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DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ 
 

Arnoltice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
20.00-21.00 h  Vystoupení pěveckého sboru S&H Děčín  

   (umělecká vedoucí Mgr. J. Štrbová) 

 
 

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) 

 
 

Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše 

 

 

Bitozeves, kostel sv. Michaela Archanděla 

 
  9.00-12.00 h   Dopolední program pro ZŠ/MŠ Bitozeves  

14.00-19.00 h   Kostel otevřen k nahlédnutí  

14.00-19.00 h   Možnost zapálit svíčku za své blízké  

14.00-19.00 h   Výstava obrázků dětí ZŠ/MŠ Bitozeves  

18.00-18.00 h   Zvonění zvonů 

 

 

Bitozeves-Nehasice, kostel Narození Panny Marie 

 
  9.00-12.00 h   Dopolední program pro ZŠ/MŠ Bitozeves  

14.00-17.00 h   Kostel otevřen k nahlédnutí  
14.00-17.00 h   Představení "Naučné stezky o Nehasicích", jejíž součástí je i kostel Narození P. Marie  

14.00-17.00 h   Možnost zapálit svíčku za své blízké  

 

 

Brenná, kostel sv. Jana Křtitele 
(Zákupy-Brenná) 

 

15.30-17.30 h   Komentovaná a individuální prohlídka kostela 

 

 

Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie 
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Bžany-Hradiště, kostel sv. Vavřince 

 

 

Cínovec, kostel Panny Marie Nanebevzaté 
(Dubí-Cínovec) 

 

18.00-18.30 h   Duchovní slovo 

18.30-19.00 h   Koncert smyčcového kvarteta Colegium SČF Teplice  

     (W. A. Mozart - Malá noční hudba) 

19.30-19.45 h   Chvilka pro ztišení, zamyšlení 

19.45-20.00 h   Závěrečná modlitba, poděkování 

 

 

Církvice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(Ústí nad Labem – Církvice) 

 
16.00 h   Prohlídka hrázděné zvonice s průvodcem  

18.00 h   Koncert Ireny Budweiserové s doprovodem virtuosního kytaristy a aranžéra M. Linky 

   (spirituály, gospely či sefardské písně) 

 

 

Česká Kamenice, poutní kaple Narození Panny Marie 

 
Po celý večer   Možnost ochutnat nekvašený chléb a mešní víno  

 

18.00 h    Zpěv - dětský pěv. sbor Kamínek + Notička a děčínská pěvecká sešlost SaH  

19.30 h    Přednáška - Provinční dům a řeholní život v ČK  

Výstava obrazů  

20.30 h    Hudba (saxofon – L. Bartoš   klavír – A. Bartošová, housle – A. Bartošová   klavír – E. Halířová)  

21.30 h    Komentovaná prohlídka varhan  

23.00 h    Adorace  

 

 

Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa 
 

Po celý večer  Výstava obrazů Pavla Macáka „Krajina mého života“ 

17.00-18.00 h Podvečer varhanní hudby a poezie   

(Na vzácných Jehmlichových varhanách představí svůj program českolipská umělkyně Eva Navrátilová 

a přednesem poetického slova pořad doplní manželé Truncovi.) 

17.05-18.30 h  Varhanní koncert (Eva Navrátilová) 

17.30-18.30 h  Poetické texty ke slyšené hudbě přednesou manželé Truncovi 

18.30-19.00 h  Chvíle ztišení, kdy v tichu kostela si může každý zapálit svíčku přání, vzpomínek a díků a meditovat 

 

 

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  
 

 

Děčín, evangelický kostel 

 

 

Děčín, modlitebna Husova sboru 
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Děčín, kaple Andělů Strážných 

 
18.00-23.00 h  Komentované prohlídky  

21.00-21.30 h  Děčínský chrámový sbor  

 

 

Děčín, kostel Panny Marie 

 

 

Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže 

 
Po celý večer             Průběžná prohlídka chrámových prostor a mobiliáře s odborným výkladem JUDr. L. Syrového 

19.00-20.00 h              Historie varhanního nástroje Rieger, Opus 315 z roku 1891 s provedením ukázek liturgické hudby a  

hudby období romantismu  

(Krátké přednášky o servisu a údržbě památkově chráněných nástrojů. Provází regenschori J. Záhora  

st.)  

20.00-21.00 h            Vystoupení Spevackeho zboru města Brezno (Slovensko) 

                                    (Umelecký vedúci a dirigent prof. PaedDr. M. Pazúrik, CSc.) 

22.00-23.00 h                Vystoupení pěveckého sboru SaH Děčín 

(umělecká vedoucí Mgr. J. Štrbová) 

23.00-24.00 h              Varhanní koncert Dr. Ing. M. M.Kaisera  

  

 

Děčín, kostel sv. Františka Xaverského 

 

 

Děčín, kostel sv. Františka z Assisi 

 

Děčín, kostel sv. Václava 

 
Po celý večer  Komentované prohlídky 

   Malá výstava originálních artefaktů z proběhlých oprav 

 

 

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje 
 

18.00-18.45 h       Mše svatá 

19.30-20.30 h           Vystoupení Jílovského pěveckého sboru, z.s. 

   (sbormistryně B. Procházková) 

19.00-21.55 h          Prohlídka zvonů Vít, Jan Pavel a Jesus s ukázkami  

(provází zvoník P. Novotný se svými spolupracovníky) 

20.30-24.00 h  Prohlídka varhan Feller z roku 1864 s ukázkami 

(provázejí D. Rychnovský a J. Kodeš) 

 

 

Děčín, modlitebna sboru Církve bratrské 
 

18.00-24.00 h  Výstava starých tisků Biblí a kancionálů 

 
 
Děčín, sbor Křesťanské společenství Děčín 

 

 
Děčín, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého 

 
18.00-23.00 h Komentované prohlídky kaple  

18.30-19.30 h Koncert žáků ZUŠ Děčín  

20.00-21.30 h IMPIRA  

(koncertní vystoupení houslového souboru, ve kterém účinkuje 10-30 houslistů různého věku)  

 

https://www.nockostelu.cz/program/69655
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Děčín, zámecká kaple sv. Jiří 

 
18.00-19.00 h   Klára Kozlíková a Andrea Fibichová, folkové kytary  

19.00-23.00 h   Komentované prohlídky kaple  

20.00-21.00 h   Pěvecký sbor Tisá  

 

 

Děčín-Křešice, obecní kaple 

 
Po celý večer   Komentované prohlídky 

 

 

Desná, kostel Nanebevstoupení Páně 

 
Po celý večer   Prohlídka kostela 

     Prostor pro modlitbu 

18.00-18.30 h   Modlitba se zpěvy z Taizé  

19.00-19.30 h   Nešpory  

20.00-21.00 h  Koncert Věry Párysové  

(tradiční i netradiční strunné i jiné nástroje) 

23.00-23.30 h   Kompletář 

 

 

Dobroměřice, kostel sv. Matouše 

 
17.00-20.00 h Výstava: "Ornáty v průběhu staletí" 

(na úvod krátká přednáška k tématu výstavy) 

 

 

Dolní Bousov, kostel sv. Kateřiny 

 

 

Dolní Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
17.30 h  Slavnostní zahájení výstřelem z děla (náves Dolní Ročov), přesun do kostela, přivítání hostů,  

projevy  

18.00 h  Slavnostní varhanní koncert (soprán, trubka)  

19.00 h  Komentovaná prohlídka kostela a kláštera s malou tematickou výstavou v prostorách kláštera 

 

 

Dubí, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

 
18.00-22.00 h Večerní program  

18.00 h Zahájení, duchovní slovo otce Patrika  

18.10-19.00 h  Skupina SoliDeo  

19.30-21.00 h  Představení divadla Viola "Malý princ" - Daniela Kolářová a Tomáš Pavelka  

21.00-22.00 h Historie kostela a prohlídka krypty  

22.00 h Závěrečná modlitba 

 

 

Dubnice, kostel Narození Panny Marie 

 
16.00-16.30 h Hudební vystoupení skupiny Unknown Band z Jablonného v Podještědí  

16.00-18.00 h Výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ Dubnice  

16.00-18.00 h Výstava historických fotografií  

17.00-18.00 h Hudební vystoupení - kytara a flétna 

 

 

 

 

https://www.nockostelu.cz/program/69648
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Frýdlant v Čechách, kostel Krista Spasitele 

 
15.00-16.00 h  Prohlídka kostela, dětská výtvarná dílnička 

16.00-17.00 h   Pásmo vyprávění a fotografií  

      „Pouť do Kostnice k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa“ (jáhen Vítězslav Lorenovicz) 

18.00 h    Několik slov o kostele Krista Spasitele (jáhenka Martina Tomčíková) 

18.10 h     Hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Frýdlantu v Čechách 

Závěr večera -  modlitba a požehnání 

 

 

Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie 

 
20.00-21.30 h P. Antonín Kejdana OFM, vzpomínání na bratry františkány a můj život v řádu.  

Moderované setkání v knihovně Kláštera Hejnice s P. Antonínem Kejdanou OFM, ve kterém si 

připomeneme dějiny zdejšího konventu i jeho osobnosti.  

21.30-23.00 h Chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích, dům Boží a národní kulturní památka  

Setkání s historikem dr. Milanem Svobodou a hejnickým farářem P. Pavlem Andršem  

 
Poutní slavnosti a významné bohoslužby 2018 

27. 5., 9.00 h Hejnická poutní mše svatá – Mariánská slavnost (premiérově zazní „Hejnické ordinárium“ od F. M. 

