Bedřichov, kostel sv. Antonína Paduánského
17.30-21.00 h

Malý kostelní koncert; balady, folkové písně a spirituály. Petr Chalupa se svou skupinou a Květa
Barešová-Kunze. Po koncertě prohlídka kostela s doprovodem, včetně stálé výstavy kroniky kostela
a prohlídky kostelní věže s hodinovým strojem

Bělá pod Bezdězem, kostel Povýšení sv. Kříže
18.00-18.40 h
18.55-19.00 h
19.00-19.15 h
19.15-19.45 h
19.25-19.45 h
19.45-20.10 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 letošnímu biblickému verši v podtitulu Noci
kostelů. Zhudebněné zpívané téma (zpěv farní schola za doprovodu varhan).
Výstava velkoformátových obrazů svatých, výstava mincí s křesťanskou tématikou (Možnost
jedinečného zhlédnutí obrazů, které se jinak nachází v depozitáři.)
Přestávka k občerstvení (občerstvení i možnost osobního setkání s knězem)
Prohlídka varhan na kůru s výkladem (Vidět varhany zblízka je něco úplně jiného než jen z lavice
kostela kdesi dole.)
Odchod do klášterního kostela sv. Václava k dalšímu programu Noci kostelů
Tichý kostel při svíčkách, závěrečné evangelium

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

21.05-21.05 h

Běh rokem aneb od adventu až k Velikonocím (Advent, Vánoce, půst, Velikonoce, mezidobí po
Velikonocích. Doby, které nám jsou známé. Zkusme si je během půlhodinky projít všechny - a to jak
průvodním slovem (jáhna Luďka Téry), tak i zpěvem farní scholy. Vše dobarví ukázka barev rouch)
Odchod do zámecké kaple

Bělá pod Bezdězem, zámecká kaple sv. Josefa
21.15-22.00 h
21.25-21.45 h

Muzejní výstava v sakristii kaple (Na připravených panelech se budete moci seznámit s historickými
osobnostmi, které významně přispěli do církevního života na Bělsku.)
Zpěv křesťanských písní, modlitba za město (Vojtěch Král dlouhá léta skládá křesťanské písně. K
poslechu, zamyšlení i modlitbě na kytaru zahraje a zazpívá některé z nich. Nezapomeneme ani na
krátkou modlitbu za město.)

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

Kostel otevřen návštěvníkům

Bílina, kostel sv. Petra a Pavla
Bitozeves-Nehasice, kostel Narození Panny Marie
Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše
Blíževedly, kostel sv. Václava
18.00-22.00 h

Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela. Možnost ztišení a meditace.

Blšany-Soběchleby, kostel sv. Jiří
17.00-24.00 h

Kostel otevřen k prohlídce
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V průběhu večera stavba Zdi snů a přání z krabic a krabiček, výtvarná dílna a výstava obrázků dětí ze
Speciální MŠ v Žatci na téma „Na návštěvě v nebi“.
18.00 h
19.00 h
20.00 h

Manželé Filipiovi – koncert pro klarinet a housle. V průběhu úvodní slovo o kostelu a spolku Přátelé
Soběchleb.
Dobročinná dražba výtvarných děl a fotografií na záchranu kostela
Taranis – keltská hudba

Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie
18.00-22.00 h
18.00-19.30 h
20.00-21.00 h

Možnost prohlídky kostela
Povídání o historii poutního místa Královny hor
Mše svatá

Březno, kostel sv. Václava
18.55-19.00 h
19.00-19.45 h
20.00-20.45 h

Zvony, úvodní zahájení
Komentovaná prohlídka chrámu
Koncert (v tradiční podobě a kombinaci dvou zvukově velice vyrovnaných nástrojů, zazní řada skladeb
s duchovními tématy)

Cvikov, modlitebna Bratrské jednoty baptistů
Česká Kamenice, poutní kaple Narození Panny Marie
19.30 h

21.30 h

23.00 h

Zahájení Noci kostelů
Zpívaná loretánská litanie
Setkání s Franzem Preidlem - obnovitelem mariánské kaple
Komentovaná výstava vzácných mariánských obrazů – provází českokamenický děkan P. Jordán
Pohled skrze malované sklo – vitráže v poutní kapli
Koncert
Dětský pěvecký sbor Con brio
Kytlický chrámový sbor
Adorace
Zakončení Noci kostelů

Během celého večera budete mít jedinečnou příležitost ochutnat mešní víno a individuálně si prohlédnout kapli.

Česká Lípa - Svárov, evangelická modlitebna
18.00-23.00 h

V rytmu Ducha – Ruach
(Židovské tance, židovské zpěvy, modlitby, představení židovských svátků a židovská pohádka na
dobrou noc.)

Děčany-Solany, kostel sv. Martina
Děčín, Evangelický kostel
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.15 h
21.15-22.30 h
22.30-23.30 h

Hudební soubory DDM Děčín
Varhany - Anna Havlíková
ZUŠ Děčín – kytarový soubor, zpěv, houslový soubor
Jílovský pěvecký sbor
Varhany – Pavel Pexa

Děčín, Husův sbor Církve československé husitské
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Děčín – Prostřední Žleb, kaple Andělů Strážných
18.00-24.00 h

Komentované prohlídky

Děčín-Nebočady, kaple Nejsvětější Trojice
18.00-24.00 h

Komentované prohlídky

Děčín – Dolní Žleb, kostel Nejsvětější Trojice
18.00-24.00 h

Komentované prohlídky

Děčín-Bynov, kostel Panny Marie
Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže
20.00-22.00 h

22.00-23.00 h
23.00-23.55 h

Historie varhanního nástroje Rieger, Opus 315 z r. 1891 (Budou provedeny ukázky liturgické hudby
a hudby období romantismu. Krátké přednášky o servisu a údržbě památkově chráněných nástrojů.
Provází regenschori Jan Záhora st.)
Vystoupení sboru SaH Děčín (umělecká vedoucí Mgr. Jana Štrbová)
Varhanní koncert hudby francouzských symfoniků (hraje dr. Martin Maxmilian Kaiser, který rád
zodpoví i dotazy)

Děčín-Bělá, kostel sv. Františka Xaverského
18.00-24.00 h
19.30-20.00 h

Výstava: Práce studentů děčínského gymnázia inspirované krásami přírody
Zpívá Krásnolipský komorní sbor

Děčín, kostel sv. Františka z Assisi
Děčín-Rozbělesy, kostel sv. Václava
18.00-24.00 h

Komentované prohlídky a malá výstava originálních artefaktů z právě probíhajících oprav

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje
19.00-19.45 h

20.00-21.55 h
21.15-24.00 h

Prohlídka historických varhan Feller z roku 1864 s ukázkami tvorby baroka (Krátká přednáška o účelu
a smyslu varhanních nástrojů v liturgii. Několik slov o údržbě nástrojů tohoto typu. Provází regenschori
Jan Záhora st.)
Prohlídka zvonů Vít, Jan Pavel a Jesus s ukázkou (provází zvoník Pavel Novotný)
Několik drobných varhanních skladeb (hraje Danek Rychnovský)

Děčín – Červený vrch, modlitebna sboru Církve bratrské
18.00-22.00 h

Možnost prohlídky a rozhovorů
Dílničky na vyrábění svící a výrobků ze dřeva
Výstava starých tisků Biblí

Děčín-Křešice, obecní kaple
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18.00-24.00 h

Komentované prohlídky

Děčín-Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
18.00-24.00 h

Komentované prohlídky

Děčín, zámecká kaple sv. Jiří
18.00-24.00 h

Komentované prohlídky

Děčín – Staré město, sborový dům Církve Křesťanská společenství
17.00-23.00 h

17.00-19.00 h
18.00 h

Prohlídka s průvodcem
Historie budovy a sboru KS Děčín
Možnost otázek a odpovědí
Možnost rozhovoru s duchovním poradcem
Občerstvení
Ukázková videa
Možnost zakoupit křesťanské knihy a Nové zákony
Koutek pro děti
Modlitby za vaše problémy, potřeby a uzdravení aj
Veřejná zkouška hudební skupiny (moderní písně, kytara, bicí, klávesy, zpěv)
Workshop tvorby náušnic

Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince
17.45-18.00 h
18.00-18.50 h
18.50-19.30 h
19.30-20.15 h
20.15-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.15 h
21.15-24.00 h

Když srdce zvonu začne tlouct (zahájení Noci kostelů 2016 na Dlouhém Mostě)
DĚTI V RÁJI (Program pro všechny děti s možností objevování a tvoření na téma ráj a nebe.)
Hlas Ticha (Tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídky kostela.)
KONCERT SBORU LAURENTIUS
Hlas Ticha (tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídky kostela)
ANTON PAVLOVIČ ČECHOV O DLOUHÉM MOSTĚ??? (Neopakovatelné velkolepé divadelní
představení místních amatérských herců. Program pro všechny dospělé každého věku a postavení.)
Prosím s TEBOU o modlitbu (společná modlitba při svíčkách za naší obec, farnost, za každého z nás,
za naše blízké, za naše nesnáze a za ty, kteří jsou již v nebeském ráji)
Ukončení Noci kostelů 2016

POŠTA PRO NEBE
Po celou dobu programu bude možnost zapálit svíčku před oltářem jako vzpomínku na blízkého člověka nebo poděkování,
prosbu, odpuštění ...

