PROGRAMY, LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE:
Arnultovice, kostel Všech svatých
18.00-22.00 h

Komentovaná prohlídka po dobu otevření kostela

Bělá pod Bezdězem, kostel Povýšení sv. Kříže
17.45-17.50 h
18.00-18.40 h
18.45-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.05 h

Hlas zvonů před Nocí kostelů
Mše svatá
Historická prohlídka kostela
Proč je co v kostele
Varhanní zastavení
Odchod do klášterního kostela sv. Václava k dalšímu programu

Bělá pod Bezdězem, kostel sv. Václava
20.00-21.00 h
20.20-20.45 h

Kostel otevřen pro veřejnost
Chvilka historie, chvilka varhanní improvizace

Bělá pod Bezdězem, zámecká kaple sv. Josefa
21.00-22.00 h
21.00-21.20 h

Vernisáž v sakristii kaple
Chvilka historie zámecké kaple, modlitba za město

Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie
17.30-22.00 h
18.30 h

Kostel otevřen pro veřejnost
Vystoupení benešovského dětského sboru

Bílá – Letařovice, kostel sv. Jakuba Většího
18.30-19.15 h
19.15-19.55 h
20.00-21.00 h

Otevření kostela pro veřejnost (možnost prohlídky s výkladem)
Růžencová Madona v Letařovicích
Barokní koncert při svíčkách

Bohušovice nad Ohří, kostel sv. Prokopa a sv. Mikuláše
Boseň, kostel sv. Václava
18.00 h
18.15 h
18.45 h
21.30 h

Úvodní slovo + vystoupení místních dětí
Varhanní koncert
Volná prohlídka kostela
Ukončení

Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie
Brniště, Sborový dům Bratrské jednoty baptistů Oáza
Po celý večer

Možnost prohlídky sborové budovy a rozhovorů
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17.00-18.00 h
18.00-19.00 h
20.00-22.00 h

Program pro děti (hry, kvízy…)
Promítání filmu JEŽÍŠ pro děti
Život po životě (dokument s diskusí)

Březina, kostel sv. Vavřince
18.00 h
18.05 h
18.30 h
19.00 h
19.30 h
20.00 h
21.00 h

Úvodní slovo
Zvonařství v Čechách
Pěvecké vystoupení s varhanním doprovodem
Z dějin kostela a farnosti
Varhanní koncert
Volná prohlídka kostela
Ukončení

Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
18.00-22.00 h

Prohlídka kostela, expozice fotografií kostela a obce, mluvené slovo (historie, zajímavosti)

Česká Kamenice, poutní kaple Narození Panny Marie
19.00-23.00 h

Duchovní slovo, chrámová hudba a zpěv, komentovaná prohlídka kaple, komentovaná prohlídka varhan

Česká Lípa, Sbor Církve adventistů sedmého dne
18.00-22.00 h

Komentované prohlídky, prezentace a dokumentární filmy, občerstvení a nabídka literatury, hudba a čtení
z Bible

Děčín, Evangelický kostel
Po celý večer
19.00 h
20.00 h

Komentované prohlídky, výstava „130. výročí vzniku kostela“ s programem pro děti
Varhanní skladby, chorály a písně v podání A. Havlíkové
Pořad Základní umělecké školy Děčín

Děčín, Husův sbor Církve československé husitské
Po celý večer

Dětské výtvarné dílny se soutěžemi

Děčín, kaple Andělů Strážných
Po celý večer

Komentované prohlídky, cesta bludištěm se sladkou odměnou pro všechny děti

Děčín, kostel Nejsvětější Trojice
Po celý večer
20.00 h

Komentované prohlídky
Zpívá Jílovský komorní sbor

Děčín, kostel Panny Marie
Po celý večer
18.00 h
19.00 h
20.30 h

Komentované prohlídky
Koncert - vokální soubor Collegium Verbascum
Duo Gaeilge (keltská hudba)
Hana Řánková (kytara)
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Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže
Po celý večer
19.00 h
20.00-21.30 h
22.00 h
22.30 h

Komentované prohlídky včetně vzácných varhan Rieger op. 315, „Staň se malířem fresek“ (vyprávění o
nástropních malbách a výtvarná dílna pro všechny malé návštěvníky)
Zpívá Děčínský chrámový sbor
Prohlídka varhan Rieger op. 315(opakuje se každou půlhodinu)
Vystoupení pěvecké sešlosti SaH
Prohlídka varhan Rieger s ukázkou

Děčín, kaple Nejsvětější Trojice
Po celý večer

Komentované prohlídky

Děčín, kostel sv. Františka z Assisi
Po celý večer
17.30 h
19.00 h
20.30 h
21.00 h
21.30 h
22.30 h

Čtení z knihy o sv. Františkovi
Kde je co v kostele aneb komentované prohlídky kostela a další hry pro malé návštěvníky
Bohoslužba
Program ZUŠ Děčín
Zpívá Děčínský chrámový sbor
Duo Gaeilge (keltská lidová hudba)
Hraje Hana Řánková – kytara
Zpívá Jílovský komorní sbor

Děčín, kostel sv. Václava
Po celý večer

Komentované prohlídky s promítáním
„Jak se staví kostel“ (program pro děti)

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje
Po celý večer
18.00 h
19.15 h
19.30 h
19.45 h
21.30 h
22.00 h

Komentované prohlídky a výtvarné dílny pro děti
Bohoslužba
Prohlídka varhan Feller
Prohlídka zvonů a věže
Zpívá Děčínský chrámový sbor
Zpívá Jílovský komorní sbor
Prohlídka varhan Feller

Děčín, modlitebna sboru Církve bratrské
Po celý večer

Program pro děti a rodiny (tvůrčí dílna, hry a soutěže)
Výstava fotografií lidové architektury
Prohlídka modlitebny s komentářem
Výstava o historii a životě sboru Církve bratrské v Děčíně

Děčín, obecní kaple
Po celý večer

Komentované prohlídky (povídání o historii kaple a obnově drobných památek v Křešicích)

Děčín, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
Po celý večer
19.00 h
20.00 h

Komentované prohlídky
Vystoupení pěvecké sešlosti SaH
Duo Gaeilge (keltská lidová hudba)
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Děčín, zámecká kaple sv. Jiří
Po celý večer
22.00 h

Komentované prohlídky
„Není kaple jako kaple“ (soutěžní program pro malé i velké návštěvníky s výtvarnou a pěveckou dílnou)
Duo Gaeilge (keltská lidová hudba)

Dlažkovice, kostel sv. Václava
17.55-18.00 h
18.00-18.05 h
18.10-18.20 h
18.25-19.00 h
19.00-19.05 h
19.10-20.00 h
20.00-20.05 h
20.10-20.35 h
20.35-21.00 h
21.00-21.05 h
21.10-22.00 h
22.00-22.05 h
22.15-23.00 h
23.00-23.05 h

Setkání příchozích před kostelem
Hlas zvonů
Úvodní slovo v kostele – účel setkání, historie akce
Dětský sbor Granátek Třebívlice
Hlas zvonů
O kostele – historie, současnost a budoucnost s velkoplošnou projekcí
Hlas zvonů
Třebívlický smíšený pěvecký sbor
Přivítání za tmy – zapalování svíček, chvíle ztišení
Hlas zvonů
Ukázka slavnostních oděvů církevních hodnostářů a obřadních předmětů
Hlas zvonů
Čtení z farních kronik s velkoplošnou projekcí
Hlas zvonů na rozloučenou

Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince
Po celý večer
17.45-18.00 h
18.00-19.50 h
18.15-18.35 h
18.45-19.10 h
19.20-19.50 h
20.00-23.45 h

Pošta pro nebe (Po celou dobu programu bude možnost zapálit svíčku před oltářem jako vzpomínku na blízkého
člověka nebo poděkování, prosbu, odpuštění ...)
Když srdce zvonu začne tlouct
Staň se zvonařem – výtvarná soutěž pro děti
Vize budoucnosti kostela a modlitba za obyvatele obce
Pohádkové překvapení
Koncert sboru Laurentius
Autobusová Noc kostelů – Zdislava-Rynoltice a zpět (Ukončení Noci kostelů na Dlouhém Mostě a autobusem se
vydáme na Noc kostelů do kostela sv. Jana Křtitele ve Zdislavě a pak ke svaté Barboře v Rynolticích.)

