Noc kostelů 9. 6. 2017 – litoměřická diecéze: doprovodné programy
www.nockostelu.cz
aktualizováno k 31. 5. 2017
hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi: Ing. Kristýna Solničková, MBA (solnickova@dltm.cz)
V litoměřické diecézi se Noc kostelů koná poosmé. K dnešnímu dni (31. května 2017) je přihlášeno celkem 186 církevních
objektů, z toho je 140 římskokatolických.
Do tohoto ekumenického projektu se na území Diecéze litoměřické (tj. území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně
Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově Karlovarského) letos zapojuje celkem 12 církví. Kromě Církve
římskokatolické je to dále Církev československá husitská (15 objektů), Českobratrská církev evangelická (12), Církev bratrská
(3), Jednota bratrská (3), Pravoslavná církev (2), Apoštolská církev (2), Církev Křesťanská společenství (1), Starokatolická církev
(1), Bratrská jednota baptistů (1), Evangelická církev metodistická (1) a Církev adventistů sedmého dne (5).
Bělá pod Bezdězem, kostel Povýšení sv. Kříže
20.45-21.05 h
Několik skladeb – varhany a housle (na varhany a housle hrají žáci ZUŠ: David Coufal – varhany a
Kristýna Bufáková – housle)
Bělá pod Bezdězem, kostel sv. Václava
19.45-20.25 h
O svatém Vojtěchovi (čtení o sv. Vojtěchovi – jáhen Luděk Téra, doprovází několik zpěvů v podání
farní scholy a varhanní improvizace – R.D. Kamil Škoda)
Bělá pod Bezdězem, zámecká kaple sv. Josefa
17.00-17.35 h
Mše svatá
18.00-18.30 h
Muzeum: Přednáška s dataprojekcí – Daniel Horáček
18.00-18.40 h
Občerstvení
18.45-19.20 h
Kytarové příběhy zapomenutého království – Vojtěch Král (autorské písně)
19.25-19.25 h
Klášterní kostel: další program
Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie
Bezděz, kostel sv. Jiljí
20.30-21.00 h
21.00-21.45 h

Historie kostela (historii kostela přestaví Tomáš Adam)
Kytarové příběhy o zapomenutém království (na kytaru hraje a zpívá Vojtěch Král)

Bílina, kostel sv. Petra a Pavla
17.00-17.30 h
Mše svatá – zahájení Noci kostelů
18.30-19.00 h
Průlet liturgickým rokem … koncert s odborným výkladem
20.00-20.30 h
Komentovaná prohlídka kostela
21.30 -22.00 h
Průlet liturgickým rokem … koncert s odborným výkladem
22.30 h
Závěr
Doprovodný program: výstava liturgických oděvů, textilií a nádob; možnost výstupu k věžním hodinám a zvonu; možnost
osobního hovoru s bílinským arciděkanem
Kromě andělů strážných na nás budou dohlížet rytíři a vojáci v dobových uniformách.
Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše
Bitozeves, kostel sv. Michaela Archanděla
16.00-23.00 h
Kostel otevřen k nahlédnutí
16.00-17.50 h
Možnost zapálit svíčku za své blízké
16.00-24.00 h
Výstava obrázků dětí ZŠ/MŠ Bitozeves (téma: „SVATÁ RODINA“)
17.50-18.00 h
Zvonění zvonů
18.00-19.00 h
Koncert skupiny Wobčas bez legrace
Bitozeves-Nehasice, kostel Narození Panny Marie
Bohušovice nad Ohří, kostel sv. Prokopa a sv. Mikuláše
Po celý večer
Možnost zapálit svíčku za své blízké; malé pohoštění
17.50-18.00 h
Zvonění zvonů
18.00-18.50 h
Osudy zvonů – komentovaná prohlídka kostela a výstava liturgických rouch s výkladem (komentovaná
prohlídka kostela se zaměřením na zvony, které ve věži visely a visí)
19.00-20.30 h
Kouzelné baroko – varhanní koncert (na varhany hraje D. Knut Pernet)
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20.30-21.15 h
21.15-21.30 h
21.30-22.00 h

Osudy zvonů – komentovaná prohlídka kostela a výstava liturgických rouch s výkladem (komentovaná
prohlídka kostela se zaměřením na zvony)
Na (Boží) slovíčko! (čtení z Bible)
Chvíle ztišení a zakončení Noci kostelů

Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie
18.00-22.00 h
Možnost prohlídky kostela
18.00-19.30 h
Povídání o historii poutního místa Královny hor
19.30-20.00 h
Varhanní koncert
20.00-21.00 h
Mše svatá
Brniště, sborový dům OÁZA
17.00-18.00 h
Hry pro děti
20.00-21.00 h
Čas písní a chval
21.30-22.30 h
Promítání filmu (Letní kino)
22.30-24.00 h
Noční hra pro mládež
Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího
19.30-23.00 h
Možnost prohlídky kostela
Poslech písní pěveckých sborů z Krásné Lípy a Kytlice
Vůně kadidla s vyprávěním o jeho významu v liturgii
Možnost prohlédnout si rakev sv. Filomeny
Možnost vystoupat na kůr a vyslechnout komentovanou prohlídku varhan
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa
17.00-18.00 h
Koncert varhanní a písňové tvorby (se čtením Písně písní a Žalmů)
Česká Lípa – Svárov, evangelická modlitebna
Po celý večer
Možnost opékání buřtů na farní zahradě (buřty s sebou; koná se pouze při dobrém počasí. Možnost pro
rozhovory.)
Prostor ticha (možná inspirace z knihy modliteb pro chvíle všední i nevšední podle rabiho Nachmana)
Výstava fotografií k 70. výročí sboru
19.00-20.00 h
Divadelní představení (3 povídky podle knihy Roarka Bradforda: Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti)
Děčín, Evangelický kostel
Po celý večer
Prohlídka kostela s výkladem Mgr. Aleny Sellnerové
18.00-19.00 h
Dům dětí a mládeže Děčín – hudební soubory
19.30-20.00 h
Jílovský pěvecký sbor
20.00-21.00 h
Varhany – Anna Havlíková
21.00-22.15 h
Základní umělecká škola Děčín – kytarový soubor, houslový soubor
22.30-23.30 h
Českokamenický pěvecký sbor
23.30-24.00 h
Varhany – Pavel Pexa
Děčín, Husův sbor Církve československé husitské
Děčín, kaple Andělů Strážných
18.00-24.00 h
Výklad o historii kaple, drobné upomínkové předměty, razítko do brožury…
Děčín, kostel Panny Marie
Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže
19.00-22.00 h
Historie varhanního nástroje Rieger, Opus 315 z r. 1891, s provedením ukázek liturgické hudby a
hudby období romantismu. Krátké přednášky o servisu a údržbě památkově chráněných nástrojů.
(provází regenschori J. Záhora st.)
22.00-23.00 h
Vystoupení sboru SaH Děčín (umělecká vedoucí Mgr. J. Štrbová)
19.30-23.30 h
Průběžná prohlídka chrámu s odborným výkladem průvodcovské služby Zámku Děčín, p. o.
Děčín, kostel sv. Františka Xaverského
V průběhu večera
Mateřské centrum Bělásek vystavuje výrobky dětí
Volná prohlídka, pro zájemce prohlídka komentovaná
20.00 h
Collegium Verbascum - sakrální hudba
Děčín, kostel sv. Františka z Assisi
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Děčín, 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
18.00-18.45 h
Mše svatá
19.00-24.00 h
Prohlídka historických varhan Feller z roku 1864 s ukázkami (provázejí začínající varhaníci J. Kodeš a
D. Rychnovský)
19.00-21.55 h
Prohlídka zvonů Vít, Jan Pavel a Jesus s ukázkami (provází zvoník P. Novotný se svými
spolupracovníky)
Děčín, modlitebna sboru Církve bratrské
18.00-24.00 h
Možnost prohlídky a rozhovorů
Výstava starých tisků Biblí a kancionálů
Děčín, obecní kaple
Děčín, sbor Křesťanské společenství Děčín
Děčín, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
Děčín, zámecká kaple sv. Jiří
Dlažkovice, kostel sv. Václava
Po celý večer
Výstava uměleckých prací dětí z dětského domova v Dlažkovicích
18.55 h
Setkání příchozích mezi kostelem a zvonicí
19.00 h
Hlas zvonů
19.10 h
Úvodní slovo v kostele
19.30 h
Pěvecký sbor dětského domova Dlažkovice
20.00 h
Hlas zvonů
20.10 h
Historie a prohlídka kostela – komentář
21.00 h
Hlas zvonů
21.05 h
Přivítání tmy a zapalování svíček, chvíle ztišení
21.20 h
Sochy a obrazy svatých v kostele – komentář
22.00 h
Hlas zvonů na rozloučenou
Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince
18.00-23.00 h
Dolní Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 h
Varhanní koncert se zpěvem
19.00 h
Prohlídka rekonstruovaného konventu
Frýdlant v Čechách, kostel Krista Spasitele
Hodkovice nad Mohelkou, kostel sv. Prokopa
18.30-19.00 h
Zvonění, otevření kostela
19.00-20.00 h
Povídání o kostelu
20.00-22.00 h
Křížová cesta s ochutnávkou mešního vína
20.00-22.00 h
Vůně kadidla
22.00-23.00 h
Koncert (Mariánské hudební rozjímání; D. Čemusová a další)
Homole u Panny, kostel sv. Pia V.
Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie
19.30-19.35 h
Zahájení programu
19.35-19.45 h
Hudební produkce (Chrámový sbor Hvězda, Horní Police)
19.45-20.30 h
Čech nebo Němec (Dílo smíření a nová setkávání: Ackermann-Gemeinde – Mons.
Anton Otte, emeritní probošt Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě)
20.30-20.40 h
Hudební produkce (Chrámový sbor Hvězda, Horní Police)
20.40-21.00 h
Komentovaná prohlídka kostela (Prohlídku zajišťuje Ing. Petr Macek, Ph.D.,
Ústav dějin umění, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
21.00-21.30 h
Občerstvení v ambitech areálu
21.30-22.15 h
Češka, Němka nebo Italka? (Anna Marie Františka Toskánská –
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22.15-22.30 h
22.30-23.15 h
23.15-23.30 h