Dolní Poustevna, kostel sv. Michaela archanděla
19.15-20.30 h
19.15-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-20.15 h
20.15-20.30 h

Tradiční malování v kostele
Drak recituje poprvé (pásmo básní J. Seiferta v podání dramatického kroužku Drak)
Kostelem zní hudba dětí (vystoupí žáci ZUŠ Rumburk, pobočka Dolní Poustevna ve hře na varhany
a zobcovou flétnu)
Drak recituje podruhé (pásmo PRO MAMINKY v podání dramatického kroužku Drak)
Hudební tóny v podání dospělých (zahrají učitelky Tereza Kunzeová - zobcová flétna a Petra Kalčíková
- klavír)

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

Václava Hudeček – přednáška „Život a tvorba“
Koncert houslisty Václava Hudečka se souborem Barocco Sempre Giovane
Historie kostela Panny Marie, prohlídka kostela a krypty
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22.00 h

Meditace s požehnáním a ukončení akce

Dubnice, kostel Narození Panny Marie
17.00-19.00 h

Komentovaná prohlídka kostela a výklad jeho historie
Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Dubnice

Frýdlant v Čechách, kostel Krista Spasitele
Holany-Hostíkovice, kostel Nejsvětější Trojice
18.00-22.00 h

Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela. Možnost ztišení a meditace.

Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.30-19.30 h
19.30-21.00 h

Ukázky duchovní hudby a komentovaná prohlídka varhan
Budou pro zájemce připraveny komentované prohlídky kostela

Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie
18.00-18.15 h
18.15-19.15 h
19.30-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-22.00 h
22.30-23.00 h
23.00-23.15 h

Přivítání
Koncert duchovní hudby (chrámový sbor Hvězda)
Poutní místo Horní Police - minulost a pohled do budoucnosti (o historii, architektuře a záměru
obnovy poutního areálu)
Pozvánka na farní dobroty v ambitech poutního areálu
Mariánská Police, Toskánsko, Evropa a budoucnost Západu
Četba z exhortace Ecclesia in Europa
Modlitba za svět, Evropu, národ a obec

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

Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky kostela, návštěva věže kostela
Koncert Českokamenického pěveckého sboru

Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí P. Marie
18.00 h
18.05 h
18.30 h
20.00 h
22.00 h
24.00 h

Zvonění zvonu
Úvodní slovo našeho pana faráře k mottu Noci kostelů
Vladislav Ondřejk - housle
Smyčcové kvarteto AD LIBITUM
Společná modlitba, zpěv či jen tiché povídání o světle v temnotách
Zazvoní zvoneček

Hoštka, kaple Nanebevzetí Panny Marie
Hoštka, kostel sv. Otmara

Hrádek nad Nisou, Chrám Pokoje
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19.00-20.30 h

Vystoupení dětí ze ZUŠ Hrádek nad Nisou pod vedením pana Lachmana.
Ukázka a prohlídka vzácného Břevnovského kancionálu – klenotu knihovnictví
Malé pohoštění

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje
20.30-21.30 h

Vystoupení chrámového sboru od sv. Bartoloměje
Pásmo ,,Slova k zamyšlení“, ztišení a písně
Výstavka liturgických oděvů a předmětů
Slavnostní fanfára z věže kostela
Modlitba za město a požehnání
Po celou dobu programu budou otevřeny také obě věže kostelů
Možnost rozhovoru s duchovními

Hřivice, kostel sv. Jakuba
Chlum, kostel sv. Jiří
18.00-22.00 h

Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela. Možnost ztišení a meditace.

Chlum-Drchlava, kostel sv. Mikuláše
18.00-22.00 h

Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela. Možnost ztišení a meditace.

Chlumec u Chabařovic, kostel sv. Havla
Historické fotografie (výstava historických fotografií Chlumce a okolí)
Otevření kaple Nejsvětější Trojice (V průběhu celého večera bude otevřena kaple Nejsvětější Trojice na Horce.)

Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Chomutov, modlitebna Apoštolské církve - Církev bez hranic
17.00-17.30 h
17.30-18.00 h
18.00-20.00 h
18.30-19.30 h
19.00-20.30 h

Prohlídka kostela
Vystoupení gospelové skupiny Gaia
Získej boží zbroj - akční hra pro děti
Tvořivá dílna pro celou rodinu
Cestopisná přednáška Davida a Berthi Majak

Po celý večer grilování, otevřená kavárna, ping-pong venku, prodej biblí a knih.

Chomutov, modlitebna Českobratrské církve evangelické
18.00-18.15 h
18.15-19.00 h
19.05-19.10 h
19.10-19.45 h
19.45-20.15 h
20.20-21.00 h
21.00-22.00 h

Zahájení
Pěvecký sbor Hlahol Chomutov
Duchovní kompozice M. Sedlákové v podání místních dětí
Historické okénko: Husitství (vykládá P. Provazník)
Pěvecký sbor Gospel Gaia Klášterec nad Ohří
Trubači Consonare Chomutov
Biblické slovo, prostor pro modlitby

Chotiněves, evangelický kostel
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Chožov, Husův sbor
Chrastava, kostel sv. Vavřince
Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského
18.00-23.00 h
21.00-22.00 h

Živá varhanní hudba
Zpěvy a modlitby z Taizé

Jablonec nad Nisou, bývalý farní kostel sv. Anny
18.00-19.00 h

Společné putování Jabloncem: Hudební zastávka
(R. Hampacher a J. Ostrov – písničkáři)

Jablonec nad Nisou, modlitebna ochranovského sboru při ČCE
Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Zdislavy a sv. Vavřince
18.00 h
Mše svatá
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 h
Komentované prohlídky baziliky
17.00-22.30 h
Charitativní nepálská dhaba v zahradě před kaplí
23.00 h
Žehnání městu a kraji
Po celý večer
Výstavy v ambitech kláštera (V srdci paní Zdislavy; Hold sv. Zdislavě)
17.00-23.00 h
19.00-23.00 h

Otevřena veřejnosti kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí
Noční výstup na vyhlídkovou věž v Jablonném v Podještědí

Javory, kostel sv. Prokopa
Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla
16.00 h
16.00-21.00 h
16.00-22.00 h
16.15 h
17.30 h
18.00 h
19.00 h
19.30 h
20.00 h
20.30 h
21.15-21.45 h
21.45 h

Zvonění zvonů
Hledání pokladu - program pro děti
Výstava liturgických předmětů
Bohoslužba slova
Výstup na věž kostela
Koncert Krušnohorského sboru
Vystoupení dětí z MŠ Jeníkov
Výstup na věž kostela
Pěvecké vystoupení Denisy Ehmové a Marka Holuba
Výstup na věž kostela
Milosrdný Otec – čtení z Bible na téma milosrdenství
Adorace - klanění se Pánu se zpěvem, závěrečné požehnání
Noční pohled na Jeníkov – výstup na věž kostela

Jestřebí-Pavlovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00-22.00 h

Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela. Možnost ztišení a meditace.

Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého
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18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
18.00 h

Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky kostela
Prohlídka věže kostela, kostelních zvonů a varhan
Koncert Českokamenického pěveckého sboru

Jílové, kostel Nejsvětější Trojice
Jílové-Sněžník, kaple Panny Marie
Jiřetín pod Jedlovou, kostel Nejsvětější Trojice
17.30-21.00 h

Děti z mateřské školy Jiřetín pod Jedlovou
Žáci základní školy Dolní Podluží
Komentovaná prohlídka kostela
A. Bezchlebová - varhany
Dívčí pěvecký sbor jiřetínské farnosti "Scholka"
Studenti biskupského gymnázia Varnsdorf
Poetické studio "Doteky"
Hudební duo "1000 let"
Dívčí pěvecký sbor "Komoráček" Jiříkov

Jiříkov-Filipov, bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů
20.00-22.00 h

Komentovaná prohlídka, ukázky varhanní hudby a modlitba
Výstava: Poutní místo Filipov (1866-2016)

Josefův Důl, kostel Proměnění Páně
18.00-19.00 h
18.00-19.45 h
19.30-20.00 h
20.30-21.30 h
22.00-22.30 h

Chalupáři Josefodolu - B.B.B.B. KVARTET - vážná hudba
Na návštěvě v nebi - výtvarná dílna pro děti
Zpívání u varhan - zpřístupnění kůru a ukázka varhan
Současná poezie Jablonecka a Liberecka - básníci Jizerských hor
Ztišení - zakončení Noci kostelů

Slavnostní vernisáž obrázků z dětského workshopu - sobota 25. 6. 2016 od 16.00 h v kostele

Kadaň, kaple Růžencového bratrstva
21.15 h

Zakončení Noci kostelů

Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže
19.30-20.00 h
20.15-22.00 h

21.30-22.00 h

Vyzvánění na největší zvon kostela a prohlídka sloupu Nejsvětější Trojice (výklad na náměstí
povede Mgr. Lukáš Gavenda, fotografie všech zvonů budou k prohlídce v kostele)
Duchovní program:
Hudební vstupy na varhany
Téma církevního roku budou svátky Páně: Nejsvětější Trojice, Božího Těla a Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. Výklad bude mít kadaňský děkan Josef Čermák.
Vystavena budou paramenta a preciosa (bohoslužebná roucha a náčiní)
Kostel bude otevřen pro rozhovory s duchovním i laiky do 22.00 h
Kadaňští Johanité v době Karla IV. (přednášku s projekcí v budově děkanství – bývalá děkanská
jídelna – pronese Mgr. Lukáš Gavenda; vstup kostelem sv. Kříže)
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Kadaň, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
17.00-18.00 h
18.05-18.50 h

Svatý Jan Křtitel v biblických textech a na nástropních malbách.
830 let Johanitů v Kadani (výklad: Mgr. Lukáš Gavenda)
Johanitská komenda (budova děkanství) – zpřístupnění historického sklepního prostoru (výklad: Mgr.
Lukáš Gavenda; návštěvníkům budou asistovat kadaňští skauti, vstup bránou ze Žatecké ulice)

Kadaň, kostel Svaté Rodiny a sv. Alžběty
19.00-22.00 h

Možnost soukromé prohlídky a osobního rozhovoru s Janem Burianem, farním vikářem. Vstup do
kostela bude po vnějším schodišti, klášter bude uzavřen.

Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Kněžmost, kostel sv. Františka Serafinského
Kořenov-Polubný, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.55 h
19.00 h
21.00 h
22.00 h
23.00 h

Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonu
Prohlídky kostela, program pro děti, výstava kněžských rouch, videoprojekce, ochutnávka mešních
vín
Koncert
Mše svatá
Ztišení, modlitba, možnost zapálení svíčky za zemřelé nebo poděkování, prosbu, odpuštění…

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

Komentované prohlídky

Koštice, kostel sv. Antonína Paduánského
Kravaře, kostel Narození Panny Marie
18.00-22.00 h

Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela. Možnost ztišení a meditace.

Krupka–Bohosudov, bazilika minor Bolestné Matky Boží
18.00-23.00 h
18.00 h
18.05 h
18.15 h
19.00 h
19.30 h
20.00 h
21.00-23.00 h

Výstavka výtisků biblických textů
Zahájení
Úvodní modlitba
Program pro děti
Úcta ke svatým – přednáška
Komentovaná prohlídka
Varhanní recitál - Miloš Bok, skladatel duchovní, klasické a filmové hudby
Možnosti prohlídek s komentářem, meditace, modlitba

Křešice, kostel Navštívení Panny Marie
18.00-20.00 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h

Kostel otevřen návštěvníkům
Singing night - koncert sborů Singing friends a Syrinx z Litoměřic
Fenomén klenby zvané česká placka (povídání o historických způsobech stavby kostelů a jejich
zaklenutí s ukázkami funkce klenby na živých modelech)
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Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice
19.00-23.00 h

21.00-22.00 h

Kostel 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.)
Promítání fotografií z rekonstrukce kostela (budou promítány fotografie z probíhajících oprav krovu
kostela, s komentářem)

Křinec, kostel sv. Jiljí
19.00 h

20.00 h

A. Vivaldi – Stabat Mater (8.část)
A. Vivaldi – Gloria (3. a 6. část)
J. S. Bach – Sarabanda
W. A. Mozart – Via resti servita
A. Stradella – Pieta Signore
A. Dvořák – Romantické kusy (1. část)
B. Smetana – Večerní písně (výběr)
P. Mascagni – Ave Maria
Účinkují:
Lenka Pergelová (zpěv a klávesy)
Ludmila Pergelová (zpěv a housle)
Tomáš Pergel (klávesy a flétna)
Prohlídka kostela, beseda s návštěvníky, rozloučení

Křinec-Bošín, evangelický kostel
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h

Prohlídka kostela, kruchta, varhan a zvonice
Informace o sboru, diskuse
Povídání o církvi a o křesťanské víře, zpěvy, diskuse

Lenešice, Husova zvonice
18.00-20.00 h

Prohlídka Husovy zvonice (Zvonice zpřístupněna veřejnosti. V interiéru je instalována výstavka o
historii zvonice. Děti si mohou vyzkoušet zazvonit!)

Levín, kostel Povýšení sv. Kříže
Prohlídka samostatná nebo s výkladem, hra pro děti

Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže
18.00-21.00 h
18.00-24.00 h
23.45-24.00 h

Brána zahrady otevřená (možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem)
Brána kostela otevřená aneb bohatý kulturní program: prohlídky kostela s historickým výkladem,
koncerty, prohlídky varhan s ukázkami hudby
Závěrečná modlitba a požehnání

Liberec, kostel sv. Antonína Velikého
17.00-24.00 h

Bohatý program: aktivity pro děti, komentované prohlídky kostela, koncerty, prezentace fotografií ze
života farnosti

18.00-18.45 h
19.00-23.00 h
19.00-24.00 h
23.45-24.00 h

Mše svatá
Vzhůru k nebesům (výstup na věž kostela)
Ochutnávka mešních vín
Závěrečná modlitba a požehnání
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Liberec, modlitebna ČCE
18.00-18.15 h
18.15-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-21.30 h

Uvítání, biblické zamyšlení
Program k výročí zničení luterského kostela (fotografie z bohoslužby k výročí 1976-2016)
Test o životě a díle M. Jeronýma Pražského pro malé i velké
Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru
Pásmo biblického čtení, poezie a hudby
Spirituály, závěr večera

Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce
Liberec – Horní Suchá, Ostašov, kostel sv. Vojtěcha
Po celý večer
18.00-18.45 h

Prohlídka s komentářem, zastavení a zapálení svíčky za blízkou osobu, výstava
ZNIČEHONIC (koncert smíšeného sboru pod vedením J. Koutského)

Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele
17.30-18.00 h
18.00-19.15 h
19.15-19.45 h
20.00-20.45 h
21.00-22.00 h

Kytarové křesťanské písně
Chrámový prostor hrou (aktivity pro děti)
Varhanní koncert
Koncert vážné hudby v podání sboru Cantemus
Varhanní koncert

Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského
Po celý večer
18.00 h
18.50 h
19.00 h
19.30-21.00 h
od 19.00 h

20.45- 21.00 h
21.00-22.00 h

22.30-23.00 h
23.00-24.00 h

Možnost rozhovoru s knězem
Stůl pro mě prostíráš… (mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A)
Dnes buď mým hostem (přivítání návštěvníků - Gabriel Faure: Pavane - sólo pro
varhany a trubku)
Ruprechtický kostel otevřený všem (komentovaná prohlídka kostela, seznámení s
historií)
Máme srdce plné chvály, zazpíváme svému Králi (prohlídka kůru, varhan a krátká
ukázka varhanní hudby)
Možnost vstupu na věž a na klenby kostela
Výtvarné dílničky pro děti (na faře)
Výtvarná soutěž (na faře)
Výstava obrazů Bohunky Klozové (v kostele)
Stopovaná pro děti na rytířské téma
Můžete napsat své prosby, přání a vše, co vás trápí a vložit to do košíčku před oltářem. Na závěr
večera vzpomeneme v přímluvné modlitbě na vás, vaše drahé a vše, co jste napsali, předložíme Pánu.
Mě dobře je v blízkosti Boží, proto vyprávím o jeho činech (večerníček pro děti na
biblické téma - na faře)
Haleluja, ať Bůh slyší nás (Koncert klasické hudby. Účinkují žáci ze ZUŠ Liberec pod
vedením manželů Vladimíry a Graziana Sanvito. Soubor Il Ponticello a dechový soubor nám zahrají
skladby z období romantismu, klasicismu a baroka.)
Posviťme si na nás (promítání fotek ze života naší farnosti, doprovázeno rytmickými písněmi Scholy
od 3A)
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím
(Ztišení, přímluvná modlitba za vaše přání a prosby. Modlitbu chval doprovází svými písněmi Schola
od 3A.)

Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
16.00-17.00 h
17.00-18.00 h
18.00-20.00 h

Výtvarná dílna a volnočasové aktivity pro děti, mládež i rodiče ve farním areálu
Mše svatá za náš kraj a jeho obyvatele
Pokračování tvořivé dílny a volnočasových aktivit v areálu fary
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18.00-21.30 h
20.00-21.30 h
21.30-22.00 h

Výstava „Jak žije církev“ v kostele – prostor pro ztišení, modlitbu, duchovní rozhovor
Promítání „Jak žije farnost“ v sále fary
Zpívaná adorace s přímluvami v kostele

Libochovany, kostel Narození Panny Marie
17.00 h
17.30 h
18.00 h

Přivítání, úvodní slovo
Vernisáž výstavy obrazů Mgr. Olgy Třeštíkové
Dětský pěvecký sbor Vinohrádek
Komentovaná prohlídka
Duchovní slovo
Závěrečná modlitba a požehnání

Libochovice, kostel Všech svatých
18.00-19.00 h

Koncert pěveckého sboru Melodie Libochovice a hostů (ukázka sborového zpěvu v oblasti chrámové
a vážné hudby, tradicionálů, lidových písní)

Libochovice, Sbor Dr. Karla Farského
Libotenice, kostel sv. Kateřiny
Libouchec, kostel sv. Tří králů
18.00-22.00
18.00 h
19.15 h

Výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chabařovice-pobočka Libouchec, prohlídka
kostela za zvuků varhan
Koncert žáků ZUŠ Chabařovice-pobočka Libouchec
Pěvecký koncert Jílovského pěveckého sboru

Lipová, kostel sv. Šimona a Judy
Po celý večer

18.00-18.10 h
18.30-19.00 h
19.00-19.25 h
19.30-20.25 h
20.30-20.50 h
21.00-21.25 h
22.00-23.00 h
23.00-23.25 h
24.00 h

Otevřena věž s hodinovým strojem a více než 500 let starým zvonem
Výstava v půdním prostoru chrámové lodi, promítání fotografií současných i historických,
občerstvení
Otevření kostela a zvonění na uvítanou
Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové
Komentovaná prohlídka kostela
Úvodní slovo a koncert Vilémovského chrámového sboru pod vedením P. Englera
Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové
Komentovaná prohlídka kostela
Hudební vystoupení
Komentovaná prohlídka kostela
Ukončení programu

Litoměřice, Bratrská jednota baptistů (Červený kostel)
18.00-18.10 h

Slavnostní otevření kostela za zvuku zvonu

12

Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství
15.00-22.00 h
17.00-18.00 h

Volná prohlídka
Koncert (paní Přeučilová – příčná flétna, pan Škarda – kytara, klávesy)

Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h

Volná prohlídka

Litoměřice, kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána)
16.00-23.00 h

16.15-19.00

Stopy světla, stopy lásky
(„Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ Albert
Schweitzer)
Výtvarná dílna pro děti
Žertovné soutěžení pro děti (Přijďte si s námi zkusit věci, které si jinde nezkusíte! Třeba jízdu na
invalidním vozíku, střelbu ze stříkačky či jiné speciální disciplíny a žertovná zápolení. Pro děti
a třeba i rodiče.)