Štěpánka) 

3. 6., 11.00 h Slavnost Těla a Krve Páně - procesí Božího Těla z Raspenavy (8.00 h) do Hejnic  

1. 7., 9.00 h Výročí posvěcení kostela – Patrocinium 

2. 7., 10.30 h Hlavní německá poutní mše svatá pro německé rodáky 

2. 8., 16.30 h Panny Marie Královny andělů – „Porciunkule“ – Mariánská slavnost (františkánská slavnost spojená se 

získáním plnomocných odpustků) 

28. 9., 16.30 h Slavnost svatého Václava 

4. 10., 16.30 h Františkánská slavnost 

2. 11., 10.20 h „Troubená“ Hubertská mše svatá   

2. 11., 16.30 h Památka všech věrných zesnulých 

3. 11., 18.00 h W. A. Mozart – Requiem (koncert) 

12. 12., 16.30 h Panny Marie Guadalupské (v hejnickém chrámu se nachází obraz P. Marie z Guadalupe v životní velikosti) 

24. 12., 24.00 h Půlnoční mše svatá (vánoční mše J. J. Ryby v podání jizerského lidu) 

 

 

Horky nad Jizerou, kostel sv. Mikuláše 

 
17.00-22.00 h Prohlídka kostela s výkladem a výstavou fotografií 

 

 

Horní Libchava, kostel sv. Jakuba Většího 

 
20.00 h   Koncert Jarda Svoboda - Traband 

 

 

Horní Ročov, kostel Narození Panny Marie 

 
20.30 h  Koncert populární hudby (studenti Pražské konzervatoře) 

 

 

Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí P. Marie 

 
17.30-17.55 h  Zapalme svíčku za naše drahé  

18.00-18.15 h   Zahájení – P. Šimon Hamza  

18.15-19.00 h  Přednáška „Kostel a čas: církev a historie v Horní Řasnici“  

(PhDr. Milan Svoboda, TUL Liberec)  

20.00-21.00 h Koncert klasické hudby  

(umělci z divadla F. X. Šaldy)  

22.00-23.30 h Hudební a poetické setkání  

(Muzikanti a básníci, buďte vítáni - hudba a zpěv na kůru)  

23.30-23.55 h  Ztišení  
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Sobota 26. května 2018  

20.00 h    Otevřena kaple Panny Marie Sněžné v Srbské k prohlídce 
 

 

Hoštka, kaple Nanebevzetí Panny Marie 

 
18.00-18.15 h Světci v našich kostelech očima mladších i starších  

(Během krátkých bloků cca 15 min se Vám představí životy osob, které se dotýkají našich kostelů. Jeden 

blok bude vždycky věnován jednomu svatému.)  

18.15-19.00 h Chvíle ztišení  

19.00-19.15 h Světci v našich kostelech očima mladších i starších  

(Během krátkých bloků cca 15 min se Vám představí životy osob, které se dotýkají našich kostelů. Jeden 

blok bude vždycky věnován jednomu svatému.) 

19.15-20.00 h Chvíle ztišení  

20.00-20.15 h Světci v našich kostelech očima mladších i starších  

(Během krátkých bloků cca 15 min se Vám představí životy osob, které se dotýkají našich kostelů. Jeden 

blok bude vždycky věnován jednomu svatému.)  

20.15-21.00 h Chvíle ztišení  

21.00-21.30 h Mariánská kaple jak ji neznáte  

(Přednáška paní Vlasty Klekerové: Vyprávění z historie, výklad symboliky a významu křesťanských pravd 

víry zachycených v interiéru kaple)  

21.15-22.00 h Chvíle ztišení  

21.45-22.00 h Malá noční hudba … ale ne ta od Mozarta  

(krátké hudební vystoupení - houslové sólo)  

 

 

Hoštka, kostel sv. Otmara 

 
18.00-18.15 h Chvíle ztišení  

18.30-18.45 h Sv. Otmar – patron do dnešní doby?  

(Představení života svatého Otmara - Kratičké seznámení s životem sv. Otmara a jeho poselstvím pro 

dnešní dobu.)  

18.45-19.15 h Chvíle ztišení  

19.30-19.45 h Sv. Otmar – patron do dnešní doby?  

(Představení života svatého Otmara - Kratičké seznámení s životem sv. Otmara a jeho poselstvím pro 

dnešní dobu.)  

19.45-20.30 h Chvíle ztišení  

20.30-20.45 h Proč kostel sv. Otmara v Hoštce  

(Kratičké seznámení s dějinami kostela sv. Otmara.)  

20.45-21.30 h Chvíle ztišení 

 

 

Hrádek nad Nisou, Chrám Pokoje 

 
od 18.00 h Hudební škola Hrádek nad Nisou (vystoupení žáků) 

 Zahájení projektu „Staleté kořeny“ (krátký film) 

 Historické liturgické předměty 

 Otevřena věž kostela 

 Možnost rozhovoru s duchovním 

 

 

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje 

 
od 19.30 h Vystoupení chrámové sboru od sv. Bartoloměje 

 Hudební vystoupení Renaty a Petra Bendových (kytara a zpěv) 

 Možnost zastavení, ztišení a prohlídka chrámových prostor 

 Výstava bohoslužebných předmětů, oděvů a knih 

Otevřena věž kostela 

 Možnost rozhovoru s duchovním 
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Hrob, kostel sv. Barbory 
 

V průběhu večera Duchovní slovo pana faráře 

Otevřena kruchta kostela, možnost prohlédnout si varhany a unikátní obraz neznámého autora „Kristus před 

soudem“ z roku 1628 (jedná se o mimořádnou epigrafickou a kulturní movitou památku a to nejen svým 

rozměrem 181x393 cm) 

Zakončení Noci kostelů – varhanní koncert se zpěvem 

 

 

Hrob, kostel Vzkříšení 
 

V průběhu večera Úvodní slovo starosty, duchovní slovo a požehnání faráře Církve československé husitské  

Výstava zvětšených kopií historických pohlednic kostela Vzkříšení a jeho blízkého okolí 

 

 

Hrob, kaplička 

 
18.00-22.00 h   Kaplička otevřena a osvětlena - přijďte zapálit svíce za své bližní, za svá přání a naplnit svou přítomností  

prostory, které vídáte jen zvenčí 

 

 

Hrob-Křižanov, Křižanovská kaplička  

 
18.00-22.00 h   Kaplička otevřena a osvětlena - přijďte zapálit svíce za své bližní, za svá přání a naplnit svou přítomností  

prostory, které vídáte jen zvenčí 

 

 

Hrob-Verneřice, kaplička sv. Prokopa 

 
18.00-22.00 h   Kaplička otevřena a osvětlena - přijďte zapálit svíce za své bližní, za svá přání a naplnit svou přítomností  

prostory, které vídáte jen zvenčí 

 

 

Chlumec, kostel sv. Havla 
 

18.30-18.30 h  Slavnostní zahájení  

18.30-19.30 h  Koncert pěveckého sboru 

(Chlumecký pěvecký sbor pod vedením Mgr. J. Říhy)  

18.35-21.00 h  Výstava historických pohlednic  

19.30-20.00 h  Soutěž pro malé návštěvníky  

20.00-20.30 h  Přednáška o historii kostela a farnosti  

 

 

Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
18.00-19.00 h  Mše sv. s májovou pobožností a adorací  

19.00-22.00 h  Komentovaná prohlídka kostela včetně vstupu na kůr k varhanám  

   Projekce fotografií o liturgických a jiných slavnostech ve farnosti během církevního roku  

   Výstava barokních i současných kněžských ornátů  

22.00 h   Uzavření kostela 

 

 

Chomutov, kostel sv. Kateřiny 

 
18.00-22.00 h Večerní prohlídka kostela  

(netradiční prohlídka kostela při svitu svíček s hudebním podkresem, možnost odborného výkladu) 
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Chomutov, kostel sv. Ignáce z Loyoly 

 
18.00-22.00 h Večerní prohlídka kostela  

(netradiční prohlídka kostela při svitu svíček s hudebním podkresem, možnost odborného výkladu) 

 

 

Chotiněves, evangelický kostel 

 
Po celý večer Radujme se vždy společně – výstava 100 let ČCE v Čechách 

16.30-17.00 h Hledání kostelního pokladu - PRO DĚTI  

16.30-17.00 h Historie kostela s průvodcem  

17.00-18.00 h ŽIVÁ HUDBA - VARHANY, KLAVÍR, FLÉTNY, HARMONIUM... žáci ZUŠ  

(skladby autorů J. S. Bach, F. Chopin, B. Smetana, A. Dennis...)  

18.00-19.00 h Prohlídka kostela s průvodcem.  

19.00-20.00 h PTEJTE SE na vše, co Vás zajímá Z BIBLE.  

20.00-20.30 h Meditativní ztišení při čtení bible a hudby 

 

 

Chožov, Husův sbor 

 

 

Chrastava, kostel sv. Vavřince 

 
18.00 h   Koncert pěveckého sboru 

19.00 h    Komentovaná prohlídka kostela 

19.30 h   Prostor pro osobní modlitbu, možnost ztišení 

21.00 h     Ukončení 

 

 

Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského 
 

Po celý večer  Otevřený kostel s průvodcem  

"Pošta do nebe" (možnost zapálit svíčku jako poděkování, vzpomínku) 

18.00-21.00 h  Prostor podmalován varhanní hudbou  

21.00-22.00 h  Zpěvy a modlitby z Taizé, ztišení a zpěv při svíčkách  

22.30-24.00 h  Prostor ticha pro rozjímání a modlitbu  

 

 

Jablonec nad Nisou, kostel sv. Anny 

 
8.00-11.00 h Pojďte s námi do kostela  

(komentované prohlídky pro třídní kolektivy, nutná rezervace na tel. čísle 775 585 047)  

18.00-23.00 h Vstupte do Božího domu  

(kostel volně přístupný k prohlídce či ztišení a tiché meditaci)  

19.00-19.45 h Komentovaná prohlídka  

20.30-21.00 h Večerní poezie s Matějem Hájkem 

22.20-22.50 h Varhanní půlhodinka s P. Tomešem 

 

 

Jablonec nad Nisou, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 
17.00-17.45 h Úvodní bohoslužba  

18.00-18.45 h Hudební pozvánka ze schodů  

(hudební vystoupení písničkářů na prostranství u jižního bočního vchodu - po pravé straně kostela)  

18.00-22.00 h Podívej se zblízka (přístupný kůr s varhanami), místo pro ticho (kostel otevřen pro zájemce o individuální 

prohlídku, ztišení, meditaci)  

 

 

Jablonec nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže 

 
18.30-21.30 h Otevřený kostel  

20.00 h Komentovaná prohlídka nově zrestaurovaného secesního interiéru (po 2 roky byl kostel z  
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důvodu oprav nepřístupný) 

 

 

Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy 

 
16.00 h    Středověká zahrada pro děti 

18.00 h    Mše svatá v bazilice 

20.30 h    Bazilika tančí – vystoupení Patyšpičky 

19.00 h, 21.00 h, 22.00 h   Komentované prohlídky 

 
Přehled poutí v roce 2018 

1. 5., 10.00 h   Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě 

20. 5., 10.00 h  Slavnost Seslání Ducha svatého  

26. 5. Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě (7.00 h, mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy; 9.00 h, mše svatá 

diecézní /Mons. Jan Baxant/; 11.00 h, mše svatá dominikánské rodiny /Mons. Jan Graubner/; 15.00 h, 

slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí) 

