukou
pašeráků lidí. Ekonomická migrantka Rút. Hospodin jako host.
A co ti, kteří jsou na cestě, na útěku nebo v cizí zemi dnes?
Obrazy, které před nás staví výstava Bůh miluje cizince.

20.00-21.00 h

Celovečerní program

Teplice-Šanov,
kostel sv. Alžběty Uherské
Zeyerovo nám., Teplice-Šanov; okres Teplice;
www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: neděle 10.30 h
Kostel postavený v letech 1864-1877 podle plánů H. Ferstela v novogotickém slohu jako cihlové síňové trojlodí s hranolovou věží po boku
presbytáře. Ve štítu průčelí je umístěna socha sv. Alžběty Durynské,
pod schodištěm osazena pamětní deska položení základního kamene.
Interiér je sklenut křížovými klenbami na válcové sloupy, vybavení je
novogotické. Kostel dosahuje délku 44 m a šířku 20 m /bez pilířů a
schodů/. Výška klenby hlavní lodi je 14 m a výška věže 45 m /s křížem/.
Stavba je z červených cihel, kamenné prvky ze světlého pískovce.
Původní břidlicová krytina střechy zůstala jen na hlavní lodi.
Od roku 1990 je farnost sv. Alžběty v Šanově v péči salesiánské komunity (SDB), sídlící na Zámeckém nám. v Teplících.
Jde o římskokatolickou kongregaci, která se stará o výchovu mládeže,
v Teplicích zejména o děti ze sociálně slabých a nefungujících rodin.

Otevření kostela
Uzavření kostela
Bezbariérový vstup do kostela je věží - z ulice Karla Čapka

18.00-22.00 h
22.00 h
Celovečerní program
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Teplice-Trnovany,
kostel Božského Srdce Páně

18.00-22.00 h
22.00
Celovečerní program

křižovatka ulic U Červeného kostela a Masarykova, Trnovany;
www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: neděle 9.30 h a 18.00 h
Neogotická bazilika z roku 1909 je jediným katolickým kostelem dříve
samostatného města Trnovany. Z vybavení je třeba upozornit především
na oltář malovaný Beuronskou uměleckou školou. Nástěnné malby
v interiéru zhotovil ve třicátých letech podle vlastních návrhů malíř
Alfred Böhm. Pětice zvonů, z nichž jeden svolává věřící k bohoslužbě
a jeden slouží jako umíráček, byla v roce 1911 ulita v nedalekém Chomutově. Ačkoli správný název kostela zní „Nejsvětějšího srdce Páně“,
přezdívá se mu Červený pro barvu keramických obkladaček.
Kostel otevřen k prohlídce
Uzavření kostela
Historie a zajímavosti kostela Nejsvětějšího srdce Páně
v Teplicích Trnovanech
Živá i reprodukovaná hudba (hraje hudební skupina Trefa do černého
Prezentace Salesiánského střediska mládeže Teplice
Zapal svíci za ….
Opiš verš z Bible
Tradiční dětský koutek
Bible aneb knihovna dobrodružných příběhů - zajímavosti, doplňovačky a kvízy ze světa Bible

Terezín,
kostel Vzkříšení Páně

17.00-17.40 h
17.45-19.55 h
18.30-19.15 h
19.55-20.00 h
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Terezín, okres Litoměřice; www.farnost-terezin.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h, pátek 17.00, sobota 08.00 h - 1. sob. v měs.
Kostel byl postaven v empírovém slohu v letech 1805-1810 podle projektu
Ing. Heinricha Hatzingera a hraběte Julia ď Andreise jako vojenský
posádkový kostel. Jeho typická 56 metrů vysoká věž s hodinami je vidět
z dalekého okolí. Monumentální hlavní portál s vysokými řezanými vraty
a vznosným průčelím sloužil k tomu, aby se dal při svátečních bohoslužbách zeširoka otevřít na ústřední městské náměstí. Kostel Vzkříšení Páně
v Terezíně v sobě skrývá výjimečné pozdně romantické varhany, které zde
v roce 1898 postavila firma bratří Riegerů z Krnova pod opusovým číslem 622.
V roce 2014 byla dokončena jejich generální oprava.
Mše svatá
Individuální prohlídka kostela, prostor pro ztišení, rozhovor s knězem
Tématická přednáška: Vztah k našemu kostelu
Zakončení

Terezín-Počaply,
kostel sv. Vojtěcha, hřbitov
Počaply, okres Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h, mše sv. - 3. neděle v měsíci
Kostel svatého Vojtěcha v Počaplech je sakrální stavbou ve stylu dynamického
baroka od architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera postavená břevnovsko-broumovskými benediktini na břehu Labe jako společný komplex s farou.
Od roku 1964 je kostel chráněn jako kulturní památka. Vzhledem k poloze na
nevysokém návrší nad hladinou Labe byl areál několikrát poškozen povodní,
naposledy roku 2002, kdy voda stoupla do výše 5,30 metrů od plavební
hladiny a do výše 190 cm od podlahy kostela.
Možnost prohlídky kostela, rozhovoru.