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána
18.00-21.00 h
19.00 h
19.05-19.30 h
19.30-20.55 h
21.00-21.55 h
22.00-22.55 h
23.00 h

Otevřena věž
Otevření katedrály
Varhanní preludia
Volná prohlídka
Umělecko-historická přednáška
Prezentace varhan s možností si zahrát
Uzavření katedrály

Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem
18.00-22.00 h
19.30 h
20.30 h
22.00 h

Možnost ztišení a meditace, prostor k prosbám; volná prohlídka
Liturgická hudba, gregoriánský chorál (Litoměřický chrámový sbor)
Varhanní hudba (varhaník A. Kubišta)
Uzavření kostela

Litoměřice, kostel sv. Ludmily
18.00-21.00 h
18.00-21.00 h

Prohlídka nádvoří kláštera (možnost volné prohlídky)
Dílničky pro děti

18.00 h

Zahájení - úvodní slovo a historicko-naučný exkurz o původně kapucínském kostele sv. Ludmily
a klášteru
Hudba Litoměřické Scholy (mladí křesťané naší farnosti)
Flétničky pod vedením paní I. Krmíčkové
Hra na lidový nástroj – dudy (pan Štembera)
Biblické příběhy, čtení, recitace (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

18.30-19.30 h
19.30-20.00 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

Program, texty, modlitby a prosby budou tematicky zaměřeny na téma Božího milosrdenství.
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Litoměřice, kostel sv. Václava
Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha
18.00 h
19.00 h
20.00-23.00 h
23.00 h

Duchovní hudba (sbor Bell canto - prof. Jíša)
Hudební blok (vystoupení žáků litoměřické ZUŠ s doprovodem učitelů)
Volná prohlídka s možností ztišení
Uzavření kostela

Litoměřice, kostel Všech svatých
8.00-12.30 h

Den kostelů - program pro žáky ZŠ (Prohlídka kostela Všech svatých, případně kostela sv. Jakuba, v
délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby pro žáky ZŠ - pro objednané skupiny.)

Po celý večer

Prohlídka kostela (Po celou dobu programu s ohledem na mši. sv., možnost setkání a rozhovoru s
duchovním a přítomnými věřícími. Možnost zanechání osobních přání, proseb, vzkazů a modliteb ve
schránce u oltáře.)

14.00-18.00 h

Otevřený kostel (kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli odpoledne - nahlédnout, spočinout,
meditovat)
Slavnostní zahájení (mše svatá za město Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů, za jejich
ukončení a za mír ve světě; doprovází Litoměřický chrámový sbor)
Otevřené kostely – představení projektu
Interview s živým ministrantem aneb Co to tu tak voní? (Ví, co možná nevíte…)
Varhany předmětem Vašeho zájmu (prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby - hostující varhaník
M. M. Kaiser)
Milosrdenství – je na dosah srdce!
(Společná modlitba v rámci Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem - za
smíření, klid ve vztazích a za lásku v rodinách a mezi všemi lidmi, za odpuštění, které bychom si přáli
dostat.)
Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
Poušť (poušť je místo, ale i stav duše; autorské představení souboru Li-Di)
Vystoupení vokálního uskupení Appendix (vystoupení s typickou atmosférou populárního vokálního
uskupení s netypickými nápady)
Závěrečná modlitba s požehnáním

18.00-19.00 h
19.00 h
19.30-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h

22.00-22.45 h
22.45-23.30 h
23.30-24.00 h
24.00 h

Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie
11.00-17.00 h
18.00-22.00 h
18.00 h
19.00-22.00 h
20.00 h

Kostel otevřen k prohlídce (mimořádné otevření kostela v rámci výstavy malíře a scénografa J.
Vančury)
Kostel otevřen k prohlídce
Koncert v podání Západočeské symfonietty sv. Cecílie, v čele s dirigentem Milošem Bokem (zazní
Symfonie C dur P. Vranického)
Volná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka výstavy J. Vančury s kurátorkou A. Beránkovou

Litoměřice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Litoměřice, modlitebna Českobratrské církve evangelické
18.00-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h

Prohlídka s komentářem
Moderní hudba
Divadlo
Film
Klasická hudba
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Litoměřice, modlitebna Evangelické církve metodistické
17.00-21.00 h

Prohlídka s komentářem
Minulost a současnost sboru Evangelické církve metodistické v Litoměřicích

Litvínov, kostel sv. Michaela archanděla
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-22.00 h

Varhanní koncert
Anatomie varhan (povídání o varhanách)
Prohlídka kostela s komentářem

Lobendava, kostel Navštívení Panny Marie
18.00 h
22.00 h

Otevření kostela - možnost prohlídky kostela, výstava liturgických předmětů
Zamykání kostela

Lounsko – autobusový zájezd
Trasa: Chožov, Třebívlice, Želkovice, Libčeves (jen zvenku), Lahovice, Měrunice, Bedřichův Světec, Bečov, Břvany, Lenešice
Odjezd: 15.30 h, Komenského nám. (aut. zastávka Billa)
Nutno přihlásit se na Městském informačním centru Louny.

Louny, kostel Církve československé husitské
17.00 h
17.05 h
17.10 h
18. 30 h

19.15 h
20.15 h
21.15 h
22.15 h
23.15 h
24.00 h

Zvonění na zvon „Jeroným Pražský“
Zahájení a přivítání účastníků Noci kostelů (dr. Helena Smolová, farářka sboru)
Prázdninové varhany, varhanní koncert žáků ZUŠ Louny pod vedením Ivany Derflerové
Dětský program: Vystoupení dětských pěveckých souborů ZUŠ Louny pod vedením J. Krticky a V.
Studené
Vědomostní soutěž pro děti – židovství, křesťanství
Přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph.D.: Soužití židů a křesťanů v Lounech v průběhu staletí
Přednáška Mgr. Vladimíra A. Honse: Otisk literární historie v pečeti města
Přednáška Ing. Milana Bockaie: Židovská kuchyně
Mezi přednáškami vystoupí žáci pěveckého oddělení ZUŠ Louny ze tříd V. Studené a M. Briedové
„Shalom“ - koncert chrámového pěveckého sboru pod vedením I. Derflerové
Zahájení společného ekumenického programu lounských církví – průvod městem se svíčkami s
Modlitebními zastaveními
Zakončení Noci kostelů

Občerstvení pro děti zajištují žáci Hotelové školy v Žatci v předsálí kostela.

Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků
Po celý večer
18.00 h
18.15 h
19:30 h
22.30 h

Výstava „Duchovní hudba v lounském farním obvodu“
Otevření výstavy
Průvodní slovo autorů výstavy proložené hudebními vystoupeními dua talentovaných mladých
houslistů
Volná prohlídka výstavy
Uzavření kostela

Louny, kostel sv. Mikuláše
18.55 h

Zvony ohlásí počátek Noci kostelu 2016
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19.00 h
19.05 h
19.15 h
20.00 h
21.00 h
22.00 h
24.00 h
01:00 h

Trubač z věže odtroubí počátek programu v kostele Svatého Mikuláše
Přivítání a úvodní slovo lounského děkana P. Wernera V. Horáka
Koncert dětí ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny Štolové
Ztišení v kostele – prostor pro volnou prohlídku chrámu
Koncert Lounského chrámového sboru při Sv. Mikuláši k mimořádnému Roku milosrdenství
Ticho v kostele se zhasnutím vnitřního osvětlení kostela
Zakončení společného průvodu městem s modlitbou a koncert smíšeného pěveckého sboru Kvítek
pod vedením Lenky Petržilkové
Uzavření kostela

Lovosice, kostel sv. Václava

21.00-22.00 h
22.00-22.15 h
22.20-23.00 h
23.00-23.15 h

Koncert sboru Letušky a neobyčejná komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ Antonína Baráka
Lovosice
Koncert sboru Koťata a neobyčejná komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ Sady Pionýrů Lovosice
Vystoupení dětí z nízkoprahového charitního zařízení Amicus (Marnotratný syn)
Hlas zvonů
Modlitba růžence
Mše svatá s rozsáhlejším komentářem
Komentovaná prohlídka kostela + prohlídka věže
Zahájení přepisování Bible (s hostem - pan starosta)
Koncert Chrámového sboru a Lovosického žesťového kvintetu (trubky - Zdeněk Honců st., Zdeněk
Honců ml., pozouny - Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba – František Beneš)
Prohlídka kostela, prostor pro dotazy (Co je nejstaršího v kostele?)
Koncert - na příčné flétny zahrají Ludmila a Karel Tesaříkovi
Já a Bůh (prostor pro rozjímání)
Závěr, modlitba a přednes proseb psaných návštěvníky během Noci kostelů

Po celý večer

Liturgické předměty

08.00-09.00 h
10.00-11.00 h
16.00-16.55 h
16.55-17.00 h
17.00-17.30 h
17.30-18.30 h
18.30-20.00 h
18.30-23.00 h
20.00-21.00 h

Lovosice, Mírový kostel CČSH
18.00-18.05 h
20.00-21.00 h
21.15-22.15 h
22.20-22.25 h

Zvonění na kostelní zvon
Koncert country skupiny Sebranci
Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia In flagranti
Závěrečné ztišení a modlitba

Ludvíkovice, Obecní kaple
Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny
17.30-24.00 h

