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STŘEDOČESKÝ KRAJ 
 

Bělá pod Bezdězem, kostel Povýšení sv. Kříže 

 
20.30-21.00 h  Občerstvení, možnost setkání s knězem  

20.30-22.30 h  Kostel otevřen  

   (tichá prohlídka a osobní modlitby) 

21.00-21.25 h  Varhany +  

   (krátký varhanní koncert žáka ZUŠ)  

21.30-21.45 h  Modlitba za město 

 

 

Bělá pod Bezdězem, kostel sv. Václava 

 
17.00-17.35 h   Mše svatá  

17.45-18.15 h   Prohlídka lunet kostela  

18.15-18.45 h   Varhanní improvizace a zpěv bělské farní scholy  

18.45-19.10 h   Prohlídka varhan  

 

 

Bělá pod Bezdězem, zámecká kaple sv. Josefa 

 
19.30-20.00 h Autorské kytarové písně  

20.00-20.30 h Výstava muzea v sakristii  

(Strom jako symbol - rostlinná symbolika v křesťanství) 

 
 

Čistá, kostel sv. Vavřince 
 

20.00-20.20 h Varhany na neČisto  

(improvizace M. Foltýna)  

20.20-20.35 h Historie kostela  

20.35-21.15 h Autorské písně z jedné vody na Čisto  

(hraje a zpívá V. Král)  

21.15-21.30 h  Modlitba za obec Čistá  
 

 

Dolní Bousov, kostel sv. Kateřiny 

 

 

Horky nad Jizerou, kostel sv. Mikuláše 

 
17.00-22.00 h  Prohlídka kostela s výkladem a výstavou fotografií 

 

 

Křinec-Bošín, evangelický kostel 

 

 

Mělník, Evangelický kostel 

 
18.00-18.05 h Zvonění na zahájení  

18.05-20.00 h Zamyšlení na mottem Noci kostelů  

Ztišení, písně  

18.30-20.00 h Tajenka  

(akční hra pro děti Historie a současnost kostela)  

20.00-21.00 h Koncert komorního pěveckého sboru Chrapot  

21.05-22.35 h Promítání filmu EXODUS  

(podle scénáře Leona Urise, v hlavní roli Paul Newmann ) 

23.00-23.05 h Ztišení, modlitba, závěrečné slovo 
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Mělník, chrám sv. Petra a Pavla 

 
19.00-19.05 h Zvonění na zahájení Noci kostelů  

19.05-20.10 h Koncert žáků ZUŠ Mělník  

20.15-20.50 h Ukázky ručního zvonění  

(Setkání se zvoníky ve věži... Přijďte se podívat, zeptat se na vše, co Vás zajímá ohledně zvonění, 

zvonů, zvoníků. Ukázka ručního zvonění 20.15 h ,20.30 h , 20.45 h)  

20.50-21.00 h  Ukončení Noci kostelů  

 

 

Mělník-Pšovka, kostel sv. Vavřince 

 
19.00-21.00 h Možnost prohlídky kostela 

 

 

Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
19.15-19.20 h A.R.D. Pavol Poláček, úvodní slova mladoboleslavského arciděkana  

19.20-19.35 h Křesťanská dětská skupina Jitřenka, vystoupení dětí  

19.35-20.35 h Český symfonický orchestr (v komorním podání)  

21.00-22.00 h  Videoprojekce o historii mladoboleslavských kostelů  

22.00-23.30 h Tichá prohlídka kostela a možnost ztišení  

23.30-23.55 h Adorace a modlitby za město  

23.55-24.00 h Požehnání městu 

 

 

Mladá Boleslav, kostel sv. Havla 
 

16.00-22.00 h Jídlo nás spojuje  

(Výstava, která otevírá pohled od naší lednice k dopadům na globální potravinový systém. Zabývá se 

vlivy na ekosystémy, klimatické změny, i na to, jak lidé na naší planetě žijí.) 

16.00-19.00 h Po stopách křesťanských symbolů - Bible  

(Část putovního programu pro děti s tematickým zaměřením na Bibli.) 

18.00-19.10 h Ekumenická bohoslužba  

(ekumenické shromáždění - káže kazatel CB Jakub Škarvan) 

19.30-21.00 h Hlasy přicházejí z dáli  

(Film, který přináší pohled na hlavní město Prahu očima migrantů. Natočil ho irácký dokumentarista 

Ahmed Al-Sabaiei. Po filmu následuje povídání s tvůrcem a jedním z protagonistů o životě v nové 

zemi, s ochutnávkou iráckých specialit.) 

 

 

Mladá Boleslav, kostel sv. Jana Nepomuckého 

 
19.00-22.00 h Tichá prohlídka kostela s možností ztišení 

 

 

Mladá Boleslav, sborový dům Jednoty bratrské  

 

 

Mladá Boleslav, modlitebna náboženské obce CČSH   
 
16.00-19.00 h Po stopách křesťanských symbolů  

(program pro rodiny s dětmi)  

19.00-22.00 h Otevřené dveře  

  (seznámení se životem náboženské obce, možnost rozhovorů, posezení u kávy či čaje)  

 

 

Mšeno u Mělníka, evangelický kostel 

 
15.00-17.00 h Program pro děti i dospělé –Rodinné centrum Mšeno  

15.00-22.00 h Kostel otevřen pro návštěvníky  
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16.50-17.00 h 3. vyzvánění zvonu – symbolická pozvánka k návštěvě  

17.00-21.00 h Výstup na věž kostela s výhledem do kraje  

17.30-18.30 h Kaleidoskop fotografií z Říma – promítání s komentářem cestovatele Zdeňka Bergla ze Mšena – 

modlitebna vedle kostela  

18.00-21.00 h Posezení na farní zahradě, opékání špekáčků  

19.00-19.45 h Koncert – pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena  

21.45-22.00 h Čtení a meditace – ztišení, modlitba za Mšeno a okolí 

 

 

Vysoká, kostel sv. Václava 

 
19.00-21.00 h  Možnost prohlídky kostela 

 

 

 

 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
 

Libošovice, kostel sv. Prokopa 

 

 

Markvartice u Sobotky, kostel sv. Jiljí 

 

 

Sobotka, kostel sv. Máří Magdaleny 

 

 

Újezd pod Troskami, kostel sv. Jana Křtitele 

 
17.30-19.30 h        Kdo byl Jan Křtitel?                                                                                        

  (Interaktivní program pro všechny kdo rádi tvoří /3-99 let/. Dozvíte se odpovědi na následující otázky: 

Kdo byl J. Křtitel? Kdy a jak žil? S kým byl příbuzný? Jak a proč zemřel? Co znamená jméno Jan?) 

17.30-22.00 h           Výstava kreseb Jarmily Madly Chadimové Šmídové 

 