17.00-20.00 h

Tisá,
kostel sv. Anny
Tisá, okres Ústí nad Labem; www.farnost-usti.cz
bohoslužby: neděle 16.00 h mše sv. - 1. neděli v měsíci
Kostel z roku 1789 stojí ve středu obce. V průčelní východní věži se nachází dva litinové zvony z roku 1922, vyrobené chabařovickými ocelárnami Arnold-Kress, a malý zvon z roku 1859 od F. Herolda z Litoměřic.
Pěvecký sbor Tisá
Petr Linhart „Příběhy míst a místa příběhů“
Dětský sbor dětského domova Tisá
Zakončení Noci kostelů 2020
Videoprojekce k historii obce doprovází celý večer

18.00-19.00 h
19.15-20.15 h
20.15-21.15 h
23.00 h
Celovečerní program

Tuhaň-Tuhaň u Dubé,
kostel sv. Havla
Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa; www.dekanstvi-duba.wz.cz
bohoslužby: 2. a 4. neděle v měsíci (letní čas) 10.15 h
Kostel sv. Havla byl postaven v barokním slohu v letech 1708 - 1711 na místě
staršího dřevěného kostela ze 14. století. Postavil ho nákladem hraběte
Františka Arnošta Walsteina z Warknburku italský stavitel Nicolo Raimondi.
obrazy v kostele maloval akademický malíř Josef Gruss z Litoměřic, truhlářské
práce zhotovil Ignác Minkse z Dubé. Vedle kostela stojí zvonice z r. 1833, mezi
kostelem a farou se nachází Getsemanská zahrada (z pískovce z roku 1736).
Úvodní slovo: Mgr. Milan Mordačík, Ing. arch. Tomáš Zavoral
Koncert talentované hudebnice Báry Zmekové
Bára Zmeková je skladatelka a multiinstrumentalistka pohybující se ve
svých písních s autorskými českými texty mezi jazzem, folkem, klasickou
hudbou a jemnou elektronikou.

20.00-20.10 h
20.10-21.00 h
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Turnov,
kaple sv. Jana Nepomuckého, Valdštejn

19.00-20.00 h

20.00-20.30 h

Hrad Valdštejn, Turnov, okres Semily; www.hrad-valdstejn.cz
bohoslužby: příležitostně
Kapli nechala postavit v 18. stol. hraběnka Marie Markéta
z Valdštejna z odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte
z Valdštejna. Kaple byla postavena z již zvětralého kamene.
Jelikož měla porušenou statiku, tak ji Alois Lexa z Aehrenthalu
nechal opravit, čímž jí dal současnou podobu. Výmalba pochází
z konce 19. stol. Originální sochy představují patrony Čech
a patrony rodu Valdštejnů. Kaple se využívá ke koncertům
(i varhanním) a také se zde konají svatby.
Doprovodná hudba kytaristy Petra Kostky
Doprovodná hudba Petra Kostky, učitele Základní umělecké školy
Turnov, vytvoří lidem vhodnou kulisu při prohlídce kaple. Zazní
mj. skladby J. S. Bacha či M. Giulianiho. Lidé budou moci vedle
kaple nahlédnout také do biliárního sálu v hradní terase.
Náhled do biliárního sálu v hradní terase
Během prohlídky kaple mohou lidé nahlédnout také do biliárního
sálu pod aehrenthalskou terasou, kde budou moci vidět část
připravované výstavy k rodu Valdštejnů.

Ústí nad Labem,
kostel apoštola Pavla CČSH – ČCE
nároží ul. W. Churchilla a Bratislavské, Ústí nad Labem;
www.usti-nad-labem.evangnet.cz, www.ccsh-usti.cz
bohoslužby: bohoslužby: CČE - neděle 9.30 h, CČSH - neděle 15.00 h
Novorománská (secesní) stavba z roku 1905, kterou dali
vystavět ústečtí evangelíci, lutheráni, podle návrhu známého
lipského architekta B. J. Zeißiga (1855-1930). Základní
kámen položen 1904, kostel vysvěcen 1906.
Kostel nyní vlastní a spravují dvě církve: ČCE a CČSH.
16.00-17.00 h
17.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-20.05 h
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Úvodní slovo a zahájení programu pro rodiče s dětmi
úvodní slovo a navazující program pro rodiče s dětmi - malování
s biblickým tématem, kvízy a hry
Historie kostela apoštola Pavla
CČSH/ČCE Komentovaná prohlídka kostela s výkladem k historii objektu
Volný program - možnost rozhovorů, prohlídky kostela
Ekumenická modlitební večerní pobožnost
ekumenická modlitební večerní pobožnost CČE a CČSH
Závěrečné slovo a požehnání - ukončení Noci kostelů

