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ZNOJMO a okolí

Kostel Panny Marie Bolestné, 
Znojmo-Načeratice Nedělní bohoslužba: 11.00 

Farní kostel Panny Marie Bolestné vybudovala 
obec na vlastní náklady v r. 1804, r. 1840 byl 
rozšířen do dnešní podoby. V průčelí je barokní 
socha Piety, jedná se o kopii sochy z poutního 
místa Maria Taferl v Rakousku.

18:00–18:05 Zvonění
18:00–19:00 Co náš kostel pamatuje? 

Vyprávění z historie a provedení kostelem.
19:00–20:00 Malá večerní hudba

Varhanní koncert
20:30–21:00 Radost ukrytá v písních

Koncert křesťanského folku mladých
21:00–22:00  Co náš kostel pamatuje?

Vyprávění z historie a provedení kostelem

Kostel sv. Zikmunda, Znojmo-Popice
 Nedělní bohoslužba: sobota 8.30 

Kostel sv. Zikmunda byl vybudován v gotickém 
slohu v pol. 13. stol. V 17. stol. došlo k jeho 
přestavbě do současné barokní podoby. Patřil 
vždy do správy Rytířského řádu křížovníků 
s červenou hvězdou, sídlícím na Hradišti 
u Znojma.

18:00–18:15 Vyzvánění zvonů
18:30–19:30 Petra Venutová zpívá sv. Zikmundovi
19:30–20:30 Sv. Zikmund naslouchá Písmu
20:30–22:30 Prohlídka kostela s průvodcem Markem Venutou

Kostel Navštívení Panny Marie, 
Hluboké Mašůvky Nedělní bohoslužba: 9.00 

Patří k významným poutním místům na Moravě. 
Nad pramenem, který se už ve středověku těšil 
úctě, nechal postavit majitel panství maršál 
Ludvík Raduit de Souches v r. 1680 malý kostel 
a věnoval mu dřevěnou sošku P. Marie de Foy. 
Tento kostel byl rozšířen v letech 1949–1953 
spolu s poutním areálem sestávajícím z kopce 
Kalvárie, Mariánské cesty, Lurdské jeskyně, 
Svaté studny a terasy se sochami českých 

světců. Od r. 1990 se zde konají měsíční poutě o každé první sobotě večer 
a farní zahrada je zpřístupněna pro letní ubytování.

17:50–18:00 Vyzvánění všech zvonů
19:00–20:00 Mše svatá
20:00–23:00 Výstup na věž
20:00–20:30 Varhanní koncert se zpěvy sboru dr. Fr. Malého
20:30–21:00 Prohlídka s výkladem
20:00–24:00 Prohlídka kostela a okolí

Během celého večera volná prohlídka kostela, sakristie, věže, 
domků na farní zahradě, výstavy ve farní klubovně ve dvoře.

Kostel Svatého Ducha, Šumná
Nedělní bohoslužba: 11.15 (2. neděle v měsíci) 

Obec je součástí farnosti Štítary. Stavba nového 
filiálního kostela Svatého Ducha svatého začala 
v r. 2005 z prostředků mnoha drobných dárců 
z farnosti i celého okolí a za podpory obce, 
Jihomoravského kraje a státu. Konsekrace 
kostela a oltáře, do kterého se vkládaly ostatky 
sv. Klementa Marie Hofbauera, se konala 
14. září 2008. 

16:00–17:50 Program pro děti a mládež
17:55–18:00 Zvonění
18:05–18:45 Koncert Scholy sv. Bartoloměje z Blížkovic  

aneb zpívejte s námi
19:00–19:45 Mše svatá
19:55–20:45 Prohlídka kostela a zvonů
20:45–22:15 Po stopách Ježíše Nazaretského

Povídání o Svaté Zemi a promítání fotek
22:30–23:15 Kterak Krakonoš naučil lenocha pracovat

Divadlo Plamínek
23:30–24:00 Adorace

Kostel sv. Jiljí, Prosiměřice
Nedělní bohoslužba: 8.00 

Kostel sv. Jiljí v Prosiměřicích byl zřejmě založen 
už v románském období a někdy ve 2. polovině 
13. stol. přebudován do raně gotické podoby. 
Novou podobu pak dostal při přestavbě r. 1583 
a následně po r. 1620, kdy byl vypleněn 
a vypálen. Ve zdi presbytáře je dnes funkční 
gotický svatostánek a kolem něj obnovené 
malby ze 14. a 15. stol.

