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NOC KOSTELŮ 2019 – LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE 
 

Arnoltice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

18.00-22.00 h  Kostel otevřen k prohlídce 

 

 

Bělá pod Bezdězem, kostel sv. Václava 

 
20.15-22.00 h  Výstava starých vyšívaných mešních rouch  

20.30-21.00 h  Varhanní improvizace a zpěv Bělského farního sboru  

21.00-21.15 h  Modlitba za životy naše i našich blízkých (Každý si neseme životem své radosti i bolesti, štěstí i  

trápení. V tento večer vložíme vše do rukou Božích a poprosíme o požehnání.) 

 

 

Bělá pod Bezdězem, zámecká kaple sv. Josefa 

 
17.00-17.45 h  Mše svatá (slouží prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O. Cr. - probošt Litoměřické kapituly, kanovník  

    svatoštěpánský, kněz - člen řádu Křižovníků s červenou hvězdou) 

18.00-19.00 h  Sv. Anežka Česká a křižovníci (přednáška J.M. can J. Hladíka v zámeckých prostorách Muzea  

    Podbezdězí)  

19.30-20.15 h  Autorské kytarové písně (V. Král - písně s duchovním podtextem a křesťanskou tematikou) 

 

 

Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie 

 

 

Benešov nad Ploučnicí, kaple Panny Marie Bolestné 

 

 

Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše 

 

 

Bitozeves, kostel sv. Michaela Archanděla 

 
09.00-12.00 h  Dopolední program pro ZŠ/MŠ Bitozeves  

17.00-20.00 h  Kostel otevřen k nahlédnutí  

17.00-20.00 h  Možnost zapálit svíčku za své blízké  

17.00-21.00 h  Výstava obrázků dětí ZŠ/MŠ Bitozeves  

18.00-19.00 h  Koncert pěveckého sboru Církve bratrské v Litvínově  

18.30-19.00 h  Slovo k zamyšlení pronese kazatel Církve bratrské 

 

  

Bitozeves-Nehasice, kostel Narození Panny Marie 

 
15.00-17.00 h  Kostel otevřen k nahlédnutí  

15.00-17.00 h  Možnost zapálit svíčku za své blízké 

 

 

Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie 

 

 

Brenná, kostel sv. Jana Křtitele 
Zákupy-Brenná 

 
15.00-17.00 h  Komentovaná prohlídka kostela, možnost rozhovorů s knězem 

 

 

Čeřeniště, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 

 
Po celý večer   Prohlídka kostela 
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   Stálá expozice z historie a současnosti obce a kostela 

18.00-18.15 h  Zahájení - mluvené slovo (Mgr. Jiří Pospíšil) 

18.15-19.00 h  Mgr. Andrea Jíšová, zpěv; prof. Josef Jíša, klavírní doprovod 

19.00-21.00 h  Confor Voxilium (pěvecké vystoupení) 

 

 

Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího 

 
20.00-23.00 h  Vartenberská hrobka (jedinečná možnost nahlédnout do Vartenberské hrobky s několika bohatě  

zdobenými rakvemi) 

Výstava prací žáků ZUŠ Česká Kamenice 

 

 

Čistá, kostel sv. Vavřince 
Čistá – Velká Strana 

 

20.30-21.45 h  Slovo úvodem, historie kostela, varhanní improvizace, slovo o sv. Anežce České, autorské kytarové  

písně s duchovní tematikou  

 

 

Děčín, evangelický kostel 

 
17.00-18.00 h  Hudební soubory DDM Děčín 

18.15-19.15 h   Jílovský pěvecký sbor 

19.30-20.30 h   Kytlický chrámový sbor 

20.45-21.45 h   Českokamenické X-teto 

22.00-23.30 h  Houslový soubor IMPIRA při ZUŠ Děčín 

 

 

Děčín, kostel Panny Marie 

 

 

Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže 
  

19.00-23.55 h  Otevření kostela  

19.15-21.55 h  Ukázky zvonění (zvon Město Děčín - elektrické zvonění, zvon z 15. stol. - ruční zvonění) 

19.30-21.30 h  Komentované prohlídky (V průběhu večera mohou návštěvníci vyslechnout odborný výklad historie  

chrámové budovy a jejího mobiliáře. Přednáška bude prezentována v 19:30; 20:30 a 21:30 hod. Ve  

20:00, 21:00 a 22:00 hod. bude prezentace zdejšího historického varhanního nástroje.) 

20.00-23.55 h  Prezentace historických varhan Rieger (provádí regenschori chrámu Jan Záhora st. - historický popis,  

hudební ukázky, možnost si nástroj vyzkoušet i návštěvníky) 

22.30-23.30 h  Vystoupení pěveckého sdružení SaH Děčín (tradiční vystoupení pěveckého uskupení pod vedením  

sbormistryně Mgr. Jany Štrbové) 

 

 

Děčín, kostel sv. Františka Xaverského 

 
18.00-19.00 h  Sbor "Romance" z Ústí nad Labem 

22.15-23.15 h  Sbor "Karlův výběr" z Děčína 

 
 

Děčín, kostel sv. Františka z Assisi 

 

Děčín, kostel sv. Václava 

  

 

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje 
 

18.00-18.45 h   Mše svatá 

19.00-23.45 h  Prohlídka historických varhan Feller z roku 1864 s ukázkami tvorby baroka (krátce o smyslu a účelu  

varhan v liturgii a o údržbě těchto nástrojů; provázejí D. Rychnovský a J. Kodeš) 

19.00-21.55 h  Prohlídka zvonů Vít, Jan Pavel a Jesus s ukázkou (provází zvoník P. Novotný) 
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Děčín, modlitebna sboru Církve bratrské 

 
18.00-24.00 h  Možnost prohlídky a rozhovorů 

Výstava starých tisků Biblí a kancionálů 

 
 

Děčín, modlitebna Českobratrské církve evangelické 

 
17.00-20.00 h  Komentovaná prohlídka, posezení, rozhovory  

17.00-19.00 h  Tvořivé dílny pro nejmenší 

  

 

Děčín, modlitebna Husova sboru 

 

 

Děčín, sborový dům Církve Křesťanská společenství  

 
Po celý večer  Prezentace, rozhovory, občerstvení, projekce aj. 

17.00-19.00 h  Veřejná zkouška chválicí hudební skupiny (moderní písně, kytara, klávesy, bicí, zpěv) 

 

 
Děčín, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého 

 
 

Děčín, zámecká kaple sv. Jiří 

 

 

Děčín – Prostřední Žleb, kaple Andělů strážných 
18.00-23.00 h   Kaple otevřena k prohlídce 

21.00 h    Děčínský chrámový sbor 

 

 

Deštná u Dubé, kostel sv. Václava 

 
19.00-19.20 h  Úvodní slovo 

19.30-20.30 h  Vystoupení sboru "Jen tak" (vystoupení se bude skládat ze spirituálů) 

20.40-22.00 h  Prohlídka kostela a vystavení fotografií původního stavu 

22.00-22.05 h  Ukončení programu (čas ukončení se může posunout dle zájmu návštěvníků) 

 

 

Dlažkovice, kostel sv. Václava 

 

 

Dolní Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
18.00 h    Varhanní koncert 

 

Dubí, kostel Panny Marie Nanebevzaté 

 
18.00-22.00 h  Neformální mužské vokální seskupení z Plzně HLASOPLET  

   Tomáš Töpfer - herec, ředitel Divadla Na Vinohradech 

 

 

Dubí-Cínovec, kostel Panny Marie Nanebevzaté 
 

18.00-20.00 h  Večerní program - barokní trio Musica Filipika 

 

 

Dubnice, kostel Narození Panny Marie 

 
18.00-18.30 h  Koncert klasický (Komorní kytarový orchestr Paní Zdislavy z Lemberka) 
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18.45-21.00 h  Výstava (historické fotografie a stavebně historický průzkum kostela) 

18.45-21.00 h  Volná prohlídka kostela (možnost duchovního rozhovoru, občerstvení) 

21.00-21.45 h  Koncert rockový (křesťanská kapela Protiproud) 

 

 

Frýdlant v Čechách, kostel Krista Spasitele 
 

 

Hodkovice nad Mohelkou, kostel sv. Prokopa 

 
Po celý večer   Ochutnávka mešních vín na farní zahradě 

19.30-20.10 h  Povídání o svatých na kostelních vitrajích 

 

 

Horky nad Jizerou, kostel sv. Mikuláše 

 

 

Horní Ročov, kostel Narození Panny Marie 

 
20.00 h   Koncert studentů pražské konzervatoře (obor populární zpěv) 

 
 

Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí P. Marie 

 
18.00-18.10 h   Úvodní slovo našeho pana faráře Mgr. Šimona Hamzy 

18.15-19.15 h   Tereza Jandurová a Vilém Valkoun (pěvecký a klavírní recitál - Rossini, Chopin ...) 