Doksany, klášterní kostel Narození Panny Marie
Dolní Krupá, kostel sv. Václava
19.00 h
19.30 h
19.50 h
20.10 h
20.50 h
21.20 h
21.40 h
22.30 h
23.00 h
23.55 h

Zahájení, výstava obrázků dětí s tématikou kostela a andělů
Dětský klub včelky, zpěv a dramatický program
Povídání o historii kostela
Koncert B. Smetana (k 190. výročí narození)
Povídání o historii kostela, projekce fotografií
Pantomima
Noční prohlídka kostela, kůr, oratoř, půda
Varhanní nokturno
Noční prohlídka zvonice, výstava fotografií
Půlnoční modlitba, závěr

Dolní Poustevna, kostel Archanděla Michaela
18.00-18.30 h
18.45-19.00 h
19.00-19.15 h
19.15-19.30 h

Mše svatá
Kostel není obyčejná stavba…
Zpívající Berušky
Desatero (vystoupení dětí ZŠ a PrŠ G. Pelechové)
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19.30-20.00 h
20.00-20.15 h
20.15-20.20 h
20.20-20.35 h
20.35-20.40 h

Pohádkové muzicírování (vystoupení dětí ZUŠ)
Drak (vystoupení dramatického kroužku dětí ze ZŠ)
Otče náš! (z cyklu Cesta k sobě – večerní modlitba)
Hudební vystoupení
Slzy ženy (zamyšlení…)

Dolní Poustevna – Marketa, kaple Panny Marie de Mercede
Dubí, kostel Neposkvrněného početí P. Marie
18.00-23.00 h

Noc kostelů v Dubí (přednáška, klasická hudba, komentovaná prohlídka, prostor pro ztišení či rozhovor)

Dubnice, kostel Narození Panny Marie
17.00 h
18.00 h
19.00 h
19.45 h

Komentovaná prohlídka kostela s výkladem historie
Výstava liturgických předmětů, možnost duchovního rozhovoru
Kytarový koncert ZUŠ Mladá Boleslav
Přesun do baziliky sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, ukázka varhan a dalšího inventáře pocházejícího z
Dubnice a napojení na program v Jablonném

Duchcov, kostel Církve československé husitské
17.00-21.00 h
18.00-18.05 h
18.10-18.45 h
18.50-19.10 h

Výstava „Secesní kostely“
Hlas zvonů
Poslední cesta (divadelní představení souboru HAD v Cirkuse)
Pěvecký sbor ZUŠ Duchcov

Hlavice, kostel sv. Linharta
23.00 h
23.30 h
24.00 h

Dějiny poutního místa Hlavice
Církevní rok na vsi
Adorace

Holany, kostel sv. Maří Magdalské
Po celý večer
18.00-24.00 h
19.00-19.40 h
22.00-23.00 h

Možnost ztišení a meditace
Volná prohlídka
Pásmo písní, zpívat budou členové sborů ROMANCE Ústí nad Labem a KVÍTEK Louny (sbormistr Petr Řehák)
Příchod poutníků z kostela sv. Barbory, vyhodnocení soutěže, táborák na faře

Homole u Panny, kostel sv. Pia V.
Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie
18.00 h
18.10 h
18.30 h
19.00 h
20.00 h
20.30 h
21.00 h
21.30 h
22.00 h

Úvodní slovo
Z dějin kostela a našich obcí
Varhanní koncert
Co děláme v kostele? + popis mešních potřeb
Prohlídka varhan + historie
Ze života farnosti + ochutnávka jídel z fary
Čtení z Bible
Modlitba za obec a národ
Ukončení
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20.00-21.00 h

Prohlídka zvonice a oratoře

Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí P. Marie
18.00 h
19.00 h
20.30 h

Pohlazení slovem (Noc kostelů 2014 zahájí P. V. Umlauf SJ – filosof, teolog, kněz, přednášející na TU
v Liberci)
Pohlazení klasikou (členky orchestru DFXŠ v Liberci a ZUŠ Liberec, Z. Tipková, hoboj; J. Goldsteinová,
klavír; M. Kauderová, housle)
Pohlazení múzou (Karla Salabová, písničkářka Jindřichovice)

V přestávkách je možná prohlídka věže (doporučujeme čelovky).

Horní Vidim, kostel sv. Martina
17.00-18.00 h
18.00-20.00 h
18.30-19.30 h
18.30-19.30 h

Mše svatá
Občerstvení v budově obecního úřadu
Historia magistra est – přednáška o historii kostela a obce
Musica sacra – koncert duchovní hudby (M. Šimek – varhany, M. Perla – zpěv)

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje
Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Chomutov, modlitebna Apoštolské církve - Církev bez hranic
Po celý večer
18.00-20.00 h
18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
20.00-21.00 h

Občerstvení – grilování, káva, zákusky, prohlídka prostor a prezentace pravidelných aktivit
Tvoření pro děti s Darinou Černou
Skákací hrad
Deskové hry a šifry
Koncert mostecké folk-rockové skupiny ŠOFAR

Chomutov, modlitebna Českobratrské církve evangelické
18.00-18.15 h
18.15-18.30 h
18.30-19.15 h
19.15-20.00 h
20.00-20.45 h
20.45-21.00 h

Slavnostní vstup - Trubači Consonare
Představení prostor a aktivit evangelického sboru
Pěvecký sbor HLAHOL Chomutov
Zatčení faráře Dittricha - neznámý kus chomutovské historie
Trubači Consonare
Večerní modlitba

Chorušice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00-20.30 h
18.00-20.30 h
19.15-19.30 h
19.30-20.30 h
20.30 h

Malujeme zvony (výstava dětských prací)
Prohlídka kostela
Výstavba chrámu (1714-2014: 300 let od zahájení výstavby chrámu)
Koncert - barokní vzpomínka
Závěr

Chotiněves, kostel Farního sboru ČCE
18.00-19.00 h
19.00-19.45 h
19.45-19.50 h

Hon na kostelní myš (hra pro děti)
Dokud se zpívá (zpívání pro děti ze zpěvníku Svítá)
Rozezvučte zvon (zvonění pro děti)

6

19.50-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00 h

Slovo úvodem
Film
Zpívání a čtení duchovních textů
Závěrečná modlitba a závěrečné zvonění

Chožov, Husův sbor
17.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-22.00 h

Úvodní slovo o NO CČSH v Chožově
Přednáška „Filozofie křesťanství“
Koncert duchovní hudby
Volná debata na téma „Křesťanství dnes“

Chrastava, kostel sv. Vavřince
17.00 h
17.45 h
18.30 h
19.15 h
20.00 h

Mše svatá
Prohlídka kostela a věže s výkladem
Koncert souboru zobcových fléten „Jablonecká píšťalka“
Prohlídka kostela a věže s výkladem
Koncert souboru zobcových fléten „Jablonecká píšťalka“

Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského
18.00-23.30 h
20.30-21.30 h

Po celý večer bude znít živá varhanní hudba
Zpěvy a modlitby z Taizé

Jablonec nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže
18.00-21.00 h

Otevřený kostel – možnost prohlídky

Jablonec nad Nisou, modlitebna Bratrské jednoty baptistů
18.00-22.00 h

Každou hodinu – obrazová prezentace o BJB a stavbě modlitebny, pásmo s písněmi, prohlídka modlitebny,
možnost občerstvení, zodpovězení dotazů

Jablonec nad Nisou, modlitebna ochranovského sboru při ČCE
Labyrint světa a ráj srdce (soutěžní výprava Labyrintem světa a rájem srdce pro děti i dospělé, dramatické
ztvárnění části knihy, výstava a povídání o J. A. Komenském, písně jeho doby)

Jablonné v Podještědí, bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy:
16.30-17.30 h Děti dětem (dětská prohlídka baziliky určená dětem a rodičům)
18.00-18.50 h Mše svatá
19.00-20.00 h Koncert pro varhany a fagot
20.30 h, 21.30 h, Komentované prohlídky baziliky (Jaroslav Slabý)
22.30 h
23.00 h
Žehnání městu a kraji
Ambit dominikánského kláštera:
21.00-22.45 h Projekce fotografií ze života Štěpána kardinála Trochty
Zimní kaple baziliky:
21.00-22.50 h Oáza ticha
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Kaple sv. Antonína (Heřmanice)
15.00-19.00 h
Vyhlídková věž (Jablonné v Podještědí)
19.00- 23.00 h

Jablonné v Podještědí – Česká Ves, Křížový kostel
17.00-18.00 h
18.00-19.00 h

Bohoslužba
Koncert pěveckého sboru Levamentum

Javory, kostel sv. Prokopa
Po celý večer
18.00 h

Komentované prohlídky
Vystoupení pěvecké sešlosti SaH; po celý večer komentované prohlídky

Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla
16.00-16.10 h
16.10-16.40 h
16.40-18.00 h
18.00-19.05 h
19.15-20.00 h
20.15-21.00 h
21.15-21.45 h
21.50-22.15 h

Zahájení
Zpívání – vystoupení MŠ z Jeníkova
Poznáváme svaté patrony Jeníkova: za sv. Janem Nepomuckým – program pro děti
Vzhůru k nebesům – prohlídka věže a kostela
Mše svatá
Ježíšovy zázraky – recitované čtení z Bible
Klanění Pánu – zpívaná adorace
Noční pohled na Jeníkov – poslední prohlídka věže a kostela

Jílové, kostel Nejsvětější Trojice
Po celý večer
17.30 h
18.00 h
19.00 h
20.00 h
21.00 h
23.00 h

Komentované prohlídky kostela a liturgických oděvů, program pro děti i dospělé
Zpívá dětský pěvecký sbor ze SVČ při ZŠ Jílové
Zpívá Jílovský komorní sbor
Koncert vokálního souboru Collegium Verbascum
Varhanní koncert
Biblické čtení
Zamyšlení při svíčkách

Jílové-Sněžník, kaple Panny Marie
Po celý večer
20.00 h

Komentované prohlídky
Soutěže pro děti a další překvapení
Koncert vokálního souboru Collegium Verbascum

Jiřetín pod Jedlovou, kostel Nejsvětější Trojice
19.00-21.00 h

Dětské pěvecké vystoupení, DPS Komoráček – Truvérská mše od Petra Ebena, DOTEKY – Tři tisíce let
s láskou (poezie), hudba a poezie

Jiříkov, kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Jítrava, kostel sv. Pankráce
18.00-18.10 h

Chrámová vrata se otevřela a …
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18.00-23.00 h

Možnost zapálit svíčku před oltářem jako vzpomínku na blízkého člověka nebo poděkování, prosbu, odpuštění
...

Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže
Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h

Varhanní koncerty s výkladem
Kostel jako galerie (výstava výrobků studentů sklářské školy)
Komentované prohlídky kostela

Kněžmost, kostel sv. Františka Serafinského
19.00 h

Kulturně-společenský program

Kostomlaty pod Milešovkou, kostel sv. Vavřince
18.00- 21.00 h

Komentované prohlídky

Krupka – Bohosudov, bazilika minor Bolestné Matky Boží
Kryry, kostel Narození Panny Marie

Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla
18.00- 21.00 h

Komentované prohlídky

Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice
Dveře kostela budou pro veřejnost otevřeny po 50 letech, avšak z bezpečnostních důvodů nebude možné vstupovat do interiéru
kostela.
V průběhu celého večera
Okružní vyhlídková procházka „ Ke křížku“, délka okruhu cca 1,6 km (na vyhlídce vás bude čekat oheň se strážcem a opékací
proutky, při pohledu na Polabskou nížinu a okolí Křešic si můžete opéci vlastní pochutiny)
Výstavní panel o historii kostela
Výstava dětských prací na téma zvony a na téma křešických pověstí

20.00 h
23.00 h

Dobrodružná naučná stezka Jana de la Crone, pro děti
Oficiální zahájení, vystoupení sboru Sluníčko a dramatického kroužku ZŠ Křešice
Tvořivé dílničky (tisk linorytu; malování mandal a jejich spojování do tvaru portálového okna kostela; jak asi bylo
malířům ouvej při malování klenební fresky)
Hudební vystoupení
Zakončení Noci kostelů

Každou celou
hodinu

Povídání o historii kostela, jeho architektuře a výzdobě
Pověst O Zahořanském kohoutku

18.00-19.00 h
19.00 h
19.30 h

Akce je pořádána pod širým nebem a za špatného počasí bude omezena na otevření dveří kostela a výklad o jeho historii v každou
celou hodinu.
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Křižany, kostel sv. Maxmiliána
18.00 h
23.00 h

Otevření kostelních bran
Zakončení Noci kostelů

Lenešice, Husova zvonice
18.00-20.00 h

Prohlídka Husovy zvonice s možností zvonění

Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže
V průběhu celého večera
Výstava keramických dílek dětí a dospělých z DDM Větrník
18.00-18.45 h
18.45-19.15 h
19.00-21.00 h
19.30-20.30 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.15-22.00 h
22.00-22.30 h
22.30-23.00 h
23.15-23.45 h
23.45-24.00 h

Mše svatá
Hlínečku si hnětem biblickým světem (vernisáž výstavy keramických dílek z DDM Větrník
Sochy nejen pod střechou (vstup do otevřené zahrady)
Nechte děti přicházet ke mně ... (kreativní program pro děti)
Z výšin se ozývá I. (varhanní hudba v podání žáků ZUŠ)
Slovo má historie I. (prohlídka kostela s historickým výkladem)
Hudba v proměnách času (koncert Krokova kvarteta)
Krásné věci do kostela patří (výstava bohoslužebných předmětů + překvapení)
Slovo má historie II. (prohlídka kostela s historickým výkladem)
Z výšin se ozývá II. (varhanní hudba)
Závěrečná modlitba

Liberec, kostel sv. Antonína Velikého
Po celý večer
19.00-23.00 h

Ochutnávka mešních vín
Liberec z nadhledu (z technických důvodů je letos přístupná pouze věž)

Liberec, modlitebna ČCE
18.00-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.20 h
21.20-21.40 h

Úvodní pobožnost s varhanním vystoupením
Koncert komorního orchestru Regnis
Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru
Přednáška historika dr. Milana Svobody o německých evangelících v Liberci do roku 1945
Test o libereckých církevních památkách pro malé i velké
Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru
Poesie a písně mládeže ze zpěvníku Svítá
Přímluvná modlitba, písně Taizé

Liberec, modlitebna sboru Církve bratrské
17.00-21.00 h
18.00-18.45 h
19.00-19.45 h
20.00-20.45 h
21.00-21.45 h

Tvůrčí workshop s angličtinou jako bonus (účast od 12 let, vede rodilá mluvčí z USA)
Chvalte Pána (výběr klavírních skladeb v podání Ireny Steblové)
Chvalte Pána (veřejná zkouška pěveckých těles Církve bratrské v Liberci)
Koncert folkrockové hudební skupiny Janberi
Rozhovor tří věží (prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu)

Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce
17.00 h
17.05 h
17.00-24.00 h
19.00-20.00 h

Zahájení Noci kostelů vyzváněním
Do setmění možnost výstupu na kostelní věž (budou vydávány časenky) - účastníci obdrží certifikát o výstupu
Výklad o historii stavby (mimo dobu koncertů)
Koncert pěveckého sboru Akcent
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20.30-21.00 h
21.00-22.00 h
22.30-23.30 h
24.00 h

Vzpomínka na položení základního kamene v roce 1915
Koncert souboru Aries
Varhany královský nástroj
Zakončení Noci kostelů

Liberec-Ostašov, kostel sv. Vojtěcha
18.00-24.00 h
18.00-19.00 h
18.00-24.00 h
21.00-22.00 h

Výstava ručních prací
Zničehonic – koncert smíšeného sboru
Doprovodný program (prohlídka s výkladem, meditace, zapálení svíčky …)
CANTEMUS – koncert ženského sboru

Liberec-Perštýn, Červený kostel
18.00-22.00 h

Prohlídky kostela s komentářem, vyhlídka na Liberec z ochozu věže, výstava Biblí, audiovizuální prezentace

Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h
18.00-21.00 h
18.30-21.00 h
21.00-21.30 h

Možnost prohlídky kostela s výkladem o jeho historii
Chválové písně – možnost poslechu kytarových Chválových písní
Poznej, co je v kostele – seznámení se sakrálním prostorem pro děti
Varhanní koncert

Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského
V průběhu celého večera
možnost rozhovoru s knězem; výstava ornátů a liturgických předmětů
18.00 h
19.00 h
Od 19h
19.30 h
20.15 h
21.15 h
22.00 h
23.00 h

Pozvání…
Mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A
Posviťme si v domě Božím (komentovaná prohlídka kostela)
Výtvarné dílničky pro děti, tvoření a soutěž
Kde vznikají královské tóny varhan? (prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby)
Móda pro kněze? (výstava ornátů)
Popelka nazaretská (pásmo čtení z díla Václava Renče střídaného se zpěvem Chrámového sboru)
Posviťme si v domě Božím II. (opakovaná prohlídka kostela – nebojte, nebude stejná…)
Tak pojď a Boha chval… (koncert klasické hudby, účinkuje paní Vladimíra Sanvito a její žáci ze základní umělecké
školy)
Velebí duše moje Pána (ztišení, poděkování, prosby)

Liběšice u Litoměřic, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00- 22.00 h

Májová pobožnost, vystoupení dětí, koncert a volná prohlídka kostela

Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
V průběhu celého večera
otevřeno Centrum Svaté Rodiny - prodejna s literaturou, kalendáři, pohlednicemi, CD a DVD, svícemi, růženci, soškami
a různými náboženskými předměty a výstava fotografií ze života farnosti.
16.00-17.00 h
17.00-18.15 h
18.30-19.30 h
19.30-20.30 h
20.30-22.00 h
22.00-23.45 h

Tvořivá dílna pro děti i rodiče ve farním areálu
Mše svatá za obyvatele obce Liběšice
Koncert Poutníčkova sboru v kostele
Život a svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II., přednáška v kostele
Tichý kostel (prostor pro ztišení a modlitbu)
Zpívaná adorace s přímluvami
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23.45-24.00 h

Modlitba kompletáře

Libochovany, kostel Narození Panny Marie
Po celý večer
18.00 h
18.30 h
19.00 h
19.30 h
20.00 h
20.30 h
21.00 h
21.30 h
23.00 h