19:00–19:15 Zvony zvou
Pozvání návštěvníků k prožití dobrodružství v kostele

19:00–20:30 Hraje celá rodina
Několik zastavení s úkoly pro celou rodinu

19:00–21:00 Výtvarná soutěž
Obrázky kostela pro tuto příležitost namalují děti z místní ZŠ
Po vašem hlasování vítězové obdrží cenu s překvapením

21:00–22:00 Antarktida
22:30–22:15 Mše svatá při svíčkách
23:15–23:30 Zvony se loučí

Večer pomalu doznívá při neformálních setkáních a vínu

Kostel Zvěstování Páně,  
Břežany u Znojma Nedělní bohoslužba: 10.00 

Původní kostel sv. Bartoloměje v Břežanech 
byl posvěcen v r. 1222, později však zanikl. 
V blízkosti staré tvrze, následně přebudované 
na zámek byl pak v r. 1771 vystavěn nový kostel 
v barokním slohu zasvěcený Zvěstování Páně. 
V bývalém zámku je dnes řeholní dům Sester 
sv. Hedviky, které budovy využívají jako sociální 
ústav pro mentálně postižené děti.

17:00–17:50 Hračky, ne rvačky
Program pro děti

18:00–18:10 Brnění ze zvonění
Zvonění zvonků donesených příchozími

18:15–18:45 Výhled z horní paluby
Prohlídka kůru a varhan

19:00–19:30 Stěžňová hlídka
Víte, kam se dohlédne z naší věže?

19:45–20:15 „Co ste to, políři, co ste to polířili?“
Prohlídka kostela s výkladem

20:15–20:45 Douška pro ouška
Varhanní koncert

20:45–21:15 Tohle taky pamatujete?
čtení z farní kroniky

21:15–21:45 Kostelní móda
Co se kdy u oltáře nosí

21:45–22:15 Co byste rádi věděli?
Prostor pro dotazy

22:30–23:00 Oko sem, oko tam
Prohlídka interiéru v paprscích baterek

23:00–23:15 Požehnání na dobrou noc

Kostel archanděla Michaela, 
Dyjákovice Nedělní bohoslužba: 9.30 

Kostel s farou stál v Dyjákovicích už v r. 1290. 
V 18. stol. byla po vyhoření postavena nejprve 
nová fara a pak rozebrán i starý kostel 
a na jeho místě postaven nový v barokním 
slohu, zasvěcený sv. archandělu Michaelovi, 
dokončený v r. 1781 a rozšířený v 19. stol. 
V kostele je dnes zachována kvalitní secesní 
výmalba z konce 19. stol.

18:00–18:30 Komentovaná prohlídka kostela
18:30–19:55 Kdo si hraje, nezlobí

Hra pro děti – poznej chrám a farní sklep
20:00–20:45 Pěvecké sdružení Vítězslava Nováka
21:00–22:00 Mše svatá

Následují rytmické litanie k Panně Marii a zpěv mariánských písní
22:00–22:45 Adorace
23:00–24:00 Barokní a duchovní hudba pro žestě a varhany

Kostel sv. Petra a Pavla,  
Hrádek u Znojma Nedělní bohoslužba: 8.00 

Románská rotunda sv. Oldřicha vedle 
současného kostela je nejstarší památkou 
v obci z poloviny 13. stol. V té době už zde byla 
také farnost spravovaná řádem maltézských 
rytířů. Po vyhoření kostela s farou v r. 1747  
byl na starých základech vybudován kostel  
nový sv. Petra a Pavla v barokním slohu 
s 30metrovou věží. Ve vnitřním vybavení 
jsou vzácná díla od F. A. Maulbertsche 
a O. Schweigela.