Ústí nad Labem,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

s pomocí

Kostelní nám., Ústí nad Labem; www.farnost-usti.cz
bohoslužby: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota 18.00 h,
středa 8.00 h, neděle 9.00 h a 10.30 h
Římskokatolický arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie se
nachází v centru města nedaleko Mírového náměstí. Od nedávna jej
obklopuje obchodní centrum Forum, přesto jeho šikmá věž zůstává
jednou z dominant města. Původní románskou stavbu nahradilo
gotické trojlodí z přelomu 15. a 16. stol. s osmibokou schodišťovou
vížkou v jeho severozápadním rohu. Dnešní novogotická podoba
pochází z konce 19. stol. Nejcennějším prvkem vnitřního zařízení je
pozdně gotický křídlový oltář.
Při bombardování v roce 1945 byl kostel silně poškozen a jeho věž se
vychýlila asi o 2 m, čímž se stala nejšikmější věží střední Evropy.

Mše svatá za město a návštěvníky Noci kostelů
Slovo na začátek
Zamyšlení P. Miroslava Šimáčka k součané situaci.
Jsem tu poprvé - I.
Komentovaná prohlídka - v první čási historická, v druhé části praktická
- povídání o jednotlivých prvcích interiéru kostela.
Zpíváme pro radost a k oslavě Boha
Hudební a pěvecké vystoupení farního sboru dětí a mládeže.
Jsem tu poprvé - II.
Komentovaná prohlídka - v první čási historická, v druhé části praktická
- povídání o jednotlivých prvcích interiéru kostela.
Varhanní půlhodinka
Varhanní improvizace - Petr Kratochvíl
Modlitba za město a za národ
Závěrečná modlitba s možností vyslovit konkrétní prosby návštěvníků.
Nabídka rozhovoru s knězem
Je možné se na cokoliv zeptat přítomných kněží
Výstava k 700. výročí jmenování prvního faráře farnosti
Ústí nad Labem
Panelová výstava přibližuje bohatou sedmi set letou historii
arciděkanství v Ústí nad Labem.
Možnost osobní prohlídky kostela a kůru
Prostor pro osobní prohlídku kostela a kůru

18.00-18.45 h
19.00-19.10 h
19.00-19.30 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.30 h
21.45-22.00 h
Celovečerní program
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Ústí nad Labem - Klíše,
sborový dům CB
V zahrádkách, Ústí nad Labem- Klíše; www.cb.cz/usti
bohoslužby: neděle 9.30 h
Sborový dům Církve bratrské v Ústí n. L. byl postaven svépomocí
v letech 1989-1994 podle návrhu brněnského architekta Bohuše
Kučery.

17.00-22.00 h
17.00-22.00 h

Otevření prostoru od 17 hodin
Výstava Svědkové lidskosti

Ústí nad Labem - Krásné Březno,
kostel sv. Floriána
Na Sklípku, Ústí nad Labem - Krásné Březno;
www.kostel-krasnebrezno.cz/cs
bohoslužby: sobota 16.00 h (mše svatá je s nedělní platností)
Kostel nechal v letech 1597–1606 postavit Rudolf z Bünau, pán
na Weesensteině a Blansku, jako luteránskou kapli Panny Marie,
a to v rámci výstavby zámeckého areálu v Krásném Březně.
Zámecká kaple se stala farním kostelem až se zřízením farnosti
v roce 1897, kdy zároveň došlo k jejímu zasvěcení sv. Floriánovi.
Kostel je unikátní památkou tzv. saské renesance - do dnešních
dnů se dochoval téměř beze změn. Nejhodnotnější částí mobiliáře je renesanční oltář s alabastrovými reliéfy z roku 1604.
Ústředním motivem oltáře je rodokmen Ježíše Krista (tzv. Strom
Jesse), další reliéfy zobrazují výjevy z Ježíšova života. Obdobně
působivá byla kazatelna, ze které se dochovaly alabastrové reliéfy s pašijovými výjevy. Tento unikátní soubor reliéfů představuje
celkem 26 scén ze života Ježíše Krista.