17.30-17.35 h
19.00-19.45 h
20.00-24.00 h

Komentovaná prohlídka
Podpis do pamětní knihy (svůj podpis nebo podpis těch, na které vzpomínáte)
Výstava historických fotografií
Možnost zapálit svíčky za své blízké i vzdálené
Zvonění zvonu z 15. století
Varhanní koncert (na zrestaurované varhany z roku 1856 vám zahraje A. Kavánová)
Varhany (možnost na požádání vyslechnout zvuk varhan)

Malečov-Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
18.00-21.00 h
18.00-22.00 h

Mluvené slovo (výklad o historii obce a kostela)
Pěvecké uskupení Confor Voxilium
Stálá expozice ze života obce (historie a současnost - výstava historických a současných fotografií či
dokumentů)

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

Kostel otevřen k prohlídce

Markvartice, kostel sv. Martina
18.00-23.00 h
20.00 h

Komentované prohlídky kostela, promítání historických fotografií
Koncert Českokamenického pěveckého sboru

Mělník, chrám sv. Petra a Pavla
19.00-19.05 h
19.30-20.00 h
20.30-21.00 h
21.30-22.30 h

Zvonění na zahájení Noci kostelů (zvonění na všechny 3 chrámové zvony začne v 19.03 h)
Komentovaná prohlídka Anežky Kučerové (umělecké poklady chrámu sv. Petra a Pavla)
Komentovaná prohlídka Anežky Kučerové (umělecké poklady chrámu sv. Petra a Pavla)
Pěvecký sbor Chrapot, člen Unie českých pěveckých sborů zve všechny příznivce jazzu, spirituálu,
klasiky, popu

Po celý večer

Karel IV a korunovační klenoty očima dětí z MŠ Zvoneček - Chloumek

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)
Čtení z bible, společné zpívání
Zvony (ukázka zvonění)
Intermezzo - koncert
Zvony (ukázka zvonění)
Promítání - Klára a František (život sv. Františka z Assisi a sv. Kláry, režie Fabrizio Costa)
Zvony (ukázka zvonění)
Ztišení, modlitba, závěrečné slovo

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše
18.00-24.00 h
18.00-18.30 h
19.00 h
20.00 h
21.00-21.30 h
23.00 h
24.00 h

Výstup na věž kostela, výstava starých modlitebních knížek a svatých obrázků, výstava antependií vyšívaných oltářních pláten
Zahájení - zvonění - koncert žáků Základní umělecké školy Rumburk
Komentovaná prohlídka kostela
Velikonoční jízda v Mikulášovicích - výstava fotografií
Koncert - Mikulášovický pěvecký sbor
Výstup na věž kostela
Zamykaní kostela

Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského
17.45 h
18.00 h
18.45 h
19.30 h
21.00 h

Slavnostní zvonění
Vystoupení sborů Kytička (MŠ Milešov a ZŠ Velemín), In flagranti z Gymnázia Lovosice
Přednáška k unikátní výstavě „Milešov ve středověku a raném novověku“ (historie, nové nálezy a
objevy, fotografie – PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.)
Volná prohlídka kostela
Uzavření kostela

Putovní výstavu „Milešov ve středověku a raném novověku“ je možné zhlédnout v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově
o víkendech v termínech 11.-12. 6., 18.-19. 6., 25.-26. 6. 2016 vždy od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Sobota 11. června 2016

Poutní mše svatá ke cti patrona kostela sv. Antonína Paduánského
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Mladá Boleslav, kostel sv. Havla
16.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.30-21.30 h
21.45-22.00 h

Noe hledá zvířata (Odpolední program pro rodiny s dětmi – přijďte si s dětmi vyrobit archu. Pomozte
Noemu najít všechna zvířata, ještě než přijde velká potopa.)
Ekumenická bohoslužba (káže Karel Vasilek z Církve adventistů sedmého dne)
Vernisáž výstavy photovoices (fotografie z Mimoně a Ralska očima romských žen, moderuje Dagmar
Lorenz-Meyer)
Čtení pašijí (Pašijový příběh prokládaný známou i neznámou hudbou.)
Úryvek z Quo vadis (krátký úryvek z knihy H. Sienkiewicze přečte Ladislav Ruml)

Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00-24.00 h
19.30-20.30 h
21.00-21.30 h
22.00-22.30 h
23.30-23.55 h
23.55-24.00 h

Kostel otevřen návštěvníkům
Koncert Pražského komorního kytarového orchestru
Videoprojekce o historii mladoboleslavských kostelů
Prezentace liturgických oděvů a náčiní
Adorace a modlitby za město
Požehnání městu

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

Prohlídka kostela, možnost ztišení

Mladá Boleslav, sborový dům Jednoty bratrské
15.55-23.00 h
16.00-19.00 h
18.00-19.00 h
19.30-23.00 h
20.00-21.30 h
21.30-23.00 h

Otevření modlitebny
Noe hledá zvířátka (Odpolední program pro rodiny s dětmi – přijďte si s dětmi vyrobit archu.
Pomozte Noemu najít všechna zvířata, ještě než přijde velká potopa.)
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Havla
Rozhovor s pastorem (možnost osobního rozhovoru s pastorem)
Existuje Bůh? (příběhy lidí, kteří se osobně setkali s Bohem)
Uplynulý rok ve fotografiích

Mladá Boleslav, modlitebna náboženské obce CČSH
15.55-22.00 h
16.00-19.00 h
18.00-19.00 h

Otevření modlitebny
Noe hledá zvířátka (Odpolední program pro rodiny s dětmi – přijďte si s dětmi vyrobit archu.
Pomozte Noemu najít všechna zvířata, ještě než přijde velká potopa.)
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Havla
Otevřené dveře
Seznámení se životem náboženské obce, nabídka rozhovorů i kávy

Mladá Boleslav, modlitebna Českobratrské církve evangelické
16.00-19.00 h
19.00-22.00 h

19.00-22.00 h

Program pro děti
(Nejen) povídání o muzice v církvi i mimo ní (Břetislav Kotrba, Matěj Kotrba a Tomáš Dobrkovský)
– Večerem bude provázet pozounista České filharmonie Břetislav Kotrba a spoluúčinkovat budou
Matěj Kotrba a Tomáš Dobrkovský Program proběhne v několika na sebe navazujících blocích.
Čajovna a kavárna s pohoštěním (Jste srdečně zváni k této příležitosti se setkat, seznámit se
a občerstvit se! Každé setkání je obohacením i pro nás!)

Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba
19.00 h

Koncert klasické hudby (pěvecký sbor Ještěd, diriguje Marek Müller)
Zpřístupněna věž
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Mnichovo Hradiště, Jednota bratrská
19.00-23.00 h

Večer nad fotografiemi a při hrách (Návštěvníci si mohou prohlédnout výrobky, které pomáhaly
vytvořit děti, jako například nejnovější část pohyblivého mnichovohradišťského betlému apod.
Každou celou hodinu bude ke zhlédnutí krátké video z různých jarmarků, táborů a výletů.
K nahlédnutí budou i fotografie a kroniky z našeho téměř sedmnáctiletého působení v Mnichově
Hradišti.)

Mšeno u Mělníka, kostel sboru Českobratrské církve evangelické
Po celý večer
15.00-17.00 h
16.50-17.00 h
16.00-22.00 h
16.00-22.00 h
16.00-20.00 h
17.00-21.00 h
18.00-19.00 h
19.30-20.30 h
21.45 h

Posezení na farní zahradě, opékání špekáčků
Program pro děti i dospělé – Rodinné centrum Mšeno
Vyzvánění zvonu (symbolická pozvánka k návštěvě)
Kostel otevřen pro návštěvníky
Výstava grafiky - ZUŠ Mšeno
Prodejní výstava šitých hraček (výrobky klientů spolku Zahrada z Nebužel)
Výstup na věž kostela s výhledem do kraje
Koncert – pěvecký sbor Intermezzo
Promítání fotografií kostelů z různých zemí Evropy (uvádí cestovatel Z. Bergl ze
Mšena – modlitebna vedle kostela)
Čtení a meditace (ztišení, modlitba za Mšeno a okolí)

Nová Ves nad Nisou, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
19.00-21.00 h

Trochu renesanční i soudobé hudby v podání Alastatira Edwardse (zahraje na harmonium a housle)
Něco z historie kostela, obce Nová Ves a Okrašlovacího spolku Vám představí ing. Jaroslav Lubas
Pro děti bude připravená andělská dílnička v podloubí kostela

Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie
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
19.00-19.20 h
19.45-21.45 h

21.45 -22.00 h

Vyzvánění zvonů zahájí Noc kostelů
Přivítání návštěvníků úvodním slovem
Koncert pozounového kvinteta ZUŠ Most
Noční klášter – netradiční prohlídka
Objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů v oseckém klášteře za svitu
svíček a v doprovodu průvodce. V tento mimořádný den je překrásná, svícemi podtržená výzdoba
doplněna výstavou liturgických předmětů, ornátů a dalších zajímavých exponátů, které si můžete
v čase klidu a rozjímání prohlédnout. Atmosféra prohlídky bude podtržena vystoupením hudebních
uskupení flétnového kvarteta - Čtverozobí a pana Petra Urbánka – bas, přednesem Biblických písní
Antonína Dvořáka a zhudebněných starozákonních žalmů ve stylu židovské muziky.
K prohlídce se není možno připojit po čase jejího zahájení. Prosíme, počítejte s délkou prohlídky
zhruba 3 hodiny i s kulturním programem, vrátit se je možné pouze s průvodcem. V případě, že
nestihnete začátek netradiční prohlídky, spočiňte v oseckém klášterním kostele, který je výjimečným
klenotem.
Tichý klášter – ztišení, osobní modlitba, zakončení jednou Biblickou písní Antonína Dvořáka

Otvice, kostel sv. Barbory
20.30-21.00 h
21.00-21.30 h

Otevření kostela, prohlídka
Debata (informace o minulosti, současnosti a budoucnosti kostela)
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21.30-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00-23.30 h
23.30-23.45 h

