NOC KOSTELŮ 2015 – PROGRAMY
Bedřichov, kostel sv. Antonína Paduánského
20.00-21.00 h

Povídání o historii kostela s kronikářem obce PhDr. Luborem Lacinou

Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie
Bělá pod Bezdězem, kostel Povýšení sv. Kříže
18.00-18:40 h
18.45-18.50 h
18.50-19.00 h
19.05-19.15 h
19.15-19.35 h

19.30-19.50 h
19.50-20.10 h

20.10-20.10 h
22.00-23.00 h

Mše svatá
Hlas zvonů
(Pozvání k Noci kostelů)
Přivítání s letošním tématem Noci kostelů
(Několik slov k tématu. Zhudebněné téma.)
Historická prohlídka kostela
Výstava vzácných monstrancí farnosti s výkladem
(Možnost jedinečného zhlédnutí monstrancí z okolních farností. Součástí bude výklad o významu a užití
monstrancí - přednese P. Kamil Škoda)
Přestávka k občerstvení; možnost krátkého osobního setkání s knězem
Varhanní zastavení
(Improvizace, hra na dvoje varhany současně; uslyšíte varhany, které se nacházejí na kůru kostela, ale i malé
varhany z presbytáře; hrají P. Kamil Škoda a M. Foltýn)
Odchod do klášterního kostela sv. Václava k dalšímu programu
Tichý kostel při svíčkách, závěrečné evangelium

Bělá pod Bezdězem, kostel sv. Václava
20.30-20.35 h
20.35-21.05 h
21.05-21.05 h

Historická prohlídka kostela
Přednes úryvků z Bible doprovázený zpěvem duchovních písní a varhanní improvizací
Odchod do zámecké kaple

Bělá pod Bezdězem, zámecká kaple sv. Josefa
21.15-21.30 h

Přivítání a modlitba za město

Bílá–Letařovice, kostel sv. Jakuba Většího
19.15-20.15 h
20.30-21.30 h

Přednáška o stavebně-historickém průzkumu kostela
Koncert Beaty Bocek

Sobota 30. 5.

Kulturní festival „Pouť mezi dvěma Jány IV“
(Na Noc kostelů v sobotu navazuje tradiční kulturní festival. Zažít můžete dobovou barokní hudbu, folklorní
soubory, mši svatou, rekonstrukci božítělového procesí, jarmark a dílny pro děti.)

Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše
Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie
18.00-22.00 h
18.00 h
20.00 h

Možnost navštívit věž; ukázka opravovaných rozebraných varhan; výstava obrazů L. Lehkého; možnost
návštěvy oratoře
Povídání o historii poutního místa Královny Hor
Mše svatá

Brniště, Sborový dům Bratrské jednoty baptistů Oáza
17.00-24.00 h
17.00-19.00 h

Výstava Biblí
Výstava k 70. výročí založení sboru BJB v Brništi
PIXIT - program dorostu
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19.00-20.00 h
20.00-22.00 h

Čas písní a chval
Promítání filmu

Březina, kostel sv. Vavřince
20.00-21.00 h

Koncert smyčcového kvinteta

Březno, kostel sv. Václava
18.55-19.00 h
19.00-19.10 h
19.15-19.50 h
20.00-21.00 h
21.00-21.30 h

Zvony
Úvodní slovo při zahájení
Komentovaná procházka historickým centrem městyse
Koncert Mladoboleslavského žesťového souboru
pro zájemce: RŮŽENEC aneb jak to vlastně je!

19.00-21.30 h

pro zájemce: povídání o historii chrámu sv. Václava.

Cvikov, modlitebna Bratrské jednoty baptistů
19.30 h
21.00 h
22.00 h

Promítání filmu „Ježíš“
Křesťanské chvály
Křesťanské chvály

Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího
V průběhu celého večera
Prohlídka Vartenberské hrobky, výstava kněžských rouch a mešního nádobí, výstava prací žáků ZUŠ
19.00-19.30 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h

Zahájení, litanie ke všem svatým
Přednáška (kněžská roucha, kamenické zvony, Vartenberská hrobka)
Koncert (Kamenický pěvecký sbor, Kytlický chrámový sbor)
Adorace

Česká Lípa, Sbor Církve adventistů sedmého dne
18.00-18.20 h
18.20-18.40 h
18.40-19.00 h
19.00-19.20 h
19.20-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-20.50 h
20.55-21.15 h
21.15-21.30 h

Přivítání návštěvníků (základní informace, nabídka literatury, občerstvení)
Stručná prezentace historie sboru
První prohlídka sboru
Stručná prezentace humanitární organizace ADRA
Koncert americké hudební skupiny Heritage Singers (záznam z části koncertu americké skupiny, která
několikrát hostovala i v ČR - dokumentární film)
Filmové dokumenty z historie církve v ČR
Druhá prohlídka sboru
Zahájení soboty - Církev adventistů zahajuje tzv. den odpočinku - sobotu, která je vzpomínkou na stvoření
všeho živého v souladu s Biblí čtením z Bible, písní a modlitbou
Závěr

Česká Lípa, Husitský kostel
18.00-23.00 h

Prohlídka s komentářem

Český Dub, kostel Seslání Ducha svatého
17.00 h
17.40 h
18.00 h
18.40 h
19.00 h
19.20 h
20.00 h

Zvonění z věže kostela
Kvíz pro děti s odměnou
Růženec slavný
Mše svatá
Májová pobožnost
Vůně kadidla a ochutnávka mešního vína
Kde se našla gotická skříň - Záhady T. W.
Varhany předmětem vašeho zájmu (prohlídka varhan s výkladem a varhanní hudba v podání M. Červové)
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21.00 h

V případě zájmu opakování programu z 19.20 h a 20.00 h

Děčany-Solany, kostel sv. Martina
Děčín, Evangelický kostel
19.00-19.45 h
20.00-20.45 h
21.00-21.45 h
22.00-22.45 h
23.00-23.30 h

Varhanní skladby a varhanní doprovod (chorály, církevní písně a písně Taizé přednese Anna Havlíková
s pěveckým doprovodem Ivy Matějovské)
Pořad Základní umělecké školy Děčín
Pěvecká sešlost SaH
Varhanní skladby a písně v podání Pavla Pexy
Hudební pořad Jílovského sboru

Na požádání prohlídka kostela s výkladem

Děčín, Husův sbor Církve československé husitské
Po celý večer
Komentovaná prohlídka sborového domu s novou zvoničkou, výstava fotografií K. Ďurany mapující kompletní rekonstrukci
půdních prostor
17.00–18.00 h
18.30–20.30 h
21.00–22.00 h

Promítání 1. dílu nového filmu ČT „Jan Hus“ s M. Hádkem v hl. roli
Promítání krátkých animovaných filmů Dějiny udatného českého národa se soutěžemi pro děti
Promítání 1. dílu nového filmu ČT „Jan Hus“ s M. Hádkem v hl. roli

Děčín, kaple Andělů Strážných
Po celý večer
Komentované prohlídky; podrobný program na plakátech a www.nockostelu.cz

Děčín, kaple Nejsvětější Trojice
Po celý večer
Komentované prohlídky; podrobný program na plakátech a www.nockostelu.cz

Děčín, kostel Nejsvětější Trojice
Po celý večer
Komentované prohlídky
20.00 h

Zpívá Jílovský komorní sbor

Děčín, kostel Panny Marie
Po celý večer
Komentované prohlídky; podrobný program na plakátech a www.nockostelu.cz

Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže
Po celý večer
Komentované prohlídky včetně vzácných varhan Rieger op. 315, výtvarná dílna pro malé návštěvníky; podrobný program na
plakátech a www.nockostelu.cz

Děčín, kostel sv. Františka Xaverského
19.30-20.30 h

Vystoupení pěvecké sešlosti SaH Děčín

Děčín, kostel sv. Františka z Assisi
17.30-18.00 h
19.30-20.00 h
21.30-22.00 h

Bohoslužba
Vystoupení ZUŠ - paní Vacková
Con brio – Martina Záhorová
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22.00-22.30 h

Jílovský komorní sbor – Martina Záhorová

Děčín, kostel sv. Václava
Po celý večer
Komentované prohlídky s promítáním a výstavou o právě probíhající opravě kostela; podrobný program na plakátech a
www.nockostelu.cz

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje
22.00-23.00 h

Vystoupení pěvecké sešlosti SaH Děčín

Děčín, modlitebna sboru Církve bratrské
18.00-24.00 h
18.00-24.00 h
18.00-21.00 h

Historie překladu Bible (výstava nových i starých překladů Bible užívaných v českých zemích od 16. stol. po
Současnost)
Po celou dobu komentované prohlídky
Výtvarné dílny pro děti

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
Komentované prohlídky; podrobný program na plakátech a www.nockostelu.cz

Děčín, zámecká kaple sv. Jiří
Po celý večer
Komentované prohlídky, „Není kaple jako kaple“ – soutěžní program pro malé i velké návštěvníky s výtvarnou a pěveckou
dílnou; podrobný program na plakátech a www.nockostelu.cz

Dlažkovice, kostel sv. Václava
Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince
Po celý večer
Pošta pro nebe - možnost zapálit svíčku před oltářem jako vzpomínku na blízkého člověka nebo poděkování, prosbu, odpuštění ...
17.45-18.00 h
18.00-18.50 h
19.00-19.30 h
19.30-22.45 h
20.00-21.30 h
22.45-23.00 h
23.00-24.00 h
23.55-24.00 h

Když srdce zvonu začne tlouct
(zahájení Noci kostelů)
Andělé kolem nás
(program pro všechny děti s možností objevování a tvoření na téma andělé)
Pohádkové překvapení
(divadelní představení pro děti i dospělé)
Hlas Ticha
(tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídky kostela)
Putování na Rašovku
(možnost návštěvy kostela sv. Antonína na Rašovce)
Prosím s Tebou o modlitbu
(společná modlitba při svíčkách)
Plamínky světla
(kostel ve světle svíček za zvuku vážné hudby)
Ukončení Noci kostelů 2015