Soutěž v malování určená dětem na téma „Zvony“
Zvony, zahájení, přivítání (starostka obce M. Vencláková), dětský sbor Vinohrádek
Historie kostela, výklad
Ústecké žesťové trio (žestě, varhany – L. Vancová)
Prohlídka kostela
Ústecké žesťové trio (žestě, varhany – L. Vancová)
Duchovní slovo (J.M. can. ICLic. Martin Davídek), duchovní hudba
Liturgie (doba, oděvy, předměty, souvislosti - P. Alexa)
Prohlídka kostela
Zapálení svíček, zakončení, rozloučení

Libochovice, kostel Všech svatých
18.00-18.45 h
19.00-20-15 h
20.30-23.00 h

Mše svatá
Koncert smíšeného pěveckého sboru Melodie, dětského sboru Hanžburáček a hostů
Prohlídka kostela, příležitost k meditaci, rozhovoru s knězem, …

Libochovice, Sbor Dr. Karla Farského
18.00-18.30 h
18.30-21.00 h
21.00-22.00 h

Úvodní slovo o NO CČSH v Libochovicích (všechno co jste chtěli vědět o aktuálním dění - nebojte se zeptat)
Výstava malíře I. Soukupa: „malby s biblickou inspiraci“ - se stručným komentářem
Volná debata na téma: „křesťanství dnes“;

Libouchec, kostel sv. Tří Králů
18.00-22.00 h

Kostel otevřen k prohlídce - hudební koncert žáků ZUŠ Chabařovice, pobočka Libouchec a sboru žáků ZŠ a MŠ
Libouchec; výstavka výtvarných prací

Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h Volná prohlídka

Litoměřice, kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána)
V průběhu celého večera
Možnost prohlídky kaple sv. Štěpána
Občerstvení a káva
Ochutnávka mešních vín
16.00-19.00 h
16.00-19.00 h
16.00-23.00 h
22.40-23.00 h

Žertovné soutěžení pro děti větší i menší
Iluminátorská dílna pro děti (vyzkoušejte si, jak vznikaly iluminované rukopisy, jak a na co se psalo ve
středověku)
Stopy světla, stopy lásky („Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“
Albert Schweitzer)
Slavnost odevzdání (Každého, jehož stopu jste v kapli zanechali, odevzdáme v modlitbě Stvořiteli)

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána
17.00-22.00 h
18.00-18.15 h
18.15-19.00 h

Otevřena věž katedrály
Otevření katedrály, varhanní improvizace
Prostor pro ztišení a meditaci
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19.00-19.15 h
19.15-20.00 h
20.00-20.15 h
20.15-21.00 h
21.00-21.10 h
21.10-22.00 h
22.00-22.55 h
23.00 h

Varhanní improvizace
Krátké úryvky z Písma a tichá meditace
Varhanní improvizace
Prostor pro ztišení a meditaci
Varhanní improvizace
Umělecko-historická přednáška
Prohlídka varhan s výkladem a možností si zahrát
Uzavření katedrály

Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem
V průběhu celého večera
Možnost ztišení a meditace
18.00-22.00 h
19.00-20.00 h

Volná prohlídka
Varhanní hudba (hraje prim. MUDr. František Pražák)

Litoměřice, kostel sv. Ludmily
18.00-18.30 h
18.00-21.00 h
18.00-20.00 h
18.30-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-22.00 h
20.30-21.00 h
22.30-23.00 h

Zahájení - úvodní slovo a historicko-naučný exkurz
Nabídka výtvarné aktivity - dílnička pro děti na téma Zvony a zvonky (výtvarná soutěž pro děti v rámci Noci
kostelů; dílnička probíhá souběžně s dalším programem)
Prohlídka nádvoří kláštera (možnost volné prohlídky nádvoří bývalého kapucínského kláštera)
Hudba varhan
Písní k srdcím Vašim (zpěv seniorek z Domu s pečovatelskou službou U trati)
Náhled do výtvarné dílničky Zvony a Zvonky (vytvořená dílka budou během večera vystavena v kostele sv.
Ludmily)
Litoměřická schola (představí se hudební uskupení mladých litoměřické farnosti)
Poklady v knihách (čtené pásmo klubu LiPen)
Biblické příběhy (vystoupení divadelního souboru Li-Di)
Pokojná hodinka při svitu svící (varhanní hudba a možnost meditace při svíčkách)
Biblické příběhy (vystoupení divadelního souboru Li-Di)
Závěr, uzavření kostela

Litoměřice, kostel sv. Václava
Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha
18.00-18.30 h
19.00-19.45 h
20.00-21.00 h
21.30-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00 h

Volná prohlídka s komentářem
Hudební blok - vystoupení žáků litoměřické ZUŠ (Žáci ZUŠ v Litoměřicích spolu s Michaelou Fišerovou)
Páni kluci (koncert populárního litoměřického mužského sboru v komorní sestavě)
Biblické čtení (texty na biblické téma přednese JUDr. Tomáš Zadražil)
Volná prohlídka
Uzavření kostela

Litoměřice, kostel Všech svatých
8.00-12.30 h

Den kostelů - program pro žáky ZŠ (prohlídka kostela v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby; pro objednané
skupiny)

V průběhu celého večera
Možnost prohlídky kostela (s ohledem na mši sv.), setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími.
14.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
20.00-20.45 h
21.00-22.00 h

Otevřený kostel (kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli nahlédnout, spočinout, meditovat)
Zahájení (mše svatá s hudbou Litoměřické scholy)
Pozvánka do našeho života (o naší diecézi a farnosti - prezentace)
Varhany předmětem Vašeho zájmu (prohlídka varhan, varhanní hudba v podání žáků ZUŠ s M. Fišerovou)
Koncert sborů Puellae cantantes a Syrinx (koncert populárních litoměřických sborů)
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22.00-22.20 h
22.20-22.50 h
23.00-23.45 h
23.45-24.00 h

Duchovní hudba (Bell canto pod vedením prof. J. Jíši)
Jít s Ježíšem (modlitba křížové cesty v podání skautů a mladých z farnosti)
Vystoupení vokálního uskupení Appendix
Závěrečná modlitba s požehnáním

Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie
18.00-22.00 h
20.00-22.00 h

Možnost prohlídky kostela
Komentovaná prohlídka (dr. Lubomír Turčan)

Litoměřice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
18.00 h
18.05-18.45 h
18.45-19.30 h
19.30-19.45 h
19.50-19.55 h
20.00-20.45 h
20.45-20.50 h
20.50-21.15 h
21.15-22.00 h
22.00-22.05 h
22.05-22.30 h

Oficiální zahájení Noci kostelů - zvony v Litoměřicích
Ztišení (prezentace provázená hudbou a texty Sv. písma)
Koncert hudební skupiny z Litoměřic
Čtení textů z Bible
Ztišení (prezentace provázená hudbou a texty Sv. písma)
Koncert hudební skupiny z Litoměřic
Čtení textů z Bible
Ztišení (prezentace provázená hudbou a texty Sv. písma)
Poslech známých křesťanských melodií a písní z CD
Čtení textů z Bible
Ztišení (prezentace provázená hudbou a texty Sv. písma)

Litoměřice, modlitebna Církve československé husitské
16.00-22.00 h
16.00-18.00 h
18.30 h
19.00 h
21.00 h
21.30 h

Možnost prohlídky modlitebny
Program pro děti
Modlitební chvilka
Čtení z díla Mistra Jana Husa
Čtení z díla Mistra Jana Husa
Modlitební chvilka

Litvínov, kostel sv. Michaela Archanděla
20.00-23.00 h

Prohlídka kostela a čtení z Bible

Lobendava, kostel Navštívení Panny Marie
Loukov, kostel Nejsvětější Trojice a hrobka Rohanů
18.00 h
18.30 h
19.00 h
19.30 h
20.00 h
21.00 h
21.30 h
22.30 h

Úvodní slovo + dějiny kostela, zvonařství
Varhanní koncert
Historie Rohanské hrobky
Představení vize rekonstrukce farní budovy
Historická hudba v dobových kostýmech
Frýdlantští dramatici (divadelní představení)
Volná prohlídka kostela a Rohanské hrobky
Ukončení

Louny, kostel Církve československé husitské
17:00-17:05 h
17:05-17:15 h
17:15-17:20 h

Zvonění na zvon Jeroným Pražský
Zpěv Veroniky Studené
Přivítání účastníků Noci kostelů
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17:20-18:00 h
18:00-18:45 h
18:45-19:30 h
19:15-19:30 h
19:30-20:15 h
20:30-21:15 h
21:15-22:00 h
22:00-23:15 h
23:15-23:45 h