17:30–18:00 Modlitba růžence
18:00–18:40 Mše svatá
18:40–19:00 Komentovaná prohlídka kostela
19:00–19:45 Pěvecké sdružení Vítězslava Nováka
20:00–21:30 Kdo si hraje, nezlobí

Hra pro děti – poznej chrám, věž, rotundu, farní sklep
20:00–24:00 Prohlídka rotundy sv. Oldřicha
21:45–22:15 Žesťové kvinteto ZUŠ Jihlava

Barokní a duchovní hudba

Kostel sv. Jiljí, Jaroslavice
Nedělní bohoslužba: 11.00 

První písemnrá zmínka o obci je již z r. 1249. 
V r. 1325 zde již existovala farnost. Nynější 
farní kostel sv. Jiljí byl postaven před r. 1791 
v klasicistním slohu na základech staršího 
kostela gotického. Jeho chloubou jsou 
vyřezávané lavice, plastická výzdoba od 
O. Schweigela a malovaná okna.

19:00–19:15 Zvony zvou
Pozvání návštěvníků k prožití dobrodružství v kostele 

19:15–20:30 Hraje celá rodina
Několik zastavení s úkoly pro celou rodinu

21:00–22:00 Umučení Krista
Promítání vybraných pasáží z filmu Mela Gibsona s komentářem

22:30–23:15 Mše svatá při svíčkách
23:15–00:00 Zvony se loučí

Celý večer pomalu doznívá při neformálních setkáních a vínu
19:00–21:00 Výtvarná soutěž

Obrázky kostela pro tuto příležitost namalují děti z místní ZŠ 
Po vašem hlasování vítězové obdrží cenu s překvapením

www.farnostznojmo.cz
www.farnostlouka.cz

www.fatym.com
www.znojmocity.cz 

Vydalo: Děkanství znojemské
Květen 2010
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Kostel sv. Mikuláše, Znojmo
Nedělní bohoslužba: 9.00 

Nejstarší zmínku o kostele sv. Mikuláše najdeme 
na denárech knížete Litolda z r. 1103. Po zničení 
ohněm byl r. 1338 založen nový gotický chrám 
katedrálního stylu s mohutnými válcovitými 
sloupy. V kněžišti jsou zachovány gotické fresky, 
velké lidové úctě se těší pozdně gotická soška 
Chlebové Madony. Největší pozornost vzbuzuje 
unikátní barokní kazatelna ve tvaru zeměkoule.

17:00–18:00 Slavnostní mše svatá
18:00–18:10 Nechte zvony znít!

Slavnostní vyzvánění na zahájení noci kostelů a zahájení programu 
úvodním slovem P. Jindřicha Bartoše, faráře

18:00–19:00 Prohlídka
Prohlídka s komentářem na zajímavých místech • Nahlédnutí 
do duše varhan – prohlídka nástroje s ukázkami • Co to je? K čemu 
to je dobré? – komentovaná výstava bohoslužebných předmětů 
v sakristii

19:00–19:30 Hudebně meditativní pásmo
Schola kostela sv. Mikuláše

19:30–20:30 Mikulášské varhany zní
Varhanní preludia a prohlídka kostela s komentářem 

20:30–21:00 Křesťané nejsou z Marsu
P. Tomáš Waściński vypráví o životě

21:00–21:30 Harmonie tónů ke slávě Boží  
a pokoji lidí dobré vůle

Varhanní koncert – MgA. David Postránecký
21:30–22:30 Prohlídka

Prohlídka s komentářem na zajímavých místech • Nahlédnutí 
do duše varhan – prohlídka nástroje s ukázkami • Co to je? K čemu 
to je dobré? – komentovaná výstava bohoslužebných předmětů 
v sakristii