20.00-20.30 h   Loučení s oltářem sv. Jana Nepomuckého 

21.00-22.00 h   Vladimíra Sanvito (violoncello - výběr ze suit pro sólové violoncello J. S. Bacha) 

22.00-24.00 h  Čas pro ztišení a rozjímaní 

 

 

Horní Vítkov, kostel Navštívení Panny Marie 
Chrastava – Horní Vítkov 

 
19.00 h   Zpřístupnění kostela, komentovaná prohlídka. Program ještě bude upřesněn. 

 

 

Hrádek nad Nisou, Chrám Pokoje 
18.00-19.30 h Hrádecké klarinetové kvarteto 

Zahájení výstavy VÍRA NADĚJE LÁSKA biskupem CČSH Pavlem Pechancem 

Liberecké klarinetové kvinteto 

Sólisté hudební školy Hrádek n. N 

Prohlídka výstavy a kostela a drobné občerstvení 

 

 

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje 
19.30-21.00 h Chrámový sbor od sv. Bartoloměje 

Komentovaná prohlídka kostela 

Hudební vystoupení manželů Renaty a Petra Bendových 

Výstava liturgických oděvů, předmětů a knih 

 

 

Hrob, kaplička, Královská výšina 

 

 

Hrob, kaplička sv. Prokopa 

 

 

Hrob, kostel Vzkříšení 

 

 

Hrob, Křižanovská kaplička 
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Chlumec u Chabařovic, kostel sv. Havla 

 
19.00-19.05 h  Slavnostní zahájení (návštěvníky uvítají středověcí šermíři z SHŠ Honesta) 

19.05-21.00 h  Výstava historických pohlednic z let 1890-1945 

19.05-19.40 h  Koncert Chlumeckého pěveckého sboru (pod vedením Mgr. J. Říhy) 

19.40-20.15 h  Přednáška o historii kostela a zaniklých sakrálních stavbách v naší farnosti 

21.00 h   Ukončení Noci kostelů 

 

 

Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

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

19.00-22.00 hod.  Výstava kněžských rouch a projekce fotografií ze života farnosti 

19.00-19.30 hod.  Komentovaná prohlídka kostela 

19.30-20.30 hod.  Prohlídka varhan s odborným výkladem a ukázkou varhanní hry 

20.30-22.00 hod.  Čas na ztišení a rozjímání 

22.00-22.00 hod.  Uzavření kostela 

 

 

Chomutov, kostel sv. Ignáce z Loyoly 

 
Po celý večer   Podvečerní atmosféra kostela za zvuku pěveckých sborů a svitu svíček  

   Výstava fotografií UNFOCOUSED (Pokud ostré a konkrétní fotografie jsou PRÓZOU fotografie, pak  

   UNFOCUSED fotografie, využívající neostrost pro výtvarné účely, jsou POEZIÍ fotografie.) 

18.00-18.25 h  Vystoupení pěveckého sboru AURUM  

18.30-19.30 h  Komentovaná prohlídka kostela sv. Ignáce a kostela sv. Kateřiny (odborný výklad Mgr. M. Bílková,  

   Th.D., v 18.30 hod. začátek před kostelem sv. Ignáce)  

19.00-19.35 h  Vystoupení pěveckého sboru HLAHOL  

21.00-21.25 h  Vystoupení pěveckého sboru MADRIGAL (10 let Madrigalu Vokálně – instrumentální soubor; v roce  

   2008 jej z vybraných studentů kadaňského gymnázia založila MgA. H. Ondráčková)  

21.30-22.30 h  Komentovaná prohlídka kostela sv. Ignáce a kostela sv. Kateřiny (odborný výklad Mgr. M. Bílková,  

   Th.D., v 21.30 hod. začátek před kostelem sv. Ignáce)  

  

 

Chomutov, kostel sv. Kateřiny 
 

Po celý večer  Podvečerní atmosféra za zvuku sborových zpěvů a svitu svíček 

18.30-18.55 h  Vystoupení pěveckého sboru ANONYM  

18.30-19.30 h  Komentovaná prohlídka kostela sv. Kateřiny a kostela sv. Ignáce (odborný výklad Mgr. M. Bílková,  

   Th.D., v 18.30 hod. začátek před kostelem sv. Ignáce)  

19.30-19.55 h  Vystoupení pěveckého sboru VOX CANTABILIS  

20.30-20.55 h  Vystoupení pěveckého sboru NA-HLAS  

21.30-22.30 h  Komentovaná prohlídka kostela sv. Kateřiny a kostela sv. Ignáce (odborný výklad Mgr. M. Bílková,  

   Th.D., v 21.30 hod. začátek před kostelem sv. Ignáce)  

 

 

Chomutov, modlitebna Českobratrské církve evangelické 

 
17.30-18.00 h  Slovo na úvod, modlitba 

18.00-18.20 h   Pěvecký sbor Hlahol Chomutov 

18.30-19.30 h  Společný zpěv evangelických písní za doprovodu Komorního orchestru města Chomutova (s  

   doprovodným duchovním čtením a slovem) 

19.35-21.30 h Film Sandra v Ugandě s následnou reflexí (dokumentární film postihuje též činnost naší Diakonie ČCE 

v zahraničí) 

21.30-22.00 h  Slovo na závěr, modlitba 

 

 

Chotiněves, evangelický kostel 

 

 

Chožov, Husův sbor 
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Chrastava, kostel sv. Vavřince 
17.00 h  Mše svatá 

17.45 h   Prohlídka interiérů kostela – přízemí lodi kostela a přilehlé prostory 

 

 

Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského 
 

Po celý večer Pošta do nebe (možno zapálit svíčku jako poděkování, vzpomínku) 

  Otevřený kostel s průvodcem 

18.00-19.00 hod. Koncert Aurea Rosa (pěvecký sbor Technické univerzity Liberec) 

19.00-21.00 hod. Prostor podmalován varhanní hudbou (hraje B. Koutná) 

21.00-22.30 hod.  Zpěvy a modlitby z Taizé, ztišení a zpěv při svíčkách 

22.30-24.00 hod.  Prostor ticha pro rozjímání a modlitbu 

 

 

Jablonec nad Nisou, kostel sv. Anny 

 
08.00-11.00 hod.  Pojďte s námi do kostela (komentované prohlídky pro třídní kolektivy – nutno rezervovat na čísle 775 

585 047) 

18.00-23.00 hod.  Vstupte do Božího domu (kostel volně přístupný k prohlídce či ztišení a tiché meditaci) 

19.00-19.45 hod.  Komentovaná prohlídka  

 

 

Jablonec nad Nisou, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 
17.00-17.45 h  Úvodní bohoslužba  

18.00-19.00 h  Varhany zblízka (přístupný kůr s prohlídkou varhan, k jejichž restaurování vznikl Nadační fond  

    Jablonecké varhany - www.jabloneckevarhany.cz) 

18.00-20.00 h  Otevřený kostel (kostel bude otevřen pro zájemce o individuální prohlídku, ztišení, meditaci) 

 
 

Jablonec nad Nisou, kostel Povýšení sv. Kříže 
 

18.30-21.30 h  Otevřený kostel – prohlídka zrestaurovaného secesního interiéru 

20.00-20.40 h  Komentovaná prohlídka v interiéru kostela 

 

 

Jablonec nad Nisou, modlitebna Českobratrské církve evangelické 

 
19.00-19.50 h  Biblické písně A. Dvořáka (koncert vážné hudby) 

 

 

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

 
Po celý večer  Přístupné výstavy: 

Ora pro nobis (bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy - instalace je inspirována životem a úctou ke sv. 

Zdislavě, ke které se po staletí lidé obrací s prosbou o přímluvu. Mgr. P. Kašparová ve svém díle 

spojuje tradiční a experimentální techniky, s důrazem na světlo jakožto symbol i výtvarný prostředek) 

V srdci Paní Zdislavy (ambit - obrázky z dětské výtvarné soutěže na téma „sv. Zdislava, přímluvkyně 

snoubenců“) 

   Zdislava - skvělá manželka a milující matka (ambit – sv. Zdislava v díle Česlavy Talafantové OP) 

16.00-17.30 h   Cirkus (zahrada vedle baziliky dětské cirkusové vystoupení, výroba žonglovacích míčků, opékání  

trdelníků) 

18.00 h   Mše svatá 

19.00 h    Bazilika tančí – Patašpička (meditace dětského tanečního souboru nad sakrálním prostorem) 

20.00 h, 21.00 h, 22.00 h Komentované prohlídky baziliky 

21.00-22.30 h  Prostor meditace a chval v kapli 

23.00 h    Požehnání městu a kraji 
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Jeníkov u Duchcova, kaple sv. Anny 

 
17.00-20.00 h  Otevření kaple – soukromá prohlídka 

 

 

Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla 

 
Po celý večer   20. let v Jeníkově: výstava fotek, možnost duchovní literatury, růženec - modlitba silnější než atomovka 

16.00-16.10 h  Zvonění zvonů  

16.00-20.30 h  Hra pro děti  

16.30-17.00 h  Vystoupení dětí z MŠ Jeníkov  

17.30-18.00 h  Růženec - modlitba za ty, kteří to mají těžké  

18.30-20.30 h  Výstup na věž kostela  

19.00-19.45 h Žil skutečně Ježíš Kristus a je církev nepřítelem vědy a pokroku???  