23.45-24.00 h

Silentium (chvíle pro ztišení, osobní modlitbu a meditaci)
Liturgický rok v Písmu svatém (čtení z Písma svatého, provázené žalmy. Provedení liturgickým
rokem...)
Silentium (chvíle ztišení pro osobní modlitbu a meditaci)
Kompletář (Společná modlitba před spaním. Přítomní se mohou společně zúčastnit modlitby
z připravených textů Kompletáře - poslední součásti denní modlitby církve na poděkování za končící
den a prosbu o Boží ochranu v průběhu nadcházející noci.)
Rozloučení

Petrovice, kostel sv. Mikuláše
17.00 h
18.00 h
18.30 h

Zahájení výstavy kreseb a keramických výrobků dětí z místní Základní a mateřské školy
Vystoupení pěveckého sboru z Tisé
Komentované prohlídky muzea

Podbořany, kostel Božího Spasitele
17.00 h
18.00 h

Bohoslužba
Koncert pod vedením J. Bašty

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie
16.00-17.00 h
17.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h

Vernisáž výstavy (práce dětí místní ZUŠ na téma čeští svatí)
Mše svatá s adorací (mši svatou slouží postoloprtský děkan P. Radim Vondráček)
Koncert dětí ZUŠ Postoloprty
Přednáška (Přednášku s promítáním přednese prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.,
z Archeologického ústavu AV ČR.)

Po celý večer

Seznamte se sousedy (Noc kostelů 2016 v Postoloprtech aneb my jsme Vaši sousedé.)

Ralsko-Kuřívody, kostel sv. Havla
Po celý večer
18.30 h

Výstava fotografií zaniklých kostelů a kaplí na území bývalého vojenského újezdu Ralsko
Koncert duchovní hudby - Pěvecký sbor Česká Kamenice

Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 h
19.00 h

Zpěv s doprovodem varhan (varhaník od Týnského chrámu P. Čech)
Prohlídka kláštera (Občané budou moci nahlédnout do útrob kláštera, který se pomaličku
probouzí k životu. Návštěvníci, kteří k nám zavítali i minulý rok, mohou porovnat stav před rokem
se stavem současným.)

Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince
17.00-17.45 h
17.00-20.00 h
17.00-20.00 h
18.00-20.00 h

Koncert klasické hudby (hudební vystoupení K. Brabníkové - zpěv a M. Müllera - citera)
Krajina pod Studencem v proměnách - pohledem objektivu (výstava fotografií V. Sojky)
Ztišení a meditace v loretánské kapli Panny Marie
Komentované prohlídky s průvodcem

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

Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky s panem Z. Podhorským
Koncert kytarového seskupení Guitar arte trio

Rychnov u Jablonce nad Nisou, kostel sv. Václava
18.00-20.00 h
19.00-19.45 h
19.45-20.00 h

Otevření kostela (možnost prohlídky interiéru)
Koncert (zazní varhanní hudba a duchovní písně)
Pozvání k prohlídce varhan

Semily, Umučení sv. Jana Křtitele
19.30-20.30 h
21.00-22.00 h

Prohlídka s poustevníkem (oblíbené prohlídky kostela a hřbitova s poustevníkem
a s hudebním doprovodem Josefa Bartoně (violoncello); možnost ochutnávky mešního vína)
Prohlídka s poustevníkem (oblíbené prohlídky kostela a hřbitova s poustevníkem
a s hudebním doprovodem Josefa Bartoně (violoncello); možnost ochutnávky mešního vína)

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

18.00-18.45 h
19.00-20.00 h
20.00-20.40 h
21.00-21.40 h
22.00-22.20 h
23.55-24.00 h

Prohlídka kostela s průvodcem, diskuze pro zájemce
Tvořivé dílny pro děti
Zpřístupnění věže kostela
Malý princ (divadelní zpracování příběhu v podání dětí)
Kostel není pouze stavba (prohlídka kostela s průvodcem)
Modlitba gestem a tancem (workshop biblických tanců)
O zvonech a zvonění (vyprávění o zvonech obecně i o těch semilských)
Ekumenická modlitba za město (modlitba s možností osobních přímluv)
Ukončení za zvuku zvonů

Semily, modlitebna Sboru Jednoty bratrské
18.00 h
19.00 h
20.00 h

Workshop – vyrobte si něco na památku
Dětská pantomima – biblické příběhy
Koncert chval – starší i současné chvály
Prohlídka – návštěvníci si prohlédnou prostory, ve kterých probíhají naše aktivity (modlitebna,
Mateřské centrum, Volnočasový klub)
Občerstvení - pro návštěvníky bude připraveno malé občerstvení
Rozhovory – s návštěvníky si rádi pohovoříme o Bohu, každodenním životě s Bohem, popřípadě o
současném aktuálním dění – a co na to Bůh?

Semily-Podmoklice, kostel Dr. Karla Farského
16.00-18.00 h
18.00-18.05 h
18.00-24.00 h

18.00-18.15 h
18.15-19.20 h
19.30-20.00 h
20.30-21.30 h

ODPOLEDNE PRO DĚTI NA MOTIVY KNÍŽKY PŘÍHODY MALÉHO KOŘÍNKA
(Přijďte si zahrát, zazpívat, zatancovat, něco drobného vytvořit)
OTEVŘENÍ NOCI KOSTELŮ ZA ZVUKU ZVONŮ
VÝSTAVA – ÚTĚK
(Výstava děl mladých umělkyň - Zdeňka Hušková, Dagmar Macáková, Tereza Salabová a Maya
Roztočilová)
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY Ú T Ě K
(Mladé umělkyně - Zdeňka Hušková, Dagmar Macáková, Tereza Salabová a Maya)
ÚTĚKY – ÚTOČIŠTĚ – NÁVRATY ANEB O CO TADY BĚŽÍ
(osobní zamyšlení slovem a písní)
SLOVO VIKÁŘE BENJAMINA MLÝNKA
MODLITBA Z TAIZÉ - SLAVNOST SVĚTLA
(Převzaté zpěvy a modlitby z prostředí Chrámu Smíření křesťanské komunity v Taizé, kterou založil
bratr Roger k setkávání křesťanů celého světa.)
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22.00-22.30 h
23.55-24.00 h

EKUMENICKÁ MODLITBA s možností osobních přímluv
ZAKONČENÍ NOCI KOSTELŮ ZA ZVUKU ZVONŮ

Po celý večer

Občerstvení
Provázení všemi prostorami sboru a seznámení s historií i současností sboru a Náboženské obce
CČSH v Semilech
Výstava liturgických předmětů

Smržovka v Jizerských horách, kostel sv. Archanděla Michaela
19.30-22.00 h
18.00 h
19.00 h
19.15 h
19.25 h
20.25 h
20.45 h
21.15 h
21.40 h
22.00 h

Noc kostelů ve Smržovce
Nechte zvon znít…
Chorální hudba J. S. Bacha začne vítat návštěvníky - hraje Hans Lau
Vítejte v našem kostele úvodní slovo duchovního správce farnosti Pavla Ajchlera
Koncert Komorního kvarteta učitelů ZUŠ Tanvald a dívčího pěveckého souboru Harmonia ZUŠ
Tanvald
Povídání o historii a současnosti kostela - ing. Karel Koňařík
Setkání se sestrou Joannou z Wrocławi – vyprávění o její misijní činnosti, doplněné hudbou a zpěvem
s P. Ajchlerem.
Chvilka ke ztišení, možnost prohlídky kostela, sakristie a věže s průvodcem
Kytarový recitál - Petr Kopejsek
Meditace při svíčkách, čtení z přímluv, bohoslužba slova s písní a modlitbou. Noc kostelů končí a
další den začíná…

Možnost prohlídky kostela a sakristie, věže, zvonu s průvodcem.
Možnost rozhovoru s přítomným duchovním.
Vaše přímluvy, které napíšete na lístečky a vhodíte do schránky, budou čtené při závěrečné bohoslužbě slova s písní a modlitbou.

Srbská Kamenice, kostel sv. Václava
18.00-23.00 h

20.00-20.45 h
22.45-23.00 h

Komentovaná prohlídka kostela (výklad o historii, výstava fotografií, prohlídka varhan a kostelní
věže)
Ochutnávka mešního vína a domácích hanáckých koláčků
Ukázky varhanní hudby (po celou dobu otevření kostela, dle zájmu návštěvníků)
Vyzvánění zvonů (každou celou hodinu vyzvánění všech šesti zvonů)
Koncert – křesťanský folk; Ondřej Dvořák (zpěv), Jiří Svoboda (varhany)
Zakončení Noci kostelů adorací

Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.15 h
21.00-22.15 h
22.30-23.00 h

Pěvecký sbor ZŠ a MŠ Lentilky Stráž p. Ralskem
Promítání filmu o historii Stráže p. R. (program probíhá na faře)
Koncert duchovní hudby – Canzonetta (účinkuje Smíšený pěvecký sbor Canzonetta Osečná,
provedení řídí Radek Starý)
Komentovaná prohlídka kostela (historie kostela, prohlídka s průvodcem)
Výstava liturgických potřeb
Adorace, modlitba, požehnání našemu městu

Strupčice, kostel sv. Václava
18.00-18.30 h
18.30-18.40 h
18.40-19.00 h
19.00-20.00 h

Vystoupení pěveckého sboru Anonym z Chomutova
Občerstvení
Promítání filmu Historie Strupčic (1984)
Prohlídka kostela (volná nebo s výkladem)
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Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka
19.00-21.00 h
21.00-22.00 h

Soutěž o poklad sv. Marka
Volně přístupná prohlídka kostela

Stružnice-Jezvé, kostel sv. Vavřince
18.00-18.10 h
18.15-19.10 h

Přivítání (P. Stanislav Přibyl)
Komentovaná prohlídka kostela (Mgr. J. Šubrtová - Národní památkový ústav)

Stvolínky, kostel Všech svatých
18.00-22.00 h

Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela. Možnost ztišení a meditace.