Dolní Poustevna, kostel Archanděla Michaela
19.00-19.30 h

Výtvarné dílny a kostelní pátrání pro děti
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19.30-19.45 h
19.45-20.00 h
20.00-20.15 h
20.15-20.30 h

Kouzelné flétny (vystoupí žáci ze ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna pod vedením T. Kunzeové)
Drak (vystoupí dramatický kroužek dětí ze základní školy)
Varhanní hudba (vystoupí žáci ze ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna pod vedením P. Kalčíkové)
Hudební vystoupení (paní Petra Kalčíková - klávesy a slečna Tereza Kunzeová - flétna)

Dubá, kostel Nalezení sv. Kříže
19.00 – 24.00 h
18.00 h
19.00-20.00 h
20.00 h

Farnost se představuje
Mše svatá - může přijít každý, kdo má zájem
Zahájení Noci kostelů - úvodní slovo, historie a komentovaná prohlídka kostela
Spirituály v provedení místního sboru pod vedení Petera Imricha
- představí se Charita Česká Lípa (audiovizuální prezentace) - paní Hrnčířová, zástupkyně vedoucí Charity
- prohlídka ornátů a antipendií (nádherné výšivky)
- individuální prohlídka varhan s ukázkou hry (možnost si hru vyzkoušet)
- individuální prohlídka věže a zvonů - pro odvážné je možný o výhled z věže
Noc kostelů bude zakončená krátkou duchovní modlitbou.

Dubí, kostel Neposkvrněného početí P. Marie
18.00 h
19.30 h
21.00-22.00 h
22.00 h

Vzácný host večera: Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk, přednáška na téma „Hledáme smysl života“
Koncert Severočeské filharmonie Teplice
Historie kostela Panny Marie, prohlídka kostela – krypty
Meditace s požehnáním a ukončení akce

Frýdlant v Čechách, kostel Krista Spasitele
Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie
20.00-24.00 h

Vítejte v baroku!
Procházka barokním kostelem I: Stavební vývoj od středověku do počátku 20. století
Prvé barokní kázání: mariánské (Panna Maria v Hejnicích)
Procházka barokním kostelem II: Pokladnice výtvarného umění v regionu
Druhé barokní kázání: svatební (naučení mladým mužům)
Procházka barokním kostelem III: Svaté místo
Třetí barokní kázání: pohřební (fiktivní rozloučení s kontesou Gallasovou)
Procházka barokním kostelem IV: Chrám jako pohřebiště (Gallasů, Clam-Gallasů a františkánů)
Dvě předpůlnoční překvapení Noci kostelů 2015

Horní Habartice, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h

19.15 h
20.30 h

Kostel otevřen veřejnosti k modlitbě i prohlídce
Možnost rozsvítit svíci / k dispozici v kostele/ za zemřelé nebo na jistý úmysl
Seznámení se s historií kostela
Občerstvení od pořadatelů
Koncert Českokamenického pěveckého sboru
Koncert dětí z Mateřské školy v Horních Habarticích

Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie
18.00-18.10 h
18.10-18.20 h
18.20-19.00 h
19.00-19.40 h
19.40-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.45 h
21.45-22.15 h
22.15-23.00 h

Přivítání, představení programu (P. Stanislav Přibyl, CSsR, administrátor)
Krátký hudební prolog
Výlet do historie poutního místa a ukázka varhan (P. Stanislav Přibyl)
Ukázka chrámového zpěvu (Chrámový sbor Hvězda, Martina Bogarová)
Prohlídka výtvarného umění (Hana Berková Roušarová)
Sociální farma, s.r.o. - prezentace (Eva Ortová, ředitelka Farní charity Česká Lípa)
Koncert chrámového sboru Hvězda (řídí Martina Bogarová, varhany Šimon Marušiak)
Pozvánka na farní dobroty
Přednáška o mariánské pouti v rumunském Banátě (Peter Mareš)
Čtení z knihy Následování Krista s hudebním doprovodem
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23.00-23.30 h

Společná modlitba za obec a svátostné požehnání

Horní Prysk, kostel sv. Petra a Pavla
18.00-22.00 h

21.00 h

Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky kostela
Výstava dětských výtvarných prací
Návštěva věže kostela
Koncert Českokamenického pěveckého sboru

Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí P. Marie
V průběhu celého večera
Do našeho kostela se vrací oltář s oltářním obrazem Nanebevzetí Panny Marie. Po mnoha letech se budete moci potěšit krásou
tohoto díla. Můžete se zapojit do projektu „Staň se řasnickým Andělem“.
16.00-17.30 h
18.00-18.05 h
18.05-18.15 h
18.30-19.15 h
20.00-20.45 h
21.00-23.00 h

Výtvarná dílna pro děti na téma „Andělé“
Zvonění zvonů
Promluva našeho pana faráře J. Wszoly
Koncert Klarinetového kvarteta z Jablonce nad Nisou
Koncert písničkářky K. Salabové z Jindřichovic
Hudební workshop pro aktivní návštěvníky - muzikanty, kteří nám chtějí zahrát a zazpívat na téma: láska, víra,
odpuštění

Hrádek nad Nisou, Chrám Pokoje
Program zaměřen k výročí Mistra Jana Husa 1415-2015

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje
19.00 h

22.00 h

Zahájení programu
Komentovaná prohlídka
Zpěvy Chrámového sboru sv. Bartoloměje
Prohlídka ornátů a mešních rouch
Duchovní slovo
Prohlídka věže
Ukončení programu

Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Chomutov, modlitebna Apoštolské církve - Církev bez hranic
16.00-21.00 h
Kulturní vyžití:
Exkurze prostorami a aktivitami Církve bez hranic
Skákací hrad pro děti
Duchovní vyžití:
Prodej Biblí za výhodné ceny
Asistenti, se kterými můžete pohovořit o křesťanství 21. století - exkurzi skončit v kavárně a tam pohovořit.
Praktické pro život na téma: Chráníme svoji rodinu
Napadení útočníkem - jak se nejlépe ubránit, když vás někdo ohrožuje, lekce od profesionálního instruktora, nejen pro maminky.
Prevence proti drogám

Chorušice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00-20.00 h
19.00-19.30 h
20.00-20.00 h

Otevření kostela (krátké seznámení návštěvníků s historií objektu)
Koncert varhanní hudby (MUDr. Zdeněk Petráň připomene v cca 30. min. programu neznámé skladby
známých autorů ( W.A.Mozart, B. Smetana, A. Dvořák)
Závěr
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Chotiněves, kostel Farního sboru ČCE
18.00-18.00 h
18.00-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-20.30 h
20.30-22.00 h
22.00-22.00 h

Duchovní slovo a modlitba
Zpěv dětí - pěvecký sbor Smajlíci
Labyrint světa a ráj srdce
Koncert
Promítání filmu
Závěrečné duchovní slovo, modlitba, požehnání

Chožov, Husův sbor
Chrastava, kostel sv. Vavřince
17.30 h

21.00 h

Seznámení a praktické ukázky mešních rouch a dalších předmětů používaných při bohoslužbě
Komentovaná prohlídka kostela, včetně věže
Koncert duchovní hudby
Prostor pro osobní modlitbu, možnost ztišení
Ukončení programu

Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského
18.00-24.00 h
20.30-21.30 h

Kostel otevřen k návštěvě, zazní varhanní hudba
Zpěvy a modlitby z Taizé

Jablonec nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže
20.00-23.00 h
22.00-22.30 h

Otevřený kostel – prohlídka
Hudební vystoupení: GENERACE GOSPEL CHOIR

Jablonec nad Nisou, kostel sv. Anny
17.00-23.00 h

Místo pro ticho (kostel bude otevřen zejména pro ty, kdo jsou unaveni hlukem světa)

Jablonec nad Nisou, modlitebna Ochranovského sboru při ČCE
18.15-18.45 h

O životě v církvi – vážně i nevážně (divadelní pásmo)

Jablonec nad Nisou, Sbor církve adventistů sedmého dne
Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Zdislavy a sv. Vavřince
Prohlídka baziliky, aneb děti dětem, tentokrát na téma „Svatá Zdislava kořenářka.“ Svatá Zdislava znala
tajemství léčivých bylin, a tak mohla pomoci mnoha nemocným. Kdo se chce tomuto umění přiučit, ať neváhá
přijít do bylinkové dílny v kostele, odkud si bude moci při troše šikovnosti a důvtipu odnést i léčivou směs.
18.00 h
Mše svatá
19.00 h
Koncert akademického sboru ze Zittau pod vedením prof. Neitharda Bethkeho
20.30 h, 21.30 h, 22.30 h Komentované prohlídky baziliky
20.00-22.30 h Oáza ticha a modlitby v kapli
20.00-22.30 h V ambitu kláštera výstava Zdislava svatořečená
23.00 h
Žehnání městu a kraji
16.00-17.30 h

Další program bude v kostele v Heřmanicích a v Jablonném bude městem zpřístupněna vyhlídková věž.