(čtení z knihy Dějiny, jak je možná neznáte - stojí za to)  

20.00-21.00 h  Prohlídka kostela  

21.15-21.20 h  Modlitba před spaním 

 

 

Jenišovice, Sbor Krále Jiřího z Poděbrad 

 
16.00-19.00 h  Kostel otevřen veřejnosti 

Prohlídka kostela 

Reprodukovaná hudba 

Hovory o víře 

Připomínka 100. výročí CČSH 

Četba z knih Eduarda Martina 

 
 

Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého 

 
18.00-22.00 h  Kostel otevřen k prohlídce 

 

 

Jezvé, kostel sv. Vavřince 
Stružnice-Jezvé 
 
18.00-18.05 h  Zahájení Noci kostelů zvoněním 

18.05-18.30 h  Přivítání administrátorem farnosti P. Stanislavem Přibylem 

18.30-19.15 h  Mariánská Police - jak jsme na tom s obnovou poutního areálu (Mgr. J. Kurešová, Ph.D. z NPÚ  

    v Liberci) 

19.15-20.00 h  Dobroty našich farnic 

20.00-20.45 h  Křesťané v odboji proti nacistům a komunistům (povídání Plk. PhDr. E. Stehlíka, vojenského historika  

    a spisovatele) 

20.45-21.00 h  Ztišení 

21.00-21.30 h  Jezvecké varhany (hraje diecézní organolog Mgr. R. Rejšek) 

21.30-22.15 h  Sv. Anežka v 21. stol. (O sv. Anežce v roce výročí jejího svatořečení hovoří P. Přibyl) 

22.15-22.30 h  Závěrečná modlitba 

 

 

Jílové, kostel Nejsvětější Trojice 

 
 

Jimlín, kaple sv. Josefa (Nový Hrad) 
 

18.00-22.00 h  Komentované prohlídky zámecké kaple  

20.30-21.30 h  Varhanní koncert Tomáše Borla a jeho hosta 

 

 

Jimlín, obecní kaple 

 
18.00-20.30 h  Kaple otevřena pro veřejnost 
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Jindřichovice pod Smrkem, kostel Nejsvětější Trojice 

 
Po celý večer Výstava fotografií Kamily Kolaříkové a prací dětí z místní ZŠ (fotografie a výtvarné práce s tématikou 

kostela) 

20.00-20.30 h Úvodní slovo - pan starosta Pavel Novotný a pan farář Mgr. Šimon Hamza  

(úvodní slovo, krátce z historie kostela Nejsvětější Trojice)  

20.30-22.00 h Čtení poezie a prózy se živými vstupy hudebního souboru učitelů z místní základní školy  

(účastníci setkání přečtou své oblíbené texty s duchovní tématikou, krátké hudební vstupy s renesančními i 

moderními písněmi)  

22.00-24.00 h Čas ztišení a rozjímání  

(prostor pro setkávání, malé občerstvení a prohlídku prostorů kostela) 

 

 

Jirkov, kostel sv. Jiljí 

 
17.00-17.30 h  Prohlídka kůru a ukázka varhanní hudby 

17.30-18.30 h  Program pro rodiny s dětmi  

18.30-19.00 h  Oratoř - fotovýstava kostelů v Jirkově a okolí (zaniklých i obnovených) 

19.00-20.00 h  Komentovaná prohlídka kostela a náhrobku Kryštofa z Karlovic (náhrobek a jeho unikátní kopie  

    vytvořená 3D tiskárnou) 

20.00 h    Zamykání kostela 

 

 

Josefův Důl – Karlov, kaple Navštívení Panny Marie 

 
19.30-22.30 h  PRAMEN SVĚTLA  

(Zpřístupnění poutní kaple Navštívení Panny Marie s bohatou minulostí a zázračným pramenem vody. 

Kaple bude intimně osvětlena, lze požádat o výklad a zapálit svíčku.) 

 

 

Kadaň, kaple Růžencového bratrstva 

 
20.00-22.00 h  Výstava „OHNIŠTĚ“ (volné objekty Terezy Burdové - instalace objektů volné tvorby z různých  

    materiálů, přednes úvahy, čtení z Písma svatého, hudební doprovod) 

20.30-21.00 h  Komponované pásmo (Tereza Gvoždiaková – zamyšlení Terezy Burdové, Zdeněk Turek – výňatky  

    z Písma, hra na violoncello – Pavlína J. Lörincová) 

21.30-22.00 h  Ukončení Noci kostelů, společná modlitba za obyvatele města  

 

 

Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže 

 
17.00-17.05 h  Zvonění na velký zvon před Mší svatou (liturgický úkon, kterým se zvou věřící k účasti na mši sv.)  

17.15-18.00 h  Liturgie Mše svaté (liturgi ve všední den, cyklus C)  

18.00-17.15 h  Vyzvánění kostelních zvonů (vyzvánění - zvuková přehlídka 4 kostelních zvonů s výkladem)  

18.15-19.15 h  Komentovaná prohlídka největšího zvonu (k 200. výročí odlití zvonu bude organizován výstup do 

severní zvonice, u zvonu bude umožněna prohlídka a bude poskytnut výklad o historii zvonu)  

19.30-20.00 h  Koncert pěveckého sboru Madrigal (pěvecký sbor přednese připravené pásmo skladeb od různých  

    autorů)  

20.00-21.30 h  Pojednání o varhanách, o současné opravě, o beneficích  

20.20-20.30 h  Pojednání o mottu Noci kostelů 2019  

20.25-20.35 h  Informace o fotografické soutěži Noci kostelů  

20.30-21.30 h  Možnost setkání a duchovního rozhovoru s knězem  

21.30-22.00 h  Přechod do kaple Růžencového bratrstva a ukončení Noci kostelů 2019 (ukončení Noci kostelů a  

    společná modlitba účastníků a obou kadaňských kněží za obyvatele města v kapli Růžencového  

    bratrstva) 

 

 

Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla 

 

 

 

 



9 

 

 

Kadaň, kostel Svaté Rodiny 

 
18.30-18.40 h  Zahájení Noci kostelů - motto 

18.35-21.10 h  Individuální prohlídky prostoru kostela  

18.35-21.10 h  Možnost prohlídky varhan (po dohodě s průvodcem je možný výstup na kůr k varhanám)  

18.35-21.10 h  O opravě varhan v děkanském chrámu  

18.35-21.10 h  Možnost duchovního rozhovoru s knězem  

21.10-20.15 h  Ukončení Noci kostelů (ukončení Noci kostelů a přechod do kaple Růžencového bratrstva k závěrečné  

    modlitbě za obyvatele města) 

 

 

Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele 

 
18.00-22.00 h  Koncert 

Výstava liturgického náčiní  

Kostel jako galerie (5. ročník soutěže dětských prací, téma: drobné sakrální památky Šenova,  

spojeno s výstavou fotografií těchto památek)  

Výtvarné dílny pro děti (vyrob si svůj kostelík)  

 

 

Kamenický Šenov - Prácheň, kostel sv. Vavřince 

 
18.00-22.00 h Pěvecký sbor učitelů Gaudí  

Vystoupení dětí z místní ZŠ  

Kostel jako galerie (5. ročník soutěže dětských prací, téma: drobné sakrální památky Práchně,  

spojeno s výstavou fotografií těchto památek) 

  

Kerhartice, kostel sv. Máří Magdalény 
Česká Kamenice – Kerhartice 

 
18.00-22.00 h  Kostel otevřen k prohlídce 

 

 

Kostomlaty pod Milešovkou, kostel sv. Vavřince 

 
18.00-21.00 h  Komentované prohlídky 

   Ukázky varhanní hudby 

 

 

Krupka–Bohosudov, bazilika minor Bolestné Matky Boží 

 

 

Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice 

 
18.00-19.00 h  Mgr. Jakub Pátek: Stavebník a patronové kostela v historické retrospektivě (přednáška Mgr. Jakuba  