18.00-22.00 h
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Individuální prohlídka kostela
Návštěvníci mohou přicházet v průběhu večera a samostatně si
prohlédnout alabastrové reliéfy a oltář či panelovou výstavu
o historii kostela.

Ústí nad Labem - Střekov,
kostel Nejsvětější Trojice

s pomocí

Jeseninova ul., Ústí nad Labem – Střekov;
bohoslužby: neděle 8.00 h, 18.00 h, pátek 17.00 h
Novobarokní kostel byl postaven v letech 1901-1903 pro věřící rychle se
rozrůstajícího Střekova. Architektem byl Max Loos von Losimfeldt. Stavba
měla zkrášlit údolí Labe. Za II. světové války kostel velmi utrpěl při bom-bardování 16. 12. 1944, kdy bomby dopadly těsně vedle něj. Farnost
se z dopadů války dlouho vzpamatovávala. Kostel je udržován z darů
věřících.
Mše svatá
Vystoupení dětí z Dětského domova Střekov
Koncert žáku ZUŠ Husova, působící při ZŠ Velké Březno
biblický příběh dětí z Dětského domova na Střekově
Koncert Střekovského chrámového sboru pod vedením Kamila Kříže

17.00-17.45 h
18.30-19.15 h
19.00-19.40 h
20.00-20.30 h

Varnsdorf,
Červený kostel
T. G. Masaryka, okres Děčín; www.varnsdorf.cz
bohoslužby: příležitostně
Novogotický tzv. Červený kostel je bývalým kostelem Německé evangelické
církve. Jedná se o unikátní stavbu z glazurovaných cihel. Základní kámen
byl položen 16. 5. 1904, dne 3. 12. 1905 byl vysvěcen a pojmenován
„Kostel míru“. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR, nachází
se však ve zdevastovaném stavu. Vlastníkem kostela je od roku 2015 město
Varnsdorf, které jej postupně opravuje.

Varnsdorf,
děkanský kostel sv. Petra a Pavla
Nám. E. Beneše, Varnsdorf, okres Děčín; www.dekanstvi-varnsdorf.cz
bohoslužby: neděle 10.30 h, pátek 18.00 h
První písemná zmínka o kostele je z roku 1352. Kostel byl postaven na
místě původního, snad dřevěného kostelíka ze 2. poloviny 13. století, který
byl založen za vrcholné středověké kolonizace. Původní kostel byl v roce
1766 zbořen a základní kámen nového kostela byl položen v témže roce.
Dokončen byl po přerušení stavby v letech 1774–1776 děčínským stavitelem
J. V. Koschem.
Volná prohlídka kostela
Adorace (chvály) pěvecký doprovod Schola puellarum
Mše svatá - celebruje P. Jacek Kotisz zpěv - Schola Puellarum

15.00-17.30 h
17.30-18.00 h
18.00-19.00
73 h

Varnsdorf,
kostel Proměnění Páně
Tyršova ul., Varnsdorf, okres Děčín; www. starokatolicivdf.com
bohoslužby: neděle 10.00 h
Kostel Proměnění Páně ve Varnsdorfu na Děčínsku je kostel užívaný
starokatolickou církví. Stavba kostela v novorománském slohu byla
zahájena roku 1873 a již v říjnu roku 1874 bylo možné osadit věžní
špici. Na věž byly pořízeny čtyři zvony. Dne 27. prosince 1874 byl
kostel slavnostně otevřen.

Velemín,
kostel sv. Martina
Velemín, okres Litoměřice;
bohoslužby: neděle 8.00 h celý rok, mše sv. - 4. neděle v měsíci
Na jihu obce Velemín u silnice při příjezdu od Lovosic stojí barokní
kostel sv. Martina, který byl založen roku 1669 a jeho výstavba
se uskutečnila v letech 1675 - 1680. Autorem návrhu je Antonio
della Porta. V kryptě kostela, koncipovaného jako rodinná hrobka,
byl roku 1686 pochován jeho stavebník Zdeněk Kašpar Kaplíř ze
Sulevic, významný vojevůdce. Původní kostel nahradila v letech
1735 - 1743 pozdně barokní novostavba.
19.00-19.05 h
19.00-21.00 h
19.30-20.00 h
Celovečerní program

Slavnostné zvonění a otevření kostela
Prohlídka kostela (individuální)
Varhany za doprovodu zpěvu
Natálie Kopřivová (varhany) a Jozefína Štěpánová (zpěv).
Po celou dobu bude přístupná zvonice kostela

