ÚSTECKÝ KRAJ
Arnoltice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00-22.00 h

Kostel otevřen k prohlídce

Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie
Benešov nad Ploučnicí, kaple Panny Marie Bolestné

Bitozeves, kostel sv. Michaela Archanděla
09.00-12.00 h
17.00-20.00 h
17.00-20.00 h
17.00-21.00 h
18.00-19.00 h
18.30-19.00 h

Dopolední program pro ZŠ/MŠ Bitozeves
Kostel otevřen k nahlédnutí
Možnost zapálit svíčku za své blízké
Výstava obrázků dětí ZŠ/MŠ Bitozeves
Koncert pěveckého sboru Církve bratrské v Litvínově
Slovo k zamyšlení pronese kazatel Církve bratrské

Bitozeves-Nehasice, kostel Narození Panny Marie
15.00-17.00 h
15.00-17.00 h

Kostel otevřen k nahlédnutí
Možnost zapálit svíčku za své blízké

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

Děčín, evangelický kostel
17.00-18.00 h
18.15-19.15 h
19.30-20.30 h
20.45-21.45 h
22.00-23.30 h

Hudební soubory DDM Děčín
Jílovský pěvecký sbor
Kytlický chrámový sbor
Českokamenické X-teto
Houslový soubor IMPIRA při ZUŠ Děčín

Děčín, kostel Panny Marie
Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže
19.00-23.55 h
19.15-21.55 h
19.30-21.30 h

20.00-23.55 h
22.30-23.30 h

Otevření kostela
Ukázky zvonění (zvon Město Děčín - elektrické zvonění, zvon z 15. stol. - ruční zvonění)
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.)
Prezentace historických varhan Rieger (provádí regenschori chrámu Jan Záhora st. - historický popis,
hudební ukázky, možnost si nástroj vyzkoušet i návštěvníky)
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
22.15-23.15 h

Sbor "Romance" z Ústí nad Labem
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
19.00-23.45 h
19.00-21.55 h

Mše svatá
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)
Prohlídka zvonů Vít, Jan Pavel a Jesus s ukázkou (provází zvoník P. Novotný)

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
17.00-19.00 h

Komentovaná prohlídka, posezení, rozhovory
Tvořivé dílny pro nejmenší

Děčín, modlitebna Husova sboru
Děčín, sborový dům Církve Křesťanská společenství
Po celý večer
17.00-19.00 h

Prezentace, rozhovory, občerstvení, projekce aj.
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
21.00 h

Kaple otevřena k prohlídce
Děčínský chrámový sbor

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

Horní Ročov, kostel Narození Panny Marie
20.00 h

Koncert studentů pražské konzervatoře (obor populární zpěv)

Hrob, kaplička, Královská výšina
Hrob, kaplička sv. Prokopa
Hrob, kostel Vzkříšení
Hrob, Křižanovská kaplička

Chlumec u Chabařovic, kostel sv. Havla
19.00-19.05 h
19.05-21.00 h
19.05-19.40 h
19.40-20.15 h
21.00 h

Slavnostní zahájení (návštěvníky uvítají středověcí šermíři z SHŠ Honesta)
Výstava historických pohlednic z let 1890-1945
Koncert Chlumeckého pěveckého sboru (pod vedením Mgr. J. Říhy)
Přednáška o historii kostela a zaniklých sakrálních stavbách v naší farnosti
Ukončení Noci kostelů

Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00-19.00 hod.
19.00-22.00 hod.
19.00-19.30 hod.
19.30-20.30 hod.
20.30-22.00 hod.
22.00-22.00 hod.