   Pátka, historika z UJEP, o nových poznatcích o staviteli kostela, vojevůdci 30leté války Janu de la  

   Cronovi, i o pozdějších majitelích zahořanského panství) 

18.00-22.00 h  Možnost návštěvy kostela (kostel bude otevřen k nahlédnutí a prohlídce interiéru, podle zájmu výklad  

   o historii kostela a aktuálním stavu oprav; pamětní mince, ražené při příležitosti loňského výročí 700  

   let Zahořan) 

19.00-22.00 h  Ochutnávka mešních vín 

 

 

Křinec-Bošín, evangelický kostel 

 

 

Lenešice, kostel sv. Šimona a Judy 

 
18.00-20.30 h  Kostel otevřen pro veřejnost, prohlídka rozestavěné věže, výklad bratří Plačků 

20.30-21.30 h  Koncert Scholy Svatého Marka ze Sušan 
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Levín, kostel Povýšení sv. Kříže 

 

 

Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže 

 
18.00-23.45 h   Brány zahrady dokořán (možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem) 

18.00-19.00 h  Hudbou Bohu blíž (vystoupení žáků ZUŠ Frýdlantská) 

19.00-19.30 h  Na skok do historie I. (moderovaná prohlídka kostela) 

19.30-20.00 h  Komorní orchestr (vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová) 

20.15-20.45 h  Cantemus (vystoupení ženského komorního sboru) 

21.00-21.30 h  Liturgický letokruh (stará vokální polyfonie v proměnách liturgického roku v provedení souboru I  

   Dilettanti, pod vedením Č. Svobody) 

21.30-22.30 h  Krása varhan (varhanní koncert a výklad o varhanách) 

23.15-23.45 h  Na skok do historie II. (moderovaná prohlídka kostela) 

 

 

Liberec, kostel sv. Antonína Velikého 

 
18.00-18.45 h  Mše svatá 

18.00-23.55 h  Výstava obrazů Michaila Ščigola (Autor patří k významným osobnostem současné české výtvarné  

   scény. Mezi nejznámější díla patří A.V.E. Valdštejn.) 

19.00-22.00 h  Boží dům - Boží hrad (výtvarné tvoření nejen pro děti) 

19.00-19.40 h  Tajemství kostela (kvíz nejen pro školou povinné) 

19.00-23.55 h  Ochutnávka mešních vín (v prostorách fary, vedle kostela) 

19.00-19.40 h  Vernisáž a výstava obrazů Michaila Ščigola  

19.40-20.10 h  Na skok do historie (moderovaná prohlídka kostela) 

20.15-20.50 h  Carola - pěvecký sbor (vystoupení dětského pěveckého sboru CAROLA ze ZUŠ Jabloňová) 

21.00-21.45 h  Komorní orchestr ZUŠ Jabloňová 

22.00-22.30 h  Gregoriánský chorál  

22.30-23.00 h  Na skok do liturgie (komentovaná prohlídka prostor kostela zaměřená na liturgii) 

23.00-23.40 h  Varhany zblízka (výklad o varhanách s hudebními ukázkami) 

23.45-23.55 h  Závěrečná modlitba a požehnáním lidu 

 

 

Liberec, modlitebna Bratrské jednoty baptistů 

 
Po celý večer  Výstava o exulantské historii (Spolek Exulant připravil putovní výstavu, která umožní vhled do doby 

pobělohorské a seznámí s širokými souvislostmi. Výstavu je možné shlédnout v hl. sále modlitebny.) 

19.00-20.00 h  Přednáška Jana Bistranina, Název: Jan Karafiát 1846-1929: Nebyli to jenom Broučci (Pro zájemce jsme 

letos připravili přednášku Jana Bistranina, který nám zprostředkuje pohled na osobnost faráře Jana 

Karafiáta, který je široké veřejnosti znám jako autor publikace pro děti - Broučci. Jeho přínos i pro 

současnost je však mnohem širší.) 

 

 

Liberec, modlitebna Českobratrské církve evangelické 

 
17.30-18.00 h  Přivítání (varhanní vystoupení, uvedení výstavy o tolerančních kostelech) 

18.00-18.30 h  Přestávka (občerstvení, možnost rozhovoru) 

18.00-19.30 h  Program pro děti (interaktivní program na farské zahradě) 

18.30-18.50 h  Čtení ze sborové kroniky  

18.50-19.10 h  Přestávka (občerstvení, možnost rozhovoru) 

19.10-19.30 h  Prezentace o životě sboru (rok v evangelickém sboru – fotografie) 

19.30-19.50 h  Přestávka (občerstvení, možnost rozhovoru) 

19.50-20.10 h  Vystoupení pěveckého sboru (písně ve čtyřhlase - evangelický pěvecký sbor) 

 

 

Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce 

 

 
Liberec – Horní Suchá, Ostašov, kostel sv. Vojtěcha 

  
Po celý večer  Tichá zastavení, zapálení svíčky za blízkou osobu, ztišení 
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18.00-18.45 h  ZNIČEHONIC - smíšený sbor pod vedením J. Koutského (písně z celého světa v podání smíšeného  

   sboru) 

19.30-20.20 h  TRIFIKUS - středověká hudba 

 

 

Liberec - Kristiánov, modlitebna Církve československé husitské 

 
17.00-18.30 h  Host na faře: P. Ladislav Heryán – salesiánský kněz  

   (rozhovor S. Kubína se salesiánským knězem, spisovatelem a milovníkem rockové hudby) 

 

 

Liberec-Perštýn, Červený kostel (kostel sv. Vincence z Paoly) 

 
18.00-22.00 h  Komentovaná prohlídka, vstup na ochoz věže, rozhovor, výstava Bible 

 

 

Liberec-Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele 

 
Po celý večer   Výstava bohoslužebných předmětů a oděvů 

   Kvíz k reáliím a historii kostela 

   Prohlídka kostela a přilehlých prostor 

18.00-18.45 h  Vystoupení sboru Cantemus 

19.30-20.30 h  Vystoupení sboru KVINTUS 

 

 

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) 

19.00-21.00 h  Výtvarné dílny pro děti (program se koná na faře) 

19.00-21.00 h  Soutěže pro děti (program se koná před kostelem) 

19.00-23.00 h  Farní kavárna (program probíhá na faře - přijďte se občerstvit čajem nebo kávičkou) 

19.30-20.00 h  Prohlídka kůru (komentovaná 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  Znáte bratry františkány? (krátký film ze života bratří františkánů, kteří působí také v naší farnosti) 

21.00-21.30 h  Ukázky gregoriánského chorálu 

21.30-22.00 h  Prohlídka klášterní kaple (kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů, která 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 

 

Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie 

 
Po celý večer   K čemu se to používá (Malá výstava liturgických předmětů, knih a oděvů bude k vidění v kostele sv.  

   Martina a Navštívení Panny Marie po celou dobu Noci kostelů. Na vyžádání bude na místě k dispozici  

   osoba k výkladu.) 

   Občerstvení ve farním areálu a výstava fotografií ze života farnosti  

16.00-18.00 h  Tematická výtvarná dílna a volnočasová zábava (Výtvarná dílna, při které budeme vytvářet svá díla na  

   téma "Noemova Archa" a další volnočasová zábava pro děti, mládež i rodiče v areálu liběšické fary.) 

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

21.45-22.00 h  Závěrečná modlitba v kostele  

 

 

Libouchec, kostel sv. Tří králů 

 
18.00-22.00 h  Výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chabařovice - pobočka Libouchec, prohlídka  

   kostela za zvuků hudby 

18.00-18.45 h  Koncert žáků ZUŠ Chabařovice - pobočka Libouchec 
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Lipá, kostel sv. Bartoloměje 

Třebenice-Lipá 

 
18.30-19.00 h  Koncert písničkářky Veru alias Zpívající Bambus 
 

 

Lipová, kostel sv. Šimona a Judy 

Lipová u Šluknova 
 

18.00-18.10 h  Otevření kostela a zvonění na uvítanou 

18.10-22.00 h  Prezentace fotografií Lipové 

18.30-18.50 h   Vystoupení dětí z Dětského domova Lipová 

19.00-20.00 h  Koncert hudebníků pod vedením Patrika Englera 

20.30-21.00 h  Komentovaná prohlídka kostela 

21.30-21.55 h  Komentovaná prohlídka kostela 

22.00-22.05 h  Ukončení programu 

 

 

Litoměřice, Bratrská jednota baptistů 

 

 

Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství 

 
10.00-22.00 h  Kaple otevřena k prohlídce 

15.00 h   Koncert pěveckého sboru 4TETy 

15.30 h   Koncert (H. Přeučilová – příčná flétna, A. Škarda – kytara, klávesy, žáci ZUŠ Litoměřice a hosté) 

 

 

Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele 

 
18.00-22.00 h  Kaple otevřena k prohlídce 

 

 

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

 
19.00-23.00 h  Stopy světla, stopy lásky („Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás  

   zůstanou.“ Albert Schweitzer) 

  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?)   