patronka poutního areálu v Horní Polici – hovoří Mgr. Martin Aschenbrenner, historik, Gymnázium
Česká Lípa)
Hudební produkce (Chrámový sbor Hvězda, Horní Police)
Čech, Němec nebo Rakušan? (Šlechtici dnes jako Evropané z podstaty
– přednáší Karel Schwarzenberg, poslanec PSP ČR)
Modlitba za obec, zemi, Evropu a svět

Horní Ročov, kostel Narození Panny Marie
19.30 h
Otevření kostela k rozjímání a návštěvě
Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí P. Marie
17.30 -24.00 h
Jako za starých časů, kdy se hudba a zpěv linuly z kůru
17.30-17.45 h
Možnost zapálit si svíčku
18.00-18.01 h
Zvonění
18.02-18.30 h
Zahájení Noci kostelů s farářem Šimonem Hamzou
(píseň Modlitba – zazpívá členka libereckého Severáčku T. Růžičková)
18.45-19.45 h
Pěvecké sdružení Veselost z Nového Města pod Smrkem (pod vedením pana J. Havránka)
20.30-21.15 h
Houslista Vladislav Ondřejík
22.00-23.30 h
Volný prostor pro příchozí zpěváky, muzikanty, básnířky
23.30-24.00 h
Ztišení
24.00 h
Zazvoní zvoneček
Pro děti máme připraveny pastelky. Občerstvení a zázemí v hospůdce U kostela.
Hoštka, kaple Nanebevzetí Panny Marie
18.00-18.15 h
Chvíle ztišení
18.15-18.45 h
Mariánská kaple, jak ji neznáte (přednáška Vlasty Klekerové: vyprávění z historie, výklad
symboliky a významu křesťanských pravd víry zachycených v interiéru kaple)
18.45-19.15 h
Chvíle ztišení
19.15-19.45 h
Mariánská kaple jak ji neznáte (přednáška Vlasty Klekerové)
19.45-20.15 h
Chvíle ztišení
20.15-20.45 h
Mariánská kaple jak ji neznáte (přednáška Vlasty Klekerové)
21.00-21.45 h
Malá noční hudba, ale ne ta od Mozarta (hudební vystoupení starších i mladších pod taktovkou
Miloslava Šimka)
21.45-22.15 h
Chvíle ztišení
22.15-22.45 h
Mariánská kaple jak ji neznáte (přednáška Vlasty Klekerové)
22.45-23.00 h
Chvíle ztišení
Hoštka, kostel sv. Otmara
18.00-18.15 h
Chvíle ztišení
18.15-18.15 h
Sv. Otmar – patron do dnešní doby? (představení života sv. Otmara – kratičké seznámení
s životem sv. Otmara a jeho poselstvím pro dnešní dobu)
18.45-19.15 h
Chvíle ztišení
19.15-19.45 h
Mešní víno – poznáme jej od toho z obchodu?
19.45-20.15 h
Chvíle ztišení
20.15-20.45 h
Sv. Otmar – patron do dnešní doby? (představení života sv. Otmara)
20.45-20.50 h
Chvíle ztišení
Hrádek nad Nisou, Chrám Pokoje
Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje
Hrob, kostel sv. Barbory
18.00-24.00 h
Jak náš svět vypadá z kostelní věže
18.00-24.00 h
Kostel otevřen k nahlédnutí
21.00-22.00 h
Možnost procházky se zastavením se u osvětleného zbořeniště kostela (uvidíte jej ve světle čtyř stovek
svíček, letos je to právě 400 let od jeho zboření!)
22.00-23.00 h
Slavnostní slovo pana faráře a poté možnost zapálit si donesené čajové svíce za své bližní, za svá přání
atd.
Hrob, kostel Vzkříšení
18.00-24.00 h
19.00-19.30 h

Kostel otevřen k nahlédnutí
Úvodní slavnostní slovo pana starosty, slavnostní slovo a požehnání duchovního CČSH
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19.30-20.30 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00-24.00 h

Koncert na barokní loutnu (pod širým nebem u kostela Vzkříšení; na barokní nástroj hraje M. Černý)
Možnost procházky se zastavením se u osvětleného zbořeniště kostela (zbořeniště pro vás nasvítíme
400 svíčkami, letos ve dnech 11. – 13. 12. je to právě 400 let od jeho zboření)
Dojít svou pouť můžete až ke kostelu sv. Barbory, kde slavnostní slovo pronese pan farář
a kde si budete moci zapálit donesené čajové svíce za své bližní, svá přání atp.
A také se podívat, jak náš svět vypadá z kostelní věže sv. Barbory

Hřivice, kostel sv. Jakuba
Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Po celý večer
Výstava barokních i současných ornátů
18.00 h
Mše sv. adorací
19.15 h
Komentovaná prohlídka kostela
19.45 h
Otevřen vstup na kůr k varhanám (vstup zvenku), prohlídka varhan s komentářem a ukázkou hry na
varhany
21.00 h
Reprodukované řeholní zpěvy
22.30 h
Uzavření kostela
Chomutov, modlitebna Českobratrské církve evangelické
18.00-18.30 h
Slavnostní zahájení, komentář k prozáření temné noci
18.30-19.15 h
Vystoupení Komorního orchestru města Chomutova
19.15-20.00 h
Střípky dávnější chomutovské protestantské historie (přednáška Pavla Provazníka vycházející z textu
Jiřího Šlajsny)
20.00-21.00 h
Biblická čtení (prolnutá hudbou trubačů Consonare)
21.00-22.00 h
Noční duchovní spočinutí, společné modlitby a zpěv
Chožov, Husův sbor
Chrastava, kostel sv. Vavřince
Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského
18.00-23.00 h
Pošta do nebe (možnost zapálit svíčku za blízkého člověka, za úmysl)
18.00-23.00 h
Živá varhanní hudba
21.00-22.00 h
Zpěvy a modlitby z Taizé
Jablonec nad Nisou, bývalý farní kostel sv. Anny
18.00-19.00 h
Zazní živá varhanní hudba
18.00-21.00 h
Setkání s historií (zpřístupnění nejstaršího jabloneckého kostela s možností komentované prohlídky)
Jablonec nad Nisou, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00-22.00 h
Místo pro ticho a možnost informací o historii kostela
Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
16.00-18.00 h
Děti dětem aneb Středověká zahrada (rytířské soutěže, tanec, felčaři, chorály, středověká krmě...)
18.00 h
Mše svatá
19.00-20.00 h
Koncert – Václavky and Babíny di Doksy
20.00-21.00 h
Žalmy a hudební intermezza (boční kaple)
20.00 h, 21.00 h, 22.00 h Komentované prohlídky baziliky
20.00-23.00 h
Výstavy v ambitech kláštera (Hold svaté Zdislavě; V srdci paní Zdislavy)
23.00 h
Žehnání městu a kraji
Vyhlídková věž
19.00-23.00 h
Noční výstup na vyhlídkovou věž
Kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí
19.00-21.00 h
Prohlídka zrekonstruované kaple
Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla
16.00-20.00 h
Hra pro děti – za pokladem Jeníkova
16.00-22.00 h
Výstava vybraných obrázků dětí ze soutěže Nakresli tři krále u Ježíška v Betlémě
16.30 h
Vystoupení dětí MŠ Jeníkov
17.15 h
Komentovaná prohlídka chrámu
17.45 h
Výstup na věž kostela
18.00 h
Zvonění zvonů
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18.15 h
18.45 h
19.00 h
19.15-20.15 h
20.30 h
21.30 h
22.00 h
Kaple sv. Anny
17.15-20.15 h

Josef faraonem – napínavý biblický příběh
Matka Důvěry – historie obrazu Panny Marie Bolestné, Matky Důvěry
Modlitba litanií k Panně Marii u obrazu Matky Důvěry
Volná prohlídka, výstup na věž
Mše svatá
Klanění se Pánu – zpívaná adorace
Svátostné požehnání
Tichá adorace – chvíle ticha s Pánem
Můžete zde svěřit své starosti a těžkosti, za které se dále budeme modlit.

Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého
18.00-22.00 h
Otevření kostela pro veřejnost
Prohlídka věže, kostelních zvonů a varhan
Jezvé (Stružnice-Jezvé), kostel sv. Vavřince
18.00-18.05 h
Přivítání
18.05-19.15 h
Komentovaná prohlídka kostela
Jílové, kostel Nejsvětější Trojice
Jílové-Sněžník, kaple Panny Marie
Jiříkov-Filipov, bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů
20.00-22.00 h
Komentované prohlídky s průvodcem (prohlídky poutního kostela, koná se podle zájmu příchozích)
20.00-22.00 h
Varhanní hudba a setkání u varhan
20.00-22.00 h
Výstava Poutní místo Filipov /1866-2016/ (Česko-německá výstava o vzniku poutního místa v hlavní
lodi kostela)
20.30-21.00 h
Hudební vystoupení (koncert Krásnolipského komorního sboru)
Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Po celý večer
Komentované prohlídky
18.00-18.30 h
Houslové komorní duo
18.30 h
Úvodní slovo + povídání o historii stavby „Paměť domu“
19.00-19.30 h
Varhaník Adam Viktora
20.00-20.30 h
Radek Musil a jeho fujara – hudební vystoupení
20.30 h
Povídání o historii stavby „Paměť domu“
21.00 h
Varhaník Adam Viktora
Kamenický Šenov – Prácheň, kostel sv. Vavřince
Po celý večer
Komentované prohlídky
18.00 h
Zahájení
18.15 h
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Prácheň
18.45 h
Povídání o historii kostela
19.00 h
Houslové komorní duo
19.30 h
Kytlický chrámový sbor
20.45 h
Radek Musil a jeho fujara – hudební vystoupení
Kořenov-Polubný, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Kostomlaty pod Milešovkou, kostel sv. Vavřince
18.00-21.00 h
Komentované prohlídky
Krupka–Bohosudov, bazilika minor Bolestné Matky Boží
Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice
18.00-22.00 h
Kostel otevřen k nahlédnutí
Křinec-Bošín, evangelický kostel
Křižany, kostel sv. Maxmiliána
18.00-18.05 h
VÍTÁM VÁS – zahájení Noci kostelů
18.30-19.00 h
KOBLÍŽCI A VY – zpívánky s částí dětského sborečku ZŠ Křižany–Žibřidice
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18.00-22.00 h

22.00 h

NAMALUJ SI RODINU – Svatá rodina očima dětí (soutěž o nejzajímavější obrázek)
Dary Svaté rodině a křižanský betlém tady a teď
Andělská pošeptání na duši i na jazyku
Zvědavý kostel
LA-LA, LA-LA na varhany
Ukončení mého dnešního putování

Lahošť, kaple Panny Marie
16.00 h
Slovo starosty a vystoupení dětí MŠ Lahošť
17.00 h
Jonáš v břiše velryby – biblický příběh
17.30 h
Komentovaná prohlídka kaple
18.00 h
Zvonění zvonů
18.30 h
Modlitba litanií
19.30-20.00 h
Klanění se Pánu – zpívaná adorace
20.00 h
Svátostné požehnání
16.00-19.00 h
Hra pro děti – za pokladem Lahoště
16.00-20.00 h
Krása z Lahoště – výstava rušně vyšívaných děl místních žen
Lenešice, Husova zvonice
18.00-20.00 h
Prohlídka zvonice (ve zvonici je možné se seznámit s historií stavby na informačních panelech
a zazvonit si na zvon)
Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže
18.00-19.00 h
Ať varhany znějí (varhanní koncert studentů a učitelů ZUŠ Liberec)
18.00-24.00 h
Brána zahrady dokořán (možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem)
18.00-24.00 h
Umění za mříží (výstava děl vězňů z liberecké vazební věznice)
19.15-19.45 h
Na skok do historie I. (komentovaná prohlídka kostela)
20.00-21.00 h
Komorní soubory (koncert studentů ZUŠ Liberec)
21.15-21.45 h
Na skok do historie II. (komentovaná prohlídka kostela)
22.00-22.45 h
Ať zazní opět varhany (varhanní koncert)
23.15-24.00 h
Chvála ať zní (kytarový koncert chval prokládaný slovy žalmů)
Liberec, kostel sv. Antonína Velikého
18.00-18.40 h
Mše svatá
18.45-19.00 h
Rej andělů (otevření výstavy Helgy Santel „Střet andělů“, která bude v prostorách kostela nainstalována
až do 13. 6. 2017)
19.00-20.00 h
Koncert umělců ze Zittau
19.00-23.45 h
Ochutnávka mešních vín (ochutnávka různých druhů mešního vína v prostorách fary arciděkanství)
19.00-22.00 h
Tvoříme společně (možnost zapojit se do výroby tematicky zaměřené koláže)
19.00-24.00 h
Z ptačí perspektivy (prohlídka kostelní věže)
20.00-20.30
Svatí září v temnotách (program pro rodiče s dětmi – seznámení s postavami svatých na okenních
vitrážích)
20.30-21.00 h
Na skok do historie I. (moderovaná prohlídka kostela)
21.00-21.30 h
Mé rty tě, Hospodine, chválí zpěvem (dětský sbor CAROLA ze ZUŠ Jabloňová)
21.30-22.00 h
Hudba je dar (komorní orchestr ZUŠ Jabloňová)
22.00-22.30 h
Na skok do historie II. (moderovaná prohlídka kostela)
22.30-23.00 h
Chvála ať zní (gregoriánský chorál)
23.15-23.45 h
Královský nástroj zblízka (povídání o varhanách s hudebními ukázkami)
23.45-24.00 h
Závěrečná modlitba
Liberec, modlitebna ČCE
17.30-18.00 h
Úvodní slovo, prezentace k roku reformace (program pro malé i velké)
18.00-20.00 h
Program pro děti – na faře i na zahradě (během programu pro dospělé)
18.00-18.30 h
Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru
18.30-19.30 h
Přednáška religionisty doc. D. Václavíka (téma: o fundamentalismu)
19.30-20.00 h
Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru
20.00-20.30 h
Vystoupení pěveckého sboru
Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce
Liberec-Ostašov, kostel sv. Vojtěcha
Po celý večer
Prohlídka kostela s komentářem
Výstava BITVA U LIBERCE – 260 let (příběh dělové koule ze Žitavy)
Zastavení, ztišení, možnost zapálení svíčky za blízkou osobu...
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18.00-19.00 h
20.00-21.30 h

Koncert smíšeného sboru ZNIČEHONIC (pod vedením Jaroslava Koutského zazní lidové písně
z celého světa)
Přednáška PAMÁTKY DUCHOVNÍ KULTURY (Vyprávění za svitu svící bude
zasvěceno duchovním památkám Horní Lužice. Vyprávěč, mnohaletý znalec Lužice Milan Turek,
zavede posluchače do sakristií, muzeí, hřbitovů, klášterů a kostelů, aby ukázal umění, vznikající po tisíc
let.)

Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského
8:00 – 12:00 h
Poznej kostel na vlastní oči (dopolední program pro děti ze ZŠ Ruprechtice)
Po celý večer
18.00 h
18.50 h
19.00 h
19.30-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-22.00 h
22.00-22.30 h
22.30.23.00 h

19.00-21.00 h
19.00-21.00 h

Možnost rozhovoru s knězem
Stůl pro mě prostíráš… (mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A)
Dnes buď mým hostem (přivítání návštěvníků – G. Faure: Pavane – sólo pro varhany a trubku)
Ruprechtický kostel otevřený všem (komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií, možnost
výstupu na věž a prohlídka klenby kostela)
Máme srdce plné chvály, zazpíváme svému Králi (prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní
hudby)
Haleluja, ať Bůh slyší nás (koncert klasické hudby, účinkují žáci ze ZUŠ Liberec pod vedením paní
Sanvito. Soubor Il Ponticello zahraje skladby z období romantismu, klasicismu a baroka.)
Ruprechtický kostel otevřený všem (komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií)
Komentované ukázky gregoriánského chorálu
Posviťme si na liturgický rok (Kalendářní rok není shodný s liturgickým rokem. Přiblížení církevního
roku – kdy začíná a končí, charakteristika jednotlivých období, písně, barvy, zvyky)
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.)
na faře: Výtvarné dílničky pro děti, výtvarná soutěž, stopovaná pro děti
na faře: Farní kavárna – přijďte se občerstvit čajem nebo kávičkou

Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
17.00-22.00 h
Libochovany, kostel Narození Panny Marie
Libochovice, kostel Všech svatých
17.00-17.45 h
Mše svatá
19.00-20.00 h
Koncert pěveckého sboru Melodie Libochovice a dětského pěveckého sboru Hanžburáček (ukázka
sborového zpěvu v oblasti chrámové a vážné hudby, tradicionálů, ale i moderní tvorby)
Libochovice, sbor dr. Karla Farského
Libouchec, kostel sv. Tří králů
Lipová, kostel sv. Šimona a Judy
18.00-18.10 h
Otevření kostela a zvonění na uvítanou
18.15-19.00 h
Vystoupení dětí z Oblastní charity Šluknov
19.00-19.25 h
Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové
19.30-20.40 h
Koncert hudebníků pod vedením Patrika Englera
21.00-21.25 h
Komentovaná prohlídka kostela
22.00-22.40 h
Povídání o křížových cestách
23.00-23.25 h
Komentovaná prohlídka kostela
23.55-24.00 h
Ukončení programu
Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství
14.00-22.00 h
Volná prohlídka kaple
15.30-16.30 h
KONCERT (účinkujícími budou paní H. Přeučilová – příčná flétna, J. Kacarová – zpěv, V. Jimelová
– zpěv a A. Škarda – klávesy, kytara)
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h
Volná prohlídka
Litoměřice, kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána)
18.00 h
Pěvecké vystoupení ZUŠ Štětí (přijďte se potěšit písněmi v podání pěveckého oddělení ZUŠ Štětí)
19.00-23.00 h
Ochutnávka mešních vín (Věděli jste, že vinohrad, na kterém rostou hrozny pro výrobu mešních vín,
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19.00-23.00 h

nesmí být chemicky ošetřován? A že pro vína, která jsou užívána při liturgii, jsou stanovena i další
přísná pravidla?)
Stopy světla, stopy lásky
(„Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ Albert
Schweitzer)

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána
18.30 h
Otevření katedrály
18.30-19.15 h
Volná prohlídka
19.30-20.15 h
Mše svatá u příležitosti Hasičských slavností 2017 (v tomto čase nebude možná prohlídka katedrály)
20.30-21.00 h
Umělecko-historická přednáška (probošt Jiří Hladík)
21.00-21.30 h
Hudební vystoupení Scholy mládeže
21.30-22.00 h
Volná prohlídka
22.00-22.55 h
Prezentace katedrálních varhan
23.00 h
Uzavření katedrály
Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem
18.00-22.00 h
Možnost ztišení a meditace
19.30-20.30 h
Koncert Litoměřického chrámového sboru (církevní liturgická hudba a gregoriánský chorál)
Litoměřice, kostel sv. Ludmily
18.00-23.00 h
Výtvarná dílnička pro děti na dané téma
Výstavka na téma Pouť
V průběhu večera
Divadélko
Violoncellové kvarteto ZUŠ
Hra na dudy
Hra na varhany
Čtení z Bible
Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha
8.00-12.00 h
Den kostelů – akce pro žáky základních a středních škol spojená s prohlídkou kostela sv. Vojtěcha
18.00-19.00 h
19.00-20.30 h
20.30-23.00 h
23.00 h

Volná prohlídka
Koncert žáků ZUŠ
Volná prohlídka
Uzavření kostela

Litoměřice, kostel Všech svatých
14.00-18.00 h
Otevřený kostel (kostel otevřený všem příchozím)
18.00-19.00 h
Slavnostní zahájení – mše svatá s hudbou Litoměřické scholy
19.00-19.30 h
Interview s ministrantem II. (ví, co možná nevíte)
19.30-20.00 h
Hudba Litoměřické scholy
20.00-21.00 h
Varhany předmětem Vašeho zájmu (varhanní hudba a prohlídka varhan – hostující varhaník M. M.
Kaiser)
21.00-21.45 h
Modlitby matek (modlitby maminek naší farnosti – přijďte se společně pomodlit s maminkami za svá
trápení a starosti!)
22.00-22.45 h
Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing friends
23.00-23.30 h
Poezie před půlnocí
23.45 h
Závěrečné požehnání o. Józefa Szeligy
24.00 h
Uzavření kostela
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie
17.00-22.00 h
Kostel otevřen k prohlídce
Výstava sochaře J. Kačera – Naděje a jistoty
18.00 h
Komentovaná prohlídka výstavy J. Kačera
Litoměřice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Litoměřice, modlitebna Českobratrské církve evangelické
Litoměřice, modlitebna Evangelické církve metodistické
17.00-22.00 h
Prohlídka s komentářem, posezení, audiovizuální projekce a občerstvení na zahradě.
(Minulost a současnost sboru Evangelické církve metodistické v Litoměřicích, prohlídka prostor
mateřské školy a mateřského centra.)
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Louny, kostel Církve československé husitské
17.00-17.05 h
Zvonění (Noc kostelů bude zahájena zvoněním zvonu Jeroným Pražský)
17.05-17.10 h
Zahájení (úvodní slovo a přivítání návštěvníků Noci kostelů – farářka Helena Smolová)
17.10-18.30 h
Prázdninové varhany (Koncert žáků ZUŠ Louny ze třídy I. Derflerové a z dalších tříd klavírního
oddělení a hostů. Slovem provází M. Syrovátková)
18.30-19.00 h
Program pro děti (tradiční vědomostní soutěž pro děti a jejich rodiče, tentokrát zaměřená na významná
církevní výročí v tomto roce – moderuje Helena Smolová)
19.00-19.45 h
Přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph.D. (přednášku na téma Středověké kláštery a města pronese historik
J. Mareš)
19.45-20.30 h
Přednáška Miloše Davida (Ikony ve spiritualitě východních křesťanů)
20.30-20.45 h
Pěvecké vystoupení (vystoupí žáci ZUŠ Louny ze třídy M. Briedové)
20.45-21.15 h
Přednáška Mgr. Vladimíra Honse (přednášku o dvou významných výročích, která připadají na tento rok
a mají vztah k Lounům, si připraví historik Mgr. V. Hons)
21.15-22.00 h
Staročeské křesťanské tradice s kulinářským okénkem (přednášku o lidových tradicích našich předků
s ochutnávkou typického postního pokrmu připravují H. Smolová a V. Hons)
22.15-23.00 h
Koncert chrámového sboru (vystoupí sbor Náboženské obce CČSH v Lounech pod vedením I.
Derflerové)
23.15-24.00 h
Průvod městem se svíčkami (Noc kostelů uzavře průvod městem se svíčkami a modlitebními
zastaveními. Průvod vyjde z kostela CČSH a bude směřovat do kostela sv. Mikuláše na náměstí.)
Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků
Po celý večer
Veliké věci mi učinil ten, který je mocný (možnost svěřit své prosby, přání a starosti modlitbám
farníků)
18.00-18.10 h
Zahájení Noci kostelů
18.10-18.30 h
Houslové etudy mladých houslistů
18.30-22.30 h
Výstava Poutníkem na dosah (poutní místa naší diecéze)
Louny, kostel sv. Mikuláše
Po celý večer
Veliké věci mi učinil ten, který je mocný (možnost svěřit své prosby, přání a starosti modlitbám
farníků)
18.55-19.00 h
Vyzvánění zvonů k zahájení Noci kostelů
19.00-19.05 h
Troubení z ochozu věže
19.05-19.15 h
Přivítání návštěvníků Noci kostelů
19.15-20.00 h
Koncert dětí ZUŠ Louny (pod vedením K. Štolové)
20.00-21.00 h
Výstava „K čemu se to používá“ (interaktivní výstava předmětů používaných v kostele s komentářem)
21.00-21.30 h
Koncert chrámového sboru
21.30-22.00 h
Ztišení v kostele
22.00-22.40 h
Zpívané nešpory (předsedá R.D. Vít Machek, zpívá Musica Optica)
22.40-00.30 h
Ztišení v kostele, volná prohlídka
19.15-23.15 h