2. 6., 10.00 h  Pouť motorkářů 

9. 6., 10.00 h  Pouť pro mládež 

17. 6., 10.00 h  Pouť Schönsttatského hnutí 

8. 7., 11.30 h   Německá pouť k paní Zdislavě (poutní mše svatá v německém jazyce)                

21. 7., 11.00 h Pouť nemocných k paní Zdislavě (mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan 

Vokál, zpovídání 9.00-12.00 h)   

8. 8., 18.00 h  Slavnost svatého Dominika (mše svatá s bratry františkány)  

12. 8., 10.00 h  Svatovavřinecká pouť (kardinál Dominik Duka OP)  
8. 9., 10.00 h  Pouť kmotrů a kmotřenců 

15. 9., 11.00 h Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě (spoluorganizuje DCR, následný program pro rodiny)  

6. 10., 11.00 h  Pouť ke svaté Zdislavě – Perle české šlechty 

7. 10., 10.00 h  Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny 

 

Další akce 2018 

1. 5., 11.15 h     Vernisáž výstavy 3. ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy“ 

         13.30 h     Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene 

26. 5., 17.00 h  Koncert 

8. 9., 14.00 h     Divadelní festiválek v Petrovicích 

 

 

Jeníkov u Duchcova, kaple sv. Anny 
 

17.00-20.00 h  Možnost modlitby a prohlídky kaple 

 

 

Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla 

 
16.00-16.10 h Zvonění zvonů  

(přijďte si poslechnout zvuk nově obnovených zvonů, které byly obnoveny v roce 2014)  

16.00-20.30 h  Hledání pokladu - hra pro děti  

16.00-21.15 h  Výstava liturgických předmětů s vysvětlením barev, které se používají při bohoslužbách  

16.30-17.15 h  Vystoupení dětí z MŠ Jeníkov s překvapením  

17.30-18.30 h  Modlitba za všechny, kteří prožívají těžkosti  

18.30-20.30 h  Výstup na věž kostela  

19.00-19.45 h  Dobrodružství očitých svědků Krista čtení ze Skutků apoštolů  

20.00-21.00 h  Prohlídka kostela s výkladem  

21.15-21.30 h  Modlitba před spaním 

 

 

Jenišovice, Sbor Krále Jiřího z Poděbrad 

 

 

Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého 
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Jezvé, kostel sv. Vavřince 
(Stružnice-Jezvé) 

 
18.00-18.05 h Zvonění  

18.05-18.15 h  Přivítání duchovním správcem P. Stanislavem Přibylem 

18.15-19.00 h Komentovaná prohlídka kostela  

(provází Mgr. J. Kurešová z NPÚ Liberec) 

19.00-20.15 h  Michna: Loutna česká  

(Koncert souboru Ensemble Inégal s průvodním slovem muzikologa P. Daňka. Pod záštitou Ing. J. Volfové, 

náměstkyně hejtmana Libereckého kraje)  

20.15-20.45 h  Dobroty z kuchyní našich farnic  

20.45-21.30 h Sv. Vavřinec - mučedník charity  

(povídání o patronovi kostela, P. Stanislav Přibyl)  

21.30-22.15 h  Mariánská úcta v dnešní době  

(hovoří K. Bendová, manželka zemřelého disidenta a politika V. Bendy)  

22.15-22.45 h  Noční život v kostelech  

(povídání o netopýrech s D. Horáčkem) 

22.45-23.00 h  Závěrečná modlitba 

 

 

Jílové, kostel Nejsvětější Trojice 

  
 

Jílové-Sněžník, kaple Panny Marie 

 
20.00-24.00 h Komentované prohlídky 

 

 

Jimlín, kaple sv. Josefa (Nový Hrad) 
 

18.00-22.00 h Komentované prohlídky zámecké kaple  

(mimo doby varhanního koncertu)  

20.00-21.00 h Varhanní koncert  

(L. Schützová Jarolímková – mezzosoprán, T. Borl - varhany, pozoun)  

 

 

Jimlín, kaple na návsi  

 
19.00-22.00 h  Kaple otevřena k prohlídce 

 

 

Jimlín-Zeměchy, kaple 

 
19.00-22.00 h  Kaple otevřena k prohlídce 

 

 

Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla 

 
19.00-19.30 h  Nástin dějin křesťanské církve  

19.30-20.00 h  Církev československá husitská, význam, historie, současnost  

20.00-20.30 h  Křesťanství a křesťané v současném světě  

20.30-24.00 h  Rozhovory o duchovních tématech 

 

 

Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele 

 
18.00-22.00 h    "300 svíček k narozeninám"- náš kostel letos slaví 300 let 

   Barokní preludia a improvizace mistra varhaníka  

Pár slov o oslavenci 

(komentované prohlídky kostela i kostelní věže)  

Na jednu noc architektem aneb vyrob si svůj kostelík  
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(výtvarné dílny)  

Barokní kostel v Šenově, barokní Šenov v kostele  

(výstava dětských prací)  

Budiž světlo 

(netradiční osvětlení interiéru i exteriéru kostela)  

 

 

Kořenov-Polubný, kostel Narození sv. Jana Křtitele 
 

17.55-18.00 h  Začátek Noci kostelů vyzváněním zvonu  

18.00-18.45 h   Koncert skupiny SATORI z Poniklé  

19.00-19.45 h  Mše svatá  

20.00-20.15 h  Vernisáž výtvarných prací žáků ZŠ Kořenov a vyhlášení vítězů dětské soutěže  

20.15-23.00 h  Naučná stezka kostelem  

20.15-21.30 h  Program pro děti  

20.15-23.00 h  Komentovaná prohlídka liturgických předmětů  

20.15-22.00 h  Ochutnávka mešních vín  

22.00-23.00 h  Ztišení, možnost zapálení svíčky za zemřelé  

23.00-23.00 h  Zakončení Noci kostelů 

 

 

Kostomlaty pod Milešovkou, kostel sv. Vavřince 

 
17.00-17.05 h  Duchovní slovo  

17.05-18.00 h Koncert Radovana a Štěpánky Skalických se svými hosty  

(zazní skladby autorů G. Ph. Telemanna, A. Vivaldiho, J. S. Bacha, J. F. Fasche a dalších) 

18.00-21.00 h  Komentované prohlídky 

 

 

Krupka–Bohosudov, bazilika minor Bolestné Matky Boží 

 

 

Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice 

 
18.00-22.00 h Možnost návštěvy kostela, výstava Terra Sacra Incognita  

(Kostel bude otevřen k nahlédnutí do interiéru na bohatou freskovou a štukovou výzdobu. Výstava - 

dokumentace historických památek obcí Zahořany a Konojedy (UJEP). Dle zájmu výklad o historii kostela 

a aktuálním stavu oprav.)  

 

 

Křinec-Bošín, evangelický kostel 

 

 

Lahošť, kaple Panny Marie 

 
16.00-16.10 h Zvonění zvonu  

16.00-20.00 h Výstava oblečení, které se používá při bohoslužbách s vysvětlením  

16.30-20.05 h Hledání pokladu – hra pro děti  

18.30-19.15 h Čtení - co všechno lidé prožili s Bohem  

19.30-20.00 h Modlitba za všechny, kteří prožívají těžkosti 

 

 

Levín, kostel Povýšení sv. Kříže 

 

 

Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže 

 
18.00-19.00 h Hudbou Bohu blíž  

(vystoupení žáků ZUŠ Frýdlantská)  

18.00-23.45 h Brány zahrady dokořán  

(možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem)  

https://www.nockostelu.cz/program/73413
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19.00-19.30 h Na skok do historie  

(moderovaná prohlídka kostela)  

19.30-20.00 h Dovedně sáhněte do strun...  

(vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová)  

20.15-20.45 h Srdce lidská hudbou spojená  

(vystoupení ženského komorního sboru CANTEMUS)  

20.50-21.20 h Na skok do historie II.  

(moderovaná prohlídka kostela) 

21.20-22.20 h Krása varhan  

(varhanní koncert s následným výkladem a praktickými ukázkami hraní)  

22.30-23.20 h Liturgický letokruh  

(stará vokální polyfonie v proměnách liturgického roku v provedení souboru I Dilettanti, pod vedením Č. 

Svobody)  

23.30-23.55 h Má ústa Tě, Pane, chválí  

(kytarové pásmo chval s četbou žalmů)  

 

 

Liberec, kostel sv. Antonína Velikého 

 
18.00-18.45 h Mše svatá 

19.00-19.40 h Tajemství kostela  

(kvíz nejen pro školou povinné)  

19.00-23.45 h Z ptačí perspektivy  

(prohlídka kostelní věže)  

19.00-22.00 h Boží dům - Boží hrad  

(výtvarné tvoření nejen pro děti)  

19.00-23.55 h Zrcadlení duše  

(náhled do křesťanské poezie)  

19.00-23.45 h Ochutnávka mešních vín  

(prodej klášterních produktů s možností ochutnávky v prostorách fary arciděkanství) 

19.40-20.10 h Na skok do historie  

(moderovaná prohlídka kostela)  

20.15-20.50 h Národy země Pána svého chválí  

(vystoupení dětského pěveckého sboru CAROLA ze ZUŠ Jabloňová)  

21.00-21.45 h Ze srdce hrejte Pánu!  

(vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová)  

22.00-22.30 h Poklady minulosti  

(unikátní výstava ostatků svatých křesťanského starověku) 

22.30-23.00 h Zpívejte Hospodinu  

(ukázky gregoriánského chorálu)  

23.00-23.40 h Královský nástroj zblízka  

(povídání u varhan s hudebními ukázkami)  

23.45-23.55 h Závěrečná modlitba  

 

 

Liberec, modlitebna Bratrské jednoty baptistů 

 
19.00-20.00 h Koncert pěveckého sboru MAJÁK 

(duchovní písně v úpravách pro všechny generace) 

 

 

Liberec, modlitebna ČCE 
 

17.30-18.00 h Prezentace k 100. výročí evangelické církve  

18.00-19.00 h Program pro děti na farní zahradě  

(příběh vyvedení z Egypta pro děti s úkoly a soutěžemi - kolem fary)  

18.00-18.30 h Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru  

18.00-20.00 h Výstup na střechu, prohlídka fary, razítka  

18.30-19.00 h Koncert pěveckého sboru  

19.00-19.30 h Přestávka, občerstvení, možnost rozhovoru  

19.30-20.00 h Prezentace k 100. výročí evangelické církve  

(pokračování - vzpomínky a prameny)  

20.00-20.20 h Zakončení písní a modlitbou 
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Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce 

 
17.00-23.00 h  Možnost mimo dobu koncertu vystoupit na věž, výstava o zvonech, výstava - okenní vitráže, soutěž pro  

děti, na vyžádání informace o historii kostela, ochutnávka mešního vína 

19.00 h   Koncert klasické hudby 

22.00 h   Varhanní hudba  

23.00 h   Zakončení 

 
 

Liberec-Perštýn, Červený kostel 

 
18.00-22.00 h  Výstava Biblí s unikátním exponátem Bible Kralické z doby začátku vyhlášení tolerančního patentu  

1781 

 

 

Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele 

 
18.00-19.15 h  Chrámový prostor hrou (zábavné aktivity pro děti) 

 

 

Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského  

 
18.00-18.45 h Stůl pro mě prostíráš…  

(mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A)  

18.50-19.30 h Ruprechtický kostel otevřený všem  

(komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií, možnost vstupu na věž a prohlídka klenby 

kostela)  

19.00-23.30 h Možnost rozhovoru a modlitby za Váš konkrétní úmysl a požehnání pro Vás  

19.00-21.00 h Výtvarné dílny  

(program se koná na faře) 

19.00-23.00 h Farní kavárna  

(program se koná na faře, přijďte se občerstvit)  

19.30-20.00 h Máme srdce plné chvály, zazpíváme svému Králi  

(prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby)  

20.00-20.30 h Tančíme Ti pro radost  

(ukázka židovských tanců, možnost společně si vyzkoušet jednoduché tance)  

20.30-21.00 h  Komentované ukázky gregoriánského chorálu  

21.00-21.30 h Znáte bratry františkány?  

(představení františkánského řádu, jehož členové spravují naši farnost)  

21.30-22.00 h Prohlídka nově vybudované kaple  

(Prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů. Kaple není běžně přístupná.)  

22.00-23.00 h Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím  

(ztišení za tónů vážné hudby)  

23.00-23.30 h  Ticho a meditace 

 
 

Liberec – Horní Suchá (Ostašov), kostel sv. Vojtěcha 

 
18.00-24.00 h  Prohlídka kostela s výkladem 

   Výstava fotografií "Opravy kostela" 

   Zapálení svíčky za blízkou osobu 

   Meditace, krátké zastavení ... 

18.00 h   Blanka Černá a žáci ZUŠ Liberec 

19.00 h   Jaroslav Koutský a sbor Zničehonic 

20.30 h   Trifikus - dobová hudba 
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Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie 

 
Po celý večer  Občerstvení ve farním areálu a výstava fotografií ze života farnosti  

 

16.00-18.00 h Výtvarná dílna a volnočasová zábava  

(výtvarná dílna a volnočasová zábava pro děti, mládež i rodiče v areálu liběšické fary)  

16.00-22.00 h  Výstava "Jak žije církev " v kostele  

18.00-19.00 h  Mše svatá za náš kraj a jeho obyvatele  

19.00-20.30 h  Cestopisná přednáška s promítáním o Argentině, vlasti papeže Františka, na liběšické faře  

21.45-22.00 h  Závěrečná modlitba v kostele  

 

 

Libochovany, kostel Narození Panny Marie 

 
V průběhu večera Duchovní slovo  

   Prohlídka kostela 

18.00 h   Dětský pěvecký sbor Vinohrádek 

18.30 h   Ženský komorní sbor Cantica Bohemica 

 

 

Libošovice, kostel sv. Prokopa 

 

 

Libouchec, kostel sv. Tří králů 

 

 

Lipová, kostel sv. Šimona a Judy 

 
18.00-18.10 h   Otevření kostela a zvonění na uvítanou 

19.00-19.25 h  Vystoupení dětí z dětského domova v Lipové 

19.00-20.00 h  Koncert hudebníka Patrika Englera 

21.00-21.25 h  Komentovaná prohlídka kostela 

23.00-23.25 h  Komentovaná prohlídka kostela 

23.55-24.00 h  Ukončení programu 

 

 

Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství 

 
15.30 h   Koncert A. Škardy (kytara, klávesy), H. Přeučilové (příčná flétna), žáků Základní umělecké školy  

Litoměřice a dalších hostů  

 

 

Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele 

 
18.00-22.00 h    Volná prohlídka 

 

 

Litoměřice, kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána) 

 
Po celý večer Ochutnávka mešních vín (Věděli jste, že vinohrad, na kterém rostou hrozny pro výrobu mešních vín, 

nesmí být chemicky ošetřován? A že pro vína, která jsou užívána při liturgii, jsou stanovena i další 

přísná pravidla?)   

   Stopy světla, stopy lásky 

    („Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ Albert  

   Schweitzer) 

22.00 h   Ukončení Noci kostelů 

 

 

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána 

 
19.00 h   Otevření katedrály 
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19.05 -19.45 h  Koncert duchovní hudby pro dvoje varhany 

   (hrají: hlavní varhany – A. Kubišta, chórové varhany – L. Čelustka) 

20.00-20.45 h Koncert duchovní hudby pro dobové nástroje  

  (kytara, housle, klávesy - hraje a zpívá litoměřická schola pod vedením M. Šobáňové) 

21.00-21.55 h  Umělecko-historická přednáška probošta Mgr. Jiřího Hladíka 

22.00-22.55 h  Prezentace hlavních i chórových varhan 

23.00 h   Uzavření katedrály 

  

 

Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem 

 
18.00-22.00 h  Volná prohlídka, prostor ke ztišení a prosbám 

19.30 h   Liturgická hudba, gregoriánský chorál  

21.00 h   Májová pobožnost k Matce Boží Panně Marii  

22.00 h   Uzavření kostela 

 

 

Litoměřice, kostel sv. Ludmily 
 

18.00-21.00 h   Výtvarná dílny na téma „Vitráže“  

18.00-21.00 h   Otevřen dvůr kláštera k prohlídce 

18.00-19.00 h  Vystoupení ZUŠ Litoměřice (flétny a violoncella) 

19.00-19.30 h  Fujary D. Lendacký a spol. 

19.30-20.00 h   Varhanní minivystoupení žáka ZUŠ a sólový zpěv 

20.00-21.15 h     Spisovatel J. Formánek promluví o laskavosti jako o pokojné cestě životem (na varhany  

doprovází M. Landová)    

21.15-22.15 h     Modlitba (doprovázeno zpěvem kytarových písní) 

22.30-23.00 h  Modlitba Breviáře, do které se mohou zapojit všichni přítomní 

 

 

Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha 

 
18.00-23.00 h  Kostel otevřen k prohlídce 

18.00-19.30 h   Hudební blok - vystoupení žáků litoměřické ZUŠ 

19.00-23.00 h  Volná prohlídka s možností ztišení  

23.00 h   Uzavření kostela  

 

 

Litoměřice, kostel Všech svatých 

 
8.00-12.00, 14.00-24.00 h Kostel otevřen 

8.00-12.00 h  Den kostelů  - Vítejte v našem kostele  

   (dopolední program pro školy) 

14.00-18.00 h  Otevřený kostel  

   (kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli odpoledne - nahlédnout, spočinout, meditovat) 

16.00 h   Modlitba matek  

   (maminky, přijďte se s námi modlit za vaše děti)  

18.00-19.00 h  Slavnostní zahájení a mše svatá za město Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů, za  

   jejich ukončení a za mír ve světě 

   (varhanní hudba J. Pulda, varhaník kostela Všech svatých) 

19.00 h   Vystoupení sboru Páni kluci 

19.30-20.00 h  Ministrabit Deo  

   (představení úlohy ministrantů a pozvánka na souběžnou výstavku liturgických předmětů) 

20.00-21.00 h  Varhany předmětem Vašeho zájmu  

   (prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby – hostující varhaník M. M. Kaiser) 

21.00-22.00 h   Vystoupení sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends 

22.00-23.00 h   Promítání filmu „Tíha oběti“ (o životě kardinála Trochty) 

24.00 h    Horam Dei (duchovní texty, hudba - klasické kytary), závěrečná modlitba s požehnáním  

 

Po celou dobu programu  Prohlídka kostela 

    (Po celou dobu programu je kostel otevřen a je možná prohlídka kostela - s ohledem na mši.  

    sv., setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími.) 

    Možnost zanechání osobních přání, proseb a vzkazů a modliteb ve zvláštní schránce v kostele 
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Den kostelů    Dopolední program pro školy 

(Prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby pro školy. 

Pro objednané skupiny - tel.: 774 335 448.) 

 

 

Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie 

 
18.00-22.00 h  Kostel otevřen k prohlídce   

18.30 h, 19.30 h  Komentovaná prohlídka „Příběh kostela Zvěstování Panny Marie“  

 

 

Litoměřice, Bratrská jednota baptistů (Červený kostel) 

 
V průběhu večera Komentovaná prohlídka kostela 

   Výstavka „Kdo jsou baptisté“ 

   Informace o historii a současnosti baptistů 

 

 

Litoměřice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne 

 
Po celý večer  Prohlídka modlitebny, informace k historii a současnosti  

18.00-20.00 h   Program pro děti 

18.00-20.00 h   ADRA - Příběhy z Bangladéše  

18.00-20.00 h  Znáš Bibli?  

18.00-20.00 h  Křesťanské písně a zamyšlení 

19.00-19.25 h  Věřící fotbalisté  

   (Dokument o úspěšných fotbalistech, pro které se víra stala nenahraditelnou součástí života.) 

 

 

Litoměřice, modlitebna Českobratrské církve evangelické 

 
Po celý večer   Výstavka biblí, rozhovory, přepisování Markova evangelia, modlitba, soutěž o ceny 

18.00-18.05 h  Zahájení: farář Jiří Šamšula  

18.05-18.45 h   Lidové písně – harmoniky z knihovny a fujara  

18.45-18.45 h  100 let ČCE: výstavka a vyprávění  

19.00 h a 20.00 h  Dle zájmu prohlídka prostor Diakonie  

20.10-20.50 h  Vystoupení učitelů a dětí ZUŠ Litoměřice  

 

 

Litoměřice, modlitebna Evangelické církve metodistické 

 
17.00-22.00 h Prohlídka s komentářem, posezení a občerstvení na zahradě  

(Minulost a současnost sboru Evangelické církve metodistické v Litoměřicích, prohlídka prostor 

mateřské školy a mateřského centra.)  