22:30–23:00 Hudebně meditativní pásmo
Schola kostela sv. Mikuláše

23:00–23:30 Varhanní preludia
23:30–24:00 Kompletář

Zpívaná večerní modlitba církve před spaním, myšlenka na dobrou noc

Po celý večer si Vás dovolujeme pozvat na:
• Jsme tu pro Vás – provedeme Vás kostelem sv. Mikuláše
• Znáte nás? – videoprezentace života farního společenství 

s komentářem ve farním sklepě
• Jak se pekly hostie – dnes stejně jako kdysi (s ochutnávkou)
• Večerní a noční Znojmo – tajemství kostelní půdy s výhledy 
• Pietní zastavení – krypta pod kostelem sv. Mikuláše je otevřená 
• Vláček – historie letem světem od kostela ke kostelu
• Něco malého na posilnění a na chuť – příležitost posedět 

a poklábosit před kostelem

Svatováclavská kaple, Znojmo

Kaple, stojící v těsném sousedství kostela 
sv. Mikuláše, vznikla před rokem 1521 jako 
kaple hřbitovní. Situace stavby vybíhající 
z hradeb do příkře spadajícího terénu jí 
umožnila dvojpodlaží. Kaple byla r. 1784 
zrušena a využívána k jiným účelům, dnes je 
ve správě města Znojma.

18:00–23:00 Atmosféra ztišení a modlitby
Reprodukovaná duchovní hudba 
Možnost zastavení se v podzemí Svatováclavské kaple, obrátit své 
srdce k Bohu a naslouchat mu

18:00–22:00 Pane, pojďte si hrát!
Program pro děti v kapli sv. Václava. Děti, napište dopis Bohu...

Kostel sv. Michala, Znojmo

Byl postaven již ve 12. stol. na nejvyšším 
místě znojemského teritoria pro obyvatele 
rozsáhlé předměstské osady, později přestavěn 
do gotického a následně barokního slohu. V roce 
1624 byl kostel předán do správy jezuitskému 
řádu a ten r. 1694 nechal postavit novou 
věž odděleně od kostela. Na kůru je barokní 
varhanní skříň, mimořádná řezbářské práce.

19:00–23:30 Komentovaná prohlídka kostela
Začátek každou celou hodinu, od 19:00 do 23:30

Kostel sv. Kříže, Znojmo
Nedělní bohoslužby: 8.00, 10.00, 18.00 

Kostel s dominikánským klášterem byl  
postaven uvnitř městských hradeb  
v polovině 13. stol. Po třicetileté válce ve  
2. pol. 17. stol byl kostel obnoven v raně  
barokní trojlodní dispozici. V interiéru  
najdeme díla vysoké umělecké hodnoty od  
Klementa Hainze, L. Krackera, J. Winterhaldera  
a F. A. Maulbertsche. Nejvíce kostel proslavil 
milostný obraz Panny Marie Znojemské.

19:30–20:20 Koncert vokálně instrumentální skupiny Mosty, 
Znojmo

černošské spirituály, rytmická duchovní hudba
20:30–20:50 Varhanní koncert

Pedagožka a žáci varhanního oddělení znojemské ZUŠ

21:00–21:30 Komentovaná prohlídka kostela
Historie kostela i dominikánského kláštera ve Znojmě, prohlídka 
interiéru, ukázka  bohoslužebných předmětů v sakristii kostela

21:45–22:45 Koncert vokální skupiny Mosty, Znojmo
Klasická vokální duchovní hudba (Michna, Palestrina, Lotti ...) 
latinsky, česky, německy i staroslověnsky

23:00–23:45 Varhanní koncert
Pedagožka a žáci varhanního oddělení znojemské ZUŠ

Kostel sv. Jana Křtitele, Znojmo
Nedělní bohoslužba: 11.00 

Kapucínský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele 
v typickém prostém slohu byl založen na jižní 
straně hlavního náměstí v období rekatolizace 
r. 1628. V interiéru a na průčelí zaujmou nové 
fresky současného malíře Milivoje Husáka. 
V podzemí kostela je přístupná kapucínská 
hrobka.

18:00–18:10 Nechte zvony znít!
Slavnostní vyzvánění na zahájení Noci kostelů

18:00–18:30 Zpívejte Bohu všechny země
Koncert sólového zpěvu s doprovodem varhan

18:30–19:00 Mniši jsou tiší
Historie kapucínského kostela s prohlídkou

19:00–19:30 Co to má ten kněz na sobě?
Komentované seznámení s bohoslužebnými rouchy

19:30–20:00 Tóny znějí staletími
Koncert varhanní duchovní hudby – MgA. David Postránecký

20:00–20:30 Mniši jsou tiší
Historie kapucínského kostela s prohlídkou

20:30–21:00 Chvalozpěv stvoření
Výklad nástěnné malby písně sv. Františka z Assisi