Vernisáž výstavy a pěvecká vystoupení
Dětský program
Přednáška (Mgr. Milena Bílková, Th. D., odborná pracovnice Městského muzea Kadaň)
Vystoupení flétnového sboru
Přednáška (historik a učitel Hotelové školy v Žatci Mgr. Vladimír A. Hons nás chce ve své přednášce překvapit širší
veřejnosti naprosto neznámými informacemi o známé vánoční koledě.)
Přednáška (přednášku prosloví lounský historik a archivář PhDr. Jan Mareš, Ph. D.)
Přednáška žateckého učitele hotelové školy, ing. Milana Bočkaie)
Koncert chrámového sboru
Průvod městem se svíčkami

Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků
V průběhu celého večera
výstava Nástěnné malby v kostelech na Lounsku
18.00-19.00 h
19.00-22.30 h

Přednáška k výstavě (ThLic. Jaroslav Havrlant)
Volná prohlídka kostela a výstavy

Louny, kostel sv. Mikuláše
V průběhu celého večera
výstava Kostel sv. Mikuláše a lounská farnost v průběhu 20. století
19.45-00.15 h

Otevřena věž chrámu sv. Mikuláše

18.50 h
18.55 h
19.00 h
19.15 h
20.00 h
21.00 h
22.00 h
24.00 h
01.00 h

vyzvánění zvonů k zahájení Noci kostelů
Pozdrav trubačů z ochozu věže
Přivítání účastníků duchovním správcem farnosti R.D. Wernerem Horákem
Koncert žáků ZUŠ Louny (pod vedením Kateřiny Štolové)
Přednáška k výstavě (PhDr. Michal Pehr)
Koncert Lounského chrámového sboru pod vedením Mgr. Petra Bernarda (duchovní hudba 20. Století)
Ztišení v kostele
Půlnoční koncert tria Cum Amore
Uzavření kostela

Lovosice, kostel sv. Václava
Po celý večer
Přepisování Bible, zahájena výstavka dětských kreseb, Napsat nebo ne? (po celý večer můžete psát svá poděkování
a prosby, které se budou číst během modlitby při svíčkách od 22.45 h)
17.20-17.25 h
17.30-17.45 h
18.00-18.30 h
18.30-19.00 h
19.30-20.15 h
20.30-21.00 h
21.00-21.45 h
22.00-22.45 h
22.45-23.00 h

Vyzvánění zvonů
Divadlo (vystoupení dětí ze zařízení Amicus)
Koncert – sbor Školáček
Koncert – sbor Koťata
Koncert – Bell canto
Komentovaná prohlídka kostela (Proč se zvoní na zvony? – M. Brůža)
Varhanní hudba (M. M. Kaiser)
Sólisté – hudba a zpěv
Modlitba při svíčkách

Lovosice, Mírový kostel CČSH
17.00-18.00 h
18.00-18.05 h
19.30-20.30 h
21.00-22.00 h

Koncert sopranistky D. Krausové za doprovodu E. Godovské
Zvonění na kostelní zvon
Koncert country skupiny Sebranci
Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia In flagranti
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Lovosice, modlitebna Bratrské jednoty baptistů
18.00-22.00 h

Prohlídky modlitebny, prezentace aktivit společenství

Ludvíkovice, obecní kaple
Po celý večer
18.00 h
18.15 h
20.30 h

Výstava o obnovení Ludvíkovické kapličky
Zvonění
Vystoupení sboru ZŠ Ludvíkovice
Vystoupení pěvecké sešlosti SaH

Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny
18.00-23.00 h
19.00-19.30 h
20.00-20.30 h

Výstava o historii obce a kostela
Komentované prohlídky
Varhanní koncert (A. Kavanová)
Varhanní koncert (A. Kavanová - opakování)

Malečov-Proboštov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h

Výstava historických fotografií obce

Mělník, chrám sv. Petra a Pavla
19.00-22.00 h

Chrám je uzavřen z důvodu rekonstrukce. Můžete však navštívit věž, kde se setkáte se zvoníky. (Přijďte se
podívat, zeptat se na vše, co Vás zajímá ohledně zvonění, zvonů, zvoníků. Vyfotit si můžete západ slunce ve 20.51 h
a v sobotu 24. 5. 2014 ráno ve 4.35 h bude věž opět otevřena všem nadšencům, kteří by rádi viděli východ slunce.)

Mělník, Evangelický kostel
18.00 h
18.30 h
19.00 h
19.10 h
19.30 h
20.00 h
20.10 h
20.40 h

21.30 h
23.15 h
24.00 h

Zahájení - zvony
Chrapot - koncert
Zvony
Pestrost církví v ČR
Současný život sboru
Zvony
Intermezzo – koncert
Pamatuj
„Jméno věčné dám jim, které nebude vyhlazeno“ Izajáš 56,5 (70. výročí vyvraždění československých obyvatel
terezínského ghetta v Osvětimi)
Film – muzikál Jezus Christ Superstar
Koncert Ten sing
Závěr - modlitba

Mělník, kostel Čtrnácti sv. Pomocníků
19.00-19.05 h
19.05-21.00 h
21.00-21.05 h

Zahájení – zvony a úvodní slovo
Koncert ZUŠ a komentovaná prohlídka
Zvonění na ukončení Noci kostelů

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše
18.00-18.30 h

Otevření kostela, komentovaná prohlídka
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19.00-19.30 h
21.00-21.30 h
22.00-22.30 h
23.00-24.00 h
00.00 h

Hudební vystoupení dětí ZUŠ
Koncert
Komentovaná prohlídka kostela
Možnost prohlídky věže
Ukončení Noci kostelů

Mimoň, kaple Smíření
18.30-19.30 h
19.30-20.15 h
20.15-21.30 h
21.30-24.00 h

Vystoupení žáků umělecké školy v Mimoni
Historie města Mimoně a Křížového Vrchu
Meditační hudba při svíčkách
Ochutnávka vín (součástí je povídání o podávaných vínech)

Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.45-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-22.00 h
22.00-23.00 h
23.30-23.55 h
23.55-24.00 h

Lenka Filipová s hosty Brno Strings
Přednáška PhDr. Karla Herčíka o historii kostela
Prezentace liturgického oblečení
Možnost setkání s knězem
Adorace a modlitby za město
Požehnání městu

Mladá Boleslav, kostel sv. Havla
Současně s programem je do 20.00 h pro děti připraveno vyrábění a pro všechny příchozí drobné občerstvení.
18.00-19.00 h
19.15-20.15 h
20.20-21.05 h
21.15-21.55 h
22.00-22.30 h
22.45 h

Ekumenické bohoslužby
GOSPEL VOICES
Máchův Máj – recitace
Zpívání s kytarou
Karel Herčík, historie kostela sv. Havla
Uzavření kostela a parku

Mladá Boleslav, kostel sv. Jana Nepomuckého
18.00-22.00 h
21.30-22.00 h

Kostel otevřen k prohlídce
Přednáška PhDr. Karla Herčíka o historii kostela

Mladá Boleslav, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
17.00-22.00 h
17.00-20.00 h
17.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00 h

Otevření objektu – průběžná prohlídka společenských prostor
Prezentace činnosti Klubu zdraví
Konzultace s poradcem pro zdravou výživu
Zdravé tělo a zdravý duch pro zdravé vztahy
Prezentace aktivit humanitární organizace ADRA
Uzavření objektu

Mladá Boleslav, modlitebna Českobratrské církve evangelické
19.00-22.00 h
19.00-20.30 h
19.35-20.00 h
20.25-20.50 h
21.00-21.30 h
21.35-22.00 h

Čajovna a kavárna s pohoštěním
Kreativní prográmek pro děti
Caritas – hudební blok skupiny z Benátek nad Jizerou
Caritas – hudební blok skupiny z Benátek nad Jizerou
Indie objektivem Ondry Kohouta
Caritas – hudební blok skupiny z Benátek nad Jizerou
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Mladá Boleslav, sborový dům Jednoty bratrské
18.00-20.00 h
21.00-22.00 h

Čajovna pro mladé v podkroví - téma: Proč jsme vůbec tady
Koncert skupiny Amnis

Mladá Boleslav, modlitebna náboženské obce CČSH
19.30-20.00 h
20.30-21.00 h
21.00-22.00 h
22.30-23.00 h

Koncert Flauto collegium (soubor zobcových fléten ZUŠ v Mladé Boleslavi)
Bratrský Řím dnes (osobnosti reformace v Mladé Boleslavi)
Ze života náboženské obce (projekce fotografií s reprodukovanou hudbou)
Meditativní ztišení při svíčkách

Mnichovo Hradiště, děkanský kostel sv. Jakuba
18.00 h
19.00 h
19.10 h
19.30 h
20.00 h
20.30 h
21.00 h
22.00 h
22.30 h
23.00 h
23.30 h
0.00 h

Mše svatá
Úvodní slovo
Housle - klasické skladby
Frýdlantští dramatici - divadelní představení
Pěvecké vystoupení s varhanním doprovodem
Z dějin města a farnosti…
Zvonařství v Čechách
Varhanní koncert
Ze života farnosti… - putování po Izraeli
Varhanní melodie
Modlitba za město a národ
Ukončení