 

 

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána 

 
19.00 h   Otevření katedrály 

19.05-19.30 h   Varhanní preludia 

19.30-20.00 h   Volná prohlídka 

20.00-20.30 h   Komentovaná prohlídka 

20.30-21.55 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  Volná prohlídka, prostor ke ztišení, meditaci a prosbám 

   V průběhu večera varhanní hudba 

22.00 h   Uzavření kostela 
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Litoměřice, kostel sv. Ludmily 

 
18.00-21.00 h  Výtvarná dílna na téma Noemova archa 

18.00-21.00 h  Otevřen dvůr kláštera k prohlídce 

18.00-19.00 h       ZUŠ Litoměřice flétny a violoncella 

19.00-19.30 h     Hra na lidový nástroj 

19.30-20.00 h     Varhanní minivystoupení žáka ZUŠ 

20.00-21.15 h     Varhany p. Landová 

21.15-22.15 h    Modlitba chval 

22.30-23.00 h     Modlitba breviáře 

23.00 h   Závěr 

 

 

Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha 

 
18.00-19.00 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 

 
Po celý večer  Kostel otevřen k prohlídce (s ohledem na mši. sv.), setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými  

   věřícími 

   Možnost zanechání osobních přání, proseb, vzkazů a modliteb ve zvláštní schránce v kostele 

18.00 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, zpívá Litoměřický chrámový sbor) 

19.00 h   Ministrabit Deo (představení úlohy ministrantů a pozvánka na souběžnou výstavku liturgických  

   Předmětů) 

20.00-21.00 h   Přednáška Oldřicha Doskočila o Litoměřicích a jejich historii 

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

22.00-23.00 h   Varhanní nocturno, prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby (hostující varhaník M. M. Kaiser) 

23.00 h    Horam Dei (duchovní texty, hudba klasické kytary) 

24.00 h   Závěrečná modlitba s požehnáním  

 

 
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie 

 
18.00-22.00 h  Kostel otevřen k prohlídce   

20.00 h    Komentovaná prohlídka kostela s kurátorem sbírky starého umění PhDr. Ĺubomírem Turčanem 
 

 

Litoměřice, modlitebna Církve adventistů sedmého dne 

 
Po celý večer  Možnost prohlédnout si modlitebnu a získat informace o historii i současnosti našeho společenství 

18.00-20.00 h   Dětský program 

18.00-22.00 h   ADRA - Pomáháme lidem v Litoměřicích 

18.00-22.00 h  Bible - kniha mnoha obrazů i praktických naučení 

19.00-19.30 h  Křesťanské písně 

21.00-21.30 h  Křesťanské písně 

 

 

Litoměřice, modlitebna Českobratrské církve evangelické 

 
Po celý večer  Přepisování biblického textu vlastní rukou, rozhovory, prohlídka různých výtisků Bible 

18.00-18.10 h  Zahájení: farář Jiří Šamšula  

18.40-19.10 h  Co je evangelická církev? (přednáška faráře J. Šamšuly)  

19.00-19.15 h  Dle zájmu prohlídka prostor Diakonie ČCE  

20.00-20.15 h  Dle zájmu prohlídka prostor Diakonie ČCE  

20.15-21.00 h  Vystoupení žáků ZUŠ Litoměřice pod vedením J. Neužila 
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Litoměřice, modlitebna Evangelické církve metodistické 

 
17.00-23.00 h  Prohlídka s komentářem, posezení a občerstvení na zahradě 

 

 

Lobendava, kostel Navštívení Panny Marie 

 
18.00-19.00 h  Prohlídka kostela 

20.00 h   Zavírání kostela 

 

 

Louny, kostel Církve československé husitské 

 
17.00-17.05 h  Zahájení 

17.05-18.30 h  Prázdninové varhany (varhanní koncert žáků ZUŠ Louny ze třídy I.  Derflerové a jejich hostů) 

18.30-19.00 h  Vědomostní soutěž pro děti 

19.00-20.00 h   Tehdy, L. P. 1419. Začátek husitských válek v Lounech a okolí (přednáška historika PhDr. J. Mareše, 

   Ph. D.) 

20.00-21.00 h  Louny před 80 lety (výročí okupace - přednáška historika Mgr. V. A. Honse) 

21.00-22.00 h  Komunita Taizé, historie a současnost (přednáška s promítáním fotografií farářky ThDr. H. Smolové,  

   Th. D.) 

22.00-23.00 h  Koncert Chrámového pěveckého sboru (koncert sboru při kostele CČSH v Lounech pod vedením Mgr.  

   Bc. I. Derflerové) 

23.15-24.00 h  Společný ekumenický program - modlitba v duchu Taizé (v kostele sv. Mikuláše v Lounech) 

24.00 h   Ukončení programu 

 

 

Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků 

 
17.30-22.00 h  Výstava "Co se stalo o Velikonocích" 

17.30-18.00 h Biblická scénka dětí z farnosti k tématu výstavy 

 

 

Louny, kostel sv. Mikuláše 

 
18.55 h  Zvonění zvonů 

19.00 h  Trubač z ochozu věže 

19.10-20.00 h  Koncert dětí ZUŠ Louny 

20.15-21.45 h  Zpřístupnění kůru a prohlídka varhan s komentářem liturgického varhaníka 

22.00-23.00 h  Koncert smíšeného pěveckého sboru Harmonie 

23.10 h  Vyhlášení výsledků soutěže o putování po lounských sakrálních památkách 

23.15-24.00 h  Modlitby z Taizé - společný program ŘKF Louny a CČSH Louny 

24.15 h  Uzavření kostela 

 

 

Louny, kostel sv. Petra 

 
18.00-21.00 h  Volná prohlídka 

 

 

Lovosice, kostel sv. Václava 

 

 

Lovosice, Mírový kostel CČSH 

 
19.30 h    Kapely  "MUDrIng" a "Sebranci" 

21.30 h   Pěvecký soubor lovosického gymnázia IN FLAGRANTI 
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Ludvíkov pod Smrkem, kostel sv. Petra a Pavla 
Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem 

 
19.00-19.05 h Vyzvánění zvonu 

19.05-19.10 h Přivítání návštěvníků 

19.10-20.00 h Výstava prací žáků ZUŠ  

19.10-20.00 h Výstava fotografií - "LUDVÍKOV Z PTAČÍ PERSPEKTIVY" (fotografie Ing. F. Horkého) 

20.00-20.45 h Koncert žáků ZUŠ v Novém Městě p. S.  

21.00-22.30 h Prohlídka kostela s výkladem (pro odvážné možnost prohlídky věže), pálení svíček za zesnulé 

21.00-22.30 h Občerstvení a příležitost k neformálnímu rozhovoru. 

22.30 h  Konec programu 

 

 

Ludvíkovice, Obecní kaple 

 

 

Malá Bukovina, kostel sv. Václava 
Velká Bukovina – Malá Bukovina  

 
17.00-22.00 h Kostel otevřen k prohlídce 

 

 

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  

17.25-17.35 h Zvonění zvonu (Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z pol. 15 stol., zvon je možné si 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 

 

 
Malšovice-Javory, kostel sv. Prokopa 

 

 

Markvartice, kostel sv. Martina 

 
18.00-22.00 h Možnost prohlídky kostela 

 

 

Mělník, chrám sv. Petra a Pavla 

 
18.00-18.05 h Zvonění na zahájení Noci kostelů 

18.05-19.10 h Koncert žáků ZUŠ Mělník 

19.15-20.00 h Ukázky ručního zvonění (setkání se zvoníky ve věži... Přijďte se podívat, zeptat se na vše, co vás 

zajímá ohledně zvonění, zvonů, zvoníků) 

20.05-21.00 h Pěvecký sbor INTERNEZZO 

 

 

Mělník, evangelický kostel 

 
18.00-18.05 h Zvonění na zahájení 

18.15-19.15 h Koncert komorního pěveckého sboru Chrapot 

19.15-19.30 h Povídání o historii kostela, životě sboru 

19.30-19.00 h Vystoupení TenSingu („teenagers singing“) 

20.15-21.00 h Trojí varhanní ztišení 

21.00-22.15 h Ztišení, modlitba, závěrečné slovo 
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Mělník-Pšovka, kostel sv. Vavřince 

 

 

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše 

 
Po celý večer  Prohlídka kostela, varhan, věže, výstava starých modlitebních knih 

18.00-18.30 h Prohlídka kostela pro děti (soutěž o poklad sv. Mikuláše) 

19.00 h  Výstup na věž 

19.30-19.45 h Komentovaná prohlídka kostela 

20.45-21.00 h Zvuk varhan 

21.00-21.20 h Koncert Mikulášovického pěveckého sboru za doprovodu varhan 

21.45-22.00 h Zpěv Mikulášovického pěveckého sboru z věže kostela 

23.00 h  Poslední výstup na věž 

24.00 h  Zamykání kostela 

 

 

Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského 
Velemín-Milešov 

 
Po celý večer  Výstava starých pohlednic Milešova (ze sbírky Víta Rendla)  

  Projekce starých fotografií Milešova 

16.30 h  Volná prohlídka kostela  

18.00 h  Slavnostní zvonění, zahájení Noci kostelů  

18.05 h  Koncerty a přednáška  

Dětský sbor Kytička ZŠ Velemín, sbor IN FLAGRANTI Gymnázium Lovosice; přednáška Zahradní 

kasino v Milešově (PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.)  