 

 

Lobendava, kostel Navštívení Panny Marie 

 
18.00-19.00 h  Prohlídka kostela  

20.00 h   Zavírání kostela 

 

 

Louny, kostel Církve československé husitské 

 
16.15-16.30 h  Zvonění – zahájení a úvodní slovo  

16.30-17.00 h  Vernisáž výstavy ZUŠ Louny  

17.00-18.30 h Prázdninové varhany  

(na varhanním koncertu účinkují žáci ZUŠ Louny a jejich přátelé)  

18.30-19.00 h Soutěž pro děti  

(Podíváme do stoleté historie naší republiky! Pro vítěze budou připraveny zajímavé ceny.)  

19.00-19.45 h  Češi a Němci před rokem 1918 a po něm 
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   (přednáška PhDr. J. Mareše, Ph. D.)  

19.45-20.00 h  Pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Louny 

20.00-20.45 h  Vracíme TGM do Loun 

   (přednáška Mgr. V. A. Honse)  

20.45-21.00 h  Pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Louny 

21.00-21.45 h  Křesťanské církve u nás  

   (typologie, charakteristika - přednáška Th.Dr. H. Smolové, Th. D.)  

21.45-22.00 h  Občerstvení  

22.00-23.00 h Koncert chrámového pěveckého sboru  

(Koncert nastudoval chrámový pěvecký sbor pod vedením Mgr. Bc. I. Derflerové. Repertoár bude 

zaměřen na výročí vzniku republiky.)  

23.00-24.00 h  Gastronomické okénko (vzpomínka na rok 1918)  

24.00 h   Ukončení Noci kostelů 

 

 

Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků 

 
18.00-22.00 h  Kostel otevřen k prohlídce 

   Výstava „Milovat dobro a odporovat zlu“ 

(zapůjčeno Ústavem pro studium totalitních režimů; věnuje se životu a osudu vězně dvou totalitních 

režimů Josefa kardinála Berana) 

   Promítání dokumentu „Tíha oběti“ o litoměřickém biskupovi Štěpánu kardinálu Trochtovi 

   Připomínka kardinála Tomáška 

 

 

Louny, kostel sv. Mikuláše 

 
18.55 h    Vyzvánění zvonů 

19.00 h    Trubač z ochozu věže 

19.10-20.00 h   Koncert dětí ZUŠ Louny 

21.00-22.00 h   Koncert pěveckého sboru Kvítek 

22.00-23.00 h   "Lounský oltář" - přednáška o historii lounského oltáře 

23.15-23.30 h   Zpívaný kompletář z denní modlitby církve 

24.30 h    Uzavření kostela 

 

 

Lovosice, kostel sv. Václava 

 
Po celý večer  Možnost psát na lístky svá poděkování a prosby, které se budou číst během modlitby při svíčkách od 

22.15 hod. 

 

16.55-17.00 h  Zvony  

17.00-17.30 h  Modlitba růžence  

17.30-18.30 h  Mše svatá s rozsáhlejším komentářem  

18.40-18.50 h  Chceme přepsat Bibli (zahájení přepisování Bible) 

18.45-19.30 h  Gregoriánské zpěvy  

20.00-21.00 h 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 (Co je nejstaršího v kostele?)  

22.00-22.30 h  Já a Bůh (prostor pro rozjímání) 

  

 

Lovosice, Mírový kostel CČSH 
 

18.00-18.05 h  Zvonění na kostelní zvon  

20.00-21.00 h  Koncert country skupiny SEBRANCI 

21.30-22.30 h  Koncert pěveckého souboru lovosického gymnázia IN FLAGRANTI 

  

  

Ludvíkovice, Obecní kaple 
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Malá Bukovina, kostel sv. Václava 
(Velká Bukovina – Malá Bukovina) 

 

 

Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny 

 
Po celý večer Zapalte svíčky za své blízké i vzdálené  

  Výstava historických fotografií  

Podpis do Pamětní knihy, odeslání pohlednic, pamětní razítko  

Fotografie na památku  

  Občerstvení  

17.25-17.35 h Zvonění zvonu  

(Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z pol. 15 stol., zvon je možné během Noci kostelů ve věži 

prohlédnout.)  

17.30-23.00 h Poslech varhan  

(Na varhany zahraje mimo konání koncertů ještě kdykoliv do půlnoci na požádání S. Kosíková.)  

17.30-23.00 h Komentovaná prohlídka  

(Po celou dobu, kromě konání varhanního koncertu, komentovaná prohlídka kostela doplněná 

historickými fotografiemi.) 

19.00-19.45 h  Varhanní koncert A. Kavánové 

23.00-23.05 h  Zvoněním zvonu se ukončí Noc kostelů  

 

  
Malečov-Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 

 

 

Malečov-Proboštov, kostel Narození sv. Jana Křtitele 

 

 

Malšovice-Javory, kostel sv. Prokopa 

 
18.00-22.00 h Komentované prohlídky 

 

 

Markvartice, kostel sv. Martina 

 
18.00-23.00 h Komentované prohlídky, historické fotografie 

 

 

Markvartice u Sobotky, kostel sv. Jiljí 

 

 

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 

 

 

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, 
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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 

 

 

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše 
 
18.00-18.30 h  Prohlídka kostela pro děti  

   (soutěž o poklad sv. Mikuláše)  

18.00-23.55 h  Prohlídka kostela, varhan, věže, výstava starých modlitebních knih  

18.00-23.55 h  Výstava - Velikonoční jízda v Mikulášovicích  

19.00-19.30 h  Varhany a zpěv  

20.30-21.00 h  Koncert Mikulášovického pěveckého sboru  

21.30-21.40 h  Zpěv Mikulášovického pěveckého sboru z věže kostela  

22.00-22.30 h  Výstup na věž kostela  

23.00-23.15 h  Výstup na věž kostela  

23.55-24.00 h  Zamykání kostela 

 

 

Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského  
(Velemín-Milešov) 

 

17.30-17.45 h  Slavnostní zvonění  

17.45-18.00 h Vystoupení sboru Kytička  

(MŠ Milešov a ZŠ Velemín)  

18.00-19.00 h Vystoupení sboru IN FLAGRANTI  

(Gymnázium Lovosice)  

19.00-21.00 h  Volná prohlídka, projekce starých fotografií  

21.00-21.10 h  Uzavření kostela 

 

 

Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla 

 
Po celý večer Výstava: Církevní památky Mimoně  

(výstava fotografií a kreseb doplněných textovými informace o současných i stávajících památkách 

města autor výstavy: Jiří Šťastný ve spolupráci s Gymnáziem Mimoň)  

  Výstava liturgických potřeb  

(výstava ornátů a dalších potřeb spojených se slavením liturgie)  

 

18.00-18.05 h Zahájení Noci kostelů  

(přivítání, úvodní informace)  

18.05-18.30 h Hudební půlhodinka  

(účinkuje chrámový sbor Hvězda, Horní Police)  

18.30-1900 h Co najdeme v kostele  

(povídání o kostele jako prostoru pro liturgii)  

19.00-19.30 h Historie kostela  

(komentovaná prohlídka, kostel jako historická památka)  

19.30-20.15 h Zastavení nad Biblí  

20.15-20.45 h Komentovaná prohlídka varhan  

(prohlídka varhan s hudebními ukázkami)  

20.45-21.15 h Náhled do církevního dění v minulosti  

(povídání nás zavede před rok 1945 a seznámí s místními tradicemi spojenými se slavením 

křesťanských svátků)  

21.15-21.30 h Hudební čtvrthodinka  

(vokálně-varhanní vsuvka)  

21.30-22.15 h Církevní památky Mimoně  

(komentář k výstavě)  

22.15-22.45 h Hudební půlhodinka  

(účinkuje chrámový sbor Hvězda, Horní Police)  
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22.45-23.15 h Adorace s hudebním doprovodem 

 

 

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)  

 

 

Mlékojedy, kostel sv. Martina 

 
17.00 -21.00 h Kostel otevřen k prohlídce 

18.00 h   Přednáška Mons. ICLic. Mgr. M. Davídka o historii kostela a sv. Martinovi 

 

 

Most, Křesťanské centrum Apoštolské církve 
 

od 18.00 h Soutěž pro děti s promítáním  

Životní příběhy o Boží moci  

Živá hudba  

Pohoštění  
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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  

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 

 

 

Nepomyšl, kostel sv. Mikuláše 

 

 

Nová Ves u Chrastavy, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

Nový Bor – Arnultovice, kostel sv. Ducha 

 
20.00-22.00 h Večer hudby a poezie zahájí naše zvony 

20.05-21.00 h Vokální hudba (Bach, Hassler, Charpentier, Dvořák, spirituály), společný zpěv, varhanní hudba (Bach, 

Pachelbel) a umělecké čtení (Velepíseň lásky) 

21.00-21.30 h Chvíle ztišení, kdy ve slabě osvětleném kostele si může každý zapálit svíčku přání, vzpomínek a díků a 

meditovat 

 

 

Očihov, kaple 

 

 

Očihov, kostel sv. Martina 

 

 

Ohníč-Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla 

 
17.00-21.00 h Komentované prohlídky 

  Ukázky varhanní hudby 

  Vzhůru do věží – zaposlouchej se do zvuku zvonu 

  Zapal svíci za… 

 

 

Osek, kostel sv. Petra a Pavla 

 
Po celý večer Výstava andělů v rámci výzvy „Pojďte s námi vyzdobit kostel“  

  Možnost zapálit si svíčku jako vzpomínku na blízkého člověka nebo poděkování, prosbu …  

  Výstava fotografií a dokumentů z historie i současnosti kostela 

18.00-18.10 h Zahájení Noci kostelů úvodním slovem  

18.15-19.00 h Komentovaná prohlídka kostela a okolí  

20.00-20.30 h Koncert DUA MELOS  

  (J. Dowland - renesanční písně, J. S. Bach, A. Corelli)  

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 
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budoucnosti kostela.)  

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)  

22.30-23.00 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.)  

22.45-23.30 h Reprodukovaná duchovní hudba  

23.30-24.00 h Závěr, rozloučení, prostor pro osobní modlitbu či rozjímání 

 

 

Petrovice, kostel sv. Mikuláše 

 
18.00-20.30 h Spolu s přáteli 

  (Recitál Martina Husáka doprovázený zpěvem a mluveným slovem. Výstava prací studentů UJEP Ústí 

nad Labem - vizualizace návrhů na rekonstrukci vnitřních prostor kostela. Prohlídka muzea s 

doprovodným slovem.) 