Mše sv. s májovou pobožností a adorací
Výstava kněžských rouch a projekce fotografií ze života farnosti
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka varhan s odborným výkladem a ukázkou varhanní hry
Čas na ztišení a rozjímání
Uzavření kostela

Chomutov, kostel sv. Ignáce z Loyoly
Po celý večer

18.00-18.25 h
18.30-19.30 h
19.00-19.35 h
21.00-21.25 h
21.30-22.30 h

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.)
Vystoupení pěveckého sboru AURUM
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)
Vystoupení pěveckého sboru HLAHOL
Vystoupení pěveckého sboru MADRIGAL (10 let Madrigalu Vokálně – instrumentální soubor; v roce
2008 jej z vybraných studentů kadaňského gymnázia založila MgA. H. Ondráčková)
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
18.30-18.55 h
18.30-19.30 h
19.30-19.55 h
20.30-20.55 h
21.30-22.30 h

Podvečerní atmosféra za zvuku sborových zpěvů a svitu svíček
Vystoupení pěveckého sboru ANONYM
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)
Vystoupení pěveckého sboru VOX CANTABILIS
Vystoupení pěveckého sboru NA-HLAS
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
18.00-18.20 h
18.30-19.30 h
19.35-21.30 h
21.30-22.00 h

Slovo na úvod, modlitba
Pěvecký sbor Hlahol Chomutov
Společný zpěv evangelických písní za doprovodu Komorního orchestru města Chomutova (s
doprovodným duchovním čtením a slovem)
Film Sandra v Ugandě s následnou reflexí (dokumentární film postihuje též činnost naší Diakonie ČCE
v zahraničí)
Slovo na závěr, modlitba

Chotiněves, evangelický kostel
Chožov, Husův sbor

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
16.00-16.10 h
16.00-20.30 h
16.30-17.00 h
17.30-18.00 h
18.30-20.30 h
19.00-19.45 h
20.00-21.00 h
21.15-21.20 h

20. let v Jeníkově: výstava fotek, možnost duchovní literatury, růženec - modlitba silnější než atomovka
Zvonění zvonů
Hra pro děti
Vystoupení dětí z MŠ Jeníkov
Růženec - modlitba za ty, kteří to mají těžké
Výstup na věž kostela
Žil skutečně Ježíš Kristus a je církev nepřítelem vědy a pokroku???
(čtení z knihy Dějiny, jak je možná neznáte - stojí za to)
Prohlídka kostela
Modlitba před spaním

Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého
18.00-22.00 h

Kostel otevřen k prohlídce

Jílové, kostel Nejsvětější Trojice
Jimlín, kaple sv. Josefa (Nový Hrad)
18.00-22.00 h
20.30-21.30 h

Komentované prohlídky zámecké kaple
Varhanní koncert Tomáše Borla a jeho hosta

Jimlín, obecní kaple
Kaple otevřena pro veřejnost

18.00-20.30 h

Jirkov, kostel sv. Jiljí
17.00-17.30 h
17.30-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00 h

Prohlídka kůru a ukázka varhanní hudby
Program pro rodiny s dětmi
Oratoř - fotovýstava kostelů v Jirkově a okolí (zaniklých i obnovených)
Komentovaná prohlídka kostela a náhrobku Kryštofa z Karlovic (náhrobek a jeho unikátní kopie
vytvořená 3D tiskárnou)
Zamykání kostela

Kadaň, kaple Růžencového bratrstva
20.00-22.00 h
20.30-21.00 h
21.30-22.00 h

Výstava „OHNIŠTĚ“ (volné objekty Terezy Burdové - instalace objektů volné tvorby z různých materiálů,
přednes úvahy, čtení z Písma svatého, hudební doprovod)
Komponované pásmo (Tereza Gvoždiaková – zamyšlení Terezy Burdové, Zdeněk Turek – výňatky
z Písma, hra na violoncello – Pavlína J. Lörincová)
Ukončení Noci kostelů, společná modlitba za obyvatele města

Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže
17.00-17.05 h
17.15-18.00 h
18.00-17.15 h
18.15-19.15 h
19.30-20.00 h
20.00-21.30 h
20.20-20.30 h
20.25-20.35 h
20.30-21.30 h
21.30-22.00 h