21.30 h  Uzavření kostela 

 

 

Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla 

 
Po celý večer Výstava: Církevní památky Mimoně 

18.00-18.05 h Zahájení (zvony kostela)  

18.05-19.00 h Hudební toulky staletími (Chrámový sbor Hvězda - zazní zpěvy komponované k liturgickým účelům 

napříč staletími) 

19.00-19.30 h Varhany - komentovaná prohlídka (Varhany z pohledu technického, uměleckého i historického; 

komentovaná prohlídka proložená hudebními ukázkami. Možnost vyzkoušet si varhany.) 

19.30-20.30 h Historie kostela - komentovaná prohlídka s možností nahlédnutí do půdních prostor chrámu  

(Kostel - místo kde se píší dějiny - historie kostela - komentovaná prohlídka interiéru zakončená 

prohlídkou půdních prostor - vstup na vlastní nebezpečí a osobám bez snížené schopnosti pohybu a 

orientace) 

20.30-22.00 h Noční ztišení při svíčkách (prostor pro ztišení, meditaci, modlitbu, adorace; kostel otevřený všem) 

 

 

Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

Mladá Boleslav, kostel sv. Havla 

 
16.00-19.00 h Ježíšova podobenství (program pro děti formou výtvarné dílny) 

18.00-19.00 h Ekumenická bohoslužba za účasti většiny duchovních a většiny denominací z Mladé Boleslavi 

19.05-19.20 h K.O. Kosy Skruchty (dívčí smyčcové kvarteto ZUŠ Mladá Boleslav) 

19.30-20.30 h Pranic (koncert skupiny Pranic pod taktovkou Ondřeje Halamy - folková muzika) 

20.30-22.00 h Ida - promítání filmu  

22.00-22.15 h Uzavírání kostela 

 

 

Mladá Boleslav, kostel sv. Jana Nepomuckého 

 

 

 

 

https://nockostelu.cz/program/80565
https://www.nockostelu.cz/program/85776
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Mladá Boleslav, modlitebna Náboženské obce CČSH   
 
17.00-19.00 h Ztracená ovečka ((program pro rodiny s dětmi) 

19.00-21.00 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 

 

 

Mnichovo Hradiště, Jednota bratrská 

 
!!! Program musel být z technických důvodů zrušen. 

 

 

Modlany, kostel sv. Apolináře 

 
18.00-22.00 h Kostel otevřen k prohlídce 

20.00 h  Koncert Bohemian rhapsody pěveckého sboru Audite Silete za doprovodu kapely Retrosong  

 

 

Mšeno u Mělníka, evangelický kostel 

 
15.00-22.00 h Kostel bude otevřen pro návštěvníky 

15.00-17.00 h Program pro děti i dospělé – Rodinné centrum Mšeno (hry, malování, scénky) 

16.50-17.00 h Vyzvánění zvonu – symbolická pozvánka k návštěvě 

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

17.15-21.30 h Posezení na farní zahradě, opékání špekáčků – průběžně 

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

modlitebna vedle kostela 

19.00-20.00 h Koncert souboru Camerata Brunensis v kostele 

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

 

 

Nová Ves u Chrastavy, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
18.00 h   Zpívání o lásce (vystoupí Bohemia chór Technické univerzity v Liberci – přízemí lodi kostela a 

přilehlé prostory) 

 

 

Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

Nový Bor – Arnultovice, kostel sv. Ducha 

 

 

Ohníč-Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla 

 
18.00-21.00 h Komentované prohlídky 

  Výstava ornátů 

  Opiš verš z Bible  

  Zapal svíci za …. 

 

 

Osek, kostel sv. Petra a Pavla 

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

  Možnost samostatné prohlídky s průvodcovským textem  

  Výstava fotografií a dokumentů z historie i současnosti kostela 

18.30-18.45 h Zahájení Noci kostelů úvodním slovem  

19.00-19.45 h  Koncert učitelů a žáků ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě  
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20.00-20.45 h Kytarové duo Fénix, Mirka Dobřanská a Nikola Vukliševičová  

21.00-21.30 h Ztišení a poslech biblických příběhů  

21.30-21.30 h Uzavření kostela 

 

 

Otvice, kostel sv. Barbory 

 
20.00-20.30 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.) 

20.30-21.30 h Varhany sv. Barbory (komentovaná prohlídka rekonstruovaných varhan s ukázkami hry) 

21.30-22.30 h Velikonoce v Písmu Svatém (seznámení s velikonočním Evangeliem) 

22.15-22.45 h Silentium (chvíle pro ztišení, osobní meditaci a modlitbu) 

22.45-23.00 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.) 

23.00-23.30 h Reprodukovaná duchovní hudba (gregoriánský chorál, prostor pro rozjímání a tiché rozhovory) 

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

 

 

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 protestantských církví (slouží kazatel Husova sboru bratr Kraus a farář 

Českobratrské církve evangelické bratr Novák) 

18.00-18.30 h Výroční shromáždění Husova sboru (Zváni jsou nejen členové, ale i hosté, kteří si chtějí poslechnout 

výroční zprávu o činnosti Husova sboru v Podbořanech. Akce se koná ve farní kanceláři u kávy a čaje. 

Možnost dotazů.) 

18.30-19.30 h Prohlídka kostela - výstava děl žáků a kulturní vystoupení místní Základní umělecké školy  

(Možnost prohlédnout si kostel i výstavu, otevřena bude i meditační zahrada.) 

20.00-21.00 h Koncert Podbořanského ženského pěveckého sboru EGERIA pod vedením Veroniky Mikešové  

 

 

Podbořany-Buškovice, kostel Narození Panny Marie 

 
17.00-19.00 h Prohlídka kostela  

17.30-17.45 h Hra na kytaru (M. Vrba) 

17.45-18.00 h Přednáška o kostelním inventáři (PhDr. Š. Kovaříková) 

18.00-18.15 h Hra na kytaru se zpěvem (J. Čadová a B. Zemanová) 

18.15-18.45 h Bubnování (vystoupení bubenické skupiny Australien Buš-kovice před kostelem) 

 

 

Podbořany-Vikletice, kostel sv. Anny 

 
18.00-19.00 h Sborový zpěv (skupina "SILENCIUM 24 " P. Kinský z Března u Chomutova) 

 

 

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
15.30-16.15 h Možnost výstupu na věž kostela (prohlídka zvonů "Sv. Jan Křtitel" a "Maria", který je z roku 1504 a 

váží 650 kg) 

17.00-17.50 h Mše svatá s májovou pobožností a zpěvem loretánských litanií 

18.15-19.15 h Varhanní koncert (s poctou skladateli a pedagogovi P. Ebenovi, který by se letos dožil 90 let; na 

varhany hraje P. Christian M. Pšenička, zpívá P. Radim Vondráček) 

19.00-19.30 h Možnost prohlídky varhan s výkladem 

19.30-20.30 h Vyprávění o víře, o řádu premonstrátů a životě v kněžském semináři (přednáší a na dotazy bude 

odpovídat kněz a člen řádu premonstrátů, vícerektor Pražského arcibiskupského semináře P. Mgr. Mag. 

Ch. M. Pšenička, Dipl. um., O.Praem.) 

20.30-21.00 h Prohlídka kostela, ztišení a rozjímání  

21.00 h  Uzavření kostela 
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Proboštov u Tašova, kostel Narození sv. Jana Křtitele 

Malečov-Proboštov 
 
18.00-22.00 h Kostel otevřen pro veřejnost 

 

 

Rádlo, kostel Nejsvětější Trojice 

 
19.00-21.30 h Otevřený kostel  

20.00-21.00 h ANDĚLA MÁME KAŽDÝ SVÉHO…  

(koncert chrámového sboru Laurentius z Dlouhého Mostu. V případě příznivého počasí bude "andělský 

sbor" pokračovat lidovými písněmi před kostelem) 

 

 

Raspenava, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
20.00-21.00 h KONCERT: ZAPOMENUTÉ HISTORICKÉ A LIDOVÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE  

(Zpívá a hraje Tomáš NAJBRT. V pořadu zazní niněra, dudy, moldánky, harfa, citery, barokní kytara, 

loutna, teorba, cistra,šófar, šalmaj...) 