19.00-20.30 h,
22.00-23.30 h

Prohlídka zvonice s výkladem

Mnichovo Hradiště, kaple sv. Anny
17.30 h
19.00 h
21.30 h

Setkání dětských pěveckých sborů: Zvonečky a Zvonky
Večerní prohlídky prostor kostela Tří králů a kaple sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna a lapidáriem
barokních pískovcových soch
Ukončení

Mohelnice nad Jizerou, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 h
18.15 h
18.45 h
21.30 h

Úvodní slovo + historie kostela
Historická hudba v dobových kostýmech
Volná prohlídka kostela
Ukončení

Most, kostel sv. Václava
Mšeno u Mělníka, kostel sboru Českobratrské církve evangelické
16.00-22.00 h
16.50-17.00 h
17.00-22.00 h
17.00-21.00 h
18.00-18.30 h
18.45-20.15 h
18.45-21.00 h

Výstava fotografií ZUŠ Mšeno v předsálí kostela
Vyzvánění zvonu
Kostel otevřen veřejnosti
Výstup na věž kostela s výhledem do kraje
Koncert pěveckého sboru Intermezzo
Promítání fotografií kostelů z různých zemí Evropy (slovem provede cestovatel Z. Bergl)
Posezení a popovídání na farní zahradě, opékání špekáčků
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21.30-21.50 h

Čtení a meditace – závěrečné ztišení, modlitba za Mšeno a okolí

Nová Ves nad Nisou, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
kostel Panny Marie a návrší Teprberk v proměnách času
Novoveský okrašlovací spolek 1898-2013
Možnost vyzkoušení si hry na opravené harmonium
20.00 h, 21.00 h Hudební vystoupení (flétničky pod vedením p. Magdy Holé, na obnovené harmonium zahraje p. A. Edwards)
20.00-22.00 h

Nová Ves u Chrastavy, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nový Bor, kostel sv. Ducha
18.00-18.15 h
18.30-19.30 h
20.00-20.45 h
21.00-22.30 h
21.30-00.00 h
22.30-00.00 h
00.00-00.05 h

Zvonění (slavností zahájení paní farářkou Mgr. E. Raymanovou)
Houslový koncert (Mgr. J. Herajnová)
Vystoupení pěveckého sboru ČCE
Vystoupení skupiny Křesťanského společenství z České Lípy
Ochutnávka vín
Meditační hudba při svíčkách
Zakončení zvonem

Očihov, kostel sv. Martina
18.00-19.00 h
18.00-18.30 h
18.00 h
18.00 h
18.00-18.15 h
18.30 h
19.00 h
19.00 h

Spuštění nově rekonstruovaných kostelních hodin
Odhalení informační desky k historii kostela
Výklad o historii kostela
Prohlídka kostelní věže
Dům dětí a mládeže Podbořany (taneční vystoupení, hra na drumbeny)
Hudební vystoupení dětí
Posezení u ohně
Barokní hudba (J. Novák – trubka, Mgr. Krouza – varhany)

Osek, cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie
V průběhu celého večera
Možnost samostatné prohlídky ve vymezeném prostoru kostela.
18.00-18.05 h Zvony zní
18.15-18.45 h Koncert uměleckého souboru Serafín
19.00 - 19.45 h Přivítání návštěvníků, slovo proložené zpěvem operní pěvkyně O. Procházkové za varhanního
doprovodu F. Šmída
20.00 - 21.45 h Noční klášter (prohlídka kombinovaná se zpěvem v netradičním prostředí kláštera - konventní sál, kapitulní síň)
- k roku " ČESKÉ HUDBY"
21.45 - 22.00 h Tichý kostel (ztišení, osobní modlitba a zakončení v rámci mariánského májového měsíce písní AVE MARIA v
podání O. Procházkové za varhanního doprovodu F. Šmída)

Petrovice, kostel sv. Mikuláše
18.00-23.00 h
18.00 h
18.30 h
19.00 h

Možnost prohlídky kostela
Zahájení výstavy kreseb a keramických výrobků dětí z místní ZŠ a MŠ
Vystoupení pěveckého sboru rodiny Husákových z Petrovic
Pěvecký sbor z Tisé pod vedením Václava Urbana (Karl Jenkins /* 17. 2. 1944/: SONGS OF SANCTUARY –
Adiemus, Tintinnabulum)
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Podbořany, kostel Božího Spasitele
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h

Koncert
Ekumenická bohoslužba
Beseda o sektách

Podbořany, kostel sv. Petra a Pavla
17.00-18.00 h
17.00-17.15 h
18.00-19.00 h

Výstava liturgického oblečení
Taneční vystoupení (Dům dětí a mládeže Podbořany)
Mše svatá

Postoloprty, kostel Nanebevzetí P. Marie

Rtyně nad Bílinou, kostel sv. Martina
19.00 h
20.15 h
21.00 h
21.30 h

Kostel otevřen pro individuální prohlídku
Varhanní koncert (Ing. Petr Nacher, vážná hudba a skladby na přání posluchačů)
Komentovaná prohlídka kostela
Zakončení Noci kostelů

Rumburk, děkanský kostel sv. Bartoloměje
Rumburk, evangelický kostel
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h

„Už jste někdy stavěli pyramidu?“ aneb: na poušti s Božím lidem
Možnost prohlídky kostela s průvodcem

Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince
17.00-20.00 h
17.00-20.00 h
17.15-18.00 h
18.00-18.30 h
a 19.00-19.30 h
18.30-19.00 h
a 19.30-20.00 h

Loretánská kaple: ztišení a meditace
Tvoření ve výtvarné dílně, ukázka hry na varhany, prohlídky ambitu a kaple Svatých schodů
Kostel sv. Vavřince: Přednáška o historii kapucínského kláštera v Rumburku v letech 1683-1950
Kostel sv. Vavřince: Od ambonu po zpovědnici, komentovaná prohlídka kostela
Loretánské kaple: Seznámení s uměleckou výzdobou vnějšího pláště

Areál je přístupný přes Loretu Rumburk.

Rumburk, Sbor Církve adventistů sedmého dne
19.00-19.05 h
19.05-19.25 h
19.25-19.35 h
19.35-19.45 h
19.50-20.10 h
20.10-20.20 h
20.20-20.30 h
20.35-20.55 h
20.55-21.10 h
21.10-21.30 h

Přivítání, úvodní slovo
Za obzorem I. (dokument s aktuální tématikou každodenního života)
Čtení z Bible, hudební přednes
Jak a kde pomáhá ADRA
Za obzorem II. (dokument s aktuální tématikou každodenního života)
Čtení z Bible, hudební přednes
Jak a kde pomáhá ADRA
Za obzorem III. (dokument s aktuální tématikou každodenního života)
Ztišení, meditace
Závěrečné neformální posezení
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Růžová, kostel sv. Petra a Pavla
18.00-22.00 h

Komentovaná prohlídka (seznámení s historií kostela)

Rynoltice, kostel sv. Barbory
V průběhu celého večera
Pošta pro nebe … (možnost zapálit svíčku jako vzpomínku na blízkého člověka, poděkování, prosbu, odpuštění…)
21.30 h
21.30-22.00 h
22.00-22.20 h
22.20-22.50 h
23.00 h

Zahájení Noci kostelů v Rynolticích
Prohlídka kostela
Vize budoucnosti místního kostela a modlitba za obyvatele obce
Koncert sboru Laurentius
Ukončení Noci kostelů v Rynolticích

Semily, kostel Umučení sv. Jana Křtitele
19.00-22.00 h

Prohlídky kostela s poustevníkem, hudební program Matěj Myslivec (kytara)

Semily, kostel sv. Petra a Pavla
18.00-24.00 h

Prohlídky kostela a věže, v hudebním programu vystoupí Jizeran, Eva a Bohuslav Lédlovi a další

Semily-Podmoklice, sbor dr. Karla Farského
16.00-18.00 h
18.00-18.05 h
18.05-19.15 h
19.30-19.45 h
20.30-21.15 h
21.30-22.30 h
22.30-22.50 h
23.30-24.00 h
00.00 h

Dětský den (program pro děti na zahradě sboru inspirovaný knihou J. Karafiáta „Broučci“)
Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů
Koncert mezi obrazy Jiřího Salaby
Slovo vikáře Benjamina Mlýnka
Modlitba z Taizé – slavnost světla
Noční koncert hudební skupiny Fidle
Ekumenická modlitba
Společná modlitba s možností osobních přímluv
Zakončení Noci kostelů za zvuku zvonů

Sezemice, kostel sv. Bartoloměje
18.00 h
18.30 h
19.00 h
20.00 h
21.00 h
00.00 h

Otevření, úvodní slovo
Z dějin obce a farnosti
Vystoupení místních dětí v barokních kostýmech
Koncert barokní hudby
Volná prohlídka kostela
Ukončení