Zvonění na velký zvon před Mší svatou (liturgický úkon, kterým se zvou věřící k účasti na mši sv.)
Liturgie Mše svaté (liturgi ve všední den, cyklus C)
Vyzvánění kostelních zvonů (vyzvánění - zvuková přehlídka 4 kostelních zvonů s výkladem)
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)
Koncert pěveckého sboru Madrigal (pěvecký sbor přednese připravené pásmo skladeb od různých
autorů)
Pojednání o varhanách, o současné opravě, o beneficích
Pojednání o mottu Noci kostelů 2019
Informace o fotografické soutěži Noci kostelů
Možnost setkání a duchovního rozhovoru s knězem
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
Kadaň, kostel Svaté Rodiny

Kadaň, kostel Svaté Rodiny
18.30-18.40 h
18.35-21.10 h
18.35-21.10 h
18.35-21.10 h
18.35-21.10 h
21.10-20.15 h

Zahájení Noci kostelů - motto
Individuální prohlídky prostoru kostela
Možnost prohlídky varhan (po dohodě s průvodcem je možný výstup na kůr k varhanám)
O opravě varhan v děkanském chrámu
Možnost duchovního rozhovoru s knězem
Ukončení Noci kostelů (ukončení Noci kostelů a přechod do kaple Růžencového bratrstva k závěrečné
modlitbě za obyvatele města)

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

18.00-22.00 h

19.00-22.00 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)
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)
Ochutnávka mešních vín

Lenešice, kostel sv. Šimona a Judy
18.00-20.30 h
20.30-21.30 h

Kostel otevřen pro veřejnost, prohlídka rozestavěné věže, výklad bratří Plačků
Koncert Scholy Svatého Marka ze Sušan

Levín, kostel Povýšení sv. Kříže
Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
Po celý večer

16.00-18.00 h
18.00-19.00 h
21.45-22.00 h

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
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.)
Mše svatá za náš kraj a jeho obyvatele
Závěrečná modlitba v kostele

Libouchec, kostel sv. Tří králů
18.00-22.00 h
18.00-18.45 h

Výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Chabařovice - pobočka Libouchec, prohlídka
kostela za zvuků hudby
Koncert žáků ZUŠ Chabařovice - pobočka Libouchec

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
18.30-18.50 h
19.00-20.00 h
20.30-21.00 h
21.30-21.55 h
22.00-22.05 h

Prezentace fotografií Lipové
Vystoupení dětí z Dětského domova Lipová
Koncert hudebníků pod vedením Patrika Englera
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela
Ukončení programu

Litoměřice, Bratrská jednota baptistů
Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství
10.00-22.00 h
15.00 h
15.30 h

Kaple otevřena k prohlídce
Koncert pěveckého sboru 4TETy
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
19.05-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.55 h
22.00-22.55 h
23.00 h

Otevření katedrály
Varhanní preludia
Volná prohlídka
Komentovaná prohlídka
Volná prohlídka
Prezentace katedrálních varhan
Uzavření katedrály

Litoměřice, kostel sv. Jakuba s klášterem
18.00-22.00 h
22.00 h

Volná prohlídka, prostor ke ztišení, meditaci a prosbám
V průběhu večera varhanní hudba
Uzavření kostela

Litoměřice, kostel sv. Ludmily
18.00-21.00 h
18.00-21.00 h
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-21.15 h
21.15-22.15 h
22.30-23.00 h
23.00 h

Výtvarná dílna na téma Noemova archa
Otevřen dvůr kláštera k prohlídce
ZUŠ Litoměřice flétny a violoncella
Hra na lidový nástroj
Varhanní minivystoupení žáka ZUŠ
Varhany p. Landová
Modlitba chval
Modlitba breviáře
Závěr

Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha
18.00-19.00 h
19.00-23.00 h
23.00 h

Hudební blok - vystoupení žáků litoměřické ZUŠ
Volná prohlídka s možností ztišení
Uzavření kostela

