
Program:
18:00  Mše sv. na zahájení Noci kostelů s otcem 
biskupem Františkem Radkovským
19:00  Nechte zvony znít – zahájení 
19:05  Úvodní pozdrav biskupa Františka Radovského 
19:15  Hudba radosti a pokoje – sborová tvorba 
19:40  Známé neznámé I. – komentovaná prohlídka 
katedrálních vitráží 
20:15  Hudba oslavy a majestátu – koncerty pro 2 
trubky a varhany
20:55  Noční pohled na město z katedrální věže  
21:00  Známé neznámé II. – komentovaná prohlídka 
presbytáře s Plzeňskou Madonou  
21:45  Zpěvy středověkých mnichů (gregoriánský 
chorál)
22:30  Poklady katedrální klenotnice 
23:30  Hudba smíření a meditace – chorální předehry 
mistrů baroka a romantismu
23:50   „Pokoj Vám“ – modlitba za Plzeň
00:00  „Na dobrou noc“ – varhanní hudba

Katedrála sv. Bartoloměje 1

Kostel sv. Bartoloměje, od r. 1993 zároveň katedrála 
plzeňského biskupa, je velkolepá gotická stavba, 
vybudovaná na konci 13. stol. s nejvyšší 102,3 m 
vysokou chrámovou věží v republice. Nejcennější a 
nejznámější uměleckou památkou kostela je starobylá 
milostná socha Panny Marie (tzv. Plzeňská Madona). 
Původní zvony byly zničeny při velkém požáru severní 
věže r. 1835. V současnosti má chrám pět novějších 
zvonů.

GPS 49°44'51.067"N, 13°22'37.905"E 
Nedělní bohoslužby: 7:00, 10:30

Program: 
19:00  Quo vadis – koncert plzeňské křesťanské 
skupiny 
20:00  Prohlídka kostela s komentářem
20:30  Špetka gospelu v podání souboru Touch of 
Gospel  
21:30  Prohlídka kostela s komentářem
22:00  Blues session u sv. Martina a Prokopa
22:45  Závěrečné slovo a modlitba

Kostel sv. Martina a Prokopa 2

Kostel sv. Martina a Prokopa je jednolodní novogotická 
stavba z roku 1906. V roce 1944 byl kostel náletem 
poškozen a postupně opravován až do roku 1949.  
Rekonstrukce interiéru kostela sv. Martina Prokopa byla 
realizována v roce 1997. Úpravy interiéru probíhaly 
podle uměleckého návrhu akademického malíře 
Vladimíra Havlice z Plzně. Podle jeho návrhu se začalo 
pracovat také na novém retábulu, které bylo slavnostně 
posvěceno 25. května 2006.

GPS 49°44'27.373"N, 13°24'34.17"E
Nedělní bohoslužby: 7:30, 10:00

Program:
19:00  Koncert klasické hudby 
20:15  Individuální prohlídka kostela 
20:45  Přednáška o kostelu sv. Jiří a jeho historii 
21:30  Závěr programu – modlitba 

Kostel sv. Jiří3

Založení kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce se datuje do 
konce 10. století. První písemné zmínky jsou až z první 
poloviny 14. století. V letech 1904 až 1905 byl upraven a 
rozšířen hřbitov u kostela.  A po roce 1996 se postupně 
prováděly poslední opravy včetně fasád.

GPS 49°45'48.859"N, 13°24'48.051"E 
Nedělní bohoslužba: 9:00

GPS 49°44'10.225"N, 13°23'32.998"E
Nedělní bohoslužby: 7:30, 9:00, 18:00

Program: 
18:00  Mše svatá a nešpory 
19:15  Tichá chvíle v kostele
20:00  Co je v presbytáři 
           – výbava přední části kostela
20:15  Volná prohlídka kostela v duchovní atmosféře
23:50  Slavnostní požehnání městu Plzni 

Kostel Panny Marie Růžencové 4

Kostel Panny Marie Růžencové v Plzni na Slovanech byl 
zbudován v letech 1912 – 1913 ve slohu modernizované 
basiliky. Je trojlodní s příčnou lodí a kaplovými 
přístavbami. Prostřední loď je oddělena od bočních 
mocnými sloupy. Architektonicky velmi hodnotný kostel s 
klášterem postavený pod vlivem německé moderny a 
doznívající secese byl 7. 4. 1999 prohlášen za kulturní 
památku. 