21:00–21:30 Jak mi Bůh protřel zrak
Vyprávění ze života známého poutníka Petra Badoška

21:30–22:00 Zpívejte Bohu všechny země
Koncert sólového zpěvu s doprovodem varhan

22:00–22:30 Co to má ten kněz na sobě?
Komentované seznámení s bohoslužebnými rouchy

22:30–23:00 Mniši jsou tiší
Historie kapucínského kostela s prohlídkou

Během celého večera si Vás dovolujeme pozvat na prohlídku 
kostela, k nahlédnutí do chóru (modlitebního prostoru mnichů 
za oltářem) nebo k pietnímu zastavení v kapucínské kryptě.

Kostel sv. Alžběty, Znojmo

Jako součást dřívějšího klášterního areálu 
byl vybudován po r. 1470 františkány. Když se 
v r. 1534 františkáni přestěhovali za městské 
hradby, byl v opuštěných budovách zřízen 
městský špitál. Po zničení za švédských válek 
v pol. 17. stol. byl kostel obnoven v barokním 
slohu

18:00–18:10 Nechte zvony znít!
18:00–18:30 Od klášterního kostela k nemocniční kapli

Prohlídka s výkladem, který podá znojemský historik PhDr. Jiří Kacetl
18:30–19:00 Tóny znějí staletími

Koncert varhanní duchovní hudby – MgA. David Postránecký
19:00–19:30 Od klášterního kostela k nemocniční kapli

Prohlídka s výkladem
19:30–20:00 Obrazy promlouvají

Zamyšlení nad souborem barokních obrazů zachycujících 
velikonoční události utrpení Ježíše Krista, pronese P. Oldřich Máša

20:00–20:30 Řádová sestra Bernadeta vypráví
O zkušenosti s prací se sociálně slabými

20:30–21:00 Od klášterního kostela k nemocniční kapli
Prohlídka s výkladem

21:00–21:30 Řádová sestra Bernadeta vypráví
O zkušenosti s prací se sociálně slabými

21:30–22:00 Obrazy promlouvají
Zamyšlení nad souborem barokních obrazů zachycujících 
velikonoční události utrpení Ježíše Krista, pronese P. Oldřich Máša

22:00–22:30 Od klášterního kostela k nemocniční kapli
Prohlídka s výkladem

22:30–23:00 Tóny znějí staletími
Koncert varhanní duchovní hudby – MgA. David Postránecký

Během celého večera si Vás dovolujeme pozvat na prohlídku kostela 
a kůru s originálními barokními varhanami starého znojemského mistra

Modlitebna Českobratrské církve 
evangelické, Znojmo

Modlitebna Českobratrské církve evangelické 
ve Znojmě byla postavena v 90. letech 
19. století.

18:00–19:00 Letem světem  
evangelickým zpěvníkem
Zahraje Bronislava Bělobradičová a její žáci
19:00–20:00 Milivoj Husák – 
Liturgické zátiší
Průřez tvorbou malíře Milivoje Husáka

20:00–21:00 Kdo je to evangelík?
Rozhovor o tom, čemu a jak věří evangelíci, z čeho vychází jejich 
vyznání, jak vypadá život ve sboru, Mgr. Jana Špinarová, farářka 
ve Znojmě

21:00–22:00 Letem světem evangelickým zpěvníkem
22:00–23:00 Milivoj Husák – Liturgické zátiší
23:00–23:45 Kdo je to evangelík?
23:45–24:00 Zakončení dne

Slovo, modlitba a píseň na cestu domů 

Pravoslavný kostel sv. Rostislava, 
Znojmo

Kostel na dnešním náměstí Otmara Chlupa 
byl postaven v r. 1911 pro početnou komunitu 
německých evangelíků. Stavebním slohem 
se hlásí k neorenesanci s využitím prvků 
secese. Po odsunu Němců byl kostel dlouho 
nevyužívaný, až v 90. letech kostel převzala 
pravoslavná církevní obec, doplnila ho 
ikonovými malbami a zasvětila sv. Rostislavovi.