Jablonné v Podještědí – Česká Ves, Křížový kostel
Javory, kostel sv. Prokopa
18.00-18.30 h

Vystoupení pěvecké sešlosti SaH Děčín
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Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla
Jenišovice, Sbor Krále Jiřího z Poděbrad
Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého
18.00- 22.00 h

18.30 h

Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky kostela, malá památka na 1. Noc kostelů v
jetřichovickém kostele
Návštěva věže kostela a prohlídka zvonů
Koncert Českokamenického pěveckého sboru

Jílové, kostel Nejsvětější Trojice
Po celý večer
Komentované prohlídky kostela a liturgických oděvů, program pro děti i dospělé; podrobný program na plakátech a
www.nockostelu.cz

Jílové-Sněžník, kaple Panny Marie
Po celý večer
Komentované prohlídky a soutěže pro děti; podrobný program na plakátech a www.nockostelu.cz

Jiřetín pod Jedlovou, kostel Nejsvětější Trojice
19.00-21.00 h

Děti zpěv; DPS Komoráček - Truvérská mše od Petra Ebena; DOTEKY - Tři tisíce let s láskou (poezie); hudba,
poezie; varhany

Jiříkov-Filipov, bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů
20.00-20.30 h
20.30-20.50 h
20.50-21.30 h
21.30-21.50 h

Komentovaná prohlídka
Ukázky varhanní hudby
(hra na varhany v podání J. Chluma)
Komentovaná prohlídka
Ukázky varhanní hudby
(hra na varhany v podání J. Chluma)

Jítrava, kostel sv. Pankráce
18.00-22.00 h Chvíle ticha
Po celou dobu programu bude možnost zapálit svíčku před oltářem jako vzpomínku na blízkého člověka nebo poděkování,
prosbu, odpuštění…

Josefův Důl, kostel Proměnění Páně
17.30-17.50 h
18.00-19.00 h
19.30-20.15 h
20.30-21.15 h
21.30-22.30 h
22.30-22.40 h

Zahájení 1. Noci kostelů v Josefově Dole
Koncert Komorního kvarteta Klasici – aneb „Akustické baroko“
Povídání o historii kostela a Josefova Dolu s historikem Gerhardem Kutnarem - aneb „Kostel letos slaví
150 let“
Exkurze na kůr, ukázka varhan a hry na ně s P. Pavlem Ajchlerem – aneb „Hledáme nového varhaníka“
Kostel při svíčkách, ztišení, společné čtení a poslouchání evangelia – aneb „Přijď číst i ty!“
Rozloučení s Nocí kostelů

Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže
19.30-19.45 h
19.45-20.00 h

20.00-20.20 h

Zahájení Noci kostelů před kostelem
(Seznámení se zvony kostela - vyzvánění jednotlivě a celkově)
Výklad k historii zvonů a prezentace výstavky uvnitř kostela
(Historik Mgr. Lukáš Gavenda krátce seznámí s historií zvonů, s nápisy a dalšími souvislostmi kolem nich.
Uvede výstavku fotografií a textů.)
Duchovní program - o liturgii v průběhu roku - Svatodušní svátky
(Děkan Josef Čermák vyloží a osvětlí liturgické slavení Svatodušních svátků. Bude vyloženo motto letošní Noci
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20.20-21.45 h

21.45-22.00 h

kostelů, četba krátkých textů ke ztišení a rozjímání. Výklad bude proložen zpěvem doprovázeným varhanní
hudbou.)
Možnost duchovního rozhovoru
(V této době bude možnost na vaše téma hovořit s děkanem P. Josefem Čermákem. Po celou dobu Noci kostelů
je možná prohlídka kostela.)
Přesun do kostela Svaté Rodiny - závěr celé akce
(V kostele Svaté Rodiny bude ukončen celý program Noci kostelů po 22 hod. (klášter sester alžbětinek)

Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla
19.00 h
Stručná historie křesťanství
20.00 h
Vznik a vývoj Církve československé husitské
20.30 h
Význam křesťanství v současnosti
21.00 h
Rozhovory na duchovní téma
Po celou dobu bude přítomen duchovní kadaňské farnosti J. Janota

Kadaň, kostel Svaté Rodiny
19.00-22.30 h

20.20-20.50 h
21.00-22.15 h

22.15-22.30 h

Prohlídka kostela samostatně
(Po celou dobu bude kostel otevřen pro veřejnost k prohlídce. Bude přítomen kněz, P. Jan Burian připravený k
rozhovoru a k zodpovězení dotazů.)
Zahájení Noci kostelů - motto
(Čtení úryvku z Písma - Žalm 139, verš 12, výklad smyslu textu s možností dotazů na Mgr. Tomáše Fexu).
Přednáška - Léčivé rostliny v klášterních zahradách
(Mgr. Jarmila Skružná z botanické zahrady hl. m. Prahy ve spolupráci s Městským muzeem v Kadani, přednese
přednášku o historii a botanických druzích léčivek pěstovaných v klášterních zahradách. Přednáška se uskuteční
v oratoři kostela (hned vedle něj)
Závěr Noci kostelů 2015
(Program Noci kostelů 2015 uzavře děkan P. Josef Čermák duchovním slovem s následným ztišením a možností
osobní modlitby.)

Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h
18.00-19.00 h

Čtení z farní pamětnice
Kostel jako galerie (2. ročník výstavy)
Koncert Guitar Arte Trio
(tři kytaristé zahrají vážnou hudbu z dob renesance a baroka)

Kamenický Šenov – Prácheň, kostel sv. Vavřince
18.00-22.00 h

Lužická tráva (koncert hudební skupiny)
Čtení z farní pamětnice
Legenda o sv. Vavřinci
Výstava fotografií
Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Prácheň

Keblice, kostel sv. Václava
20.00-21.00 h

Koncert Lovosického žesťového kvintetu

Kněžmost, kostel sv. Františka Serafinského
19.00-20.00 h
20.00-23.00 h

Hudební pásmo
Volná prohlídka kostela

Kořenov-Polubný, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.00 h
19.00 h
20.00 h
23.00 h

Mše svatá
Koncert
Prohlídky kostela, promítání dokumentárního filmu o kostele, výstava starých ornátů, hra nejen pro děti (Poznej svůj
kostel)
Ztišení, modlitba, možnost zapálení svíčky za zemřelé
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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
17.55-18.00 h
18.00-19.45 h
20.00-20.30 h
20.30-22.00 h

Zvonění zvonů
Průběžné povídání o historii kostela a města Kryr
Hudební vystoupení – recitál pro flétny a kytaru – vystoupení ZŠ Jesenice
Prohlídka kostela, příležitost k meditaci při svíčkách, ztišení u hudby

Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice
17.00-22.00 h

17.30-18.30 h

Kostel mimořádně otevřen k nahlédnutí
(Kostel bude otevřen k nahlédnutí do interiéru, na bohatou freskovou a štukovou výzdobu. Každou celou hodinu
nebo podle zájmu výklad o historii kostela a aktuálním stavu oprav. Z důvodu probíhající rekonstrukce bude možný
vstup pouze do zádveří.)
Tvořivé dílničky
(Výtvarné a tvořivé dílny pro děti i dospělé. Připraveno ve spolupráci se ZŠ a MŠ Křešice.)

Křimov, kostel sv. Anny
18.00-24.00 h
18.30-19.30 h

Možnost prohlídky kostela, zhlédnout historické fotografie obce, podiskutovat či vyslechnout si drobností z historie
místa.
Varhanní koncert v podání MgA. Martina Moudrého

Křižany, kostel sv. Maxmiliána
V průběhu celého večera
Možnost prohlídky interiéru s gotickým presbytářem a pěti zrestaurovanými vitrážovými okny, která budou zajímavě nasvícena.
Prostor pro tiché zastavení a naslouchání tichu kostela.
18.00-18.05 h
18.00-22.00 h
19.00-22.00 h
19.00-22.00 h
20.00-20.20 h
21.30-22.00 h
22.00-22.30 h

Otevření kostelních bran - zahájení Noci kostelů
Naši malí výtvarníci - výstava obrázků dětí na téma „Andělé“
Křižany z ptačí perspektivy
(možnost vystoupení na ochoz kostelní věže)
Co je srdcem hodin
(prohlídka původního, dodnes funkčního a ručně natahovaného hodinového stroje našich kostelních hodin)
Varhanní dostavení(čko) - minikoncert „Duo bratří Krtků“
Hlas ticha
(tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídky)
„Křížanský Anděl strážný“
(Netradiční noční žehnání zrestaurované kapličky s novým obrazem Anděla strážného. Kaplička je umístěna cca 100
m od kostela naproti domu čp. 293, kam se od kostela vydáme průvodem a po požehnání tam zakončíme letošní noc
kostelů)

Lenešice, Husova zvonice
18.00-20.00 h

Prohlídka zvonice

Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže
18.00-21.00 h

Křížová cesta pod oblohou (vstup do otevřené zahrady)

18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00-23.45 h

Tóny královského nástroje (varhanní hudba v podání učitelů a žáků ZUŠ Liberec)
Vstříc historii I. (prohlídka kostela s historickým výkladem)
Prostor pro struny (koncert akustické kapely Fork Road)
Varhany zblízka (prohlídka kůru s hudebními ukázkami)
Hudební mozaika (vystoupení žáků ZUŠ Liberec - flétny, housle)
Vstříc historii II. (prohlídka kostela s historickým výkladem)

10

23.45-24.00 h

Závěrečná modlitba a požehnání

Liberec, kostel sv. Antonína Velikého
19.00-23.00 h
19.00-24.00 h

Za světly nočního města (výstup na kostelní věž)
Ochutnávka mešních vín
Večer soch (výstava soch svatých)

18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
19.00-24.00 h
19.30-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-22.30 h
22.30-23.30 h
23.30-23.45 h
23.45-24.00 h

Mše svatá
Děti dětem (hudební pásmo v podání dětí z farnosti)
Proměna kostela v obrazech (prezentace fotografií z poslední opravy)
Procházka kostelem s poustevníčkem Antonínkem (kreativní prohlídka kostela pro děti)
Vstříc historii I. (prohlídka kostela s historickým výkladem)
Kostel plný hudby (vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ Jabloňová)
Vstříc historii II. (prohlídka kostela s historickým výkladem)
Hodinka pro varhanní hudbu
Chvíle ztišení a naslouchání (četba z Bible)
Závěrečná modlitba a požehnání

Liberec, modlitebna sboru Církve bratrské
17.00-19.00 h
17.00-19.00 h
18.00-18.45 h
19.00-19.45 h
19.45-20.30 h