Volný vstup na věž kostela (na půdě kostela a v bytě hlásného komentované prohlídky)

23.15-24.00 h

Společný průvod městem se svíčkami (ŘKC a CČSH; od kostela CČSH ke kostelu sv. Mikuláše s
modlitebními zastaveními zakončený společným výstupem na věž – výstup bude umožněn přednostně
účastníkům průvodu)

Lovosice, kostel sv. Václava
16.55-17.00 h
Zvony
17.00-17.30 h
Modlitba růžence
17.30-18.30 h
CENTRUM (mše svatá s rozsáhlejším komentářem)
18.30-18.40 h
Divadílko (vystoupení dětí z nízkoprahového charitního zařízení Amicus)
18.40-18.50 h
Chceme přepsat Bibli (zahájení přepisování Bible)
18.50-19.30 h
Koncert sboru Bel Canto
19.00-21.00 h
Ze shora (prohlídka věže)
20.00-21.00 h
Koncert (Koncert Chrámového sboru a Lovosického žesťového kvintetu: trubky – Zdeněk Honců st.,
Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba – František Beneš)
21.00-22.00 h
Prohlídka kostela, prostor pro dotazy
22.15-23.00 h
Koncert (zahrají Ludmila a Karel Tesaříkovi, Eva Peluňková a Natálie Navrátilová)
23.00-23.15 h
Já a Bůh (prostor pro rozjímání)
23.15-23.30 h
U konce (závěr, modlitba a přednes proseb psaných návštěvníky během Noci kostelů)
Lovosice, Mírový kostel CČSH
17.00-18.00 h
Koncert country skupiny KARAVANA
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18.00-18.05 h
18.15-19.15 h
21.15-22.15 h

Zvonění na kostelní zvon
Autor Stanislav Kubín – Lahodná vteřina (komponovaný pořad ze sbírek Dotýkání, Čas zastavení-čas
Perseid, Klečící Bůh, Oblouk návratů a Ponorná řeka)
Pěvecký soubor lovosického gymnázia IN FLAGRANTI

Ludvíkovice, Obecní kaple
Malá Bukovina, kostel sv. Václava
18.00-22.00 h
Prohlídka kostela

Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny
17.25-17.35 h
Zvonění zvonu (Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z pol. 15. stol., zvon si je možné během Noci kostelů
ve věži prohlédnout)
17.30-24.00 h
Komentovaná prohlídka (po celou dobu – kromě konání varhanního koncertu – komentovaná prohlídka
kostela doplněná historickými fotografiemi)
17.30-24.00 h
Podpis do Pamětní knihy, odeslání pohlednic, pamětní razítko (Zájemci se mohou podepsat do pamětní
Knihy návštěv, odeslat poštovní pohlednici Noci kostelů nebo pohlednici kostela v Jedlce (známky je
možné zde zakoupit), kterou je možné doplnit pamětním razítkem.)
17.30-24.00 h
Výstava historických fotografií (na panelech jsou připravené historické fotografie kostela doplněné
popisem)
17.30-24.00 h
Zapálení svíček (zapálit svíčky za své blízké i vzdálené je možné během celého večera, svíčky jsou
připravené zdarma)
19.00-19.45 h
Varhanní koncert – Anna Kavánová
20.00-24.00 h
Poslech varhan – Simona Kosíková
21.00-21.45 h
Pěvecké soubory Amytaky z Liberce a Luscinia z Ústí n. L.
23.55-24.00 h
Zvoněním zvonu se ukončí Noc kostelů (zvon z 15. stol. ukončí Noc kostelů, zhasnou se světla a kostel
se uzavře)
Občerstvení (v prostoru pod věží kostela)
Malečov-Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
18.00-21.00 h
Mluvené slovo (výklad o historii obce a kostela)
18.00-21.00 h
Pěvecké uskupení Confor Voxilium
18.00-22.00 h
Stálá expozice ze života obce (historie a současnost – výstava historických a současných fotografií či
dokumentů)
Malečov-Proboštov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h
Kostel otevřen k prohlídce
Malšovice-Javory, kostel sv. Prokopa
Markvartice u Sobotky, kostel sv. Jiljí
Mělník, chrám sv. Petra a Pavla
19.00-19.05 h
Zvonění na zahájení Noci kostelů (zvonění na všechny 3 chrámové zvony začne v 19.03 hod.)
19.05-20.10 h
Koncert žáků ZUŠ Mělník
20.55-21.00 h
Ukončení Noci kostelů (ukončení Noci kostelů na všechny 3 zvony chrámu)
Mělník, Evangelický kostel
18.00-18.05 h
Zvonění na zahájení
18.05-19.00 h
O historii kostela – Jiřina Kasáčková
19.00-20.00 h
Vystoupení pěveckého souboru Intermezzo
20.00-20.30 h
Bratře, pojď si povídat (dialog evangelíka – Miroslav Erdinger s katolíkem – Jiří Pecka)
20.30-21.00 h
Zpívání spolu s TS (TenSing „teenagers singing“)
21.00-21.05 h
Zvony (ukázka zvonění)
21.05-22.35 h
Promítání filmu EXODUS (podle scénáře Leona Urise, v hlavní roli Paul Newmann)
22.00-22.05 h
Zvony (ukázka zvonění v 22.35 hod.)
22.55 h
Ztišení, modlitba, závěrečné slovo
Mělník-Pšovka, pravoslavná kaple sv. Ludmily
18.00 h
Otevření kaple s možností prohlídky a výkladu o pravoslaví a pravoslavných bohoslužbách
19.00 h
Večerní bohoslužba Opuštění Padesátnice (Letnic)
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20.00 h

Koncert sboru studentů a přátel Ústavu východního křesťanství Husitské teologické fakulty University
Karlovy; po koncertě do 21.30 h možnost prohlídky a výkladu o pravoslaví a pravoslavných
bohoslužbách

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše
Po celý večer
Přístupná věž kostela
18.00 h
Zvonění a otevření kostela – výstava starých modlitebních knížek a svatých obrázků, výstava antependií
(vyšívaných oltářních pláten), výstup na věž
19.00 h
Koncert – ZÁMECKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO Josefa Žemličky
20.00h
Komentovaná prohlídka kostela
21.00 h
Koncert – varhany a zpěv
22.00 h
Zpěv žalmů
23.00 h
Výstup na věž
24.00 h
Zamykání kostela
Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského
17.00 h
Otevření a rozsvícení kostela
17.30 h
Slavnostní zvonění
17.45 h
Vystoupení sboru Kytička (MŠ Milešov a ZŠ Velemín)
18.00 h
Vystoupení sboru IN FLAGRANTI (Gymnázium Lovosice)
19.00 h
Volná prohlídka, projekce starých fotografií
21.00 h
Uzavření kostela
Mladá Boleslav, kostel sv. Havla
16.00-19.00 h
Jonáš a velryba
18.00-19.00 h
Ekumenické shromáždění
19.00-20.30 h
Výstava Martina Herolda (poprvé v Mladé Boleslavi vystaví několik děl místní rodák, vernisáž za
doprovodu Magdaleny Linkové a Josefíny Hudcové)
Mladá Boleslav, sborový dům Jednoty bratrské
15.55-22.30 h
Otevření modlitebny
16.00-19.15 h
Jonáš a velryba (Jonášův příběh zpracovaný formou obrázků – omalovánek)
16.05-22.30 h
110 let sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi (výstava o historii sboru)
Mladá Boleslav, modlitebna náboženské obce CČSH
16.00-19.00 h
Jonáš a velryba
19.00-22.00 h
Otevřené dveře
Mladá Boleslav, modlitebna Českobratrské církve evangelické
Po celý večer
Čajovna a kavárna s pohoštěním
16.00-19.15 h
Program pro děti
19.15-19.45 h
Církev v sociálních službách (prezentace střediska Naděje a jak můžeme my všichni pomáhat)
20.00-20.30 h
Církev na webovém rozhraní (prezentace serveru Hledámboha.cz a jiné zajímavé weby)
20.45-21.15 h
Hudba jako cesta k lidským srdcím (fotografie a hudební ukázky doplní slovem sbormistryně sboru
Gospel Voices MUDr. Markéta Zavadilová)
21.20-22.00 h
Duchovní zážitky z cest s Pražskou filharmonií (fotografie doplní povídáním pozounista Pražské
filharmonie Břetislav Kotrba)
Mladá Boleslav, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
16.00-20.00 h
Prohlídka objektu
Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.30-20.30 h
400 let spirituality sester vincentek (beseda s řeholnicemi)
21.00-22.00 h
Možnost ztišení
22.00-23.00 h
S českou barokní písní za dějinami mladoboleslavských svatostánků
23.30-23.54 h
Adorace a modlitby za město
23.55-23.59 h
Požehnání městu
16.00-19.00 h