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice
Po celý večer

Vyhlídka z kostelní věže (jen na vlastní nebezpečí s podpisem každého); výstava dětských kreseb
MŠ a ZŠ v Sulejovicích; „Pošta do nebe“ (prosby a poděkování Pánu Bohu).

17.30 h
17.35 h
17.40 h
18.30 h

Uvítání ”O NOCI KOSTELŮ”
Znění zvonu
ADORACE Nejsvětější Svátosti s červnovou pobožností, poděkování a prosby
KONCERT Lovosického žesťového kvintetu (trubky – Z. Honců st., Z. Honců ml., pozouny – D.
Barva, L. Starý, tuba – F. Beneš)
KONCERT pěveckého sboru Gymnázium Lovosice IN FLAGRANTI (pod vedením P. Linkové)
KONCERT varhany, kytara a zpěv (A. Mynář, A. Škarda)
KONCERT křesťanských písní (zpěv - E. Fertálová, kytara a zpěv – M. Burian, housle – M. Gábor,
kytara, zpěv – P. Štecha)
Znění zvonu
“Ticho jako v kostele” (ztišení při svíčkách - poděkování v modlitbě)
Ukončení

19.15 h
20.00 h
21.00 h
21.45 h
21.50 h
22.00 h

Světec, kostel sv. Jakuba Staršího
18.00-23.00 h

Komentované prohlídky kostela
Vzhůru do věží (zaposlouchej se do zvuku zvonu)
Prohlídka varhan s ukázkami varhanní hudby
Prohlídka bývalé fary vedle kostela (v současné době galerie a kulturní centrum obce)
Prezentace kurzu Alfa
Papež František a Svatý rok milosrdenství

Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše
15.00 h
15.30 h
16.00 h
17.15 h
19.00 h
19.45 h

Mše svatá
Prohlídka kostelíčka
Přijde kouzelník
Malování s kouzelníkem
Koncert
Prohlídka varhan a výklad s možností si zahrát; modlitba růžence, modlitba za všechny a za krásně
prožitý den

Tatobity, kostel sv. Vavřince
18.00-20.00 h

Hudebně literární podvečer Noci kostelů - prolínání hudby a mluveného slova
(Účinkují: Monika Havrdová- flétna, Jaroslava Petrásková- housle, Tomáš Honěk -
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Kytara . Zazní skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, A.Dvořáka a dalších autorů. O historii kostela sv.
Vavřince a duchovních správcích promluví ing. Pravoslav Valný. Biblické texty uvede Petr Pešek. Na
závěr programu zazní verše Františka Hrubína: Zpěv lásky k životu, stejného interpreta.)
Prolínání hudby a krásného slova jistě přinese opět příjemný duchovní podvečer tak jako již několikrát v minulosti.

Telnice, kaple sv. Josefa
Po celý večer

Výstava zaniklých kostelů a starých fotografií Telnice s komentářem; koncert dívčího sboru

Teplice, Beuronská kaple
18.00-23.00 h
19.00-20.00 h

Na slovíčko s průvodci (po celou dobu Noci kostelů vás budou po kapli a škole provázet studenti
Gymnázia Teplice)
Tereza Olivia se svou pražskou Skupinou (podfolkové seskupení muzikantů z Konzervatoře Jaroslava
Ježka)

Teplice, Evangelický kostel
Výstava liturgických oděvů i předmětů
Zahájení s úvodním slovem
Pěvecký soubor dětí ze ZŠ Bystřany
Brixiho komorní soubor
Koncert manželů Valtových a jejich hostů

Teplice, kaple Nalezení sv. Kříže
20.00 h
23.30 h

Krušnohorský pěvecký sbor
Společné zakončení nejen pro organizátory „teplické“ Noci kostelů 2016 (modlitba za Teplice)

Teplice, zámecký kostel Povýšení sv. Kříže
18.00-18.15 h
18.20 h
19.00 a 21.00 h
19.20 a 21.20 h
20.00 h
22.00 h

Zahájení s úvodním slovem
Komentovaná prohlídka prostor kostela (za doprovodu reprodukovaných pravoslavných zpěvů)
Liturgický zpěv pravoslavného chrámového sboru
Komentovaná prohlídka prostor kostela (za doprovodu reprodukovaných pravoslavných zpěvů)
Odhalení svatých ostatků sv. Clary z Dalmácie.
Volná prohlídka chrámu
Světlo vitráží v kostelní tmě (za doprovodu reprodukovaných pravoslavných zpěvů)

Teplice, kostel sv. Jana Křtitele
Po celý večer

18.00- 20.00 h
18.00 h
18.10 h
18.30 h
21.00 h

Výstava liturgických předmětů a oděvů
Všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat)
Prohlídka věže, kůru a zvonění – 17.50, 18.45, 19.45, 20.45 h
Rozsviť svíčku za …
Dětský koutek s Rokem milosrdenství
Zahájení, úvodní slovo
Prohlídka kostela s průvodcem
Koncert Brixiho komorního souboru Teplice
Prohlídka kostela s průvodcem

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

Otevření prostor
Zahájení – představení „nejmladší“ teplické církve - Církve bez hranic v Teplicích
Přednáška na téma: ZNAMENÍ KONCE SVĚTA – fakta a fikce
Otázky a odpovědi na téma přednášky či vašich vlastních poznatků z této oblasti

Teplice, modlitebna sboru Církve bratrské
Po celý večer
18.00-18.10 h
18.30-18.40 h

Výtvarná výstava Srdce pro Ježíše
Čteme biblické texty s chválami – 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 h
Zpívá dětský pěvecký chór
Hrají mladí hudebníci

Teplice, modlitebna Československé církve husitské
18.00- 23.00 h

Model vězeňské kaple v poměru 1:1
Expozice vězeňské kaplanské služby

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-Šanov, kostel sv. Alžběty Uherské
Po celý večer

Věž kostela (přístup z ul. K. Čapka)
Rozezni zvon (pouze v 18.50, 19.50, 20.50, 21.50 h)
Všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat)
Výstava obřadních rouch a inventáře kostela

18.00 h
18.20 h
19.00 h
19.20 h
20.00 h
21.00 h
21.45 h
22.15 h

Úvodní slovo a neverbální překvapení
Varhanní koncert Nikola Bojčev
Skupina 1: Komentovaná prohlídka kostela, 2: odhalení tajemství varhan
Skupina 2: Komentovaná prohlídka kostela, 1: odhalení tajemství varhan
Koncert Collegium Hortensis
Zpěv Taizé s doprovodem filharmoniků a tichem svící
Komentovaná prohlídka kostela
Kostel ve tmě (zamyšlení ve světle vitráží na téma milosrdenství)

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
Promítání dokumentů o činnosti církve
Koncert místního sboru CASD

Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně (“Červený kostel”)
9.00-12.00 h
18.00-20.00 h

18.00 h
18.10 h

Noc kostelů pro děti (organizované 30 minutové prohlídky kostela spojené s programem pro děti
předškolních a mladších školních kolektivů)
Dětský koutek na téma Skutky milosrdenství
Všechno, co jste chtěli vědět o … (nebojte se zeptat)
Prohlídka věže a kůru
Zahájení a každou následující celou hodinu stručné slovo o kostele
Koncert dětského pěveckého sboru
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19.00 h

Veřejná zkouška rytmické skupiny zdejšího kostela

Tisá, kostel sv. Anny
Po celý večer
17.00 h
17.15 h
18.00 h
19.00 h
20.00 h

Videoprojekce fotografií z Tisé a okolí
Hlas zvonů zve návštěvníky na Noc kostelů
Zpívá rodina Husákova z Petrovic
Prohlídka kostela s reprodukovanou hudbou
Pěvecký sbor Tisá
Prohlídka kostela s reprodukovanou hudbou

Tuhaň u Dubé, kostel sv. Havla
18.00 h

Putování po kostelích spravovaných dubskou farností (program bude zaměřen na naše světce, historii
kostela + prohlídka, hudební vystoupení)

Turnov-Kadeřavec, kaple sv. Jana Nepomuckého (hrad Valdštejn)
19.00-21.30 h

Setkání na Valdštejně
(Prohlídce osvícené kaple sv. Jana Nepomuckého bude předcházet varhanní koncert Mgr. Bohuslava
Lédla, na který naváže speciální komentovaná prohlídka kaple. Večer zakončí renesanční písně
v podání liberecké hudební skupiny Musica Viva.)

Údlice-Přečaply, kostel sv. Matouše
16.00-16.45 h
17.00-18.00 h
18.00-20.00 h

Koncert komorního pěveckého sboru Vox Cantabilis
Jak to bylo u sv. Matouše dříve (povídání s pamětníky, promítání dobových fotografií…)
Volný program (individuální prohlídka kostela, možnost vstupu na věž - na vlastní nebezpečí, prostor
pro rozjímání...)

Ústecko – autobusový zájezd
Trasa: kostel sv. Havla v Chlumci, kaple Nejsvětější Trojice na kopci Horka v Chlumci, kostel sv. Josefa v Telnici, kostel sv. Tří
králů v Libouchci a kostel Nejsvětější Trojice v Jílovém u Děčína
Odjezd: 16:30 od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (kostel se šikmou věží)
Zájezd pořádá MAS Labské skály a Autodoprava Dalibor Hlavenka. Nutno přihlásit se: 724 016 887.