21.00-22.00 h SEZNAMTE SE S KOSTELEM V RASPENAVĚ  

(Prohlídka kostela, zpráva o raspenavské Madoně (socha je v procesu náročného restaurování na 

AVU), prohlídka nových varhan...) 

 

 

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

 
18.00-22.00 h Hudební vystoupení žáků mateřské školy 

  Ukázka pašijového betlému 

  Vernisáž výstavy "Dolní Křečany a Horní Jindřichov v dobových fotografiích" 

  Komentované prohlídky Lorety s průvodcem (průběžně)   

  Tvoření ve výtvarné dílně  

  Ztišení a meditace v loretánské kapli Panny Marie 

 

 

Rumburk, evangelický kostel 
 

17.00-18.30 h  "K svobodě je dlouhé putování" (aneb cesta nocí z Egypta až do země zaslíbené… interaktivní  

detektivní hra s překvapením) 

Kostel bude po dobu programu otevřen, možnost prohlídky (bez průvodce), modlitby či meditace 

 

 

Růžová, kostel sv. Petra a Pavla 

 
18.00-22.00 h  Kostel otevřen k prohlídce 

 

 

Rychnov u Jablonce nad Nisou, kostel sv. Václava 

 
Po celý večer   Možnost přispět do sbírky na rychnovský zvon 

18.00-18.45 h  Otevření kostela a koncert souboru "MyJenNěkdy" (uskupení pedagogů ze ZUŠ Jablonec nad Nisou) 

18.45-20.00 h  Možnost prohlídky kostela a zapálení svíčky za naše blízké 

 

 

Semily, děkanský kostel sv. Petra a Pavla 

 

 

Semily, kostel Umučení sv. Jana Křtitele  
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Semily-Podmoklice, Sbor dr. Karla Farského 

 
Po celý večer Prohlídky prostor, seznámení s historií a současností sboru 

  Občerstvení 

16.00-16.45 h Haló, Jácíčku (příběh pro děti od D. Mrázkové o malém zajíčkovi v podání divadla Puk) 

16.45-18.00 h Dětské odpoledne na zahradě 

18.00-18.05 h Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů 

18.30-19.00 h Výstava biblických litografií Ivany Noble  

19.00-20.15 h Bona Fide Tango (tvorba A. Piazzolly v podání pražského kvinteta) 

21.00-22.15 h Modlitba z Taizé – slavnosti světla  

23.55-24.00 h Zakončení Noci kostelů za zvuku zvonů 

 

 

Smržovka, kostel archanděla Michaela 

 
19.30-22.30 h Přivítání hlasem zvonu a zahájení varhanní hudbou (H. Lau) 

  Vystoupení pěveckého souboru Harmonia Jablonec 

  Promluva našeho faráře P. Pavla Ajchlera 

  Komentovaná prohlídka kostela spojená s výkladem o jeho historii (od roku1871 přes velký požár 

v roce 1967 a renovační práce od roku 1989 - proměna kostela ve fotografii) 

  Výstavka fotografií dřevěných malovaných desek (ostění a stropu z původního dřevěného kostelíka 

z roku 1649) 

  Výstavka Biblí z různých dob  

 

 

Srbská Kamenice, kostel sv. Václava 

 
18.00-22.00 h  Kostel otevřen k prohlídce 

 

 

Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda 
 

18.00-18.05 h  Zahájení - zvony kostela, úvodní slovo 

18.05-18.45 h  Koncert - žáci a učitelé ZUŠ Mimoň a Stráž pod Ralskem  

20.00-21.00 h  Individuální, nebo komentovaná prohlídka kostela  

21.00-21.30 h  Chvíle ztišení a zamyšlení (pozvání k modlitbě) 

 

 

Strupčice, kostel sv. Václava 

 
18.00-18.05 h  Varhanní intráda - tak znějí strupčické varhany! 

18.05-18.50 h  Vystoupení gymnaziálního smíšeného pěveckého sboru SMOG z Mostu 

18.50-19.00 h  Občerstvení, ochutnávka mešního vína 

19.00-19.45 h  Vyprávění s promítáním známého cestovatele Martina Šíla o zážitcích z cest do Afriky 

19.45-20.00 h  Dveře kostela dokořán - prohlídka kostela (volná nebo s výkladem) 

 

 

Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka 

 

 

Sutom, kostel sv. Petra a Pavla 
Třebenice-Sutom 

 
17.00-17.30 h Koncert písničkářky Veru alias Zpívající Bambus 
 

 

Světec, kostel sv. Jakuba Staršího 

 
18.00-21.00 h Vzhůru do věží - zaposlouchej se do zvuku zvonu  

Opiš verš z Bible 

  Zapal svíci za ... 

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

  Komentované prohlídky 
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Tanvald, kostel sv. Petra a Pavla 

 
19.30-21.30 h Kostel otevřen pro veřejnost, možnost individuální prohlídky nebo tiché adorace 

 

 

Tanvald – Šumburk nad Desnou, kostel sv. Františka z Assisi 

 
19.00-20.15 h Varhanní koncert  

20.30-21.00 h Prohlídka kostela (s případným komentářem P. Ajchlera) 

21.00-22.00 h Ztišení, adorace  

22.00-22.05 h Konec Noci kostelů  

 

 

Tatobity, kostel sv. Vavřince 

 
18.00 hod Přivítání, varhanní koncert v podání prof. Radka Rejžka, povídání o historii našich varhan, církevní 

život v Tatobitech, prohlídka kostela 

 

 

Těchlovice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 

 
19.00-22.00 h Volná prohlídka 

 

 

Telnice, kaple sv. Josefa 

 
17.00-20.00 h Výstava historických fotografií obce 

18.00-18.30 h Koncert Tiského pěveckého sboru 

19.00-21.00 h Promítání filmu Vojtěcha Jasného "Všichni dobří rodáci" 
 

 

Teplice, kostel Českobratrské církve evangelické 

 
18.00-18.50 h Pěvecký sbor Poupata  

19.00-19.50 h Krušnohorský pěvecký sbor  

20.00-20.50 h. Brixiho komorní soubor Teplice  

20.00-20.50 h Mládež zpívá  

 
 

Teplice, kostel sv. Bartoloměje 

 

 

Teplice, kostel sv. Jana Křtitele 

 
18.00-23.00 h  Prohlídky věže a zvonice + možnost zazvonit si na zvon 

  Co pro nás znamená rodina? 

  Výstava liturgických předmětů 

18.00 h  Koncert Brixiho komorního souboru 

19.00 h, 20.00 h  Komentovaná prohlídka kostela 

 

 

Teplice, modlitebna sboru Církve bratrské 

 
 

Teplice, románská krypta a základy baziliky 

 

 

 

Teplice-Šanov, kostel sv. Alžběty Uherské 
 

18.00-22.00 h Otevřena věž kostela 
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  Rozezni zvon (20 min. před celou hodinou) 

  Koncert Collegium Hortense 

  Zpěvy Taizé (zpívané meditativní modlitby) 

 

 

Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně 

 
18.00-22.00 h Kostel otevřen k prohlídce  

  Výstava fotografií na téma Desatera Božích přikázání – desatero ukazatelů lidských cest  

  Ukázky varhanní hudby 

  Prezentace Salesiánského střediska mládeže Teplice 

  Hudební vystoupení dětí ze Salesiánského střediska  

  Zapal svíci za …. 