Tvůrčí workshop s angličtinou jako bonus
(účast od 12 let, vede rodilá mluvčí z USA)
Tvořivá dílna pro děti
(účast od 5 let)
Rozhovor tří věží
(prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu)
Chvalte Pána
(veřejná zkouška pěveckého sboru Církve bratrské)
Koncert folkrockové hudební skupiny Janberi

Liberec, modlitebna ČCE
18.00 h
18.15 h
19.00 h
19.30-20.00 h
20.00 h
20.30 h
21.00 h
22.00 h

Uvítání, biblické zamyšlení
Přednáška historika o zbořených kostelech na Liberecku (dr. M. Svoboda)
Test o životě a díle M. Jana Husa pro malé i velké
Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru
Pásmo biblického čtení, poezie a hudby
Prezentace o kostelech architekta O. Bartninga
Spirituály
Zakončení

Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce
17.00 h
17.05 h
17.00-24.00 h
18.00-24.00 h

19.00 h
19.30 h
22.00-23.00 h
23.00 h
24.00 h

Zahájení Noci kostelů vyzváněním
Do setmění možnost výstupu na kostelní věž
(budou vydávány časenky; účastníci, kteří budou mít zájem, obdrží certifikát výstupu na věž)
Výklad o historii stavby (mimo doby koncertů)
Čeští a Moravští světci a jejich atributy
Dětská soutěž ve znalosti libereckých kostelů
Soutěž ve znalosti římských papežů
Vzpomínka na položení základního kamene před 100 lety
Varhanní vystoupení žáků a učitelů LŠU v Liberci
Varhany královský nástroj (pánové Svatoš a Kozojed)
Modlitba při svíčkách za ukončení válek a násilí ve světě
Zakončení Noci kostelů

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

Prohlídky kostela s výkladem, koncerty
Sbory Zničehonic, Divoženky a Jektet
Ženský sbor Cantemus
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Liberec-Perštýn, Červený kostel
18.00-22.00 h

Komentovaná prohlídka "od sklepa až po věž"
Výstava různých překladů a vydání knihy knih – Bible (nejstarší dochovaný exemplář je z roku 1781)
Rozhovor s duchovním či pořadatelem

Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele
Po celý večer
Prohlídka kostela
17.45-18.15 h Kytarové křesťanské písně
18.15-19.30 h Chrámový prostor hrou (interaktivní seznámení s kostelem)
19.30-20.30 h Koncert vážné hudby (ZUŠ pod vedením V. Sanvito)
21.00-21.30 h Varhanní koncert I. (K. Horáková a její žáci)
21.30-22.00 h Varhanní koncert II.

Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského
V průběhu celého večera
Možnost rozhovoru s knězem; možnost prohlídky fotografií z farních akcí; panely s historií kostela nabízejí spoustu zajímavých
informací; omalovánky a kvízy pro děti; možnost výstupu na klenby a věž kostela
19.50 h
18.00 h
19.00 h
19.30 h
20.00 h
21.30 h
22.15 h

Už troubějí…
(žáci ZUŠ Liberec zahájí Noc kostelů)
Večerní bohoslužba a přivítání návštěvníků v našem kostele
Komentovaná prohlídka kostela
Vystoupení vojenského kaplana Petra Šabaky
Ukázka varhanní hudby s možností varhany si prohlédnout zblízka
(můžete si zde složit papírovou vlaštovku, napsat na ni své přání a pustit ji z kůru do kostela)
Koncert dětských souborů ze ZUŠ Liberec
(violoncellový soubor Il Ponticello a dechové kvinteto The Sanvito Sisters)
Koncert Scholy od 3A, ztišení, duchovní slovo otce Ignáce, závěrečné požehnání a ukončení Noci kostelů

Liběchov, kostel sv. Havla
16.00-18.00 h
18.30-19.30 h
19.30-20.00 h

Prohlídka kostela sv. Ducha, sv. Kříže a Božího hrobu s archivářem města Liběchov
Koncert Miloslava Šimka se střípky historie liběchovského kostela (varhany: Miloslav Šimek, soprán: Mikuláš
Perla, průvodní slovo: P. Anselm Pavel Kříž, O. Praem.)
Možnost prohlídky kostela sv. Havla či rozhovoru s duchovním správcem

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 a různými náboženskými předměty) a
výstava fotografií ze života farnosti
16.00-20.00 h
17.00-18.00 h
18.00-22.30 h
20.00-21.00 h
21.00-22.30 h
22.30-22.45 h

Výtvarná dílna a volnočasová zábava pro děti, mládež i rodiče v areálu liběšické fary
Mše svatá za náš kraj a jeho obyvatele
Výstava „Jak žije církev“ (v kostele)
Koncert Poutníčkova sboru (v kostele)
Promítání „Jak žije farnost“ (v sále na faře)
Společná modlitba a poděkování

Libochovany, kostel Narození Panny Marie
18.00 h
19.00 h

20.00 h

Zahájení a přivítání (starostka obce M. Vencláková)
Koncert dětského sboru Vinohrádek
Luděk HAVEL – všestranný muzikant, stříbrný finalista prestižní soutěže – Klavírista roku 2015
Volná improvizace barokního stylu
Prohlídka varhan s výkladem
Prohlídka kostela
Rozjímání
Doba, oděvy, předměty, souvislosti (P. Alexa)
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21.00 h
22.00 h
23.00 h

Duchovní slovo, duchovní hudba, liturgie (Mgr. Martin Davídek)
Prohlídka kostela
Zapálení svíček, zakončení, rozloučení

Soutěž v malování, určená dětem na téma „Andělé“.

Libochovice, kostel Všech svatých
18.00-18.45 h
19.00-20.00 h
20.30-23.00 h

Mše svatá
Koncert pěveckého sboru Melodie Libochovice
Prohlídka kostela Všech svatých, příležitost k meditaci, rozhovoru s knězem, slavení svátosti smíření...

Libochovice, Sbor Dr. Karla Farského
Libouchec, kostel sv. Tří králů
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h

Vystoupení pěveckého sboru žáků ZŠ Libouchec
Koncert žáků ZUŠ Chabařovice-pobočka Libouchec
Pěvecký koncert Jílovského komorního sboru a dětského sboru DDM Děčín Con brio
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Chabařovice-pobočka Libouchec, prohlídka kostela za zvuků varhan

Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h

Volná prohlídka

Litoměřice, kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána)
15.30-16.15 h
16.15-19.00 h

16.15-23.00 h

16.15-19.00 h

16.15-23.00 h
22.45-23.00 h

Šavlozubý ponožky
(hudební program pro malé i velké)
Žertovné soutěžení pro děti
(Přijďte si s námi zkusit věci, které si jinde nezkusíte! Třeba jízdu na invalidním vozíku, střelbu ze stříkačky
apod.)
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?
Staň se tvůrcem vitráže!
(Děti se mohou dozvědět něco o tom, co je to vitráž, zkusit si její výrobu a alespoň na papíře si ji odnést
domů)
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
19.00 h
19.15-19.50 h
20.00-20.45 h
21.00-21.50 h
22.00-22.55 h
23.00 h

Otevřena věž katedrály
Otevření katedrály
Liturgický rok ve varhanní hudbě (hraje pan A. Kubišta)
Koncert duchovní hudby v podání Mužského sboru Páni kluci - Concentus ludibundus
(pod vedením PaeDr. V. Hanče)
Umělecko-historická přednáška probošta kapituly J. Hladíka
Volná prohlídka katedrály a katedrálních varhan s možností zahrát si na ně (pod vedením pana A. Kubišty)
Uzavření katedrály

Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem
18.00-22.00 h
20.00-21.00 h

Volná prohlídka, možnost ztišení a meditace
Liturgická hudba, gregoriánský chorál
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21.00-22.00 h

Ztišení a meditace

Litoměřice, kostel sv. Ludmily
18.00-21.00 h
18.00 h
18.30-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-21.20 h
21.20-22.00 h
22.00-22.20 h
22.20-23.00 h
23.00 h

Možnost volné prohlídky nádvoří bývalého kapucínského kláštera
Zahájení - úvodní slovo a historicko-naučný exkurz
Komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka
Kytlický chrámový sbor (pod vedením MUDr. M. Šťastné)
Hudba Litoměřické Scholy – mladí křesťané naší farnosti
Biblické příběhy – Divadelní soubor Li-Di
Varhanní hudba a možnost meditace při svíčkách
Biblické příběhy – Divadelní soubor Li-Di
Varhanní hudba a možnost meditace při svíčkách
Závěr, uzavření kostela

Litoměřice, kostel sv. Václava
Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha
18.00-18.30 h
19.00-20.00 h
20.15-20.45 h
21.00-21.45 h
22.00-22.20 h
23.00 h

Volná prohlídka s možností komentáře
Hudební blok - vystoupení žáků litoměřické ZUŠ
(s doprovodem paní uč. Fišerové)
Varhanní hudba, ukázka varhan (A. Kubišta)
Duchovní hudba - sbor Bell canto (prof. Jíša)
Biblické čtení (přednese JUDr. T. Zadražil)
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

19.00-20.00 h
20.00-20.45 h
21.00-22.00 h
22.00-22.45 h
23.00-23.45 h
23.45-24.00 h

Otevřený kostel
(kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli odpoledne - nahlédnout, spočinout, meditovat)
Zahájení
(mše svatá za město Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů, které prošly naším krajem, za ukončení všech
válečných konfliktů ve světě a za jejich oběti; s hudbou Litoměřického chrámového sboru)
Chvála liturgii – Laudate liturgiae – aneb vyznáte se v křesťanské liturgii?
(naučný pořad spojený s výstavkou liturgických předmětů v sakristii kostela)
Varhany předmětem Vašeho zájmu
(prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby – varhaník M. M. Kaiser)
Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
Křížová cesta - modlitba i příběh v podání mladých farnosti
Vystoupení vokálního uskupení Appendix
Závěrečná modlitba s požehnáním

Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie
18.00-22.00 h

20.00 h

Kostel otevřen k návštěvě
Výstava fotografií litoměřického fotografa J. Rottera s názvem „V zaujetí“ (Jedná se o výběr fotografií jezuitského
kostela z několika posledních let.)
Autorská komentovaná prohlídka výstavy (autor J. Rotter)

Litoměřice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
18.00-22.30 h
18.00-22.30 h

Můj vztah k Bohu a Bibli (příběhy lidí, kteří přibližují svou víru)
Videoprojekce a hudba
Opisování Bible
Zajímavosti hodnověrnosti Bible
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Litoměřice, modlitebna Církve československé husitské
Litoměřice, modlitebna Evangelické církve metodistické
17.00-21.00 h

Prohlídka s komentářem

Litoměřice, Bratrská jednota baptistů (Červený kostel)
Litvínov, kostel sv. Michaela Archanděla
20.00-20.30 h
20.30-23.00 h

Koncert varhanní
Prohlídka kostela, prohlídka kaple bratrství a výstava liturgických nádob a rouch

Litvínov, modlitebna Církve československé husitské
19.30 h
20.00 h
20.15 h
20.30 h
20.45 h
21.00 h
21.15 h

Pobožnost
Představení CČSH
Moderní křesťanské písně
Bible kniha knih - představení
Ztišení - jak na to
Ze života obce v Litvínově
Zakončení

Louny, kostel Církve československé husitské
17.00-17.05 h
17.05-17.15 h
17.15-18.00 h
18.00-18.40 h
18.40-21.00 h
18.45-19.30 h
19.30-19.40 h
19.40-20.25 h
20.25-20.40 h
20.40-21.25 h
21.25-21.35 h
21.35-22.20 h
22.20-23.20 h
23.30-24.00 h

Zvonění
Zahájení Noci kostelů 2015
Vernisáž výstavy
Dětský program - soutěž
Barové umění žáků hotelové školy Žatec
Přednáška Mgr. M. Bílkové, Th. D.
Pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Louny
Přednáška Mgr. V. Honse
Vystoupení komorního souboru Flauti di Luna
Přednáška PhDr. J. Mareše, Ph. D.
Pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Louny
Přednáška Ing. M. Bočkaie (Příprava piva, oblíbeného nápoje a rovněž klášterního produktu, spojená
s ochutnávkou)
Koncert chrámového sboru
Průvod městem se svíčkami

Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků
18.00-22.30 h Výstava „Lounsko a řeholní řády“
Výstava fotografií, dokumentů ale též i řeholních oděvů některých řádů, které v okolí Loun, či přímo v Lounech, v minulosti
působily.
18.30-19.00 h Přednáška s názvem Řeholní řády v Lounech a okolí
Krátkou přednášku k tematu výstavy pronese historik Masarykova ústavu AV, PhDr. Michal Pehr, PhD.

Louny, kostel sv. Mikuláše
18.50-18.55 h

19.00-19.05 h

19.05-19.15 h

Zvony ohlásí počátek Noci kostelů 2015
(Rozeznění všech pěti zvonů ve věži chrámu svatého Mikuláše oznámí do širokého okolí, že Noc kostelů 2015
v chrámu svatého Mikuláše začíná.)
Trubač z ochozu věže odtroubí počátek programu v kostele Svatého Mikuláše
(Jak se již stává krásnou tradici, ani letos nebude chybět hlas trubače, či trubačů, kteří po dozvonění zvonů
zatroubí do všech čtyř světových stran krátkou fanfáru k zahájení programu Noci kostelů.)
Přivítání a úvodní slovo
(Po krátkém přivítání zástupce organizátorů Noci kostelů přivítá všechny účastníky i účinkující duchovní
správce farnosti J. M.can. Werner Václav Horák, děkan lounský a kanovník ceynovijánský.)
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19.15-20.00 h

19.30-23.00 h

20.00-21.00 h

21.00-21.45 h

22.00-22.30 h

22.30-23.00 h

23.00-00.30 h

23.30-00.00 h

Koncert dětí ZUŠ Louny
(I zde se již stává tradicí, že úvodní část programu obstarají děti ze ZUŠ Louny, které zde vystoupí s krátkým
hudebním programem pod vedením pí učitelky Kateřiny Štolové)
Otevřená věž kostela
(I letos pro Vás volně zpřístupníme věž našeho kostela. Přítomni budou dva průvodci, jeden v prostoru půdy
kostela a druhý v prostoru ochozu a bytu věžného, kteří budou připraveni Vám něco o věži říci. Letos
připravujeme i novinku, kterou je nasvícen.)
Ztišení v kostele
(Během ztišení je možné si volně prohlédnout náš kostel. Přítomni budou i viditelně označení organizátoři Noci
kostelů, kteří mohou zodpovědět případné dotazy, či poskytnou krátký komentář k prohlídce kostela.)
Koncert Lounského chrámového sboru
(Lounský chrámový sbor pod vedením svého sbormistra Mgr. Petra Bernarda předvede několik skladeb,
povětšinou s tématem Panny Marie, ze svého repertoáru. Mluveným slovem bude koncert provázet Pavel
Panenka, ředitel KS Postoloprty)
Ztišení v kostele
(Tentokráte opět pro návštěvníky připravujeme netradiční zážitek z návštěvy kostela se zhasnutým vnitřním
osvětlením, kdy prostory chrámu budou osvětleny téměř výhradně odrazem venkovního osvětlení. Nasvícen
bude pouze hlavní oltář.)
Zpívané Mariánské nešpory
Nešpory, jako součást denní modlitby církve se modlí nejen zasvěcené osoby, ale i celá řada laiků. Slavnostnímu
provedení těchto nešpor s okuřováním oltáře bude předsedat R.D. Pavel Morávek, farní vikář děkanství
Chomutov, zpívat bude smíšený kvartet.)
Ztišení v kostele
(Po skončení Mariánských nešpor návštěvníci Noci kostelů opět dostanou prostor ke ztišení a k tiché meditaci
a zklidnění po náročném pracovním týdnu. I nyní kostel bude ozařován pouze odrazem světel pouličního
osvětlení pronikajícím okny.)
Společný průvod centrem města se svíčkami a zastaveními
(Patronátu nad tímto společným průvodem se ujal římskokatolický kněz, R.D. Mgr. Pavel Morávek, farní vikář
děkanství Chomutov, a farářka CČSH ThDr. Helena Smolová. Průvod započne u kostela CČSH a bude zakončen
půlnočním výstupem na věž chrámu svatého Mikuláše.)

Lovosice, kostel sv. Václava
Po celý večer
Možnost napsat na lístky svá poděkování a prosby, které se budou číst během modlitby při svíčkách od 22.45 hod.
Po Májové pobožnosti začne přepisování Bible.
15.30-15.45 h
15.50-15.55 h
16.00-16.30 h
16.30-17.15 h
17.30-18.30 h
19.00-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-22.00 h
22.00-22.45 h
22.45-23.15 h

Divadlo (vystoupení dětí z charitního zařízení Amicus)
Vyzvánění zvonů
Vystavení Nejsvětější Svátosti, Májová pobožnost se svatým přijímáním
Koncert se speciálním komentářem (sbor Letušky ZŠ Antonína Baráka - Lovosice)
Koncert (Lovosický chrámový sbor a Lovosický žesťový kvintet)
Slavnostní mše svatá (s úvodním vysvětlením významu liturgických činností, promluvou pro všechny
a komentářem)
Komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy
Zajímavosti z Bible
Komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy
Růženec - je to přívěšek anebo ...
Koncert
Modlitba při svíčkách za přítomné, město a svět, požehnání a poděkování

Lovosice, Mírový kostel CČSH
18.00-19.00 h
18.00-18.05 h
21.00-22.00 h

Consortium musicum, z.s.
Zvonění na kostelní zvon
Pěvecký soubor lovosického gymnázia In flagranti

Ludvíkovice, Obecní kaple
Po celý večer
Výstava o obnovení ludvíkovické kapličky; podrobný program na plakátech a www.nockostelu.cz

16

Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny
18.00-23.00 h

Komentovaná prohlídka kostela
Výstava fotografií o historii kostela

17.30-23.00 h
17.55-18.00 h
18.00-18.30 h
20.00-20.30 h

Zapálení svíce (starý zvyk, zapálit v kostele svíčku za někoho blízkého i dalekého, zesnulého i živého)
Zvonění zvonu z poloviny 15. stol. (zahájení Noci kostelů - srdce zvonu bije již 555 let)
Pěvecký koncert Bel Canto z Ústí n. L.
Varhanní koncert v podání A. Kavánové

Malečov-Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
Malečov-Proboštov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h

Kostel otevřen k prohlídce

Markvartice, kostel sv. Martina
18.00-22.00 h
20.00 h

Komentovaná prohlídka kostela, promítání na plátno (historie kostela, původní stav, jednotlivé fáze opravy do
současnosti)
Koncert Českokamenického pěveckého sboru

Mělník, Evangelický kostel
18.00-18.05 h
18.05-19.00 h
19.00-19.05 h
19.05-20.00 h
20.00-20.05 h
20.05-21.00 h
21.00-21.05 h
21.05-22.00 h
22.00-22.05 h
22.05-22.15 h

Zvonění na zahájení
přivítání a koncert TS (TenSing „teenagers singing“)
Zvony (ukázka zvonění)
Sýrie a Libanon kulturní památky
Zvony (ukázka zvonění)
Intermezzo - koncert
Zvony (ukázka zvonění)
Marek Šlechta - koncert Gospelů
Zvony (ukázka zvonění)
Ztišení, modlitba, závěrečné slovo

Mělník, chrám sv. Petra a Pavla
19.00-19.10 h
19.10-20.10 h
20.15-20.25 h
21.55-22.00 h

Zvonění na zahájení Noci kostelů (Zvonění na všechny 3 chrámové zvony začne v 19.03 h)
Koncert žáků ZUŠ Mělník
Komentovaná prohlídka
Ukončení Noci kostelů (Ukončení Noci kostelů na všechny 3 zvony chrámu.)