Smržovka v Jizerských horách, kostel sv. Archanděla Michaela
19.50-20.00 h
20.00-24.00 h

Vítání a zahájení (přivítání a dobrá slova, P. Pavel Ajchler)
Varhany (jak mohutně zněli, než přišel zničující požár v roce 1967)
Promluví vojenský kaplan P. Šabaka.
Ticho jako v kostele (příležitost k prožití jedinečného)¨
Seznámení s historií a současností kostela (možnost prohlídky kostela, sakristie a věže)
Závěrečná meditace s modlitbou a přímluvami.
V průběhu večera zahrají a zazpívají: Martina Staffenová s dcerou Marianou a Anežkou Pařízkovou, Petr
Kopejska - kytarový recitál, Hans Lau - varhany, P. Pavel Ajchler - křesťanské písně.
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Srbská Kamenice, kostel sv. Václava
18.00-24.00 h

Kostel otevřen k prohlídce, komentovaná prohlídka, výklad o historii

Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda
18.00 h
19.00-21.00 h
21.00 h
22.00 h

Vystoupení žáků ZUŠ Stráž pod Ralskem
Prohlídka kostela, varhan
Fara - výstava liturgických předmětů, možnost duchovního rozhovoru, malování s dětmi, drobné pohoštění
Večerní chvilka hudby
Adorace

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice
Po celý večer
17.30-17.35 h
17.35-18.00 h
18.00-18.30 h
18.00-21.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-21.45 h

Výstava dětských kreseb s biblickým tématem
Pošta do Nebe (prosby a poděkování se budou číst během poděkování v modlitbě od 21.30 h)
Uvítání
Adorace Nejsvětější svátosti s Májovou pobožností
Otázky na pana faráře – prohlídka kostela
Vyhlídka z kostelní věže (prohlídka jen na vlastní nebezpečí)
Koncert žesťového kvintetu SEVERKA
Historie kostela
Zpěvy z Taizé
Koncert křesťanských písní
Ticho jako v kostele
Ukončení – poděkování v modlitbě

Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše
15.00 h

17.00 h
18.00 h

21.00 h

Výstava liturgického oblečení
Malování s dětmi
Soutěžní kvíz s tématikou kostela o drobné ceny
Prohlídka varhan
Folklorní soubor Horačky
Rozdělávání kadidla
Ochutnávka mešního vína
Prohlídka varhan
Zakončení

Strojetice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Tanvald – Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi
20.00-22.00 h

Vítejte v našem kostele (Využijte příležitost k poznání jedinečného. Možnost k prohlídce kostela v atmosféře
noci a ztišení. V průběhu večera zazní varhanní hudba v podání P. Pavla Ajchlera)

Tatobity, kostel sv. Vavřince
19.00-21.00 h

Letos oslavujeme v Tatobitech 300 let od započetí stavby svatostánku zasvěceného svatému Vavřinci, který je
patronem knihovníků, archivářů a cukrářů
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Teplice, Beuronská kaple
19.30 h
18.00-23.00 h

Koncert Duchcovského pěveckého sboru
Komentované prohlídky kaple

Teplice, Evangelický kostel
V průběhu celého večera
výstavka bohoslužebných předmětů, přepisování Janova evangelia, průvodce historií sboru, rozhovor s kazatelem
18.30 h
19.20 h
20.15 h
21.00 h

Koncert Krušnohorského pěveckého sboru
Zpívá Karin a Jiří
Štěpánka a její hosté – hudební pásmo
Prof. Valta a jeho hosté – hudební pásmo

Teplice, kostel apoštola Bartoloměje
18.00 h
Pohádka pro děti (Herecké studio Domu Kultury Teplice, režie: Jaroslav Hunka)
19.00 h
90 let Církve československé husitské v Teplicích - prezentace mapující historii a současnost CČSH v Teplicích
a následně každou
a okolí
celou hodinu do 22.00 h
23.30 h
Společné zakončení nejen pro organizátory „teplické“ Noci kostelů 2014 – modlitba za Teplice

Teplice, kaple Nalezení sv. Kříže
V průběhu celého večera
výstava dětských kreseb
18.00 h
19.00 h

Koncert dětského sboru Barricuda
Koncert Brixiho komorního souboru Teplice

Teplice, zámecký kostel Povýšení sv. Kříže
18.00-23.00 h

Prohlídka prostor kostela za zvuku reprodukovaných pravoslavných chorálů

Teplice, kostel sv. Jana Křtitele
V průběhu celého večera
Projekce kostelů, které jsou spravovány salesiány v Teplicích
Všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat)
Prohlídka věže á 1/2h
Zapal svíci za …
Opiš verš
Biblický citát s sebou
18.30 h, 20.00 h Kostelová tour – kostely Kostomlaty, Světec, Křemýž)
18.15-20.00 h Dětský koutek
18.00 h
18.10 h
19.00 h
20.00 h
21.00 h

Zahájení, úvodní slovo
Prohlídka kostela s průvodcem, liturgické předměty
Prohlídka kostela s průvodcem, liturgické předměty
Koncert Brixiho komorního souboru Teplice
Zpěvy k sv. Janu Křtiteli v podání sboru Collegia Hortensis
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Teplice, modlitebna sboru Církve bratrské
19.00 h
20.20 h
21.00 h

Krátká bohoslužba
Koncert dětského sboru Barricuda
Společný zpěv soudobých písní chval

Teplice, románská krypta a základy baziliky
18.00-23.00 h

Komentované prohlídky krypty s možností návštěvy románské expozice „Po stopách zaniklého kláštera
v Teplicích“
Reprodukovaná sakrální hudba sv. Hildegardy von Bingen

Teplice - Nová Ves, kaple sv. Antonína
16.00-18.00 h

Kaple otevřena k prohlídce

Teplice-Šanov, kostel sv. Alžběty Uherské
V průběhu celého večera
Věž kostela (přístup z ul. K. Čapka)
Projekce k 150. výročí kostela
Všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat)
Napiš dík, přání, modlitbu…
Pokecejte s knězem (vrba, rada, modlitba …)
Rozezni zvon (jen v 17.50 h, 18.50 h, 19.50 h, 20.50 h)
18.00 h
18.15 h
19.00 h
20.00 h
20.20 h
20.40 h
21.00 h
21.40 h
22.00 h
22.45 h

Zahájení s úvodním slovem
Komentovaná prohlídka kostela
Koncert CollegiumHortensis
Komentovaná prohlídka varhan
Varhanní koncert Nikoly Bojčeva
Komentovaná prohlídka varhan
Zpěv Taizé s doprovodem nástrojů a tichem svící
Komentovaná prohlídka kostela
Světlo vitráží v kostelní tmě
Světlo vitráží v kostelní tmě

Teplice-Šanov, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
18.00-23.00 h

Ukázky z činnosti církve
Promítání o činnosti humanitární organizace ADRA
Kvíz
Rozhovor s kazatelem

Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně (“Červený kostel”)
V průběhu celého večera
Všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat)
Prohlídka věže a kůru
9.00-12.00 h
18.00 h
18.15 h
19.15 h

Noc kostelů pro děti – organizované 30 minutové prohlídky kostela spojené s programem pro děti předškolních a
mladších školních kolektivů
Zahájení a každou následující celou hodinu stručné slovo o kostele
Koncert dětského pěveckého sboru Poupata
Veřejná zkouška rytmické hudební skupiny proložená zkouškou a vystoupením Ad hoc souboru. Ad hoc soubor
vznikne z náhodně se sešlých muzikantů, kteří budou mít chuť si na tomto neobvyklém místě a složení zahrát a
zazpívat ke cti a slávě Boží a radosti vlastní i ostatních. Čas vystoupení 21.50 h.
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Tisá, kostel sv. Anny
18.00 h

Pěvecký sbor z Tisé pod vedením Václava Urbana (Karl Jenkins /* 17. 2. 1944/: SONGS OF SANCTUARY –
Adiemus, Tintinnabulum)

Třebušín, kostel sv. Mikuláše
18.00 h
20.00 h
18.00-23.00 h

Vyzvánění zvonu
Varhanní koncert
Možnost prohlídky oratoří, kůru, varhan a věže; informace o historii kostela; možnost ztišení, zamyšlení a
soukromé modlitby se zapálením svíce

Újezd pod Troskami, kostel sv. Jana Křtitele
19.00 h
19.30 h
19.45 h
21.00 h
21.30 h
22.00 h
22.30 h
23.00 h

23.00 h
24.00 h

Bohoslužba slova
Zahájení Noci kostelů
Komentovaná prohlídka kostela
Ráchel Adamcová – varhany (Preludia a fugy J. S. Bacha)
Z historie naší farnosti (čtení z farní kroniky s projekcí)
Jan Halama člen FOKu (violoncello – ze sólových svit J. S. Bacha)
Modlitba Nešpor
Manželé Bohuslav a Eva Lédlovi – klavír a soprán (C. Franck - Panis Angelicum, G. Bononcini - Par La Gloria,
A. Dvořák - Ave Maria, Ave Maris stella, Hymnus, A. Dvořák - Biblické písně (výběr), B. Smetana - Polka E
dur, C dur, B. Smetana - Sny (výběr), K. Slavický – Burleska)
Adorace Nejsvětější svátosti
Zakončení