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla CČSH - ČCE
18.00-23.00 h

Komentovaná prohlídka chrámu s výkladem k historii objektu

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00-19.00 h
19.00-20.30 h
21.00-22.00 h
22.00-23.30 h
23.30-24.00 h

Mše svatá za obyvatele města Ústí nad Labem
Výzvy současné společnosti (přednáška bývalého velvyslance ve Francii P. Fišera)
Mé Requiem (hudební vystoupení J. Suchánka, H. Slanařové a S. Němce)
Volná prohlídka kostela a kůru
Modlitba za úmysly návštěvníků kostela

Ústí nad Labem, kostel sv. Vojtěcha
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19.00-19.30 h
19.30-20.30 h
20.30-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00-23.30 h

Modlitba Nešpor
Koncert (volný řádek na doplnění potvrzených vystupujících)
Volná prohlídka kostela a kůru
Z historie kostela a kláštera (přednáška ředitele ústeckého muzea V. Houfka)
Kompletář (Modlitba na závěr dne)

Ústí nad Labem – Klíše, sborový dům Církve bratrské
20.15-20.45 h
21.00-22.00 h
22.30-23.00 h

Pěvecký koncert smíšeného sborového zpěvu Církve bratrské
Prohlídka prostor sborového domu s Ing. arch. Matějem Páralem
Noční křesťanské písně live
Možnost individuální modlitební podpory a biblického zamýšlení
Čajovna
Jiří Mach - frotáže a malby libochovického židovského hřbitova - výstava
Ústí jako dílna lidskosti - fotografie a příběhy současných Ústečanů - výstava
Nahlédnutí do knihovny k výpůjčním svazkům a prodej nových knih

Ústí nad Labem – Střekov, kostel Nejsvětější Trojice
18.00-22.00 h

18.00-19.00 h
19.00-20.00 h

Kostel otevřen návštěvníkům k prohlídce
Biblický příběh dětí z Dětského domova na Střekově
Ukázka liturgických oděvů, nádob a knih
Výstava Biblí, paškálů a encyklopedií
Ochutnávka mešního vína
Zodpovídání dotazů
Soukromá modlitba
Koncert žáků ZUŠ Husova (působící při ZŠ Velké Březno)
Prohlídka kůru

Varnsdorf, děkanský kostel sv. Petra a Pavla
Velké Březno - Valtířov, kostel sv. Václava
18.00-22.00 h

Vystoupení komorního ženského sboru Luscinia z Ústí nad Labem
Vystoupení žáků ZUŠ Husova (stř. Velké Březno)

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše
Po celý večer

Výstava liturgických předmětů, knih a kroniky obce výstavba obrázků dětí z minulých akcí

18.00-18.10 h
18.10-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-21.00 h

Zahájení, zvon (přivítání starostkou obce a kanovníkem Martinem Davídkem)
Hudební vystoupení - Viktor Fiedler a spol. (malé hudební vystoupení na zahájení Noci kostelů)
Prohlídka kostela rodičů s dětmi a varhany (Majka Brůnová)
Vystoupení dětí ZŠ Žalhostice - Vinohrádek
Hudební vystoupení - Viktor Fiedler (lehké hudební vystoupení na doplnění atmosféry)
Volná prohlídka kostela za doprovodu varhan (v případě zájmu vstup ke zvonu a věžních hodin za
přítomnosti zástupce organizátora akce)
Povídání o historii a současnosti kostela sv. Mikuláše, rozhovor s duchovním
Závěrečné slovo a modlitba při svíčkách za naši obec a farnost (Modlitba za každého z nás a za naše
blízké a za ty, kteří nás navždy opustili a odpočívají v nebi.)

21.00-21.30 h
22.00-22.00 h

Vilémov u Šluknova, kaple Nanebevzetí Panny Marie
18.00-22.00 h

Možnost prohlídky kaple
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Vlastibořice, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
17.00-17.40 h
17.40-18.30 h
18.30-18.50 h
18.50-19.10 h

Otevření, úvodní slovo a historie kostela
P. Josef Voborník (Vlastivědné museum Vysoké nad Jizerou)
Procházka po hřbitově
Zvony a zvonice

Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení
16.30-17.00
17.00-17.45
18.00-18.50
18.00-21.00

18.00-22.00
19.00-19.45
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.15

Modlitba růžence
Mše svatá
Čtyři nejvzácnější obrazy vratislavického kostela (komentář k výstavě oltářních obrazů Filipa
Leubnera)
SÁL POD KAPLÍ – program
V prostorech sálu výstava souboru výtvarných prací - vystavují žáci 2. stupně ZŠ Vratislavice n. N.
Dále zde výtvarná dílnička pro děti a kavárna.
Výstava oltářních obrazů z kostela Nejsvětější Trojice
Až budu mít čas... (Krátká zamyšlení provázená hudbou.)
Komentovaná prohlídka kaple
Varhanní concertino (Ztišení v kapli za tónů varhan.)
Závěrečné modlitby
Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město.

Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice
16.00-22:00
17.00-18:00
18.15-18:50
19.00-19:10
19.15-19:45
19.50-20:45
20.50-21:50

Návštěva kostelní věže
Generace Gospel Choir (Gospelový zpěv libereckého a jabloneckého pěveckého souboru.)
Krajinou s Václavem Cílkem a tóny varhan (Setkání s texty moudrého českého geologa, spisovatele
a filozofa.)
Večerníček v kostele (Krátký biblický loutkový příběh pro děti.)
Děti provázejí kostelem (Komentovaná prohlídka kostela pro děti.)
Modlitba písní (Čas ke ztišení a modlitbě při hraní křesťanských písní.)
Co vidíme v kostele? (Komentovaná prohlídka kostela.)

Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího
18.00-18.10 h
18.15-19.00 h
19.10-20.00 h
20.15-21.00 h

Zvuk zvonů
Vystoupení žáků Základní umělecké školy Podbořany
Pěvecký soubor Krásné zpěvačky + host M. Karez (kytara, kovový buben)
Komentovaná prohlídka, diskuze

Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele
16.00-16.50 h

17.00-18.00 h
18.00-20.00 h
20.30-21.30 h

Slavnostní předání zrestaurovaného náhrobku veřejnosti (Nejvyšší a nejmohutnější, to je náhrobek
důstojníka rakouské armády na bývalém hřbitově u kostela, který prošel v nedávné době náročným
zrestaurováním. Součástí programu bude výstavka fotografií náhrobku a krátké povídání paní
restaurátorky.)
Koncert smíšeného pěveckého sboru AURUM
Příležitost ke ztišení
Promítání D. Šebesty o cestování na kole po Izraeli, kolébce civilizace

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

Možnost ztišení a meditace
Rozezní se zvony
Divadlo Děvčátko se sirkami od H. Ch. Andersena (Honzík Žižka a Anežka Kirschnerová)
Šárka Raichová – básně a obrazy
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19.00 h

Noční život v kostelech aneb zázrak zrození života a láska mateřská (Daniel Horáček)

Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána
18.00-18.10 h
18.10-18.40 h
18.40-19.10 h
19.10-19.45 h
19.45-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-22.00 h
22.00-22.00 h

Slavnostní zvonění, přivítání
Zpíváme rády a s radostí (vystoupení dětí ze zákupské školy vedené p. uč. Bartošovou)
Dějiny kostela a obce Brenná (přednáška Mgr. M. Aschenbrennera)
Komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka (pod uměleckým vedením K. Suchánkové)
Oslava 70 let Obce baráčníků v Zákupech (povídání rychtářky paní M. Živnůstkové o vzniku a akcích
minulých i budoucích)
Duo Martin a Katka (rockový koncert duch. hudby)
Děkanský kostel je chlouba Zákup (prohlídka kostela s výkladem, prohlídka varhan s ukázkami
a výkladem, individuální prohlídka kostela)
Ukončení akce

Zákupy-Brenná, kostel sv. Jana Křtitele
16.00-17.30 h

Prohlídka kostela s výkladem

Zdislava, kostel sv. Jana Křtitele
20.00-20.05 h
20.05-22.00 h
22.00-24.00 h

Zahájení Noci kostelů 2016 ve Zdislavě
Svatojánské tajemství a život kostela ve Zdislavě (mimořádně pestrý
a originální kontinuální program, při kterém se rozhodně nebudete mít čas nudit)
Ukončení Noci kostelů 2016 ve Zdislavě (konec programu a uzavření kostela s přáním: na viděnou
nejpozději za rok na Noci kostelů 2017)

Žatec, evangelický kostel
18.00 h

Zpěvy křesťanských písní a chval s varhanami
Kytarový recitál pana M. Srnky (učitel ZUŠ Žatec)
Prohlídky kostelní věže (hodinový stroj, zvony, vyhlídka)
Rozhovory o duchovních i jiných tématech
V případě zájmu společné modlitby
Výtvarná soutěž pro děti

Žatec-Radíčeves, kostel sv. Václava
18.00-21.00 h

Dětské dílny
Výstava fotografií stavu kostela před a po rekonstrukci
Výstava výtvarných děl žáčků MŠ Alergo Žatec na téma: "Na návštěvě v nebi"
Pošta do nebe - možnost zapálit si svíčku za blízkého člověka nebo na nějaký úmysl
Občerstvení
Možnost modlitby, ztišení, meditace při svíčkách

18.00 h
18.15 h
18.30 h
19.00 h
19.30 h
20.00 h
20.30 h
21.00 h

Zvonění zvonu zahájí Noc kostelů
"Hrají naši malí milí hudebníci" - komponované vystoupení dětí z Radíčevsi
Komentovaná prohlídka kostela
Koncert
Vyprávění o sv. Václavu - patronu kostela
Koncert
Večer chval
Ukončení Noci kostelů

www.nockostelu.cz
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