19:00–20:00 Večerní bohoslužba
20:00–24:00 Prohlídka interiéru chrámu a vystavených ikon

Pravoslavná církevní hudba, možnost volné prohlídky interiéru 
chrámu a vystavených ikon 

Kostel sv. Václava, Znojmo-Louka
Nedělní bohoslužba: 8.00 

Premonstrátské opatství v Louce bylo založeno 
r. 1190. Se stavbou trojlodní dvouvěžové 
baziliky v pozdně románském slohu se začalo 
v 1. pol. 13. stol. Z této doby se zachovala 
apsida kněžiště a rozměrná dvoulodní kostelní 
krypta. Z dalších přestaveb zůstalo zachováno 
gotické kněžiště, renesanční kaple a barokní 
inventář. Pozoruhodné jsou zvláště vyřezávané 

chórové lavice a jedny z nejstarších funkčních varhan na Moravě. Klášter byl 
zrušen v r. 1784, kostel dále slouží jako farní.

18:00–18:30 Volání zvonů a trub nebeských
Zahájení slavnostním vyzváněním zvonů za hlaholu Znojemských 
žesťů

18:30–19:30 Slavnostní bohoslužba
19:30–20:00 Nebeští trubači...

...aneb chrám opět rozezvučí Znojemské žestě
20:00–20:15 Osm století Louckého kláštera v kostce

0bjevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy 
premonstrátského kláštera v rámci přednášky k následné prohlídce

20:15–21:00 Varhany třikrát jinak – I. 

21:00–21:30 Melodie do ticha
Hudebně meditační zastavení při zpěvech z Taizé

21:30–21:45 Osm století Louckého kláštera v kostce
Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy 
premonstrátského kláštera v rámci přednášky k následné prohlídce

21:45–22:15 Varhany třikrát jinak – II. 
22:15–22:45 Ze života kněze a řeholníka...

...aneb vyprávění premonstrátského kněze Mariana Huska
22:45–23:00 Osm století Louckého kláštera v kostce

Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy 
premonstrátského kláštera v rámci přednášky k následné prohlídce

23:00–23:30 Varhany třikrát jinak – III.
23:30–24:00 Melodie do ticha

Hudebně meditační zastavení při zpěvech z Taizé
00:00–00:30 Liturgia Horarum: Ad Completorium

Zpívaný latinský kompletář – večerní modlitba církve při svíčkách 
v chórových lavicích

Farnost Louka se představuje
Osobní popovídání s knězem, farníky; malé občerstvení a doušek 
klášterního vína.

Od krypty po věž
Odhalte tajemství našeho kostela při individuálních prohlídkách 
od románské krypty přes kapli sv. Šebestiána, varhany, barokní krov 
a klenbu shora, až po věž se zvony. 

Osobní ztišení
Po bohoslužbě bude eucharistie přenesena do kaple sv. Norberta, 
kde bude příležitost k osobnímu ztišení a modlitbě.

Kostel sv. Hippolyta,  
Znojmo-Hradiště Nedělní bohoslužba: 10.30 

Kostel sv. Hippolyta a proboštství Rytířského 
řádu křížovníků s červenou hvězdou leží 
v místě, které bylo v 9. a 10. stol. významným 
sídelním centrem Velkomoravské říše. V roce 
1240 na prosbu sv. Anežky daroval český 
král Václav I. Hradiště křížovníkům a ti 
na velkomoravských základech postavili gotický 
kostel. Současnou barokní podobu získal 

kostel po polovině 18. stol. Z výzdoby je nejcennější 
nástropní freska od F. A. Maulbertsche.

18:00–18:25 Nechte zvony znít
Vyzvánění zvonů a modlitba růžence

18:30–19:20 Mše svatá a májová pobožnost
19:30–20:30 Brána nebes

Prohlídka kostela s výkladem obsahu Maulbertschových fresek
19:30–20:30 Pozvání na cestu

Uvedení do historie a současnosti Hradiště
19:30–20:30 Zahradní Nokturno – I. 