Velemín-Hrušovka,
kaple
Velemín-Hrušovka, okres Litoměřice;
bohoslužby: příležitostně
První zmínka o vsi Hrušovka pochází z roku 1396. Kaple stojí v centru Hrušovky u studánky, kde ji nechala dříve obec Bílý Újezd (nyní
Hrušovka spadá pod obec Velemín) vybudovat v roce 1843.
17.00-17.05 h
17.00-21.00
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Slavnostní zvonění a otevření kaple - Zahájení akce novým zvonem.
Prohlídka kaple

Velemín-Milešov,
kostel sv. Antonína Paduánského, Mlýnce
Velemín-Milešov, okres Litoměřice;
bohoslužby: příležitostně
Kostel sv. Antonína Paduánského byl založen roku 1669 a vlastní jeho
výstavba se uskutečnila pravděpodobně v letech 1675 až 1680.
Autorem návrhu kostela je Antonio della Porta, stavebníkem byl Zdeněk
Kašpar Kaplíř ze Sulevic.
Díky Milešovskému spolku přátel přírody a občanům Milešova se na jaře
roku 2012 podařilo upravit i okolí kostela a vyčistit starý hřbitov od náletů.
Kostel bude otevřen veřejnosti od 17.00 h (Možnost prohlídky kostela)
Slavnostní zvonění
Vystoupení sboru Kytička (ZŠ Velemín)
Vystoupení sboru In Flagranti (Gymnázium Lovosice)

17.00-21.00 h
18.00-18.05 h
18.05-18.15 h
18.15-19.00 h

Velenice,
kostel Nejsvětější Trojice
Velenice, okres Česká Lípa; www.farnostzakupy.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel Nejsvětější Trojice ve Velenicích byl postaven v roce 1735 hlavně
z darů a prostředků obce Velenice na Českolipsku. Je zapsán od 3. 5.
1958 mezi kulturní památky, avšak je nepřístupný a ve špatném stavu.
Sobota 27. června: Koncert
Vstupné zdarma. Velenický kostel není v dobrém technickém stavu
a je desetiletí uzavřený. Jeho otevření pro veřejnost je mimořádné.

21.00-22.00 h

Velká Bukovina - Malá Bukovina,
kostel sv. Václava
Malá Bukovina, okres Děčín;
bohoslužby: neděle 14.00 h
Původ kostela sahá do první třetiny 18. století. Tehdejší majitel Velké
Bukoviny Benedikt Praschel z Praschenfelderu vystavěl v letech 1716–1723
kostel zasvěcený svatému knížeti Václavu. Sám donátor je v kostele pochován. Roku 1723 byla založena farnost Malá Bukovina. V letech 1769–1779
zde působil kněz P. Wenzel Hocke, lidově přezdívaný Hockewanzl, proslulý
svou dobrotou k lidem a osobitým humorem.
Komentovaná prohlídka kostela
Výklad o historii, prohlídka kostel a věže se zvony
Vyzvánění zvonů - Každou celou hodinu vyzvánění všech zvonů
Zakončení Noci kostelů

18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
75 h
22.00-22.05

Velké Březno - Valtířov,
kostel sv. Václava
Velké Březno - Valtířov, okres Ústí nad Labem
bohoslužby: příležitostně
Goticko-renesanční kostel byl vystavěn v letech 1573-1574 na
místě starší stavby poprvé zmíněné roku 1352. Jednolodní stavba
s hranolovou věží v průčelí, uvnitř se nachází pískovcový oltář
(1580), kazatelna (1574) a epitafy rodiny Bocků a Salhausenů.
Na severním okraji přilehlého hřbitova můžeme vidět velkou
novogotickou hrobku rodiny Chotků z roku 1869.
18.00-22.00 h

Volná prohlídka kostela
Kostel bude zpřístupněn k volné prohlídce.

Velké Březno - Valtířov,

zaniklá kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Zámecká ul., Valtířov, okres Ústí nad labem
bohoslužby: příležitostně
Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova se nacházela v areálu zámku
Velké Březno, v místě nově vybudovaného rozária.
Rodinná hrobka Chotků je cihlová novogotická stavba z roku 1869,
postavená v severním cípu bývalého hřbitova u kostela sv. Václava
hraběnkou Marií Chotkovou pro jejího zemřelého manžela Karla
Chotka. Sloužila jako pohřebiště dalších velkobřezenských Chotků.
18.00-22.00 h

Volná prohlídka Chotkovy hrobky
Hrobka bude zpřístupněna k volné prohlídce.

