
LIBERECKÝ KRAJ 
 

 

Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše 

 

 
Bozkov, kostel Navštívení Panny Marie 

 

 

Brenná, kostel sv. Jana Křtitele 
Zákupy-Brenná 

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

 

 
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) 

 

 
Dubnice, kostel Narození Panny Marie 

 
18.00-18.30 h  Koncert klasický (Komorní kytarový orchestr Paní Zdislavy z Lemberka) 

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 

 

 
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 

 

 
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 



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 

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 

 

 

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) 

 

 

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.) 

 

 

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) 

 
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 

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 

 

 

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 

 

 

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) 

 

 
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 

 

 
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...) 

 
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  

 

 

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  

 



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) 

 

 
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 

 

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

 
19.00-22.00 h Hudební program a netradiční prohlídka 

 

 
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.) 
 
 



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 

 

 
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 

 

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 

 

 
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  

 

 

 