Program:
17:30  Mše svatá za účastníky projektu Noc kostelů 
19:00  Zvony na zahájení Noci kostelů 
19:10  Přivítání účastníků a několik zajímavostí
           o svatém Janu Nepomuckém 
19:30  Koncert žáků ZUŠ Plzeň, Chválenická 17 
20:00  Varhanní improvizace
20:00  Prohlídka sakristie kostela 
21:00  Vystoupení Scholy od redemptoristů 
21:30  Vyhlídka z věže 
21:40  Krátká prezentace o historii kostela
22:00  Meditace v nočním kostele 
22:15  Vystoupení sboru Česká píseň 
23:10  Varhanní koncert 
           a příležitost podívat se na kůr 
23:50  Modlitba za Plzeň s požehnáním 
00:00  Na rozloučenou písně z Taizé 

Kostel sv. Jana Nepomuckého 5

Kostel svatého Jana Nepomuckého, byl vystavěn v 
letech 1908 – 1911 v Plzni na Borech především díky 
řeholníkům Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 
(redemptoristům). Vstupní portál tohoto pseudoromán-
ského kostela je bohatě ozdoben štukatérskými prvky a 
má tři vchody. Chrám s dvěma věžemi je trojlodní, přes 
50 m dlouhý. V roce 2005 byla dokončena generální 
oprava varhan, které patří mezi nejlépe zachované 
nástroje romantického typu v České republice

GPS 49°44′18.02″N 13°22′16.12″E
Nedělní bohoslužby: 9:00, 11:00, 18:00

Program:
19:00  Zahájení a úvodní slovo
19:10  Ukázka varhaní hudby
19:30  Jak fungují varhany I. 
- ukázka hraní a to vše s výkladem Jaroslava Brože
19:30  Křížová chodba 
- zahájení prohlídky gotické chodby
19:30  Kostelní šatník 
-  zahájení výstavy liturgických oděvů
21:00  Pohlazení pro ucho i ducha 
 - hudba pěveckého sboru Vox Imperfekta 
21:30  Jak fungují varhany II. 
 - prohlídka kůru, ukázka hry na varhany s výkladem
21:30  Posezení u čaje v sakristii
22:00  Slova Bible, tóny hudby 
23:45  Bohoslužba slova s modlitbou za Plzeň

Kostel Nanebevzetí Panny Marie6

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen zároveň 
s městem v roce 1295. Je znám také pod názvem 
„u františkánů“. Po husitských válkách a stavovském 
povstání byl dvakrát vyzdvižen z ruin a právě v této době 
probíhá jeho třetí znovuzrození. Kostel se může honosit 
basilikálním trojlodím s protáhlým presbytářem 
uzavřeným pěti stranami osmiúhelníka. Na chrám 
navazuje prastará gotická křížová chodba kláštera s 
kaplí sv. Barbory s velmi vzácnými gotickými freskami.

GPS 49°44'44.009"N, 13°22'42.613"E
Nedělní bohoslužby: 8:00, 15:00, 20:00

Program:
19:00  Kopie Turínského plátna v životní velikosti 
19:20  Prezentace dějin kostela včetně historických         
fotografií
19:40  Možnost nahlédnutí do liturgických knih 
a četba Písma svatého
Tento program se každou hodinu cyklicky opakovat. 
22:40  Zakončení s modlitbou

Kostel sv. Petra a Pavla7

Kostel sv. Petra a Pavla v Plzni–Liticích pochází z první 
poloviny 14. století a patří mezi nejvýznamnější církevní 
stavby na území města Plzně, vystavěné na místech 
starší sakrální stavby. Exteriér kostela si uchoval řadu 
původních kamenných architektonických článků z doby 
jeho výstavby, včetně románských, které byly druhotně 
využity. Varhany z roku 1833 jsou dílem chebských 
varhanářů Ignáce a Josefa Müllera.

GPS 49°41'42.861"N, 13°21'10.724"E
Nedělní bohoslužba: 10:30

Vážení návštěvníci!
Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování
po Plzeňských kostelech, klášterech a modlitebnách. Na jedné ze stránek najdete 
mapu s vyznačením kostelů a modliteben, při jejichž návštěvě získáte na místě
označeném POUTNICKÝ PAS razítko do Vašeho pasu. (Na razítkách jednotlivých
míst jsou znázorněny charakteristické detaily, které budete moci vyhledat, což může 
být zajímavou hrou zvlášť pro nejmladší návštěvníky). Po získání všech razítek obdržíte
na Plzeňském biskupství (nám. Republiky 35, Plzeň) CERTIFIKÁT POUTNÍKA.
Tento certifkát můžete získat, i když nestihnete navštívit všechny kostely a modlitebny 
během Noci kostelů. O razítko totiž můžete požádat kdykoli jindy po nedělních 
bohoslužbách, v sakristiích kostelů nebo u kazatelů sborů. Časy nedělních bohoslužeb
jsou vyznačeny na stránkách jednotlivých kostelů. 
                                                                                                  
                                                      Přejeme Vám radostné putování!      
                      
