
České Budějovice

Kaple Smrtelných úzkostí Páně
(za katedrálou sv. Mikuláše)
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19.00 – 20.00 Východní zpěvy, Akathist k přesvaté Bohorodičce
20.30 – 21.15 Přednáška o východních ikonách
21.45 – 22.45 Beseda o východní duchovnosti a životě 

řeckokatolické církve
23.30 – 24.00 Moleben ke sv. Cyrilu a Metodějovi
19.00 – 24.00 Výstava ikon a východních 

bohoslužebných rouch a předmětů 
Možnost popovídat si s knězem

Apoštolská církev sbor České Budějovice
Riegrova 17 (1. patro)
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Naše sborová budova vlastně není klasickým 
kostelem. Je to činžovní dům, který si společný-
mi silami upravujeme jako místo, kde se může-
me scházet. K tomu jsme si přebudovali byt
v prvním patře jako sál s kuchyňkou, malou 
jídelnou a prosklenou místností pro maminky
s dětmi. Ačkoliv se nemůžeme pochlubit bohatou
výzdobou nebo nějakou archirtektonickou zvlášt-
ností, přesto návštěvou našeho sborového domu
můžete zjistit, jak vypadá naše církev „zevnitř“.

18.00 Maňáskové divadlo, scénický tanec, ruční vyrábění pro děti
19.00 Koncert sborové „worship“ kapely
20.00 Promítání filmu „Goyovy přízraky“
21.30 Chvíle kreativního uctívání
23.00 Závěr

Po celou dobu akce funguje čajovna.



Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Tř. 28. října 28
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18.00 Zpívání s dětmi a mládeží (hraje a zpívá Otaband)
19.00 Komorní barokní hudba pro dvě zobcové flétny a varhany

(Jitka Šlechtová, Monika Devátá a Markéta Zikmundová)
20.00 Divadlo Zrcadlo (Drahoš Kobylka)
21.00 Spirituály a songy s kytarou (Walter Matlášek)
22.00 Odneste si písničku (hudební dílna Jan Matějka a spol.)
23.00 Klávesové variace i na vaše melodie (Petr Muroň)

Vždy v půl: prohlídka kostela od sklepa až po půdu

Dále bude připraveno:
• stan setkávání
• posezení u ohně
• výstava Biblí a výstava fotografií
• výtvarná soutěž Navrhněte okno do kostela
• farářovo ucho
• čajovna a kavárna

Program pro děti až do 20.30  hod.

Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova třída 250/4
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Kostel Panny Marie Růžencové je římskokato-
lický kostel nacházející se v centru města 
na Žižkově třídě, v areálu kláštera petrinů.
Umělecká výzdoba kostela je jednou z nej-
hezčích ukázek tzv. beuronského umění
v Čechách. Kostel byl postaven v letech 1899
-1900 podle plánů Jakuba Stabernaka. Vznik
kostela je spojen se jménem P. Václava
Klementa Petra, zakladatele Kongregace
bratří Nejsvětější Svátosti (1888) - řádu
petrinů. Řád byl první ryze českou mužskou
řeholní komunitou a působí zde dodnes.

18.00 – 19.00 Zvony zní, Mše svatá
19.00 – 19.30 Kostel patří dětem (komentovaná prohlídka)
19.30 – 20.00 Prohlídka kostela a sakristie s výkladem
20.00 – 20.30 Na kůru je otevřeno (komentovaná 

prohlídka varhan)
21.00 – 22.00 Barocco?!Vivo!! (koncert barokní hudby 

pro zpěv, zobcovou flétnu a cembalo)
22.30 – 23.30 Slovo hovoří i v tichu (duchovní zpěvy, četba

a ticho před Nejsvětější Svátostí)
23.30 – 24.00 Půlnoční polévka

Klášterní kostel
Piaristické náměstí
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18.00 Ekumenická modlitba
19.00 Žestě v klášterní chodbě
20.00 Dyškanti (koncert vokálního souboru s historickými nástroji)
21.00 Katedrální sbor
22.00 Biblická čtení
23.00 Ztišení a půlnoční modlitba s rozžehnutými svícemi

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Puchmajerova 2 (Suché Vrbné)
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19.00 – 21.00 Ve spolupráci se společenstvím 
Církve československé husitské (prohlídka kostela, 
povídání o kostele a o sv. Cyrilovi a Metodějovi)

Kostel CČSH
Nezvalova 43 (Suché Vrbné)
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• stručné seznámení s historií i současností
kostela, farnosti i CČSH

• přednáška o skrytém duchovním významu
chrámového prostoru (Lubomír Zíta)

• hudební vstupy
– katolický chrámový sbor Suché Vrbné
– ukázka hry na původní krnovské 

varhany zn. Rieger - Kloss
– Tereza Semilská (flétny)

21.00 – 22.30 Komponovaný pořad ve spolupráci se sousední 
ŘK farností v Suchém Vrbném

Kostel sv. Vojtěcha
Emy Destinové 1 (Čtyri Dvory)

5

18.00 Bohoslužba (přenášená do Radia Proglas)
19.00 Mladé rytmy (koncert rytmické skupiny vysokoškoláků)
20.00 Hudba klasická (koncert příčné flétny a varhan)
21.00 Četba úryvků z Bible a duchovních autorů
22.00 Noční varhanní koncert
23.00 – 24.00 Ticho kostela promlouvá (možnost osobního ztišení se)

19.00 – 22.00 Po základním dvacetiminutovém programu začínající
v celou hodinu vždy následuje výklad historie kostela, 
život sv. Vojtěcha - patrona kostela, dotazy přítomných

Mimo základní program
19.00 – 22.00 1. Čtyři Dvory z ptačí perspektivy 

(výstup na věž kostela a prohlídka zvonů)
2. Videoprezentace historie farnosti sv. Vojtěcha