Program na faře (ul. Kateřiny Militké): Jonáš a velryba (program pro rodiny s dětmi)

Mladá Boleslav, kostel sv. Jana Nepomuckého
19.00-22.00 h
Prohlídka kostela, možnost ztišení
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Most, Křesťanské centrum Apoštolské církve
Mšeno u Mělníka, evangelický kostel
Nová Ves u Chrastavy, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nové Sedlo, kostel sv. Václava
Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nový Bor – Arnultovice, kostel sv. Ducha
19.00-21.00 h
Večer hudby a poezie zahájí zvony
19.05-20.30 h
Vokální hudba (Bach, Hassler, Charpentier, Dvořák, spirituály), společný zpěv, varhanní hudba (Bach,
Pachelbel) a umělecké čtení (Velepíseň lásky, …)
20.30-21.00 h
Chvíle ztišení, kdy ve slabě osvětleném kostele si může každý zapálit svíčku přání, vzpomínek a díků
a meditovat.
21.00-21.05 h
Naše zvony – závěr Noci kostelů
Očihov, kostel sv. Martina
18.00-24.00 h
Výstava řezbářského umění a fotografií – Hana Micková, Dana Nachlingerová, Bohumil Tománek a
Jan Micka
Rozmluvy a posezení u kostela pro všechny příchozí
Osvětlení kostela při svíčkách
18.00 h, 19.00 h, 20.00 h Rozeznění zvonů
19.05 h
Výklad o historii kostela a sv. Martinovi (patron obce Očihov), uvedení výstavy řezeb a fotografií
Ohníč-Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla
18.00-21.00 h
Komentované prohlídky
19.30 h
Koncert Duchcovského pěveckého sboru
Osek, kostel sv. Petra a Pavla
17.00-18.00 h
Možnost spočinutí a poslechu biblických příběhů
18.00-18.10 h
Zahájení Noci kostelů úvodním slovem
18.15-19.00 h
Koncert pěveckého sboru ZUŠ Duchcov
19.15-20.00 h
Komentovaná prohlídka kostela a hřbitova
20.15-20.30 h
Koncert pozounového kvarteta ZUŠ Most
21.00-22.00 h
Ztišení a poslech biblických příběhů
Otvice, kostel sv. Barbory
20.00-20.45 h
Vyzvánění – otevření kostela – debata (Co je co v kostele, co se děje v kostele, ukázka liturgických
oděvů a náčiní. O minulosti, současnosti a budoucnosti kostela.)
20.45-21.00 h
Silentium (chvíle pro ztišení, osobní meditaci a modlitbu)
21.00-22.00 h
Liturgický rok v Písmu svatém (stručné provedení obdobími liturgického roku ukázkami z Písma
svatého a zpívanými žalmy)
22.00-22.15 h
Silentium (chvíle pro ztišení, osobní meditaci a modlitbu)
23.15-23.30 h
Kompletář (Společná modlitba poslední části Denní modlitby církve na poděkování za uplynulý den
a prosba o Boží ochranu v průběhu nadcházející noci. Příchozí budou mít k dispozici připravené texty
z Breviáře.)
23.30-24.00 h
Závěr, rozloučení, prostor pro osobní modlitbu či rozjímání
Petrovice, kostel sv. Mikuláše
17.00-17.30 h
Kytarový recitál dětí ze ZŠ Petrovice
17.30-18.00 h
Koncert Martina Husáka
18.00-18.30 h
Vystoupení pěveckého sboru Tisá
Po celý večer
Výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ Petrovice
Komentované prohlídky muzea Petrovic
Podbořany, kostel sv. Petra a Pavla
Podbořany, kostel Božího Spasitele
18.00-19.00 h
Ekumenická bohoslužba (společná bohoslužba CČE a CČSH)
19.00-20.30 h
Besedování na farní zahradě u táboráku (aktivity se účastní i členové místní skupinky letniční
Apoštolské církve.)
20.30 h
Promítání filmu MARTIN LUTHER (Letní kino s projekcí na zeď kostela. Začíná se po setmění.)
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Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie
15.30-16.30 h
Vernisáž výstavy s hudební produkcí (vernisáž výtvarného oboru žáků ZUŠ Postoloprty na téma
„Cesta“, spolu s koncertem žáků hudebního a pěveckého oddělení ZUŠ Postoloprty)
17.00-17.45 h
Mše svatá (slouží převor-administrátor břevnovského kláštera v Praze Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.,
v místech dřívějšího života jeho řádových spolubratrů)
18.00-19.00 h
Koncert souboru ANONYM z Chomutova (aneb lidský hlas je nejlepší nástroj, diriguje M. Novenko)
19.15-20.15 h
Povídání („Benediktýni včera a dnes“, aneb co tady ti mniši dělali a co dělají dnes, vypráví představený
břevnovského kláštera benediktýnů v Praze)
20.15-21.00 h
Možnost prohlídky varhan, věže a zvonu
21.10-22.00 h
Dobré ticho (příležitost k ztišení při adoračních a mariánských kytarových zpěvech v podání Scholy sv.
Marka ze Sušan, pod vedením P. Radima Vondráčka)
22.00 h
Zvonění na Dobrou noc s Bohem (zvonění na zvony)
Prackovice nad Labem, kostel sv. Matouše
16.00-16.00 h
Otevření kostela
16.00-21.00 h
Výstava dobových a současných fotografií kostela, našich vesniček i okolí
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Brouček
Možnost vyzkoušení opisu Bible – Matoušova evangelia
Výstava mešních rouch
Dětský koutek
Výroba Noemovy archy
16.05-16.25 h
Pěvecké vystoupení dětí z MŠ Brouček
16.30-17.15 h
Koncert „LITTLE PERCUSSION DUO A LENKA FIALOVÁ“ – pěvecké vystoupení za doprovodu
bicích nástrojů, na které zahrají studentky teplické konzervatoře Natálie Navrátilová a Kateřina
Chrudimská
18.00-18.30 h
Komentovaná prohlídka kostela (Martin Brůža)
18.45-19.15 h
Koncert – pěvecké vystoupení amatérského dětského sboru obce Prackovice nad Labem
19.30-20.00 h
Koncert „NAMO“ – hudební vystoupení Natálie Navrátilové a Moniky Salačové (ukázka nejen vážné
hudby na akordeon a marimbu)
20.15-20.30 h
Modlitba (o. Roman Depa)
21.00-21.00 h
Ukončení akce a uzavření kostela
Rožďalovice, kostel sv. Havla
18.00-20.00 h
Antonín Dvořák: Biblické písně
Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince
17.00-20.00 h
Komentované prohlídky Lorety Rumburk s průvodcem
17.00-20.00 h
Ztišení a meditace v loretánské kapli Panny Marie
18.00-18.30 h
Vernisáž výstavy Barokní architekt a sochař: Johann Lucas Hildebrandt a Franz Biener
(seznámení s výstavou. Sakrální památky Loreta Rumburk, Jablonné v Podještědí a Hainewalde ve
fotografiích J. Stejskala)
18.30-19.00 h
Komentovaná prohlídka výstavy
19.30-20.00 h
Koncert Krásnolipského komorního sboru
Růžová, kostel sv. Petra a Pavla
18.00-23.00 h
Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky
Rychnov u Jablonce nad Nisou, kostel sv. Václava
17.00 h
Otevření kostela – tichá prohlídka s možností zapálení svíčky za blízké zemřelé (průběžně po celou
dobu akce)
18.00 h
Přednáška o historii a zajímavostech kostela, poté možnost dotazů
18.30 h
Rozhovor s ministrantem
19.00 h
Koncert – Rychnovské trio, poté možnost prohlídky varhan
Semily, Umučení sv. Jana Křtitele
Semily, děkanský kostel sv. Petra a Pavla
Semily-Podmoklice, Sbor dr. Karla Farského
16.00 h
Dětské odpoledne na zahradě – se zvířátky do zahrádky (písničky, pohádky, hry, masky zvířátek vítány;
společně s neziskovou organizací Semínko země)
Po celý večer
Vystaveny budou liturgické předměty, pro zájemce je zajištěno provázení všemi prostory sboru,
seznámení s jeho historií i současností
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18.00 h
18.00-19.00 h