                                                                                            Biskupství plzeňské 2010 
Podělte se s námi o své zážitky z Noci kostelů. 
Uvítáme také vaše postřehy a nápady do budoucna - nockostelu@bip.cz
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Program:
17:50  Zvonek Maxmiliánek
18:00  Film Plody zla a odpuštění
19:00  Film Plody zla a odpuštění
20:00  Jazzové standardy v provedení Tria F.O.K.
21:00  Prohlídka při nočním osvětlení 

Meditační zahrada s kaplí sv. Maxmiliána Kolbe 10

V Meditační zahradě v areálu Památníku obětem zla se 
nachází jedna z nejmladších církevních staveb (1995), 
kaple sv. Maxmiliána Kolbeho. Je dílem plzeňských 
architektů Ing. J. Soukupa a Ing. J. Opla. Vnitřní výzdobu 
tvoří obrazy akademického sochaře Romana 
Podrázského, který je i autorem křížové cesty v podobě 
12 pískovcových plastik, umístěných v meditační 
zahradě.  

GPS 49°43'6.386"N, 13°23'18.666"E
Pravidelné bohoslužby: 2. a 4. čtvrtek v měsíci: 16:00

Program:
19:00  Zahájení a přivítání účastníků Noci kostelů
19:30  Počajevská Zázračná ikona Matky Boží
           – povídání o vzácné ikoně
20:30  Povídání o Ikonostasu 
           – význam a symbolika
21:30  Odlišnost Pravoslavné liturgie
23:45  Modlitba za město a požehnání 
 

Pravoslavný chrám sv. Anny 11

Kostel a klášter byl postaven plzeňským architektem 
Jakubem Augustonem mladším, který žil v letech 1670 
až 1735. V roce 1786 budovy kupuje město Plzeň, které 
zde zřídilo hlavní školu a gymnasium. Kostel má 
jednotné zařízení, které bylo pořízeno před polovinou 18. 
století. V roce 1952 byl kostel zapůjčen pravoslavné 
církvi a byl zřízen ikonostas, který je nutnou součástí pro 
pravoslavný ritus.

GPS 49°44'44.313"N, 13°22'33.108"E
Nedělní bohoslužba: 9:30

Program: 
16.00  Program pro děti
18.00  Otevření čajovny na celou akci
18:30  Vystoupení tanečního souboru Paprsek
20:00  Hlavní program: koncert komorního souboru 
Kudrnatá Kapusta se čtením
z Bible – komponovaný pořad
22:30  Koncert skupiny Metanoia
23:45  Konec prohlídek a zavření čajovny
 

 

Kostel Evangelické církve metodistické, Plzeň - Lochotín  12

Sborový dům Evangelické církve metodistické v Plzni na 
Lochotíně pochází z roku 1999 a stojí na křižovatce ulic 
Studentská a Plaská, na dolním okraji Bolevecké návsi.

GPS 49°46'33.581"N, 13°22'44.282"E
Nedělní bohoslužba: 9:30

Program:
18:00  Zahájení – Pár slov o naší farnosti  
18:10  Představení práce Mateřského centra Duha 
18:30  Představení Střediska křesťanské pomoci 
Vršíček 
18:30  Workshop v kavárně – něco malého pro radost
18:35  Kavárna v kostele otevřena během celého 
programu
18:40  Výstava paličkování účastnic kurzu
19:00  Představení činnosti Point 14 
– zajímá vás komplexní protidrogová prevence?
20:00  Vystoupení taneční skupiny Paprsek 
a koncert skupiny UNIT Band
22:00  Bratři v triku 
– Míla Čech a jeho bratr Vítek s kytarou a písničkami 
20:25  Film: Hry o Marii 
– Děti z ECM natočily vánoční příběh 

 

Evangelická církev metodistická, sbor Maranatha  13

Kostel Sboru Maranatha v Plzni byl postaven metodis-
tickou církví v roce 1926 v centru města. Slohově je 
nejblíže ke kubismu, který se projevuje v jednoduché 
hmotě, římsách a zdůrazněných šabránách oken. 
Interiér je ještě jednodušší. Hlavním výtvarným prvkem 
je kubisující rám-portál v čele sálu a jednoduchá linie 
galerie. Ostatní prostory mimo sál jsou řešeny architek-
tonicky čistě účelově.