Velké Žernoseky,
kostel sv. Mikuláše
Velké Žernoseky, okres Litoměřice; www.libochovany.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h
Kostel byl postavený v jednoduché pozdní gotice v roce 1516 na místě
původního dřevěného malého kostela připomínaného v roce 1824.
Zachovala se původní věž ze 14. století, která byla roku 1881 v horní
části, spolu s kostelem, upravena. Z původní stavby zůstala jen spodní
část nesoucí na portále letopočet 1535-1562. Klenba má klínová žebra
dvakrát vyžlabená. Na západní straně je velký otevřený gotický oblouk
vedoucí do věže, kde je vestavěna dřevěná kruchta s varhanami.
18.00-20.00 h
76 h
20.00

Prohlídka, otevření kostela pro veřejnost
Zakončení Noci kostelů 2020

Vroutek,
kostel sv. Jakuba Většího
Karlovarská ul., okres Louny; www.vroutek.net
bohoslužby: příležitostně
Kostel sv. Jakuba Většího je nejstarší stavbou ve Vroutku. Jedná se
o románský kostel z přelomu 12. a 13. stol. Kostel je dnes v majetku města.

Zvuk zvonů
Solový koncert Pavel Eret
Setkání s Bachem, Paganinim a našimi současníky J.S. Bach - Sonáta č. 3
C dur, BWV 1005 z díla Sonáty a partity pro sólové housle, Petr Janda - Třetí
zpověď (*1959) N. Paganini – „Nel cor più non mi sento“
Komentovaná prohlídka kostela, povídání, ztišení

18.00-18.05 h
18.15-19.10 h

19.15-22.00 h

Zahrádky,
kostel sv. Barbory
Zahrádky, okres Česká Lípa;
bohoslužby: neděle 10.30 h
Barokní stavba stojí zhruba na místě, kde stávala již zaniklá středověká
ves Mnichov s původním kostelem. Archeologický průzkum provedený roku
1976 odhalil gotické základy zvonice z druhé poloviny 15. stol.
Část stavby kostela pochází z roku 1588, zbytek byl přestavěn.

Zákupy,
kostel sv. Fabiána a Šebestiána
ul. Mimoňská, okres Česká Lípa; www.farnostzakupy.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h
Původní gotický kostel, zřejmě z pol. 15. stol., byl zasvěcen sv. Fabiánovi
a Šebestiánovi. Přestavován byl v letech 1550-1562 a nynější pseudogotickou podobu získal v roce 1863 při celkové rekonstrukci. V kryptě kostela
odpočívají příslušníci šlechtického rodu Berků z Dubé a velkovévodkyně
Anna Marie Františka z Toskány s manželem.
Slavnostní úvod zvonem sv. Filip z r. 1508 a přivítání
Náš kostel tu je možná 700 let ? prohlídka s průvodcem nebo individuální prohlídka /dle vlastního výběru/
Ozvěny času zazní varhany a trumpeta s doplněním žesťů v podání Kytarového orchestru Paní Zdislavy z Lemberka pod vedením K.Suchánkové
Možnost prohlídek a rozhovorů s knězem, s pořadateli, zapálení svíčky,
samozřejmě i tiché posezení a rozjímání podle vlastního výběru.
Předpokládaný konec akce 22.00 hod. - dle zájmu návštěvníků

18.00-18.10 h
18.10-19.30 h
19.30-20.15 h
20.15-22.00 h
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Zákupy-Brenná,
kostel sv. Jana Křtitele
Zákupy-Brenná, okres Česká Lípa; www.farnostzakupy.cz
bohoslužby: příležitostně
Na základech gotického kostela, o němž nemáme přesné informace, dala v letech 1723-1727 postavit arcivévodkyně Anna
Marie Františka Toskánská barokní kostel. Projekt vypracoval
její dvorní architekt V. Špaček. Po roce 1945 se kostel přestal
udržovat a postupně chátral. V roce 2004 začala se svolením
farnosti obnova kostela sdružením Drobné památky severních
Čech, od konce roku 2014 se z vážných důvodů ujala oprav
sama farnost.

15.00-17.00 h

Komentovaná prohlídka kostela. Možnost rozhovorů
s knězem.

Žatec,
evangelický kostel

18.00-24.00 h
19.00-20.00 h

20.00-22.00 h
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Žatec-Radíčeves,
kostel sv. Václava
Radíčeves, okres Louny;
bohoslužby: neděle 14.00 h, mše sv. - každou sudou neděli
Kostel svatého Václava je římskokatolický farní kostel v Radíčevsi
v okrese Louny zasvěcený svatému Václavovi. Od roku 1964 je chráněn
jako kulturní památka. Jádro stavby je pozdně gotické, ale vnější podoba
pochází z barokní přestavby, při které byl kostel prodloužen. V průběhu
roku 2015 proběhla celková rekonstrukce kostela i jeho nejbližšího okolí.