Litoměřice, kostel Všech svatých
Po celý večer

18.00 h
19.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00 h
24.00 h

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
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)
Ministrabit Deo (představení úlohy ministrantů a pozvánka na souběžnou výstavku liturgických
Předmětů)
Přednáška Oldřicha Doskočila o Litoměřicích a jejich historii
Vystoupení sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
Varhanní nocturno, prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby (hostující varhaník M. M. Kaiser)
Horam Dei (duchovní texty, hudba klasické kytary)
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
18.00-20.00 h
18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
19.00-19.30 h
21.00-21.30 h

Možnost prohlédnout si modlitebnu a získat informace o historii i současnosti našeho společenství
Dětský program
ADRA - Pomáháme lidem v Litoměřicích
Bible - kniha mnoha obrazů i praktických naučení
Křesťanské písně
Křesťanské písně

Litoměřice, modlitebna Českobratrské církve evangelické
Po celý večer
18.00-18.10 h
18.40-19.10 h
19.00-19.15 h
20.00-20.15 h
20.15-21.00 h

Přepisování biblického textu vlastní rukou, rozhovory, prohlídka různých výtisků Bible
Zahájení: farář Jiří Šamšula
Co je evangelická církev? (přednáška faráře J. Šamšuly)
Dle zájmu prohlídka prostor Diakonie ČCE
Dle zájmu prohlídka prostor Diakonie ČCE
Vystoupení žáků ZUŠ Litoměřice pod vedením J. Neužila

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
20.00 h

Prohlídka kostela
Zavírání kostela

Louny, kostel Církve československé husitské
17.00-17.05 h
17.05-18.30 h

Zahájení
Prázdninové varhany (varhanní koncert žáků ZUŠ Louny ze třídy I. Derflerové a jejich hostů)

18.30-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h
23.15-24.00 h
24.00 h

Vědomostní soutěž pro děti
Tehdy, L. P. 1419. Začátek husitských válek v Lounech a okolí (přednáška historika PhDr. J. Mareše,
Ph. D.)
Louny před 80 lety (výročí okupace - přednáška historika Mgr. V. A. Honse)
Komunita Taizé, historie a současnost (přednáška s promítáním fotografií farářky ThDr. H. Smolové,
Th. D.)
Koncert Chrámového pěveckého sboru (koncert sboru při kostele CČSH v Lounech pod vedením Mgr.
Bc. I. Derflerové)
Společný ekumenický program - modlitba v duchu Taizé (v kostele sv. Mikuláše v Lounech)
Ukončení programu

Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků
17.30-22.00 h
17.30-18.00 h

Výstava "Co se stalo o Velikonocích"
Biblická scénka dětí z farnosti k tématu výstavy

Louny, kostel sv. Mikuláše
18.55 h
19.00 h
19.10-20.00 h
20.15-21.45 h
22.00-23.00 h
23.10 h
23.15-24.00 h
24.15 h

Zvonění zvonů
Trubač z ochozu věže
Koncert dětí ZUŠ Louny
Zpřístupnění kůru a prohlídka varhan s komentářem liturgického varhaníka
Koncert smíšeného pěveckého sboru Harmonie
Vyhlášení výsledků soutěže o putování po lounských sakrálních památkách
Modlitby z Taizé - společný program ŘKF Louny a CČSH Louny
Uzavření kostela

Louny, kostel sv. Petra
18.00-21.00 h

Volná prohlídka

Lovosice, kostel sv. Václava
Lovosice, Mírový kostel CČSH
19.30 h
21.30 h

Kapely "MUDrIng" a "Sebranci"
Pěvecký soubor lovosického gymnázia IN FLAGRANTI

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

17.25-17.35 h
17.30-23.00 h

Zapalte svíčky za své blízké i vzdálené
Výstava historických fotografií
Podpis do Pamětní knihy, odeslání pohlednic, pamětní razítko
Zvonění zvonu (Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z pol. 15 stol., zvon je možné si během Noci kostelů
ve věži prohlédnout.)
Poslech varhan (na varhany zahraje mimo konání koncertů ještě kdykoliv do půlnoci na požádání S.
Kosíková)

17.30-23.00 h
19.00-19.45 h
23.00-23.05 h

Komentovaná prohlídka (Po celou dobu, kromě konání varhanního koncertu, komentovaná prohlídka
kostela doplněná historickými fotografiemi.)
Varhanní koncert A. Kavánové
Zvoněním zvonu se ukončí Noc kostelů

Malšovice-Javory, kostel sv. Prokopa
Markvartice, kostel sv. Martina
18.00-22.00 h

Možnost prohlídky kostela

Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše
Po celý večer
18.00-18.30 h
19.00 h
19.30-19.45 h
20.45-21.00 h
21.00-21.20 h
21.45-22.00 h
23.00 h
24.00 h

Prohlídka kostela, varhan, věže, výstava starých modlitebních knih
Prohlídka kostela pro děti (soutěž o poklad sv. Mikuláše)
Výstup na věž
Komentovaná prohlídka kostela
Zvuk varhan
Koncert Mikulášovického pěveckého sboru za doprovodu varhan
Zpěv Mikulášovického pěveckého sboru z věže kostela
Poslední výstup na věž
Zamykání kostela

Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského
Velemín-Milešov
Po celý večer
16.30 h
18.00 h
18.05 h

21.30 h

Výstava starých pohlednic Milešova (ze sbírky Víta Rendla)
Projekce starých fotografií Milešova
Volná prohlídka kostela
Slavnostní zvonění, zahájení Noci kostelů
Koncerty a přednáška
Dětský sbor Kytička ZŠ Velemín, sbor IN FLAGRANTI Gymnázium Lovosice; přednáška Zahradní
kasino v Milešově (PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.)
Uzavření kostela

Mlékojedy, kostel sv. Martina
17.00-21.00 h
18.00 h

Kostel otevřen k prohlídce
Přednáška Mons. ICLic. Mgr. M. Davídka o historii kostela a sv. Martinovi

Modlany, kostel sv. Apolináře
18.00-22.00 h
20.00 h

Kostel otevřen k prohlídce
Koncert Bohemian rhapsody pěveckého sboru Audite Silete za doprovodu kapely Retrosong

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 …

18.30-18.45 h
19.00-19.45 h
20.00-20.45 h
21.00-21.30 h
21.30-21.30 h

Možnost samostatné prohlídky s průvodcovským textem
Výstava fotografií a dokumentů z historie i současnosti kostela
Zahájení Noci kostelů úvodním slovem
Koncert učitelů a žáků ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě
Kytarové duo Fénix, Mirka Dobřanská a Nikola Vukliševičová
Ztišení a poslech biblických příběhů
Uzavření kostela

Otvice, kostel sv. Barbory
20.00-20.30 h
20.30-21.30 h
21.30-22.30 h
22.15-22.45 h
22.45-23.00 h

23.00-23.30 h
23.30-24.00 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.)
Varhany sv. Barbory (komentovaná prohlídka rekonstruovaných varhan s ukázkami hry)
Velikonoce v Písmu Svatém (seznámení s velikonočním Evangeliem)
Silentium (chvíle pro ztišení, osobní meditaci a modlitbu)
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.)
Reprodukovaná duchovní hudba (gregoriánský chorál, prostor pro rozjímání a tiché rozhovory)
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
18.00-18.30 h

18.30-19.30 h
20.00-21.00 h

Společná bohoslužba protestantských církví (slouží kazatel Husova sboru bratr Kraus a farář
Českobratrské církve evangelické bratr Novák)
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.)
Prohlídka kostela - výstava děl žáků a kulturní vystoupení místní Základní umělecké školy
(Možnost prohlédnout si kostel i výstavu, otevřena bude i meditační zahrada.)
Koncert Podbořanského ženského pěveckého sboru EGERIA pod vedením Veroniky Mikešové

Podbořany-Buškovice, kostel Narození Panny Marie
17.00-19.00 h
17.30-17.45 h
17.45-18.00 h
18.00-18.15 h
18.15-18.45 h

Prohlídka kostela
Hra na kytaru (M. Vrba)
Přednáška o kostelním inventáři (PhDr. Š. Kovaříková)
Hra na kytaru se zpěvem (J. Čadová a B. Zemanová)
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
17.00-17.50 h
18.15-19.15 h
19.00-19.30 h
19.30-20.30 h

Možnost výstupu na věž kostela (prohlídka zvonů "Sv. Jan Křtitel" a "Maria", který je z roku 1504 a
váží 650 kg)
Mše svatá s májovou pobožností a zpěvem loretánských litanií
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)
Možnost prohlídky varhan s výkladem
Vyprávění o víře, o řádu premonstrátů a životě v kněžském semináři (přednáší a na dotazy bude

20.30-21.00 h
21.00 h

odpovídat kněz a člen řádu premonstrátů, vícerektor Pražského arcibiskupského semináře P. Mgr. Mag.
Ch. M. Pšenička, Dipl. um., O.Praem.)
Prohlídka kostela, ztišení a rozjímání
Uzavření kostela

Proboštov u Tašova, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Malečov-Proboštov
18.00-22.00 h

Kostel otevřen pro veřejnost

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

Srbská Kamenice, kostel sv. Václava
18.00-22.00 h

Kostel otevřen k prohlídce

Strupčice, kostel sv. Václava
18.00-18.05 h
18.05-18.50 h
18.50-19.00 h
19.00-19.45 h
19.45-20.00 h

Varhanní intráda - tak znějí strupčické varhany!
Vystoupení gymnaziálního smíšeného pěveckého sboru SMOG z Mostu
Občerstvení, ochutnávka mešního vína
Vyprávění s promítáním známého cestovatele Martina Šíla o zážitcích z cest do Afriky
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

Těchlovice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
19.00-22.00 h

Volná prohlídka

Telnice, kaple sv. Josefa
17.00-20.00 h
18.00-18.30 h
19.00-21.00 h

Výstava historických fotografií obce
Koncert Tiského pěveckého sboru
Promítání filmu Vojtěcha Jasného "Všichni dobří rodáci"

Teplice, kostel Českobratrské církve evangelické
18.00-18.50 h
19.00-19.50 h
20.00-20.50 h.
20.00-20.50 h

Pěvecký sbor Poupata
Krušnohorský pěvecký sbor
Brixiho komorní soubor Teplice
Mládež zpívá

Teplice, kostel sv. Bartoloměje
Teplice, kostel sv. Jana Křtitele
18.00-23.00 h

18.00 h
19.00 h, 20.00 h

Prohlídky věže a zvonice + možnost zazvonit si na zvon
Co pro nás znamená rodina?
Výstava liturgických předmětů
Koncert Brixiho komorního souboru
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
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
18.00-19.00 h
19.00-19.00 h

VARHANNÍ MIX Michaely Fišerové a žáků ZUŠ Litoměřice
Cantica Bohemica - ženský komorní sbor
Dynamis Band - křesťanská kapela

Tisá, kostel sv. Anny

Ústí nad Labem, kostel apoštola Pavla CČSH – ČCE
Po celý večer
16.00-17.00 h
17.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-21.35 h

Možnost promluvit si s duchovními či zástupci obou církví (CČSH a ČCE)
Program pro rodiče s dětmi (úvodní slovo a navazující program pro rodiče s dětmi - malování s
biblickým tématem, kvízy a hry)
Hudební vystoupení dětí
Historie kostela apoštola Pavla (CČSH/ČCE komentovaná prohlídka chrámu s výkladem k historii
objektu)
Koncert - Romance
Historie kostela apoštola Pavla (CČSH/ČCE komentovaná prohlídka chrámu s výkladem k historii
objektu)
Ekumenická modlitební večerní pobožnost při kytaře a svíčkách
Závěrečné slovo a požehnání

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Po celý večer

18.00-18.45 h
19.00-19.05 h
19.05-19.45 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-23.15 h
21.00-21.15 h
21.15-2315 h
21.15-23.15 h
23.15-24.00 h

Možnost rozhovoru s duchovními
Výstava k 700. výročí jmenování prvního faráře arciděkanství
Psaní proseb pro závěrečnou modlitbu
Mše svatá za město a návštěvníky Noci kostelů
Úvodní slovo P. Miroslava Šimáčka
Lužanská mše od A. Dvořáka (koncertní provedení v nastudování Sboru pro duchovní hudbu za
hudebního doprovodu O. Janočkové)
O zaniklém kostele sv. Materny (přednáška Mgr. V. Houfka, ředitele Muzea města Ústí n. L.)
Večerní zpívání (pěvecké vystoupení Ústeckého pěveckého sboru pod vedením J. Magasanika)
Soutěž pro děti
O zařízení kostela (Co je co? Kdy a k čemu se to používá? Povídání o jednotlivých prvcích interiéru
kostela.)
Možnost prohlídky kostela a kůru
Prezentace aktivit a událostí ze života farnosti
Modlitba za město se zpěvy z Taizé (eucharistická adorace, zpěvy z Taizé, předkládání proseb
návštěvníků Noci kostelů Bohu)

Ústí nad Labem – Církvice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ústí nad Labem – Krásné Březno, kostel sv. Floriána
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h

Komentovaná prohlídka kostela
Přednáška o varhanách s ukázkami preludace
Komentovaná prohlídka kostela
Přednáška o varhanách s ukázkami preludace

Ústí nad Labem – Střekov, kostel Nejsvětější Trojice
17.00-17.45 h
18.30-19.30 h
20.00-20.30 h

Mše svatá
Vystoupení dětí z DD a ZUŠ
Koncert Střekovského chrámového sboru (pod vedením K. Kříže)

Valtířov, kostel sv. Václava
Velké Březno - Valtířov
Po celý večer

18.00-18.30 h
19.00-19.30 h

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
Vystoupení žáků ZUŠ Husova Ústí n/L stř. Velké Březno
Vystoupení ženského komorního sboru Luscinia z Ústí nad Labem

Varnsdorf, Červený kostel
17.30-17.45 h
18.00-18.30 h
19.00-19.30 h
20.00-20.30 h
21.00-21.30 h

Zahájení "noci kostelů" - vystoupení sborečku ZŠ Karlova
Komentovaná prohlídka + hudební vystoupení
Komentovaná prohlídka + hudební vystoupení
Komentovaná prohlídka + hudební vystoupení
Hudební vystoupení a slovo na závěr

Varnsdorf, děkanský kostel sv. Karla Boromejského
17.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h

Výstava fotografií a volná prohlídka kostela (výstava fotografií z dění farnosti od 80 let)
Koncert duchovní hudby (společný koncert Varnsdorfského chrámového sboru a Schola Puellárum +
sólisté)
Komentovaná prohlídka

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše
Vilémov, kaple Nanebevzetí Panny Marie
18.00-18.30 h
18.30-18.45 h
20.00-20.15 h
21.00-21.00 h
22.30-22.30 h

Otevření kostela - vystoupení žáků ZUŠ
Setkání generací za doprovodu kytary - Stanislav Barek
Mariánské písně
Druhá část recitálu - Stanislav Barek
Zamykání kostela

Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího
18.00-18.10 h
18.15-19.00 h
20.15-21.00 h

Zvuk zvonů
Koncert Základní umělecké školy Podbořany
Komentovaná prohlídka

Vroutek, kostel sv. Jana Křtitele
19.00-20.00 h
20.00-20.40 h

Příležitost ke ztišení
Vystoupení smíšeného sboru Chorea Nova z Nové Role

Žalany, kaple sv. Fabiána a Šebestiána
17.30-17.35 h
18.00-18.30 h
18.00-20.00 h
19.30-20.00 h

J. S. Bach Gigue G Dur pro violoncello (V. Holásek - účastník mezinárodní violoncellové soutěže)
Biblické čtení
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Žalany
Biblické čtení

Žatec, evangelický kostel