 

 

Počaply, kostel sv. Vojtěcha 
(Terezín-Počaply) 

 
18.00-23.00 h Kostel otevřen k prohlídce, možnost rozhovoru 

 

 

Podbořany, kostel Božího Spasitele 

 
17.00-18.00 h Společná bohoslužba evangelické a husitské církve  

(evangelická bohoslužba se slovem husitského kazatele)  

18.00-19.00 h Prohlídka kostela a výstava  

(Možnost prohlédnout si kostel. Příležitost k rozhovorům. Výstava prací dětí z místní Základní 

umělecké školy.)  

 

Podbořany-Buškovice, kostel Narození Panny Marie 

 
17.00-19.00 h  Prohlídka kostela 

18.00-18.30 h Bubnování 

  (vystoupení bubenické skupiny Australien Buš-kovice před kostelem)  

 

Další akce v roce 2018 

7. 9. 2018 od 15.00 h Poutní mše svatá   

 

 

Polevsko, kostel Nejsvětější Trojice 

 

 

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
15.00-15.45 h Prohlídka věže kostela Nanebevzetí Panny Marie  

16.00-16.45 h Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ Postoloprty "Andělé"  

17.00-17.45 h "Proč je květen zasvěcen Panně Marii"  

  (tematické kázání ve mši svaté s tradiční májovou pobožností)  

18.00-18.45 h Koncert učitelů a žáků ZUŠ Postoloprty  

19.00-19.45 h "Svatí v našem kostele" 

  (komentovaná prohlídka obrazů a soch kostela Nanebevzetí Panny Marie)  

19.00-20.30 h Možnost rozhovoru s knězem v kapli Panny Marie Czestochowské (u vchodu do kostela)  

20.00-20.45 h "Naše varhany"  - prohlídka a předvedení varhan  

20.00-21.00 h Otevřen vstup na věž k prohlídce památného zvonu Maria  

21.30-22.15 h Koncert Scholy svatého Marka ze Sušan s četbou velikonočních a svatodušních zamyšlení papeže 

Františka  

22.45-22.50 h Zvony kostela ukončí Noc kostelů v Postloprtech 

https://www.nockostelu.cz/program/72038
https://www.nockostelu.cz/program/73275
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Prackovice nad Labem, kostel sv. Matouše 

 
16.30-21.00 h Otevření kostela  

17.00-17.25 h  Pěvecké vystoupení dětí z MŠ Brouček  

18.00-18.30 h Komentovaná prezentace "Mariánská poutní místa" (Martin Brůža)  

19.00-19.30 h Modlitba a posvěcení vyrobených růženců (o. Roman Depa)  

19.30-20.00 h Koncert – hudební vystoupení Natálie Navrátilové, Lenky Fialové a dětského amatérského sboru pod 

vedením Moniky Salačové  

20.15-20.30 h Závěrečné slovo starostky obce  

21.00 h  Ukončení akce a uzavření kostela 

 

 

Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince 

 
17.00-20.00 h Komentované prohlídky Lorety Rumburk s průvodcem (průběžně) 

17.00-20.00 h Ztišení a meditace v loretánské kapli Panny Marie 

17.00-20.00 h Program pro děti - tvoření ve výtvarné dílně  

17.10-17.25 h Hudební vystoupení dětí z mateřské školy  

(krátké hudební vystoupení žáků Mateřské školy v Krásnolipské ul. v Rumburku v kostele sv. 

Vavřince) 

18.00-18.30 h Opožděná vernisáž výstavy "Obnova křížových cest Šluknovska" (a komentovaná prohlídka výstavy) 

18.45-19.15 h Přednáška o historii křížové cesty v Rumburku  

(přednáška Mgr. Josefa Rybánského o historii křížové cesty a kaple sv. Jana Křtitele na Strážném 

vrchu v Rumburku) 

19.30-19.45 h Prohlídka bohoslužebných rouch  

(komentovaná prohlídka - liturgická roucha a bohoslužebné předměty - ambit) 

 
Další akce v Loretě v roce 2018 

Výstavy v ambitu 

6. 4.-29. 5. 2018 Obnova křížových cest Šluknovska  

1. 6.-31. 7. 2018 Historické hřbitovy. Putovní výstava skutečného stavu hřbitovů v České republice.  

1. 8.-31. 10. 2018 Památky osiřelé. Výstava fotografií sakrálních památek, které čekají na svou záchranu. Nebo konec.  

2. 11.-1. 12. 2018 Barokní synagogy v českých zemích. Výstavu o nejkrásnějších synagogách Čech a Moravy ze 17. a 18. 

století připravilo Židovské muzeum v Praze 

1. 12. 2018-2. 2. 2019 Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922 

1. 12. 2018-2. 2. 2019 Výstava betlémů vyrobených dětmi z mateřských a základních škol z Rumburku a okolí 

 

Kulturní akce  

30. 6.-1. 9. 2018,  

15.00-16.00 h Prohlídky Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let. Hravé seznámení s loretánským příběhem. 

červenec a srpen 2018 Letní Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách. Komentované prohlídky, zpěv duchovních 

písní, varhanní hudba. 

červenec 2018 Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. 

Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922 

červenec a srpen 2018 Po stopách andělů. Hra se šiframi nejen pro rodiny s dětmi 

15. 9. 2018,  

10.00-17.00 h Loretánské slavnosti 2018 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a divadelní 

program pro děti a rodiče.  

1. 12. 2018,  

9.00-16.00 h Zahájení adventu 2018 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky 

obnovených prostor, tvoření ve výtvarných dílnách. 

prosinec 2018, leden 2019  Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách za doprovodu rorátů a s vůní svařeného vína. 

 

Koncerty v kostele sv. Vavřince 

22. 12. 2018, 16.30 h Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky 

26. 12. 2018, 17.00 h J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Společné zpívání koled. Účinkuje  

Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr za doprovodu hudebníků Šluknovského 

výběžku 

 

Církevní akce 

leden-listopad, každé poslední úterý v měsíci  

15.00-15.45 h    Mše svatá v loretánské kapli 

4. 8. 2018, 10.00-11.00 h  333. odpustková slavnost Porciunkule. Mše sv. se koná v loretánské kapli. 
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12. 8. 2018, 9.00-10.00 h  Pouť ke sv. Vavřinci v klášterním kostele sv. Vavřince 

15. 9. 2018, 10.00-11.00 h  311. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince 

15. 9. 2018, 17.00-17.45 h  Pobožnost Svatých schodů 

 

 

Rumburk, kostel sv. Bartoloměje 

 
17.00-20.00 h  Dramatizace velikonočního příběhu, varhanní hudba, prohlídka liturgického prostoru s průvodcem 

 

 

Rumburk, evangelický kostel 

 
17.00-18.00 h Program pro rodiny s dětmi  

(Interaktivní divadelní hra. Interaktives Theaterspiel für Familien und Kinder.)  

18.00-18.30 h Koncert pro rodiny s dětmi  

(Band Haversack. Repertoár pro děti. Repertoir für Kinder.)  

18.30-19.00 h Zahájení výstavy obrazů  

(Kateřina Machytková, česká výtvarnice žijící v Berlíně. Tschechische Künstlerin aus Berlin. Eröffnung 

der Ausstellung.)  

19.00-20.00 h Koncert kapely Haversack  

(Band z Horní Lužice hraje moderní křesťanské písně, ale i jiné žánry. Oberlausitzer Band spielt 

moderne christliche Lieder, aber auch andere Genre.)  

 

 

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 

 
Po celý večer Možnost zapálit svíčku za naše blízké zemřelé  

17.00 h   Otevření kostela k prohlídce 

18.00 h    Koncert souboru Brass Jablonec 

18.30 h    Svatí v našem kostele 

  (povídání o jejich životech, jaké jsou jejich atributy a koho jsou patrony) 

19.00 h    Moravské Madony  

  (výběr poezie P. L. Kovala proložený Mariánskými písněmi)  

19.30 h    Chvíle pro ztišení 

20.00 h    Závěr - modlitba za rodiny, město a vlast, chorál "Svatý  

             Václave" 

 

 

Řehlovice, kostel Nejsvětější Trojice 

 
18.30-20.30 h Seznámení s kostelem (historie, interiér, varhany) prokládané hudebními vstupy 

 

 

Semily, kostel Umučení sv. Jana Křtitele  

 
19.30-20.30 h Prohlídka kostela 

  (oblíbené prohlídky kostela a hřbitova s hudebním doprovodem; možnost ochutnávky mešního vína) 

21.00-23.00 h  Prohlídka kostela 

  (oblíbené prohlídky kostela a hřbitova s hudebním doprovodem; možnost ochutnávky mešního vína) 

 

 

Semily, děkanský kostel sv. Petra a Pavla 

 
Po celý večer Zpřístupnění věže kostela včetně povídání o zvonech 

  8.00-13.00 h Program pro školy  

(prohlídky s komentářem pro školy - kontakt: 602 459 878)  
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18.15-19.00 h O Stvoření aneb jak to tenkrát bylo  

(dětské divadelní představení o počátcích pro děti i dospělé)  

19.00-20.00 h Kostel není pouze stavba  

(prohlídka kostela s průvodcem)  

20.00-21.00 h Satori v Semilech  

(koncert vokálně instrumentálního souboru z Poniklé)  

21.00-22.00 h Vše, co jste chtěli vědět a báli jste se zeptat  

(pokus o odpovědi na dotazy návštěvníků týkající se kostela, víry, křesťanství, ... ) 

22.00-22.20 h Ekumenická modlitba za město  

(modlitba s možností osobních přímluv)  

23.00-24.00 h Rozjímání za zvuků varhan  

(preludia pro varhany) 

  

 

Semily-Podmoklice, Sbor dr. Karla Farského 

 
16.00 h   Dětské odpoledne na zahradě ve spolupráci s Centrem pro rodinu M.E.D. o.s. 

18.00 h  Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů 

18.00 h  Slavnostní otevření výstavy k 80. výročí položení základního kamene ke stavbě Sboru Dr. Karla 

Farského v Semilech s přednáškou Mgr. P. Šternové o architektonice a historii sboru 

19.30-20.30 h Varhanní koncert 

  (O. Jelínková, zpěv; A. Bárta, varhany; J. Janský, housle)  

20.30-20.45 h Slovo farářky Lady Kocourkové 

20.45-21.45 h Modlitba z Taizé – Slavnost světla 

  (Tradičně zazní zpěvy a modlitby z prostředí Chrámu Smíření křesťanské komunity v Taizé. V podání 

pěveckého sboru Jizeran.) 

22.00-22.30 h Ekumenická modlitba v děkanském kostele sv. Petra a Pavla 

  Zakončení Noci kostelů za zvuku zvonů 

 
 

Smržovka, kostel archanděla Michaela 
 

19.15-22.30 h Více o programu v našem kostele. Srdečně zveme. 

Srdečně vás zveme, připraven je program naplněný hudbou, zpěvem poznáním a dobrým slovem. 

19.15-19.30 h Nechte zvon znít - rozezní se zvon našeho kostela  

(Rozezní se zvon našeho kostela sv. Archanděla Michaela. Zvoní se ručně několikrát do roka při 

slavnostních příležitostech.) 

19.30-19.45 h Varhanní hudba  

(na elektronické piano Vám zahraje varhanní hudbu Hans Lau) 

19.45-20.00 h Vítejte v našem kostele - přivítání 

20.00-20.30 h Koncert komorního dívčího pěveckého souboru Harmonia při ZUŠ Tanvald 

20.30-21.00 h Jak jsem potkal dobrou partu – svědectví nově pokřtěných 

21.00-22.00 h Džbán vody - Muzikál o dvou dějstvích. Pašijový a velikonoční příběh 

  (autor Vavřinec Březina)  

22.00-22.30 h Seznámení s historií a současností kostela (Ing. K. Koňařík) 

22.30-22.15 h Závěrečná modlitba, přímluvy z lístečků od návštěvníků, slovo na cestu 

 

 

Sobotka, kostel sv. Máří Magdaleny 

 
 

Srbská Kamenice, kostel sv. Václava 
 

 

Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda 

 
18.00-18.05 h Zahájení - zvony kostela  

(úvodní slovo správce farnosti)  

18.05-18.45 h Koncert pěveckého sboru Lentilky  

(provedení řídí pí učitelka Vítková)  

18.45-19.15 h Koncert pěveckého sboru Canzonetta  

(provedení řídí vedoucí souboru Radek Starý)  
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19.15-19.45 h Přestávka na občerstvení v prostorách fary  

19.45-20.15 h Prezentace nového stavebně-historického průzkumu kostela  

(odborná přednáška s videoprojekcí od autora SHP Mgr. M. Nového)  

20.15-20.30 h Přestávka  

20.30-21.00 h Adorace se zpěvy z Taizé, závěrečné požehnání městu 

 

 

Strupčice, kostel sv. Václava 

 
18.00-18.45 h Vystoupení smíšeného komorního sboru AURUM z Chomutova  

18.45-19.00 h Občerstvení, ochutnávka mešního vína a hostií  

19.00-19.10 h Jak znění zdejší varhany? Krátká ukázka  

19.10-19.30 h Cesta do Indie. Vyprávění o zážitcích z cesty a promítání fotografií  

19.30-20.00 h Dveře kostela dokořán - prohlídka kostela (volná nebo s výkladem) 

 

 

Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka 

 
18.00-21.30 h Volně přístupná prohlídka kostela s možností využít soukromý výklad  

20.30-21.30 h Schola sv. Marka  

(hudební vystoupení) 

 

 

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice 

 
19.00-19.30 h Koncert - Dětský sbor Gymnázia Lovosice pod vedením slečny Eichlerové  

19.30-20.30 h Koncert - Písně s Martinem Burianem, Milanem Gáborem a Petrem Štechou  

kytara, housle a zpěv  

 

 

Světec, kostel sv. Jakuba Staršího 

 
Po celý večer Vzhůru do věží - zaposlouchej se do zvuku zvonu  

Ukázky varhanní hudby  

  Zapal svíci za ...  

  Výstava ornátů (poznej jaký je význam liturgických barev a historii církevních oděvů) 

  Opiš verš z Bible 

 

17.00-21.00 h Komentované prohlídky kostela s výkladem o historii; varhany s ukázkami varhanní hudby; vzhůru do 

věží a na půdu - zaposlouchej se do zvuku zvonu  

 

 

Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše 

 
Po celý večer  Možnost zapálit svíčku před oltářem, buď jako vzpomínku na naše blízké nebo poděkování  

či prosbu o odpuštění…tyto modlitby pak budou zahrnuty do společné modlitby ve 21.00 h. 

 

16.30 h   Když začne srdce tlouct (zahájení Noci kostelů 2018) 

16.45 h   Andělé kolem nás  

                (program pro všechny děti s možností tvoření a soutěže o nejlepší tři obrázky andílků) 

17.00 h   Hlas ticha 

                    (tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídkou kostela) 

17.30 h   Výklad o kostele sv. Mikuláše           

                   (Prohlídka kostela, prohlídka kněžského a ministrantského oblečení, s výkladem k tomu i prohlídka 

liturgických předmětů, které používá kněz ke mši svaté.) 

18.30 h   Ochutnávka mešních vín      

19.30 h   Koncert Krokova Kvarteta 

21.00 h   Prosím s tebou o modlitbu 

                (Společná modlitba za naší obec, za farníky, za každého z nás, za naše blízké i ty, kteří jsou již 

v nebeském ráji.) 
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Tanvald – Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi 

 
18.00-20.00 h Srdečné pozvání k návštěvě našeho kostela 

 

 

Tatobity, kostel sv. Vavřince 

 

 

Telnice, kaple sv. Josefa 

 
17.00-20.00 h Výstava historických fotografií obce 

18.00-18.30 h Koncert Tiského pěveckého sboru 

 

 

Teplice, Beuronská kaple 

 
18.00-23.00 h  Prohlídka prostor 

 

 

Teplice, kostel Českobratrské církve evangelické 

 
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 

18.05 h  Duchcovský pěvecký sbor 

19.00 h  Brixiho komorní soubor 

21.00 h  Duchcovský pěvecký sbor 

 

 

Teplice, zámecký kostel Povýšení sv. Kříže 

 
18.00 h  Zahájení 

18.20 h  Komentovaná prohlídka prostor kostela 

19.00 h a 21.00 h Liturgický zpěv pravoslavného chrámového sboru 

19.20 h a 21.20 h Komentovaná prohlídka prostor 

20.00 h  Volná prohlídka chrámu 

22.00 h  Světlo vitráží v kostelní tmě s reprodukcí pravoslavných zpěvů 

 

 

Teplice, kostel sv. Jana Křtitele 

 
Po celý večer Zvonění (každou další hodinu) 

  Prohlídka věže, kůru (18.10 h, 19.10 h, 20.10 h, 21.10 h, 22.10 h) 

  Výstava fotografií Člověk a víra 

  Všechno co jste chtěli vědět o ... nebojte se zeptat 

  Modlíme se za vás 

  Dětský koutek (19.00-21.00 h) 

  Desatero 

  Výstava liturgických předmětů 

 

18.00-18.05 h Zahájení a úvodní slovo 

18.10-19.00 h Koncert Brixiho komorního souboru Teplice 

19.05-19.20 h Prohlídka kostela s průvodcem 

19.20-19.50 h Zvuk varhan 

20.05-20.50 h Prohlídka kostela s průvodcem 

20.20-21.00 h Zvuk varhan 

21.20-22.00 h Zvuk varhan 

 

 



28 

 

Teplice, kostel sv. Bartoloměje 

 
10.00-23.55 h Nově otevřeno – výjimečný galerijní prostor pro zastavení, večerní kávu a prohlídku výstav 

 

 

Teplice, modlitebna sboru Církve bratrské 

 
18.00-23.00 h Pásmo písní našich dětí 

  Hry pro děti návštěvníků 

  Odborný výklad historie Církve bratrské v Teplicích 

 

 

Teplice, románská krypta a základy baziliky 
(vstup pouze z druhé strany zámku z parku od dolního zámeckého rybníka) 

 

18.00-23.00 h Komentované prohlídky expozice „Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích“ s možností návštěvy 

románské krypty (každou celou hodinu; !vstup na prohlídky pouze z druhé strany zámku z parku od 

dolního zámeckého rybníka) 

Reprodukovaná sakrální hudba sv. Hildegardy von Bingen 

 

 

Teplice-Šanov, kostel sv. Alžběty Uherské 

 
V průběhu večera  Věž kostela a půda (přístup z ul. K. Čapka) 

  Rozezni zvon (18.45 h, 19.45 h, 20.45 h) 

  Přístupná sakristie a oratoř (19.00-21.00 h) 

  Přístupný kůr (19.00-21.00 h) 

 

18.00 h   COLLEGIUM HORTENSE - „České nebe“ (koncert - cyklus písní a básní o českých patronech) 

19.00 h   Komentovaná prohlídka kostela 

20.00 h  Komentovaná prohlídka kostela 

21.00 h  Zpěv Taizé s doprovodem hudebních nástrojů 

22.00 h  Světlo vitráží v kostelní tmě 

 

Terezín, kostel Vzkříšení Páně 

 
17.00-21.00 h Kostel otevřen k prohlídce  

17.00 h   Varhanní mix M. Fišerové a žáků ZUŠ Litoměřice 

18.00 h   Klarinetový kvartet ZUŠ Litoměřice 

18.30 h   Komentovaná prohlídka varhan s M. M. Kaiserem 

19.30 h   Půlhodinka barokní hudby (H. van Vegchel - varhany a J. Šillerová - violoncello) 

 

 

Turnov, modlitebna Církve adventistů sedmého dne 

 
18.00-22.00 h Rádi Vás přivítáme, provedeme modlitebnou a věnujeme čas rozhovorům 

 

 

Turnov-Kadeřavec, kaple sv. Jana Nepomuckého (Valdštejn) 

 
19.00-22.00 h Noc kostelů 2018 v kapli sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně  

(Zveme k setkání na místě, v němž se vzájemně prolíná duchovní, historický, romantický a kulturní 

rozměr. Připraven bude hudební program a netradiční prohlídka.) 