19.00-19.45 h

20.00-20.15 h
20.30-21.30 h

22.00-22.30 h
22.30 h

Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů
Zahájení výstavy – J. Urban: Koruny Karla IV. (Šperkař, klenotník, restaurátor J. Urban je ve své
oblasti žijící legendou, málokterý jiný zlatník se může prezentovat originálními šperkařskými kreacemi
a objekty jako například realizací šperků pro Jana Pavla II. a anglickou královnu Alžbětu II.)
Autorská přednáška s projekcí – Restaurování korunovačních klenotů
Koncert – modlitba v opeře (V. Poláchová-Kavanová, sólistka Opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci,
soprán, J. Horčička, klavír; zazní árie, Ave Maria a modlitby z oper českých i světových hudebních
skladatelů)
Slovo farářky Lady Kocourkové
Modlitba z Taizé – Slavnost světla (Tradičně zazní zpěvy a modlitby z prostředí Chrámu Smíření
křesťanské komunity v Taizé, kterou založil bratr Roger k setkávání křesťanů a hledajících celého světa
v podání pěveckého spolku JIZERAN)
Ekumenická modlitba s možností osobních přímluv
Zakončení Noci kostelů za zvuku zvonů

Semily, modlitebna sboru Jednoty bratrské
Po celý večer
Občerstvení
Prohlídka (návštěvníci si prohlédnou prostory, ve kterých probíhají naše aktivity – modlitebna, Rodinné
centrum, Volnočasový klub)
Rozhovory, diskuse (s návštěvníky si rádi pohovoříme o Bohu, každodenním životě s Ním, popřípadě o
současném aktuálním dění doma i ve světě – a co na to Bůh?)
18.00-19.00 h
Workshop pro děti i dospělé (vyrobte si něco na památku)
19.00-20.00 h
Nejsem v tom sám! (scénky ze skutečného života v podání našich dětí)
20.00-21.00 h
Společně před Pánem (starší i současné chvály z naší dílny; prostor pro osobní modlitby)
Smržovka v Jizerských horách, kostel Archanděla Michaela
Srbská Kamenice, kostel sv. Václava
18.00-23.00 h
Komentovaná prohlídka kostela
Ukázky varhanní hudby
Vyzvánění zvonů
Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda
Strupčice, kostel sv. Václava
18.00-18.40 h
Vystoupení Ženského komorního sboru Jirkov
18.00-20.00 h
Okořín v proměnách času – výstava starých i nových fotografií u příležitosti 700. výročí první písemné
zmínky o obci
18.40-18.50 h
Občerstvení
18.50-19.20 h
Svatojakubská cesta – vyprávění a promítání o putování do Santiaga de Compostela
19.20-20.00 h
Dveře kostela dokořán - prohlídka kostela (volná nebo s výkladem)
Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka
15.00-17.00 h
Jak vypadá svatba v kostele? (prohlídka kostela připraveného na svatební obřad)
Věž kostela: stálá výstava historických fotografií
Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice
18.30-19.00 h
Koncert – Žesťový kvintet Severka (trubky – Z. Honců st., Z. Honců ml., pozouny – D. Barva, L. Starý,
tuba – F. Beneš)
19.00-19.30 h
Koncert – Dětský sbor Gymnázia Lovosice pod vedením slečny Eichlerové
19.30-20.30 h
Koncert – Písně s E. Fertálovou, A. Beckerovou, M. Burianem, P. Štechou (kytara a zpěv)
Světec, kostel sv. Jakuba Staršího
Po celý večer
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
Výstava ornátů
Opiš verš z Písma
Zapal svíci za…
Tanvald – Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi
Tatobity, kostel sv. Vavřince
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Telnice, kaple sv. Josefa
Teplice, Beuronská kaple
18.00-23.00 h
Z důvodu probíhajících restaurátorských prací bude možno do kaple pouze nahlédnout.
Teplice, Evangelický kostel
Po celý večer
Výstava bohoslužebného náčiní s popisem a vysvětlením
Přepisování Bible
Místní farář pro každého, kdo by se chtěl na něco zeptat
18.00 h
Zahájení, krátké připomenutí historie kostela
18.15 h
Koncert Krušnohorského pěveckého souboru
19.30 h
Koncert Brixiho komorního souboru Teplice
21.00 h
Koncert Duchcovského pěveckého souboru
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
Po celý večer
Výstava fotografií Člověk a víra
Všechno, co jste chtěli vědět o… (nebojte se zeptat)
Zvonění – 17.50 h a každou další hodinu
Prohlídka věže a kůru – 18.10 h, 19.10 h, 20.10 h, 21.10 h, 22.10 h
Co pro nás znamená rodina?
18.00 h
Zahájení, úvodní slovo
18.10 h
Koncert Brixiho komorního souboru Teplice
19.00 h, 20.00 h
Prohlídka kostela s průvodcem.
23.30 h
Tombola a společné zakončení nejen pro organizátory „teplické“ Noci kostelů 2017 – modlitba za
Teplice
Teplice, modlitebna Církve bez hranic – Apoštolská církev
19.30 h
Otevření prostor
20.00-20.10 h
Zahájení – představení „nejmladší“ teplické církve – Církve bez hranic v Teplicích
20.10-20.50 h
Přednáška na téma „Svůdní andělé“
20.50-21.30 h
Otázky a odpovědi na téma přednášky či vašich vlastních poznatků z této oblasti
Teplice, modlitebna sboru Církve bratrské
Po celý večer
Workshop
Historie Církve bratrské v Teplicích
Zpívání dorostu a malé občerstvení
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 (17.50 h, 18.45 h, 19.45 h, 20.45 h)
Všechno, co jste chtěli vědět o… (nebojte se zeptat)
Výstava liturgických předmětů (18.00-19.00 h; 20.00-21.00 h)
18.00 h
Zahájení
18.15 h
Komentovaná prohlídka kostela
19.00 h
Koncert sboru Collegium Hortensis
20.15 h
Komentovaná prohlídka kostela
21.00 h
Zpěv Taizé s doprovodem hudebních nástrojů
21.45 h
Komentovaná prohlídka kostela
22.00 h
Světlo vitráží v kostelní tmě
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Teplice-Šanov, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
18.00-23.00 h
Videoprezentace o činnosti církve
Malé občerstvení
18.00 h
Koncert místního dětského sborečku
Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně („Červený kostel“)
9.00-12.00 h
Noc kostelů pro děti – organizované 30minutové prohlídky kostela spojené s programem pro děti
předškolních a mladších školních kolektivů
Třebívlice-Solany, kostel sv. Martina
Turnov, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Turnov, modlitebna sboru Jednoty bratrské
18.00-22.00 h
Jsme tu pro vás (prohlídka sborového domu, seznámení s historií,
občerstvení fyzické i duchovní)
Turnov-Kadeřavec, kaple sv. Jana Nepomuckého (hrad Valdštejn)
19.00-22.00 h
Setkání v kapli sv. Jana Nepomuckého s netradiční prohlídkou a hudebním programem
Újezd pod Troskami, kostel sv. Jana Křtitele
Po celý večer
Výstava fotografií a nabídka knih na kůru
19.00 h
Vystoupí smíšený pěvecký soubor Stojmír-Bendl pod vedením C. Těšínské
20.30 h
Bohoslužba slova a modlitba nešpor
21.30 h
Vystoupí Karolína Žmolíková – zpěv s doprovodem klavíru
Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00-19.00 h
Mše svatá
19.00-20.30 h
Stavy a vztahy – bludný kruh (přednáška profesora J. M. Kašparů)
20.30-21.00 h
Koncert Ústeckého pěveckého sboru (veden J. Magasaniakem)
20.30-21.30 h
Volná prohlídka kostela a kůru
21.30-22.00 h
Z historie kostela a jeho šikmé věže (přednáška ředitele ústeckého muzea V. Houfka)
22.00-23.30 h
Volná prohlídka kostela a kůru
23.30-24.00 h
Modlitba za úmysly návštěvníků kostela (zpěvy z Taizé)
Ústí nad Labem, kostel sv. Vojtěcha
19.00-19.30 h
Modlitba nešpor
19.30-20.30 h
Volná prohlídka kostela a kůru
20.30-21.30 h
Z historie kostela, kláštera a dominikánského řádu (přednáška Mgr. M. Vodákové)
21.30-23.00 h
Volná prohlídka kostela a kůru
23.00-23.30 h
Kompletář (modlitba na závěr dne)
19.00-22.00 h
Volná prohlídka chrámu sv. Nových ruských mučedníků a vyznavačů (chrám Pravoslavné církevní
obce v Ústí n. L. umístěn v sakristii kostela sv. Vojtěcha)
Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla CČSH-ČCE
Ústí nad Labem – Klíše, sborový dům Církve bratrské
19.00-23.00 h
Manželské průsečíky (výstava fotografií)
19.00-23.00 h
Pouliční Bible (výstava v streetartových ilustracích MgA. V. Pince)
19.30-20.15 h
Prohlídka interiéru sborového domu (včetně středověkého zastavení u obrazu V. Brožíka – Mistr Jan
Hus před koncilem kostnickým)
20.30-21.30 h
Sakrální stavby 20. stol. v ústeckém okrese (přednáška Ing. arch. M. Párala)
10. 6. 2017, 18.00 h