  Opiš verš z Bible 

 
 

Terezín, kostel Vzkříšení Páně 

 
17.00-21.00 h VARHANNÍ MIX Michaely Fišerové a žáků ZUŠ Litoměřice 

18.00-19.00 h Cantica Bohemica - ženský komorní sbor 

19.00-19.00 h Dynamis Band - křesťanská kapela 

 

 

Tisá, kostel sv. Anny 

 

 

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

 
19.00-22.00 h Hudební program a netradiční prohlídka 

 

 

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla CČSH – ČCE 

 
Po celý večer  Možnost promluvit si s duchovními či zástupci obou církví (CČSH a ČCE) 

16.00-17.00 h  Program pro rodiče s dětmi (úvodní slovo a navazující program pro rodiče s dětmi - malování s  

    biblickým tématem, kvízy a hry) 

17.00-18.00 h  Hudební vystoupení dětí 

18.00-19.00 h  Historie kostela apoštola Pavla (CČSH/ČCE komentovaná prohlídka chrámu s výkladem k historii  

    objektu) 

19.00-20.00 h  Koncert - Romance 

20.00-21.00 h  Historie kostela apoštola Pavla (CČSH/ČCE komentovaná prohlídka chrámu s výkladem k historii  

    objektu) 

21.00-21.30 h  Ekumenická modlitební večerní pobožnost při kytaře a svíčkách 

21.30-21.35 h  Závěrečné slovo a požehnání 

 

 

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
Po celý večer  Možnost rozhovoru s duchovními 

    Výstava k 700. výročí jmenování prvního faráře arciděkanství  

    Psaní proseb pro závěrečnou modlitbu 

18.00-18.45 h  Mše svatá za město a návštěvníky Noci kostelů 

19.00-19.05 h  Úvodní slovo P. Miroslava Šimáčka 

19.05-19.45 h  Lužanská mše od A. Dvořáka (koncertní provedení v nastudování Sboru pro duchovní hudbu za  

    hudebního doprovodu O. Janočkové) 

20.00-20.30 h  O zaniklém kostele sv. Materny (přednáška Mgr. V. Houfka, ředitele Muzea města Ústí n. L.) 

20.30-21.00 h  Večerní zpívání (pěvecké vystoupení Ústeckého pěveckého sboru pod vedením J. Magasanika) 

21.00-23.15 h  Soutěž pro děti 

21.00-21.15 h  O zařízení kostela (Co je co? Kdy a k čemu se to používá? Povídání o jednotlivých prvcích interiéru  

    kostela.) 

21.15-2315 h  Možnost prohlídky kostela a kůru 

21.15-23.15 h  Prezentace aktivit a událostí ze života farnosti  

23.15-24.00 h  Modlitba za město se zpěvy z Taizé (eucharistická adorace, zpěvy z Taizé, předkládání proseb   

    návštěvníků Noci kostelů Bohu) 
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Ústí nad Labem – Církvice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

Ústí nad Labem – Krásné Březno, kostel sv. Floriána 

 
18.00-19.00 h  Komentovaná prohlídka kostela 

19.00-20.00 h  Přednáška o varhanách s ukázkami preludace 

20.00-21.00 h  Komentovaná prohlídka kostela 

21.00-22.00 h  Přednáška o varhanách s ukázkami preludace 

 

 

Ústí nad Labem – Střekov, kostel Nejsvětější Trojice 

 
17.00-17.45 h  Mše svatá 

18.30-19.30  h  Vystoupení dětí z DD a ZUŠ 

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

 

 

Valtířov, kostel sv. Václava 

Velké Březno - Valtířov 
 
Po celý večer  Prohlídka kostela - k dispozici Vám bude Zuzana Mendlová 

    Výstava obrázků a výrobků dětí z MŠ Velké Březno - téma Kostel a moje vesnice 

    Prohlídka Chotkovy hrobky - komentuje a provází Kateřina Valešová, Bzz 

    Zapálení svíčky za své blízké zesnulé 

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

19.00-19.30 h  Vystoupení ženského komorního sboru Luscinia z Ústí nad Labem 

 

 

Varnsdorf, Červený kostel 

 
17.30-17.45 h  Zahájení "Noci kostelů" - vystoupení sborečku ZŠ Karlova 

18.00-18.30 h  Komentovaná prohlídka + hudební vystoupení 

19.00-19.30 h  Komentovaná prohlídka + hudební vystoupení 

20.00-20.30 h  Komentovaná prohlídka + hudební vystoupení 

21.00-21.30 h  Hudební vystoupení a slovo na závěr 

 

 

Varnsdorf, děkanský kostel sv. Karla Boromejského 

 
17.00-18.00 h  Výstava fotografií a volná prohlídka kostela (výstava fotografií z dění farnosti od 80 let) 

18.00-19.00 h  Koncert duchovní hudby (společný koncert Varnsdorfského chrámového sboru a Schola Puellárum +  

    sólisté) 

19.00-20.00 h  Komentovaná prohlídka 

 

 

Velenice, kostel Nejsvětější Trojice 

 
  Kostel bude z organizačních důvodů veřejnosti zpřístupněn v sobotu 25. května 2019. 

11.00-12.00 h  Komentovaná prohlídka kostela, možnost rozhovorů s knězem 

 

 

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše 

 

 

Vilémov, kaple Nanebevzetí Panny Marie 

 
18.00-18.30 h  Otevření kostela - vystoupení žáků ZUŠ 

18.30-18.45 h  Setkání generací za doprovodu kytary - Stanislav Barek 

20.00-20.15 h  Mariánské písně 

21.00-21.00 h  Druhá část recitálu - Stanislav Barek 

https://nockostelu.cz/program/82574


24 

 

22.30-22.30 h  Zamykání kostela 

 

 

Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení  

 
16.30-17.00 h     Modlitba růžence 

17.00-17.45 h    Mše svatá                   

18.00-18.30 h    Modlitby z archy aneb na lodi je živo! (program pro malé i velké) 

18.40-19.15 h    Večerníček v kapli (biblický příběh pro děti)  

19.30-20.30 h    Liturgický letokruh (pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy) 

20.40-21.10 h    Komentovaná prohlídka kaple 

21.20-21.50 h    Varhanní concertino (ztišení v kapli za tónů varhan) 

16.30-22.00 h   Příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí k přímluvným  

    modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.) – mimo konání jednotlivých programů 

 

    SÁL POD KAPLÍ 

18.00-21.00 h    Výtvarná dílnička pro děti 

    Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Vratislavice n.N. 

    Kavárna pod kaplí 

 

 

Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice 

 
16.00-22.00 h     Návštěva kostelní věže 

17.30-18.30 h      Gospel Generation (gospelové zpěvy pěveckého souboru) 

18.45-19.15 h     Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka kostela) 

19.30-19.45 h      Pozdrav jaru (pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice) 

20.00-20.30 h     Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka kostela) 

20.35-21.00 h        Řeč varhan (prohlídka varhan s krátkou ukázkou hudby) 

21.15-22.00 h       Najdi si chvilku (čas ke ztišení, přemýšlení a modlitbě)  

18.00-22.00 h      Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí k přímluvným  

                              modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.) 
 

 

Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího 
 

18.00-18.10 h  Zvuk zvonů  

18.15-19.00 h  Koncert Základní umělecké školy Podbořany 

20.15-21.00 h  Komentovaná prohlídka 

 

 

Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele 

 
19.00-20.00 h  Příležitost ke ztišení 

20.00-20.40 h  Vystoupení smíšeného sboru Chorea Nova z Nové Role 

 

 

Vysoká, kostel sv. Václava 

 

 

Zahrádky, kostel sv. Barbory 

 
Po celý večer  Možnost ztišení, meditace, rozhovoru s duchovním 

18.00-22.00 h   Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela a prohlídka hrobky Kouniců 

18.00 h    Zpěv zvonů 

18.15 h   Legenda o Svaté Barboře (dětské vystoupení + omalovánky o sv. Barboře) 

19.00 h    Milan Černý – koncertní vystoupení – barokní harfa (absolvent konzervatoře v Teplicích a FFMU  

v Brně)  

20.30 h    Neformální setkání před kostelem s možností opékání špekáčků 

 

 

 

 

https://nockostelu.cz/program/84368
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Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána 

 
18.00-18.10 h  Slavnostní úvod zvonem sv. Filip z r. 1508 a přivítání 

18.10-18.45 h  Bez písničky to nejde (děti ze Zákupáčku s pí uč. K. Bartošovou) 

18.45-20.00 h  Jak pokračují opravy a další zajímavosti o současnosti kostela (prohlídka s výkladem, individuální  

    prohlídka) 

20.00-21.00 h  Vzhůru na vlnách varhanních tónů (díla svět. autorů duchovní a klasické hudby v podání D. Coufala) 

21.00-22.00 h  Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela, rozhovory s knězem, ztišení, rozsvícení svíček 

22.00-22.00 h  Ukončení akce 

 

 

Žalany, kaple sv. Fabiána a Šebestiána 

 
17.30-17.35 h  J. S. Bach Gigue G Dur pro violoncello (V. Holásek - účastník mezinárodní violoncellové soutěže) 

18.00-18.30 h  Biblické čtení  

18.00-20.00 h  Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Žalany  

19.30-20.00 h  Biblické čtení  

 

 

Žatec, evangelický kostel 
 

 

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Staršího 

 
Po celou dobu  Výstava obrazů na zahradě fary, prohlídka kostela, povídání o historii kostela z  

    kroniky 

15.00 h    Aktivity pro rodiny s dětmi na zahradě fary (soutěže, dílničky, …) 

17.00 h    Koncert železnobrodského sboru Glass Gospel  