Noc kostelů 2020 v Radíčevsi

18.00-20.00 h

Železný Brod,
kostel sv. Jakuba Staršího
Malé náměstí, okres Jablonec nad Nisou;
bohoslužby: úterý-pátek 18.00 h, neděle 8.30 h
Nejranější zmínky o kostele spadají do 14. stol., kdy byl ještě dřevěný.
V období válek byl několikrát vypálen, ale následně vždy obnoven.
Kamenný kostel byl postaven roku 1649 a roku 1761 rozšířen. V rámci
těchto prací byla přistavěna zvonice, ze zvonů se dochoval jen nejstarší
a největší s latinským nápisem. Farní kostel byl povýšen na děkanský
kardinálem Štěpánem Trochtou, biskupem litoměřickým, v roce 1970.
Kostel otevřen k prohlídce
Program pro děti (na farní zahradě)
Mše svatá

ul. Boženy Vikové-Kunětické, okres Louny;
www.farazatec.estranky.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h
Kostel byl postaven v letech 1897-1898 podle plánů Josefa Petrovského v pseudorenesančním stylu v místě, kde v minulosti stávalo
mýto. Zařízení a okenní malby na sklech pochází z konce 19. stol.
Původní varhany, postavené pražským varhaníkem H. Schiffnerem
z roku 1897, se po převozu k opravě v roce 1938 do Německa ztratily. Současné varhany zhotovil pražský mistr Urban a do kostela
v Žatci se dostaly po roce 1945.

Žitenice,
kostel sv. Petra a Pavla

Otevření kostela veřejnosti
Biblické texty s hudebním doprovodem
Populárně-naučné čtení biblických textů s výkladem v podání
faráře Tomáše Pavelky vhodné pro širokou veřejnost. O hudební
doprovod se postará komorní smyčcové těleso.
Prohlídky kostela s průvodcem
Volná část programu s prostorem pro diskuzi, hudbu a prohlídky
všech zákoutí kostela s výkladem. Umožněn bude vstup do věže,
kde, pokud se zadaří, letos bude připraveno překvapení.
Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet varhany nebo věžní zvon.

Žitenice, okres Litoměřice;
bohoslužby: neděle 9.30 h
Žitenický kostel sv. Petra a Pavla byl původně postaven v románském slohu.
Později kolem roku 1300 byla přistavěna raně gotická věž. Dnešní podoba
kostela je raně barokní z doby kolem roku 1650. V roce 2005 proběhla na
kostele rekonstrukce věže. Hlavní oltář je barokní. Byl opatřen novým titulní
obrazem ve velkém původním rámu. Má zlacená rokajová křídla. Po stranách hlavního oltáře se nacházejí zlacené sochy sv. Floriána a sv. Leopolda.
Varhanní koncert
Prohlídka kostela s výkladem
Uzavření kostela

9.00-19.00 h
16.00-17.45 h
18.00-19.00 h

18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
21.00 h
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BISKUPSKÝ
PIVOVAR

U sv. Štěpána

+420 703 379 302
Zarezervujte si místo

DOKUMENTÁRNÍ CYKLUS

PUTOVÁNÍ PO VARHANÁCH
BISKUPSKÝ PIVOVAR | DEJ BŮH ŠTĚSTÍ
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
Bližší informace:

www.biskupskypivovar.cz

LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE

I. Varhany kostele Panny Marie Vítězné v ŘEPÍNĚ
II. Varhany kostela Máří Magdaleny v HOLANECH
III. Varhany kostele sv. Havla v ROŽĎALOVICÍCH
IV. Varhany kostela sv. Jiljí v BEZDĚZU
Číslo účtu pro záchranu varhan: 2111822567/2700
Za Vaši finanční pomoc, kterou podpoříte záchranu vzácných varhan
v litoměřické diecézi, předem děkujeme.

"Obracím své oči k horám, odkud mi přijde pomoc..."

Cesta 121: pečujeme o stárnoucí kněze a kněze v nouzi
n Poskytujeme zdarma zdravotní pomůcky:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

chodítka, mechanické a elektrické vozíky, zvedáky, sedačky do vany,
pomůcky při inkontinenci, polohovací lůžka.
Do domova kněze instalujeme schodišťové sedačky, schodolezy, přispíváme na výtahy.
Nabízíme speciální náramky, jimiž si kněz v nouzi může přivolat pomoc.
Zasíláme zdarma mobilní telefony s velkými tlačítky.
Spolufinancujeme stavební úpravy, které umožní prodloužit pobyt stárnoucích kněží v prostředí, v němž jsou doma.
Zajišťujeme dveřní telefony s obrazovkou, aby byl kněz chráněn před
zloději a násilníky.
Přispíváme na ozdravné a lázeňské pobyty.
Hradíme operace.
Zajišťujeme léky zdarma, případně ve vybraných případech uhradíme
doplatky za léky, které neproplácí pojišťovna.
Zprostředkováváme diskrétní pomoc psychoterapeuta.
Finančně podporujeme osoby, které pečují o nemocné kněze.
Pomáháme při havarijních událostech, kdy je fara poškozena požárem,
vodou, povětrnostními vlivy apod.

