STŘEDOČESKÝ KRAJ
za litoměřickou diecézi
Bělá pod Bezdězem, kostel sv. Václava
20.15-22.00 h
20.30-21.00 h
21.00-21.15 h

Výstava starých vyšívaných mešních rouch
Varhanní improvizace a zpěv Bělského farního sboru
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
18.00-19.00 h
19.30-20.15 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)
Sv. Anežka Česká a křižovníci (přednáška J.M. can J. Hladíka v zámeckých prostorách Muzea
Podbezdězí)
Autorské kytarové písně (V. Král - písně s duchovním podtextem a křesťanskou tematikou)

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

Horky nad Jizerou, kostel sv. Mikuláše

Křinec-Bošín, evangelický kostel
Mělník, chrám sv. Petra a Pavla
18.00-18.05 h
18.05-19.10 h
19.15-20.00 h
20.05-21.00 h

Zvonění na zahájení Noci kostelů
Koncert žáků ZUŠ Mělník
Ukázky ručního zvonění (setkání se zvoníky ve věži... Přijďte se podívat, zeptat se na vše, co vás
zajímá ohledně zvonění, zvonů, zvoníků)
Pěvecký sbor INTERNEZZO

Mělník, evangelický kostel
18.00-18.05 h
18.15-19.15 h
19.15-19.30 h
19.30-19.00 h
20.15-21.00 h
21.00-22.15 h

Zvonění na zahájení
Koncert komorního pěveckého sboru Chrapot
Povídání o historii kostela, životě sboru
Vystoupení TenSingu („teenagers singing“)
Trojí varhanní ztišení
Ztišení, modlitba, závěrečné slovo

Mělník-Pšovka, kostel sv. Vavřince

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
19.05-19.20 h
19.30-20.30 h
20.30-22.00 h
22.00-22.15 h

Ekumenická bohoslužba za účasti většiny duchovních a většiny denominací z Mladé Boleslavi
K.O. Kosy Skruchty (dívčí smyčcové kvarteto ZUŠ Mladá Boleslav)
Pranic (koncert skupiny Pranic pod taktovkou Ondřeje Halamy - folková muzika)
Ida - promítání filmu
Uzavírání kostela

Mladá Boleslav, kostel sv. Jana Nepomuckého
Mladá Boleslav, modlitebna Náboženské obce CČSH
17.00-19.00 h
19.00-21.00 h

Ztracená ovečka ((program pro rodiny s dětmi)
Otevřené dveře (seznámení se životem náboženské obce, možnost rozhovorů, posezení u kávy či čaje)

Mnichovo Hradiště, Jednota bratrská
!!! Program musel být z technických důvodů zrušen.

Mšeno u Mělníka, evangelický kostel
15.00-22.00 h
15.00-17.00 h
16.50-17.00 h
17.00-21.00 h
17.15-21.30 h
17.30-18.30 h
19.00-20.00 h
21.45-22.00 h

Kostel bude otevřen pro návštěvníky
Program pro děti i dospělé – Rodinné centrum Mšeno (hry, malování, scénky)
Vyzvánění zvonu – symbolická pozvánka k návštěvě
Výstup na věž kostela s výhledem do kraje
Posezení na farní zahradě, opékání špekáčků – průběžně
Kaleidoskop fotografií z Itálie – promítání s komentářem cestovatele Zdeňka Bergla ze Mšena –
modlitebna vedle kostela
Koncert souboru Camerata Brunensis v kostele
Čtení a meditace – ztišení, modlitba za Mšeno a okolí

Vysoká, kostel sv. Václava