Růže krásná, v ráji štěpovaná – procházka klášterní zahradou 
s výkladem o její koncepci a  pěstovaných rostlinách

21:00–22:00 Pozvání na cestu
Uvedení do historie a současnosti Hradiště

21:00–22:00 Zahradní nokturno – II. 
Na křižovatce – zastavení v centrální části zahrady při svíčkách; 
Orientace – výklad k meditativním obrazům ak. malířky Bedřišky 
Znojemské na Cestě Božího milosrdenství  
Znamení na cestě – zastavení u zahradní kaple Panny Marie Bolestné

21:00–22:00 Brána nebes
Prohlídka kostela s výkladem obsahu Maulbertschových fresek

22:30–23:00 Zahradní nokturno – III. 
Modlitba za město u kříže v klášterní zahradě a zapálení prosební 
svíce

22:30–23:00 Večer tichounce se sklání
Zakončení programu 

Během celého večera budou moci návštěvníci ochutnat bylinné 
čaje z klášterní zahrady, zakoupit klášterní výrobky nebo navštívit 
dobročinný bazar. 

Kostel sv. Markéty, Znojmo-Přímětice
Nedělní bohoslužba: 9.30 

O kostele sv. Markéty je známo, že již r. 1220 
byl spravován premonstrátským klášterem 
v Louce. Původně románská stavba byla 
v 15. stol. doplněna gotickým presbytářem 
a v 18. stol. barokizována. V letech 1736–1765 
zde působil jako farář P. Prokop Diviš, který 
na farní zahradě postavil první veliký funkční 
hromosvod. Památník tohoto vynálezce 

s maketou hromosvodu stojí dnes před kostelem.

18:00–18:45 Zahajovací mše svatá
19:00–23:30 Možnost ztišení se při adoraci
19:00–23:00 Pojďte s námi do věže
19:00–19:30 Prohlídka kostela s Prokopem Divišem

Zřejmě nejznámější přímětický duchovní správce Vás provede 
kostelem

19:30–21:00 Tajemství kostelní půdy
Zajímavá hra pro děti

19:30–20:00 Žesťový kvintet
Barokní duchovní hudba v podání umělců z Jihlavy

20:15–21:00 Promítání filmu Most
Film o lásce a oběti, který byl nominovaný na Oskara, v hlavní roli 
Vladimír Javorský

21:15–22:15 Varhany zní…
Vyslechněte Largo od G. F. Händela, Canon od J. Pachelbela,  
Jesus bleibet meine Freunde od J. S. Bacha a další skladby

22:30–23:00 Legenda o sv. Markétě
23:30–24:00 Modlitba Taizé

Milí přátelé, 
návštěvníci našich kostelů,

po zkušenostech v Rakousku a loňského 
roku i v Brně chceme i ve Znojmě a oko-
lí otevřít naše křesťanské kostely široké 
veřejnosti při mimořádné příležitosti 
Noci kostelů. Většina z nich patří církvi 

katolické, ale připojuje se i církev pravoslavná a českobratrská 
evangelická ve Znojmě se svými sakrálními prostorami. 

Vstoupit do kostelů většinou znamená dotknout se kontinuity 
současné doby s historií, nechat na sebe působit umění, vní-
mat přítomnost Boha. Jsou to místa bohoslužby, ale i přitažlivá 
místa pro ty, kdo vyhledávají prostor a atmosféru ke ztišení, pro 
milovníky duchovní hudby i pro turisty.

A protože jsou to místa stále živá, dovolujeme si Vás pozvat 
k nám „domů“. 

P. Jindřich Bartoš
děkan

Asi si ani nedokážeme představit, 
jaké by bylo naše město bez nádher-
ných monumentálních staveb kostelů 
a chrámů. Mistři stavitelé v dávných 
dobách svými dovednostmi rozhodně 
nešetřili a my jim můžeme být vděčni. 
Zanechali nám dědictví, které velkou 
měrou přispívá k tomu, že Znojmo má 

v oblasti sakrální architektury opravdu co nabídnout. Ruku 
na srdce: známe ale znojemské kostely? Udělali jsme si někdy 
čas na prohlídku jejich interiérů? Pokud ne, pak je Noc kostelů 
skvělou příležitostí. 

Petr Nezveda
starosta Znojma

POUTNICKý PAS
Prostor pro razítka při návštěvě jednotlivých kostelů