Adresa kanceláře: Cesta 121, Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4 – Krč
Telefon: 		
+420 224 250 395, 736 500 703 (GSM brána)
E-mail:
info@cesta121.cz

Bližší informace: www.cesta121.cz

VÝZNAMNÉ VENKOVNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY
LIBERECKÝ KRAJ

LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE

Okres Česká Lípa
n Křížová cesta 		
		
Bezděz
n Křížový vrch 		
		
Cvikov
n Křížová cesta 		
		
Česká Lípa
n Křížová cesta v ambitech u kostela Navštívení Panny Marie
		
Horní Police
n Křížová cesta 		
		
Kamenický Šenov
n
		
Křížová cesta v ambitech u kostela sv. Máří Magdaleny
Mařenice
n Modlivý důl 		
		
Svojkov
Okres Jablonec nad Nisou
n Křížová cesta 		
		
Horní Maxov
n Křížová cesta 		
		
Janov nad Nisou
Okres Liberec
n Křížová cesta u kostela sv. Mikuláše		
		
Bílý Kostel nad Nisou
n Křížová cesta u kostela sv. Martina		
		
Dolní Oldřiš
n Křížová cesta 		
		
Frýdlant
n Křížová cesta 		
		
Frýdlant, Křížový vrch
n Křížová cesta 		
		
Hodkovice nad Mohelkou
n Křížová cesta u kostela sv. Bartoloměje		
		
Hrádek nad Nisou
n Křížová cesta 		
		
Janovice v Podještědí
n
		
Křížová cesta 		
Kotel
n Křížová cesta u kostela Nalezení sv. Kříže 		
		
Liberec
n Křížová cesta 		
		
Ruprechtice
n Křížová cesta 		
		
Vratislavice nad Nisou
Okres Semily
n Křížová cesta 		
		
Vyskeř

Nově zrekonstruovaná fara
ležící v srdci Lužických hor vám nabízí
krásné ubytování v čisté přírodě.

Pojďte s námi zažít Boží klid

FARA JÍTRAVA

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Okres Mělník
n Křížová cesta 		
		

ÚSTECKÝ KRAJ

Liběchov

Okres Děčín
n Křížová cesta		
		
Brtníky
n Křížová cesta 		
		
Česká Kamenice
n Křížová cesta 		
		
Jiříkov
n Křížová cesta 		
		
Království
n Křížová cesta 		
		
Krásná Lípa
n Křížová cesta 		
		
Lobendava, Annaberg
n Křížová cesta 		
		
Lobendava, vrch Jáchym
n Křížová cesta 		
		
Rumburk
n Křížová cesta 		
		
Staré Křečany
n Křížová cesta 		
		
Šluknov
n Křížová cesta 		
		
Varnsdorf
n Křížová cesta 		
		
Velký Šenov
n Křížová cesta 		
		
Vilémov
n
		
Křížová hora 		Lužické hory - Jiřetín pod Jedlovou
Okres Chomutov
n Křížová cesta 		
		
Kadaň
Okres Litoměřice
n Kalvárie 		
		
Ostré
Okres Most
n Křížová cesta		
		
Most
Okres Teplice
n Křížová cesta 		
		
Bohosudov
Okres Ústí nad Labem
Chlumec
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Tel.: +420 732 716 992

Římskokatolická farnost Jítrava

E-mail: farnostjitrava@seznam.cz
FARA JÍTRAVA, Jítrava, čp. 98, 463 55, RYNOLTICE

www.farajitrava.cz

www.facebook.com/farajitrava

Místo pro otisk pamětního razítka:

Místo pro otisk pamětního razítka:
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Časopis informuje o aktivitách, historii, zajímavostech a životě litoměřické diecéze.
Spoluautory časopisu jsou i samotní čtenáři,
jejichž příspěvky a dopisy pravidelně otiskujeme.
ZDISLAVA je 24stránkový celobarevný časopis.
Vychází pětkrát za rok.
Cena jednoho čísla činí 30 Kč.

Projekt Noc kostelů

Objednávky předplatného, dotazy a příspěvky
zasílejte na e-mail:

zdislava@dltm.cz

Kompletní archiv starých čísel najdete na dltm.cz/zdislava
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Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje