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše
18.00 h
19.00 h
20.00 h
21.00 h
23.00 h
24.00 h

Zahájení - zvonění - komentovaná prohlídka kostela - výstava antependií (vyšívaných oltářních pláten)
Výstava fotografií - Velikonoční jízda 2015, Možnost prohlídky varhan
Výstup na věž kostela, výstava starých modlitebních knížek
Koncert Mikulášovického pěveckého sboru za doprovodu varhan
Výstup na věž kostela
Zamykaní kostela

Mimoň, kaple Smíření
Mimoň, kaple Božího hrobu
17.30-17.35 h
17.35-18.20 h
18.30-19.30 h
19.45-20.15 h
20.30-21.20 h
21.30-21.55 h

Úvodní slovo
Hudební putování liturgickým rokem - pěvecký soubor Hvězda
Beseda o historii mimoňských pašijových her
Boží hrob – význam a historický kontext památky
Povídání o Bolívii
Hudební vystoupení - Zpěvandule
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22.00-22.45 h
23.00-23.30 h

Komentovaná prohlídka Božího hrobu
Adorace + zpěvy z Taizé

Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.00-20.00 h
20.30-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00-23.55 h
23.55-24.00 h

Český symfonický orchestr (v komorním provedení)
Videopřednáška PhDr. Karla Herčíka o historii kostela
Možnost osobní prohlídky kostela a setkání s knězem
Co je co? Komentovaná prohlídka kostela (vybavení a interiér)
Adorace a modlitby za město
Požehnání městu

Mladá Boleslav, kostel sv. Havla
19.00-24.00 h Vernisáž obrazů Barbory Veselé
Kromě obrazů, uměleckých ztvárnění interiérů, apod., výtvarnici proslavil nenápadný pomník Jana Palacha na Václavském
náměstí v Praze.
18.00-19.00 h Ekumenická bohoslužba
19.15-20.15 h Trio Coloré (Veronika Fuhrmanová - housle, Jan Čížek – pozoun, Magdalena Linková – klavír neobvykle
nástrojově obsazené klavírní trio, jehož repertoár tvoří nejen hudba klasická, ale i současná a moderní)
20.20-21.40 h Milujte své nepřátele (Promítání filmu o Přemyslu Pittrovi, jako připomínka konce 2. sv. války.)
21.50-22.30 h zpívání písní pro mládež od evangelických autorů II.
22.40-23.50 h 9. 9. 1943 dle knihy „Žaluji – Pankrácká kalvárie“ (výběr několika škrabek z vězení na Pankráci přečte Ladislav
Ruml, vybranými úryvky žalmů proloží Jonatan Hudec – nevhodné pro slabší povahy, děti už budou spát.)

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

Prohlídka kostela, možnost ztišení

Mladá Boleslav, modlitebna Českobratrské církve evangelické
19.00-20.30 h
20.15-20.50 h
21.00-21.30 h
21.30-22.15 h

Tvořivě zábavný program pro děti aneb jak to také může vypadat u nás v nedělní besídce
Resuscitace (Czech Republic) - první část koncertu
40 let v imigraci v Kanadě (Pavel Mikulecký) - poutavé povídání nejen o nesnázích při hledání „svého“ kostela
Resuscitace (Czech Republic) - druhá část koncertu

Mladá Boleslav, sborový dům Jednoty bratrské
18.00-19.00 h
20.45-22.00 h
19.30-22.30 h

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Havla
ENVEJ - rap v kostele (vystoupení křesťanského rapera)
Otevření modlitebny (Možnost seznámit se činností Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi (RC Dům, S.E.N. klub,
klub Suchý zip, fotografie, poznávací soutěž, aj.)

Mladá Boleslav, modlitebna náboženské obce CČSH
Po celý večer
Pražské stopy historie přijímání podobojí - expozice k 600. výročí obnoveného přijímání podobojí v roce 1414
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)
De ecclesia - odkaz Mistra Jana Husa dnešku
Ze života náboženské obce
(projekce fotografií s hudbou)
Meditativní ztišení při svíčkách

Mladá Boleslav, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
18.55-23.00 h
19.00-23.00 h

Otevření objektu a průběžná prohlídka společenských prostor
Exegetická dílna (Možnost nahlédnout pod pokličku moderních nástrojů pro výklad biblických textů od
nejmodernějších počítačových pomůcek po stále platné a nikdy nestárnoucí knižní zdroje.)
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Mnichovo Hradiště, děkanský kostel sv. Jakuba
18.00-19.00 h Mše svatá
19.00-20.00 h Koncert
20.00-22.00 h Volná prohlídka kostela
Detailněji bude program upřesněn na internetových stránkách farnosti www.dekanstvimh.cz

Mnichovo Hradiště, kaple sv. Anny
17.30-20.00 h
20.00-21.30 h

Mnichovohradišťský TRIANGL (Setkání dětských pěveckých sborů: Zvonečky, Zvonky a Continuo z Mnichova
Hradiště a jako host slovenský smíšený sbor Una Corda Dolný Kubín.)
Večerní prohlídka (Večerní prohlídky prostor kostela Tří králů a kaple sv. Anny s hrobkou Albrechta
z Valdštejna, výstavou o Albrechtu Valdštejnovi a lapidáriem barokních pískovcových soch.)

Most-Zahražany, modlitebna CČSH
17.00 h
17.30 h
17.45 h
18.15 h
18.30 h
18.45 h
19.00 h

Pobožnost
Představení CČSH
Moderní křesťanské písně
Bible kniha knih - představení
Ztišení - jak na to
Ze života obce v Mostě
Zakončení

Mšeno u Mělníka, kostel sboru Českobratrské církve evangelické
16.00-22.00 h
16.00-20.00 h
18.00-19.15 h
19.30-20.30 h

Výstava fotografií a maleb - ZUŠ Mšeno
Prodejní výstava šitých hraček (výrobky klientů spolku Zahrada z Nebužel)
Promítání fotografií kostelů z různých zemí Evropy
Služebníci – divadlo Inkognito

Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nový Bor, kostel sv. Ducha
Očihov, kostel sv. Martina
18.00-24.00 h
Historie zvonů kostela sv. Martina
Obrazy z dějin českého zvonařství - rekvizice zvonů na Podbořansku v období 1. sv. války
Rozeznění zvonů sv. Martina
Rozmluvy a posezení u kostelíka pro všechny příchozí
Výklad o historii kostela sv. Martina
Život a odkaz patrona Očihova, sv. Martina Tourského

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

Komentované prohlídky

Osek, cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie
18.00-18.10 h
18.15-19.00 h
19.00-19.30 h
19.45-21.45 h

21.45-22.00 h

Vyzvánění zvonů zahájí Noc kostelů
Přivítání návštěvníků s úvodním slovem
Motto: Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. (Ž 139,12)
Koncert sólového pěveckého sboru ZUŠ Teplice (pod vedení Mgr. X. Podolkhové
Noční klášter – netradiční prohlídka
(Objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů v oseckém klášteře za svitu svíček a
doprovodu průvodce. K prohlídce se není možno připojit po čase jejího zahájení.)
Tichý klášter - ztišení, osobní modlitba, zakončení písní Salve Regina
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V případě, že nestihnete začátek netradiční prohlídky, spočiňte v oseckém klášterním kostele, který je výjimečným klenotem.
V tento den je překrásná, svícemi podtržená výzdoba doplněna výstavou liturgických předmětů, ornátů a dalších zajímavých
exponátů, které si můžete v čase klidu a rozjímání prohlédnout. Prosíme, počítejte s délkou prohlídky, vrátit se je možné pouze
s průvodcem.

Otvice, kostel sv. Barbory
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00-24.00 h

Otevření kostela
Ztišení, meditace
Čtení z Písma Svatého
Ztišení, meditace

Podbořany, kostel Božího Spasitele
17.00-18.00 h
18.00-18.30 h
18.30-19.00 h
19.30-20.30 h

Otevření kostela pro veřejnost (Možnost prohlídky a ztišení před večerní pobožností.)
Pobožnost (Krátké duchovní zamyšlení a modlitby k zahájení Noci kostelů 2015.)
Koncert (Zazní písničky Filipa Šimandla, rodáka z nedalekých Kryr.)
Prohlídka kostela, diskuze účastníků

Podbořany-Letov, kostel Navštívení Panny Marie
18.30-21.00 h

Improvizovaná výstavka fotografií
Krátký kulturní program:
- árie z díla G. Verdiho v podání p. Kruly
- četba pověsti Kamenné kříže
Tvořivá dílnička pro děti (materiál zajištěn)
Drobná sladkost pro každého návštěvníka.
Díky omezeným podmínkám (není umožněn vstup do kostela) se bude program konat pouze za příznivého
počasí.

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
17.00-17.30 h
17.30-18.00 h
18.00-18.30 h

Zpěv s doprovodem varhan (Biblické písně a Ave Maria od A. Dvořáka; zpěv: Linda Fabini Bačovská, varhany:
p. Habáň)
Komentovaná prohlídka dolnoročovského chrámu
Prohlídka kláštera

Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince
17.00-20.00 h

Meditace a ztišení v loretánské kapli Panny Marie
Výstava „Život kostelů Broumovska“ v ambitu Lorety
Komentované prohlídky Lorety s průvodcem
Ukázky varhanní hudby (v klášterním kostele sv. Vavřince)

Rumburk, Evangelický kostel
18.00-19.00 h Jákob a žebřík mezi nebem a zemí (interaktivní program pro děti a rodiny)

Rumburk, modlitebna 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
20.55-21.00 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 (Ztišení, meditace, modlitba.)
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21.00-21.30 h Závěrečné neformální posezení (Možnost diskuze, rozhovorů, občerstvení.)

Růžová, kostel sv. Petra a Pavla
18.00-23.00 h
19.00 h

Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky kostela s panem Z.Podhorským
Kytarový koncert: Guitar arte trio

Semily, Umučení sv. Jana Křtitele
19.30-20.00 h
20.00-20.45 h
21.00-21.15 h
21.15-21.45 h

J. Bružeňák – hudba a poezie
Prohlídka kostela s poustevníkem (provedou Vás Mgr. O. Šír a Mgr. A. Zahradník; možnost prohlídky části
výstavy „Marie každá“)
J. Bružeňák – hudba a poezie
Prohlídka kostela s poustevníkem (provedou Vás Mgr. O. Šír a Mgr. A. Zahradník; možnost prohlídky části
výstavy „Marie každá“)

Semily, děkanský kostel sv. Petra a Pavla
18.00-23.00 h
18.00-18.45 h
19.00-19.30 h
19.00-22.00 h
20.00-20.45 h
21.00-21.30 h
22.00-22.45 h
23.00-24.00 h

Pohled na město z výšky (oblíbená vyhlídka z věže kostela, tentokrát bezplatně)
Prohlídka kostela s průvodcem
Zahájení výstavy obrazů a soch „Marie každá“ (Mgr. L. Patková + děti z Veselé společnosti. Výstava bude
přístupná v obou kostelech a sboru Československé církve husitské celý večer)
Návštěva semilských zvonů
Výklad zajišťuje A. Zahradník jun. pro skupinky zájemců, zpravidla v celou hodinu
Preludia pro varhany a duchovní písně Bohuslava Lédla (účinkují varhaník B. Lédl a sopranistka E. Lédlová)
Duchovní četba
Koncert pro Noc kostelů trumpetisty J. Bachtíka
Předpůlnoční ztišení a meditace při svíčkách

Semily, modlitebna Sboru Jednoty bratrské
V průběhu celého večera
Rozhovory, diskuse, občerstvení, prohlídka modlitebny a Mateřského centra
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
20.00-21.00 h

Workshop pro děti
Dětská pantomima
Koncert chval

Semily-Podmoklice, Sbor Dr. Karla Farského
V průběhu celého večera
V průčelí sboru bude instalovaná část výstavy „Marie každá“ (výtvarné zpracování tématu Marie-matky-ženy; výtvarný projekt
proběhne v rámci Noci kostelů ve všech třech semilských kostelech: Sbor Dr. Karla Farského, kostel sv. Petra a Pavla a kostel
Umučení sv. Jana Křtitele)
Vystaveny budou liturgické předměty, pro zájemce je zajištěno provázení všemi prostorami
sboru, seznámení s jeho historií i současností
16.00 h
18.00 h
18.00-19.00 h
19.30-20.00 h
20.30-21.30 h
22.00-22.30 h
23.00-24.00 h
24.00 h

Odpoledne pro děti (Pojďme na to od lesa - hry, divadélko, pohádka, společně se SPR M.E.D. a SEMÍNKO
ZEMĚ)
Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů
Zahájení výstavy fotografií J. Štreita „Brána naděje“ (úvodní slovo V. Kubík, následuje koncert hudební skupiny
Ritornello)
Slovo farářky Lady Kocourkové (o církvi, M. J. Husovi, víře a životě)
Modlitba z Taizé - slavnost světla (pěvecký spolek JIZERAN, instrumentální doprovod: J. Kracík-Vávrová)
Ekumenická modlitba s možností osobních přímluv
Rusalka před půlnocí (V. Poláchová-Kavanová, sólistka Opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci - soprán, J.
Horčička – klavír)
Zakončení Noci kostelů za zvuku zvonů

Sezemice, kostel sv. Bartoloměje
19.00-20.00 h

Hudební pásmo
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20.00-23.00 h

Volná prohlídka kostela

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

Pozvání k netradiční návštěvě kostela s možností prohlídky jinak nepřístupných prostor. Připraven bude program
naplněný hudbou, zpěvem, poznáním a dobrým slovem.
Více informací na www.nockostelu.cz a www.smrzovka.cz

Srbská Kamenice, kostel sv. Václava
18.00- 23.00 h
20.00 h
18.00-22.00 h

Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky kostela, výstava liturgických předmětů, ochutnávka
mešního vína, na cestu domů domácí moravský koláč a foto kostela
Koncert - křesťanský folk (varhany J. Svoboda, zpěv O. Dvořák) a Dětský chrámový sbor ze Srbské Kamenice
Každou celou hodinu vyzvánění všech šesti zvonů

Strupčice, kostel sv. Václava
18.00-18.30 h
18.30-19.00 h
18.30-19.00 h

Netradiční prohlídka kostela
Kostel v tichu
Procházka po obci (strupčické lapidárium soch a plastik)

Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka
19.30-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h

Volně přístupná prohlídka kostela s možností využít soukromý výklad
Západ slunce z věže kostela
Volně přístupná prohlídka kostela (promítání fotografií a videa z předchozích akcí)

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice
18.00-18.05 h
18.05-18.30 h
18.30-20.00 h
20.00-20.45 h
20.45-21.30 h
21.30-22.30 h
22.30-22.45 h

Uvítání
Adorace NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI s Májovou pobožností
Prohlídka kostela, varhan, věže, dětských kreseb...
Zpěvy z TAIZÉ (pěvecký sbor IN FLAGRANTI pod vedením Pavly Linkové)
Koncert křesťanských písní (zpěv - Eva Fertálová kytara a zpěv - Martin Burian housle - Milan Gábor kytara,
zpěv - Petr Štecha)
Koncert Lovosického žesťového kvintetu (trubky - Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml. pozouny - Dušan
Barva, Ladislav Starý tuba - František Beneš)
Ticho jako v kostele (ztišení při svíčkách ukončení - poděkování v modlitbě)

Světec, kostel sv. Jakuba Staršího
18.00-23.00 h

Komentované prohlídky kostela, komentované prohlídky varhan s ukázkami varhanní hudby, prohlídka bývalé
fary a galerie Vojtěcha Preissiga, vzhůru do věží a na půdu

Šimonovice-Rašovka, kostel sv. Antonína Paduánského
20.00-20.20 h
20.30-21.15 h
21.15-21.30 h

Pohádkové překvapení (divadelní představení pro děti i dospělé)
Večerní koncert sboru Laurentius
Ukončení Noci kostelů

Tatobity, kostel sv. Vavřince
18.00-20.00 h

Procházka s hudbou a poezií historií chrámu
DUO PŘÍČNÝCH FLÉTEN: Monika Havrdová a Pavla Bartoňová SMYČCOVÝ KVARTET: Magdalena
Čapková, první housle, Václav Šikola, druhé housle, Karolina Kočová, viola Adam Štěpánek, violoncello; Slovo
o historii: ing. Pravoslav Valný - Poezie: Petr Pešek

Teplice, Beuronská kaple
18.00-23.00 h

Komentované prohlídky kaple
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Teplice, Evangelický kostel
V průběhu celého večera
Výstavka bohoslužebných předmětů, přepisování Janova evangelia, biblický test, kvíz: Bůh v národní písni, rozhovor s kazatelem
18.05 h
18.55 h
19.15 h
20.30 h

Vystoupení dětského pěveckého sboru Poupata
Setkání s farářem: faráři přicházejí a odcházejí, společenství zůstává
Koncert Krušnohorského pěveckého sboru
Koncert Valtovi a jejich hosté

Teplice, kostel apoštola Bartoloměje
Expozice vězeňské kaple
23.30 h

Společné zakončení nejen pro organizátory „teplické“ Noci kostelů 2015 – modlitba za Teplice

Teplice, kaple Nalezení sv. Kříže
18.00-23.00 h

Prohlídka prostor

Teplice, zámecký kostel Povýšení sv. Kříže
18.00-18.15 h Zahájení s úvodním slovem
18.20 h
Komentovaná prohlídka prostor kostela za zvuku reprodukovaných pravoslavných zpěvů
19.00 h a 21.00 h Liturgický zpěv pravoslavného chrámového sboru
19.20 h a 21.20 h Komentovaná prohlídka prostor kostela za zvuku reprodukovaných pravoslavných zpěvů. Odhalení svatých
ostatků sv. Clary z Dalmácie.
20.00 h
Volná prohlídka chrámu
22.00 h
Světlo vitráží v kostelní tmě za doprovodu reprodukovaných pravoslavných zpěvů

Teplice, kostel sv. Jana Křtitele
V průběhu celého večera
Výstava liturgických předmětů a oděvů
Salesiáni u nás a ve světě (DB200)
Všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat)
Prohlídka věže, kůru a zvonění – 17.50 h, 18.45 h, 19.45 h, 20.45 h
Opiš verš z Bible
Rozsviť svíčku za … (DB200)
18.00-20.00 h
18.00 h
18.10 h
19.10 h
20.00 h
21.00 h

Dětský koutek s Janem Boskem (DB200)
Zahájení, úvodní slovo
Prohlídka kostela s průvodcem
Prohlídka kostela s průvodcem
Koncert Brixiho komorního souboru Teplice
Collegium Hortensis DB200 (J. Zástěra: Proprium k poctě Dona Boska)

Teplice, modlitebna Církve bez hranic – Apoštolská církev
20.00-20.15 h
20.15-21.00 h
21.00-21.30 h

Zahájení – představení „nejmladší“ teplické církve - Církve bez hranic v Teplicích
Přednáška na téma: EXORCISMUS – FIKCE A REALITA
Otázky a odpovědi na téma přednášky či vašich vlastních duchovních zážitků

Teplice, modlitebna sboru Církve bratrské
18.05 h
19.00 h

Koncert dětského sboru Barricuda
Skupina TAK JO (folk)

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

Kaple otevřena k prohlídce
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Teplice-Šanov, kostel sv. Alžběty Uherské
V průběhu celého večera
Věž kostela (přístup z ul. K. Čapka)
Rozezni zvon (jen v 17.50 h, 18.50 h, 19.50 h, 20.50 h)
Osobnost Jana Boska - expozice (DB200)
Všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat)
Stopami a myšlenkami Jana Boska (DB200)

18.00 h
18.15 h
19.00 h
19.45 h
20.00 h
20.45 h
21.00 h
21.40 h
22.00 h

Zahájení s úvodním slovem
Komentovaná prohlídka kostela
Collegium Hortensis (W. Plaschka: Mše k poctě sv. Alžběty)
Komentovaná prohlídka varhan
Varhanní koncert
Komentovaná prohlídka varhan
Zpěv Taizé s doprovodem nástrojů a tichem svící (DB200)
Komentovaná prohlídka kostela
Světlo vitráží v kostelní tmě (melodram myšlenek DB200)

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

18.00 h

Biblická soutěž pro děti (v případě hezkého počasí na zahradě)
Výstavka vegetariánských jídel s ochutnávkou
Možnost rozhovoru s kazatelem sboru
Koncert místního sboru CASD

Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně (“Červený kostel”)
V průběhu celého večera
18.00-20.00 h Dětský koutek s Janem Boskem (DB200)
18.00-20.00 h Běh DB 200
Videoprojekce Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích (DB200)
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 Písklata ze ZŠ Maršovská
Nakoukni, dotkni se… (vystoupení dětí ze salesiánského střediska)

Tisá, kostel sv. Anny
18.00 h
19.00 h
19.45 h
20.00 h

Zpívá rodina Husákova s Petrovic
Pěvecký sbor Tisá
Panoptikum - vokální sbor Ústí nad Labem
Prohlídka kostela s reprodukovanou hudbou

Třebenice, sál Českobratrské církve evangelické
17.00-17.30
18.00-18.30
19.00-20.00

Kostelní hra pro děti
Koncert Consonare
Bohoslužba

Turnov-Kadeřavec, hradní kaple sv. Jana Nepomuckého
Údlice-Přečaply, kostel sv. Matouše
16.00-16.15 h
16.15-16.30 h
16.30-17.15 h
17.15-17.30 h

Zahájení
Hudební vystoupení dětí z MŠ Údlice
Historie kostela sv. Matouše
Hudební vystoupení dětí ze ZŠ Údlice (pásmo lidových písní)

24

17.30-17.45 h
17.45-18.00 h
18.00-20.00 h

Sv. Matouš – kdo to byl? (povídání o patronovi kostela)
Hudební vystoupení smíšeného pěveckého sboru Vox cantabilis (výběr duchovních skladeb minulých staletí)
Prohlídka kostela

Újezd pod Troskami, kostel sv. Jana Křtitele
V průběhu celého večera
Výstava fotografií ze Svaté země – D. Puchálková
20.00 h
20.30 h
21.30 h
22.00 h
22.30 h
23.00 h

Bohoslužba slova
Smíšený pěvecký sbor Stojmír - Bendl (vede P. Těšínská)
Modlitba nešpor
Improvizace na trubku (V. Popr)
Variace na violocello (J. Halama, člen FOKu)
Varhanní nocturno (R. Rejšek, diecézní organolog a kampanolog)

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla CČSH - ČCE
18.00 h

Koncert duchovní hudby v provedení smíšeného pěveckého sboru Concerto z Neštěmic. Následuje možnost
individuální prohlídky s výkladem – do 22.00 h

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie
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
23.30-24.00 h

Mše svatá
Akatist (východní mariánský zpěv)
Ideologie genderu: Hrozba nové totality? (přednáška zástupkyně evropské ženské organizace New Women for
Europe - Nové ženy pro Evropu - se sídlem v Bruselu)
Moderní křesťanské písně se čtením z Bible (hrají, zpívají a recitují studenti farnosti)
Z historie kostela (přednáška ředitele ústeckého muzea V. Houfka s dataprojekcí)
Volná prohlídka kostela a kůru za doprovodu varhan (na varhany hraje ředitel kůru V. Urban)
Modlitba za město (modlitby a zpěvy z Taizé)

Ústí nad Labem, kostel sv. Vojtěcha
19.00-20.00 h
20.00-20.20 h
21.00-21.20 h
22.00-22.20 h
23.00-23.10 h

Volná prohlídka kostela
Z historie kostela, kláštera a Dominikánského řádu (krátký přednáškový blok uzavřený společnou recitací
žalmů)
Z historie kostela, kláštera a Dominikánského řádu (krátký přednáškový blok uzavřený společnou recitací
žalmů)
Z historie kostela, kláštera a Dominikánského řádu (krátký přednáškový blok uzavřený společnou recitací
žalmů)
Modlitba za město

Valtířov, kostel sv. Václava
17.00-22.00 h

Zahrají a zazpívají děti ze ZUŠ Velké Březno a ženský komorní soubor Luscinia z Ústí nad Labem

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše
Po celou dobu konání akce výstavka liturgických předmětů a oděvů a kroniky obce
18.00 h
Zahájení - zvon
Koncert pěvců katedra UJEP Ústí nad Labem
18.30 h
Slovo a modlitba za obec - duchovní správce kostela
Setkání s dětmi - malování zvonů
19.00 h
Vystoupení dětí - Vinohrádek ZŠ Žalhostice
Výstavka obrázků dětí z Nocí kostelů minulých let
19.30 h
Volná prohlídka kostela a doprovodu varhan
V případě zájmu vstup ke zvonu za doprovodu organizátora
Povídání o historii a také o současnosti kostela - varhany
Rozhovor s duchovním
21.30 h
Závěrečné slovo a modlitba při svíčkách za naši obec, farnost, za každého z nás a za naše blízké i ty, kteří jsou
již v nebi
22.00 h
Ukončení
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Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení
16.30-22.00 h

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 od 22.00 h.

16.30-17.00 h
17.00-17.45 h
17.45-22.00 h
18.00-18.30 h
18.45-19.50 h
20.00-20.50 h
21.00-21.50 h
22.00-22.15 h

Modlitba růžence
Mše svatá
Výstava souboru výtvarných prací H. Brestovanské - žákyně 7. tř. ZŠ Vratislavice n/N. pod
vedením pí. uč. Kordové
Koncert smíšeného pěveckého sboru Cum Amore (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci)
„Štěstí začíná uvnitř“ – úryvky z knihy J. Powella (prokládané hudbou)
Po stopách církevní architektury od 9. do 21. stol. na Jižní Moravě (promítání fotografií)
Varhanní concertino – P. Fišer
Závěrečné modlitby (prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město)

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

SÁL POD KAPLÍ
Výtvarná dílnička pro děti
Kavárna pod kaplí
Prodej výrobků z včelích produktů

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

Návštěva kostelní věže
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 od 22.00 h.
Generace Gospel choir (gospelový zpěv libereckého a jabloneckého pěveckého souboru)
Večerníček v kostele (krátký biblický loutkový příběh pro děti)
Děti dětem (komentovaná prohlídka kostela pro děti)
Modlitba v chrámu (čas ke ztišení a modlitbě)
Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka)

Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího
V průběhu celého večera
Výstava fotografií (T. Najman)
18.00-18.10 h
18.10-19.20 h
19.30-20.15 h
20.30-22.00 h

Zvuk zvonů
M.Černý - Desetisborová renesanční loutna
Pěvecký soubor Krásné zpěvačky
(A. V. Michna - Loutna česká, F. Sušil - Sbírka moravských lid. písní, spirituály; host: M. Karez)
Komentovaná prohlídka, diskuze

Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele
Všeň, kostel sv. Filipa a Jakuba
19.00-20.00 h

Koncert

Zabrušany, kostel sv. Šimona a Judy
16.30-17.45 h
18.00-18.30 h
18.30-19.15 h
19.20-20.15 h
20.15-21.00 h

Hravé odpoledne pro děti
Zapal svíčku... (příležitost svěřit své těžkosti, ale i radosti Hospodinu)
Komentovaná prohlídka kostela + malé překvapení
Modlitba za farnost + bohoslužba slova
Bůh mluví dnes i ke mně - čtení z Bible (možnost ztišení, meditace, zamyšlení v kostele)

Zahrádky, kostel sv. Barbory
V průběhu celého večera
Možnost individuálního rozhovoru s knězem. Na požádání komentovaná prohlídka kostela i hrobky.
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18.00 h
18.30 h
19.30-21.30 h
21.30-22.00 h

Zahájení zvoněním zvonů
Písňové pásmo dětí a rodičů Zahrádek
Představení řeholních řádů s ukázkou řádových oděvů
Tichá adorace při svíčkách

Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána
18.00 h
18.05 h
18.30 h
19.00 h
20.00 h
22.00 h

Slavnostní zvonění, přivítání
Život s písničkou - vystoupení žáků ze ZŠ v Zákupech
Oslava 700 let města Zákup (1315 - 1. doložená existence města Zákupy) – přednáška Mgr. M. Aschenbrennera
Proti Proudu 30 (koncert známé českolipské kapely plující v rockových vodách s popovým nádechem)
Kostel je i kulturní památka (prohlídka kostela s výkladem, individuální prohlídka kostela)
Ukončení akce

Zákupy-Brenná, kostel sv. Jana Křtitele
16.00 h
18.00 h

Prohlídka nově opraveného kostela za 11 milionů Kč
Ukončení

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

Jan Hus (krátká pobožnost, koncert dětského souboru Řetízek, přednáška Ing. arch P. Fuchse, výstava
husovských pohlednic, občerstvení, prohlídka sborových kronik)

Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla
V průběhu celého večer
Výstava výtvarných dílek žáků žitenické MŠ
17.00-17.05 h
17.05-18.00 h
18.05-19.00 h
19.00-20.00 h

Otevření kostela
Koncert žáků ZUŠ pod vedením jejich učitelů
Varhanní koncert Jiřího Ospalíka
Přednáška Mgr. Daniely Brokešové o historii kostela sv. Petra a Pavla a obce Žitenice
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