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla CČSH a ČCE
17.00-22.00 h

Divadlo pro děti, koncert uskupení Concerto a prohlídka s výkladem historie kostela

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie
17.30-17.55 h
18.00-18.45 h
18.45-19.00 h
19.00-20.30 h
20.30-21.30 h
21.30-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00-23.30 h
23.30-24.00 h

Růženec Panny Marie
Mše svatá
Koncert dětské scholy (moderní křesťanské písně v podání místní hudební skupiny mládeže)
Exorcismus: mýty a skutečnost (přednáška exorcisty P. J. Brože, Th.D. S.S.L., proděkana TF UK)
Koncert duchovní hudby (Tiský pěvecký sbor)
Z historie kostela (přednáška Mgr. Václava Houfka s dataprojekcí)
Volná prohlídka kostela a kůru za doprovodu varhan
Modlitba za město (ekumenická modlitba provázená meditativními zpěvy z Taizé)
Eucharistická adorace

Ústí nad Labem - Klíše, sborový dům Církve bratrské
Po celý večer
17.00-22.00 h
17.00-22.00 h
17.30-18.00 h

Výstava plakátů a kreseb na téma tolerance grafika V. Pince, výstava fotografií K. Daňkové, sborová knihovna –
možnost vypůjčení knihy a posezení
Práh církve – film
Hang out (místní mládež pro vás zajistí kávu a ultralehké občerstvení)
Pěvecký sbor

Valtířov, kostel sv. Václava
18.00-22.00 h
18.00-22.00 h

Možnost navštívit hrobku rodiny Chotků
Komentované prohlídky, výstava o historii obce a kostela, výklad o ostatních památkách ve Valtířově
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18.00-18.30 h
20.30-21.00 h

Koncert žáků ZUŠ Husova Ústí n. Labem stř. Velké Březno
Luscinia – vystoupení ženského komorního sboru

Valtířov, zaniklá kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova, rodinná hrobka Chotků
Možnost prohlídky hrobky, výstava o zaniklé kapli

Varnsdorf, modlitebna Apoštolské církve
15.00-18.00 h
18.00-18.30 h
19.30 h
22.00 h

5 zastavení - simulace křížové cesty, která mluví o našem životě, vzniku a postojích
Bhoslužba - písně a poselství moderním způsobem
Promítání filmu God´s not dead
Možný pokec v kavárně nebo domů do postele

Velká Černoc, kostel sv. Václava
Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše
V průběhu celého večera
Možnost zápisu do kroniky po celou dobu akce, k dispozici upomínkové a propagační předměty, malé občerstvení
18.00 h
18.10 h
18.30 h
19.00 h
20.00 h
21.00 h
22.00 h

Zahájení, zvon (přivítání starostkou obce a kanovníkem Martinem Davídkem)
Vystoupení dětí z mateřské školy Velké Žernoseky a následné povídání s panem farářem, malování a předání
malých dárků
Prohlídka kostela rodiči s dětmi a varhany (Majka Brůnová)
Vystoupení dětí ZŠ Žalhostice - Vinohrádek
Varhanní koncert (Jana Havlíčková - J. S. Bach, F. Schubert, M. Schneider)
Přednáška "Pojďte se seznámit" (zajímavosti o kostele sv. Mikuláše, výklad o inventáři kostela, výstavka
liturgických oděvů, zapálení svíček za své nejbližší, kronika obce, záznamy z Noci kostelů 2013)
Varhanní koncert (Jana Havlíčková - skladby dle repertoárového listu)
Vzpomínky a meditace
Rozloučení a ukončení akce

Vilémov u Šluknova, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení
16.30-17.00 h
17.00-17.45 h
17.45-22.00 h
17.45-22.00 h
18.00-18.45 h
19.00-19.45 h
20.00-20.50 h
21.00-21.50 h
22.00-22.15 h
16.30-22.00 h

18.00-21.00 h
18.00-21.00 h
18.00-21.00 h

Modlitba růžence
Mše svatá
Výstava v sále
Výstava výtvarných prací žáků Základní školy Vratislavice n. N.
Hudební program (slovem doprovází Z. Bémová, varhany – K. Horáková, flétna – J. Zástěrová)
Nové kostely a kaple na jižní Moravě
Komentovaná prohlídka kaple (arch. P. Vaněček, V. Vaněk)
Varhanní concertino (P. Fišer)
Závěrečné modlitby. Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město.
Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru
a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.), které proběhnou v rámci
závěrečné modlitby v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích od 22.00 h.
SÁL POD KAPLÍ
Výtvarná dílnička pro děti
Kavárna pod kaplí
Možnost zakoupení výrobků ze včelích produktů

26

Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice
16.00-22.00 h
18.00-19.00 h
19.15-19.25 h
19.30-19.50 h
20.00-21.00 h
21.15-22.00 h
18.00-22.00 h

Návštěva kostelní věže
Duchovní skladby - spirituály
Večerníček v kostele (krátký biblický loutkový příběh pro děti)
Děti dětem (komentovaná prohlídka kostela pro děti)
Vyprávění o sv. Martinovi (Bémovi)
Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka)
Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné,
za rodiny, za zemřelé, atd.). Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích v 22.00 h.

Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího
18.00-18.10 h
18.15-19.00 h
19.10-20.00 h

Zvuk zvonů
Koncert pro dvě kytary (M. Karez a D. Orel)
Loutnová hudba pozdní renesance a manýrismu (M. Černý)

Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele
17.00-17.50 h
17.00-22.00 h

Rozhovor s německým rodákem p. Kostýnkem o válce a poválečné době ve Vroutku
Výstava fotografií z událostí konce listopadu 1989 v Bratislavě
Promítání archivních fotografií starého Vroutku

Všeň, kostel sv. Filipa a Jakuba
21.00 h

Kulturně-společenský program

Zahrádky, kostel sv. Barbory
Po celý večer
18.00-24.00 h
18.30 h

19.00-19.30 h

Možnost ztišení a meditace
Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela a prohlídka hrobky Kouniců
Počátek dobrodružné cesty za tajemstvím patronů kostelů přes KRÁLOVSKOU BAŽANTNICI do HOLAN
kostela sv. MAŘÍ MAGDALENY. Cesta plná zajímavých úkolů zakončená táborákem na faře v HOLANECH
s malou odměnou pro všechny.
Recitace básní Jakuba Demla (recituje Jiří Mach)

Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána
18.00 h
18.05 h
18.45 h
19.30 h
20.30 h
22.00 h

Slavnostní zvonění, přivítání
Veselé písničky žáků ze základní školy v Zákupech
Jeho Veličenstvo císař Ferdinand I. Habsburský a jeho choť v Zákupech – přednáška Mgr. Martina Aschenbrennera, historika
Trio Conzonanza /Souznění/ - hoboj, varhany a zpěv - koncert umělců z východních Čech
Pohled z výše - prohlídka kostela s výkladem, individuální prohlídka kostela
Ukončení akce

Zdislava, kostel sv. Jana Křtitele
V průběhu celého večera
Pošta pro nebe … (možnost zapálit svíčku jako vzpomínku na blízkého člověka, poděkování, prosbu, odpuštění…)
20.00 h
20.05-20.30 h
20.30-21.20 h
20.50-21.20 h

Zahájení Noci kostelů ve Zdislavě
Prohlídka kostela
Vize budoucnosti místního kostela a modlitba za obyvatele obce
Koncert sboru Laurentius
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21.30 h

Ukončení Noci kostelů ve Zdislavě

Žatec, Evangelický kostel
Žďár, kostel Navštívení Panny Marie
19.00 h
19.30 h
20.00 h
21.30 h

Úvodní slovo + historie kostela
Varhanní koncert
Volná prohlídka kostela
Ukončení

Železný Brod, modlitebna Ochranovského sboru při ČCE
18.00-24.00 h

Labyrint světa a ráj srdce (stará kniha s aktuálním dosahem, výstavka)

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Staršího
18.00-21.00 h
18.00-21.00 h
18.00 h
18.05 h
18.30 h
21.00 h
23.00 h

Zvonice (možnost prohlídky interiéru)
Kaple sv. Jana Křtitele a sv. Ivana Českého (zpřístupnění bývalé kostnice, nyní modlitebny pravoslavné církve)
Zvonění
Koncert sboru Řetízek
Mše svatá
Koncert, jehož protagonista/protagonisté je malým tajemstvím Noci kostelů
Zakončení

Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla
18.00-18.05 h
18.05-19.00 h

Otevření kostela
Varhanní koncert – Hudba starých mistrů
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