Effatha – koncert celorepublikového smíšeného pěveckého sboru Církve bratrské (uskuteční se jako
doprovodný program Noci kostelů)

Ústí nad Labem – Střekov, kostel Nejsvětější Trojice
18.00-22.00 h
Kostel otevřen pro návštěvníky
18.00-19.00 h
Vystoupení žáků ZUŠ Husova a dětí z Dětského domova na Střekově
20.00-20.45 h
Koncert Střekovského chrámového sboru
Valtířov, kostel sv. Václava
18.00-18.30 h
Vystoupení žáků ZUŠ Husova Ústí n. L. střediska Velké Březno
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18.00-22.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h

Po celý večer komentovaná prohlídka kostela a přilehlé Chotkovy hrobky
Luscinia – ženský komorní sbor z Ústí nad Labem pod vedením Kristýny Přívarové
Smíšený pěvecký sbor Amytaky z Liberce

Varnsdorf, kostel sv. Karla Boromejského
Po celý večer
Soutěže a program pro děti vedle kostela
17.00-17.15 h
Rozeznění zvonů, které jsou slyšet vždy jen jednou za rok
17.15-18.15 h
Komentovaná prohlídka se vstupem do nejrůznějších zákoutí kostela
18.30-19.00 h
Vystoupení pěveckého sboru Cacorky Schrödingerova institutu
19.00 h
Ztišení, duchovní slovo, adorace před Nejsvětější svátostí
Varnsdorf, kostel Proměnění Páně
Varnsdorf-Studánka, kostel sv. Františka
18.00-18.15 h
Vyzvánění zvonů – začátek Noci kostelů
18.15-18.30 h
Varhanní hudba
18.30-19.00 h
Nešpory
19.00-19.30 h
Optické, hudební a meditativní přiblížení motta Noci kostelů (motto z Knihy Moudrosti)
19.30-19.45 h
Večerní modlitba
19.45-20.00 h
Závěr
Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše
18.00 h
Necháme se pozvat zvony
18.00 h
Kostel je místem pro liturgii
Zahájení – generální vikář Mons. Martin Davídek a starostka obce Ludmila Pafelová
18.15 h
Mužský vokální kvintet HLASOPLET
18.30 h
Vystoupení dětí MŠ Velké Žernoseky
19.00 h
Kostel je místem pro osobní ztišení a meditaci
Možnost přijmout požehnání
Prohlídka kostela, rozhovory-diskuse
Výstavka liturgických předmětů
Doprovod varhanní hudbou
Výtvarný koutek pro děti a dospělé
22.00 h
Požehnání obci, modlitba za obec a svátostné požehnání
Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení
16.30-17.00 h
Modlitba růžence
17.00-17.45 h
Mše svatá
18.00-22.00 h
Jak se staví kaple (výstava o zrodu kaple Vzkříšení)
18.00-18.50 h
Komentovaná prohlídka kaple
19.00-19.45 h
Buď, kde jsi, aneb hledání stálosti v nestálé době (krátká zamyšlení prokládaná hudbou)
20.00-20.50 h
Komentovaná prohlídka kaple
21.00-21.30 h
Cum amore (sbor Gymnázia F. X. Šaldy)
22.00-22.15 h
Závěrečné modlitby
Prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město.
16.30-22.00 h

SÁL POD KAPLÍ
18.00-21.00 h
18.00-21.00 h
18.00-21.00 h
18.00-21.00 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.
Výstava souboru výtvarných prací (vystavují žáci 2. stupně ZŠ Vratislavice n. N.)
Výtvarná dílnička pro děti
Kavárna pod kaplí
Prodej výrobků ze včelích produktů.

Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice
16.00-22.00 h
Návštěva kostelní věže
17.00-18.00 h
Generace Gospel Choir (gospelové zpěvy pěveckého souboru)
18.15-18.50 h
Maxmilián Kolbe – světec z Osvětimi (vyprávění o životě statečného člověka, kněze; prokládané
mariánskými varhanními skladbami)
19.00-20.00 h
Procházka kostelem pro děti (promítání filmu s následným programem pro děti )
20.10-20.50 h
Najdi si chvilku (čas ke ztišení, přemýšlení a modlitbě)
21.00-21.50 h
Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka kostela)
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18.00-22.00 h

Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za
nemocné, rodiny, za zemřelé atd.). Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení v 22.00 h.

Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího
18.00-18.10 h
Zvuk zvonů
18.15-19.00 h
Pěvecký soubor Krásné zpěvačky + hosté M. Karez (kytara, kovový buben)
19.10-20.00 h
Jana Vavřínková a Jana Vonášková-Nováková (duo Viola a housle – J. Haydn, B. Martinů, J. S. Bach)
20.15-21.00 h
Komentovaná prohlídka, diskuze
Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele
20.30-21.00 h
Divadlo pro děti
21.30-22.00 h
Program před kostelem
Vysoké nad Jizerou, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
19.00-19.45 h
Mše svatá
19.45-21.00 h
Prohlídka kostela s průvodcem (Ve 20.00 h bude možné vystoupit na věž k věžním hodinám, kde bude
také komentovaný výklad. Upozorňujeme, že vstup do věže bude pouze na vlastní nebezpečí.)
21.00-21.30 h
Koncert duchovní hudby
21.30-21.45 h
Meditace (krátká animovaná meditace se zpěvy)
Zabrušany, kostel sv. Šimona a Judy
16.30-17.30 h
Dětský program – soutěž
17.30-18.00 h
Koncert Krušnohorského sboru
18.05-19.00 h
Prohlídka kostela, ochutnávka mešního vína + malé překvapení
18.30-19.00 h
Zapal svíčku – příležitost svěřit své těžkosti Pánu Bohu
18.00-19.00 h
Přepis Bible
19.05-19.30 h
Bohoslužba slova
19.30-20.00 h
Adorace
20.00-21.00 h
Světelný průvod (ze Zabrušan ke kapli ve Štěrbině)
Zahrádky, kostel sv. Barbory
Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána
18.00 h
Rozezní se zákupský zvon Svatý Filip z r. 1508 a zahájí Noc kostelů, pár slov na přivítanou
18.10 h
Veselé písničky (vystoupení dětského sboru ze zákupské školy pod vedením p. uč. Bartošové)
18.35 h
Přednáška Mgr. Z. Pokorného
19.10 h
Toulky duchovní hudbou 17. stol. – Adam Michna z Otradovic: LOUTNA ČESKÁ (v provedení
Komorního kytarového orchestru paní Zdislavy z Lemberka a přátel pod uměleckým vedením K.
Suchánkové)
Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka varhan s hudebními ukázkami a výkladem
Možnost duchovních rozhovorů s knězem
22.00 h
Ukončení akce
Zákupy-Brenná, kostel sv. Jana Křtitele
15.30-17.30 h
Prohlídka kostela s výkladem
Žatec-Radíčeves, kostel sv. Václava
Po celý večer
Dětské dílny
Výstava fotografií stavu kostela před a po rekonstrukci
Výstava výtvarných děl žáčků MŠ Alergo Žatec na téma Svatá rodina
Pošta do nebe (možnost zapálit si svíčku za blízkého člověka nebo na nějaký úmysl)
Květina na oltář (možnost přinést a zasadit si květinu v zahradě areálu kostela)
Občerstvení
Možnost modlitby, ztišení, meditace při svíčkách
18.00 h
Zvonění zvonu zahájí Noc kostelů
18.15 h
Hrají naši malí milí hudebníci (komponované vystoupení dětí z Radíčevsi)
18.30 h
Ze života svatých (přednáška o svatých, jejichž sochy jsou na oltáři v kostele)
19.00 h
Koncert ZUŠ Žatec
20.30 h
Večer chval
21.00 h
Ukončení Noci kostelů
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