 

 

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 



29 

 

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
Po celý večer Možnost rozhovoru s knězem 

18.00 h  Mše svatá za město Ústí nad Labem 

19.00 h  Koncert duchovní hudby - Ústecký pěvecký sbor (Jiří Magasanik) 

19.45 h  Přednáška o historii farnosti (Martin Barus) 

20.30 h  Varhanní improvizace (Petr Šimáček) 

21.15 h  Tichá prohlídka kostela a kůru 

23.15 h  Modlitba za město se zpěvy z Taizé 

24.00 h  Závěr 

 

 

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla CČSH – ČCE 

 
18.00-20.00 h Program pro děti: kreslení a soutěž o nejhezčí obrázek kostela nebo biblických obrázků 

20.00-21.00 h Výklad k historii kostela 

21.00-21.30 h  Křesťanská meditace v tichu 

 

 

Ústí nad Labem – Střekov, kostel Nejsvětější Trojice 

 
18.00-22.00 h Kostel otevřen k prohlídce 

20.00-20.30 h Koncert Střekovského chrámového sboru pod vedením K. Kříže  

 

 

Valtířov, kostel sv. Václava 
(Velké Březno – Valtířov) 

 
18.00-18.30 h Vystoupení žáků ZUŠ Husova Ústí n/L stř. Velké Březno  

18.00-22.00 h Po celý večer komentovaná prohlídka kostela a přilehlé Chotkovy hrobky  

18.00-22.00 h Výstava o historii obce a kostela  

19.00-19.30 h Luscinia ženský komorní sbor z Ústí nad Labem pod vedením Kristýny Müllerové 

 

 

Varnsdorf, děkanský kostel sv. Petra a Pavla 

 
15.00-16.30 h Volná prohlídka kostela  

16.45-17.15 h Pištci mikulášovičtí  

(skladby z období renesance a baroka) 

17.30-18.00 h Adorace  

18.00-19.00 h Mše svatá  

(celebrovaná P. Jackem Kotiszem, doprovází pěvecký sbor Cácorky Schrödingerova institutu) 

19.00-19.45 h Komentovaná prohlídka kostela s Pavlem Jandou 

 

 

Varnsdorf-Studánka, kostel sv. Františka 

 
18.00-18.30 h Vyzvánění zvonů, Májová pobožnost  

18.30-19.00 h Písně a instrumentální hudba  

(děti z Domova sv. Vincenta de Paul přednesou svůj program k Noci kostelů)  

19.00-19.30 h Vysvětlení tématu letošní Noci kostelů  

19.30-20.00 h Varhanní hudba  

20.00-20.15 h Večerní modlitba, ztišení, meditace 

Velemín, kostel sv. Martina 

  

  Kostel bude z organizačních důvodů veřejnosti zpřístupněn již ve čtvrtek  

  24. května 2018 od 18.00 h do 21.00 h.  
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Velenice, kostel Nejsvětější Trojice 

 

  Kostel bude z organizačních důvodů veřejnosti zpřístupněn v sobotu 26. května 

2018. 
10.30-11.30 h Komentovaná prohlídka kostela, možnost rozhovorů s knězem  

 

 

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše 

 
Po celý večer  Výstavka liturgických předmětů, seznámení s novou podobou oltáře kostela, kronika a historie kostela 

18.00-18.10 h Necháme se pozvat zvony  

(kostel je místem pro liturgii, zahájení - generální vikář Martin Davídek, starostka obce Ludmila 

Pafelová) 

18.10-18.20 h Vystoupení dětí z Mateřské školy Velké Žernoseky 

18.25-18.30 h Zahájení - modlitba (přivítání starostkou obce a Mons. Martinem Davídkem) 

18.30-19.00 h Setkání s dětmi na téma Noci kostelů 2018 (vystoupení děti  - básničky, písničky) 

19.00-19.20 h Vystoupení děti - Vinohrádek ZŠ Žalhostice  

19.30-21.30 h Prohlídka kostela rodičů s dětmi a varhany (Majka Brůnová)  

21.30-22.00 h Požehnání obci - modlitba za obec a svátostné požehnání  

(Modlitba za každého z nás a za naše blízké a za ty, kteří nás navždy opustili a odpočívají v nebi.) 

 

 

Vilémov, kaple Nanebevzetí Panny Marie 

 
18.00-18.30 h Otevření kostela - vystoupení žáků ZUŠ  

19.00-24.00 h Mariánské písně  

20.00-20.30 h Klavírní minirecitál  

21.00-21.30 h Duchovní hudba  

23.00-24.00 h Zamykání kostela 

 

 

Volfartice, kostel sv. Petra a Pavla 

 
18.00-18.45 h Koncert vážné hudby  

(komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka pod vedením K. Suchánkové a hosté z kapely 

Protiproud zazpívají hudební ukázky od gregoriánského chorálu až po současnost)  

18.45-19.30 h Prohlídka kostela  

(povídání o historii s prohlídkou kostela a možností návštěvy běžně nepřístupných míst včetně půdy, 

věže i zvonu)  

19.30-20.00 h Varhany  

(komentovaná prohlídka varhan s hudebními ukázkami a nahlédnutím do útrob stroje) 

20.00-21.00 h Mýdlárna Koukol a občerstvení  

(komentovaná prohlídka farní mýdlárny s občerstvením na faře)  

21.00-21.45 h Rockový koncert  

(koncert křesťanské Kapely Protiproud a hostů)  

21.45-22.00 h Afterparty  

(ochutnávka mešního vína na faře s možností rozhovorů)  

 

 

Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení  

 
16.30-17.00 h     Modlitba růžence 

17.00-17.45 h     Mše svatá                   

18.00-18.45h     Kdo najde poklad aneb chvilka pro Vás všechny s duší dítěte…      

                             (krátká zamyšlení doprovázená hudebním programem dětí z farnosti Vratislavice) 

19.00-19.50 h     Komentovaná prohlídka kaple 

20.00-21.00 h     Liturgický letokruh  

                             (pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy) 

21.10-21.50 h    Varhanní concertino  

                             (ztišení v kapli za tónů varhan) 

22.00-22.15 h   Závěrečné modlitby   

                             (prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám a za naše město) 
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16.30-22.00 h    Mimo konání jednotlivých programů 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. 

 

SÁL POD KAPLÍ 

18.00-21.00 h    Výtvarná dílnička pro děti 

18.00-21.00 h   Kavárna pod kaplí 

 

 

Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice 

 
16.00-22.00 h     Návštěva kostelní věže 

18.00-19.00 h      Generace Gospel Choir 

                              (gospelové zpěvy pěveckého souboru)  

19.30-19.45h      Pozdrav jaru 

(pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice)  

19.55-20.25h      Večerníček v kostele  

                             (biblický příběh pro děti)           

20.35-21.15 h      Co vidíme v kostele?   

                             (komentovaná prohlídka kostela) 

21.20-21.50 h     Gregoriánský chorál  

                              (komentované ukázky jedno i vícehlasého chorálu v podání vokální skupiny Choroš z Liberce) 

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 22.00h. 

 

 

Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího 

 
18.00 h   Zvuk zvonů 

18.15 h   Koncert ZUŠ Podbořany 

19.10 h   Sólový koncert Petr Nouzovský (cello, Bachovy Suity) 

20.15 h   Komentovaná prohlídka 

 

 

Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele 

 
19.30-20.00 h  Procházka s výkladem o vznikající Doupovské zahradě  

20.30-21.20 h  Vystoupení smíšeného sboru Sagitta z Plas  

21.30-23.00 h Venkovní promítání němého filmu Varhaník u sv. Víta  

(Venkovní promítání němého hraného filmu Varhaník u sv. Víta zachycující jedinečnou architekturu 

chrámu a staré Prahy. Nejlepší český film roku 1929. Stopáž 80 min, deku s sebou.) 

 

 

Vysoká, kostel sv. Václava 

 
19.00-21.00 h  Možnost prohlídky kostela 

 

 

Zahrádky, kostel sv. Barbory 

 
18.00-22.00 h  Komentovaná prohlídka kostela, hrobky, zvonice  

18.00-18.05 h  Rozezní se zvony  

18.10-18.30 h  Hudební vystoupení dětí farnosti  

18.40-19.20 h   Lukáš Tesař - řezbář, drobné výrobky a beseda  

19.30-20.15 h  Mgr. Jan Hašek - varhany, klasická hudba 

Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána 

 
18.00-18.05 h  Zvon sv. Filip z roku 1508 oznámí zahájení 6. NK v Zákupech, slovo na úvod  

18.10-18.35 h  Zpíváme pro radost  

(pásmo písniček zazpívají děti ze zákupského Sborečku)  

18.40-22.00 h  Individuální, nebo komentovaná prohlídka kostela, možnost duchovních rozhovorů s knězem  

20.00-21.00 h  Objevujeme kouzlo varhanní hudby  
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(vystoupení varhanice E. Navrátilové)  

21.00-22.00 h Individuální, nebo komentovaná prohlídka kostela, rozhovory s knězem, chvíle ztišení a zamyšlení, 

rozsvícení svíček   

 

 

Zdislava, kostel sv. Jana Křtitele 

 
18.00 h   Koncert sboru Aurea Rosa Univerzity třetího věku a Komorního sboru PF při TU v Liberci pod   

vedením Jany Konvalinkové 
 

 

Žalany, kaple sv. Fabiána a Šebestiána 

 
17.30-18.00 h J. S. Bach - Menuetto 1 G-dur  

(violoncello skladba J. S. Bacha, hraje Vilém Holásek - ročník 2007, účastník mezinárodní 

violoncellové soutěže)  

18.00-18.30 h Biblické čtení  

18.00-24.00 h Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Žalany  

20.00-20.30 h Biblické čtení  

 

 

Žatec, evangelický kostel 

 
18.00-18.30 h Klasická kytara v podání M. Srnky  

18.45-19.30 h Výstupy do opravené věže kostela  

19.00-20.00 h Zpěvy a chvály s kytarou, čtení Žalmů  

20.00-22.00 h Rozhovory o životě s Bohem, modlitby, žehnání 

 

 

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Staršího 

 
15.00-17.00 h Aktivity, soutěže, dílničky pro rodiny s dětmi 

15.00-19.00 h Prohlídka kostela, výstava obrazů na zahradě fary 

17.00-18.30 h Koncert Glass Gospelu (černošská hudba) 

18.30-19.00 h Povídání o historii kostela z kroniky 

 

 

Žibřidice, kostel sv. Šimona a Judy 
(Křižany-Žibřidice) 

 
18.00 h Program pro děti 

20.00-21.00 h Koncert pro Šimona a Judu  

(koncert sboru Laurentius z Dlouhého Mostu, na programu bude duchovní a klasická hudba, spirituály, 

rytmické písně, zpěvy z Taizé) 

21.00-21.10 h Modlitba za všechny přítomné na Noci kostelů, obyvatele Žibřidic a ty, kteří zde žili  

 

 

Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla 
 

19.00-21.00 h Kostel otevřen k prohlídce 

19.00-21.00 h   Varhanní hudba 

20.00-21.00 h  Možnost prohlídky kostela s výkladem 