GPS 49°44'44.028"N, 13°22'13.344"E
Nedělní bohoslužba: 9:00

Program:
20:00  Zahájení s přivítáním návštěvníků a stručný 
výklad o historii kostela, sboru a církve
20:30  I. blok varhanní hudby
21:30  II. blok varhanní hudby
22:00  Zakončení
 

 

Korandův sbor, Českobratrská církev evangelická  14

Korandův sbor vznikl na začátku 20. století. Kostel byl 
postaven v roce 1936 ve funkcionalistickém slohu 
architektem Jaroslavem Fišerem. Součástí stavby je i 
kolumbárium v kryptě. Péče o potřebné, nemocné a 
slabé jako výraz lásky k bližnímu patří k životu i práci 
Českobratrské cíkve evangelické.

GPS 49°44'51.067"N, 13°22'37.905"E
Nedělní bohoslužba: 9:30

Program:
18:00  Možnost prohlídky modlitebny s výstavou 
„Česká bible“ 
18:10  Malé občerstvení s čajem a kávou
20:00  Veselé klarinety – koncert

 

 

CČSH, Sbor Kristova Kříže   15

Modlitebna sboru Kristova Kříže byla postavena v roce 
1994. Náboženská obec jej postavila z vlastních 
prostředků a díky obětavosti věřících. Krátce po revoluci 
koupila náboženská obec dům na Mikulášském náměstí, 
v jehož zahradě byl kostel postaven.

GPS 49°44'24.628"N, 13°23'19.735"E
Nedělní bohoslužba: 9:00

Pilsen Open up! aneb Plzeň se Vám otevírá…
Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní 

město kultury 2015!

Evropské hlavní město kultury je považováno za 
jeden z nejúspěšnějších projektů EU. Je určen pro 

města, význam má ale pro celý region. Město, které 
se pro daný rok stává evropskou kulturní metropolí, 
je vyhledávaným cílem mnoha turistů. V roce 2015 
bude titul EHMK patřit městům ze dvou evropských 
zemí:  Belgie a České republiky. O titul v naší zemi 

soutěží Ostrava a Plzeň. 

Myšlenku na vznik této prestižní soutěže a udílení 
titulu Evropské hlavní město kultury přinesla řecká 
ministryně kultury Melina Mercouri v roce 1985, ve 
stejném roce se jako první Evropské hlavní město 

kultury představily řecké Athény. Letos slaví projekt 
Evropské hlavní město kultury 25 let! Proto rádi 

věnujeme celý červen oslavě a poctě právě 
zakladatelce této soutěže.

Zveme Vás na netradiční kandidátskou akci „v 
ulicích města!“ Den Meliny Mercouri v Plzni se 
uskuteční 12. června 2010. Happening na 

Americké třídě (od Wilsonova mostu k ulici Sirková, 
v ulicí Pařížská i na Denisově nábřeží) -  

demonstrace kultury neboli "kulturní demonstrace", 
jak si ji možná ještě neumíte představit.

Zastavíme dopravu v ulicích a vyjdeme do nich 
tančit, tvořit, diskutovat, bavit se, ale hlavně, 

budeme spolu. Buďte u toho s námi!
Vše o kandidatuře na

 www.plzen2015.eu

POUTNICKÝ PAS

Program:
19:00  Zvonění
20:00  Moleben k Přesvaté Bohorodičce 
           – zpěv litanií
22:00  Moleben k Božskému srdci Ježíšovu
           – zpěv litanií
23:00  Ukončení
Mezi jednotlivými zpěvy bude možnost prohlídky 
kostela s výkladem.

Kostel sv. Mikuláše9

Kostel sv. Mikuláše nechal postavit roku 1406 plzeňský 
měšťan Vít Malíř. Některé architektonické články 
napovídají na existenci starší svatyně (kolem poloviny 
14. století). Kolem kostela se nachází hřbitov s ostatky 
významných obyvatel města. Jedním z posledních 
pohřbených byl Emil, rytíř Škoda. Po roce 1945 areál 
značně zchátral, přičemž kostel byl obnoven v 80. letech 
20. století a dnes slouží řeckým katolíkům. 

GPS 49°44'21.434"N, 13°23'6.625"E
Nedělní bohoslužba: 9:30

Program:
19:00  Prohlídka interiéru s přednáškou  
19:00  Výstava prací žáků ZUŠ  
20:00  Reprodukovaná hudba  
20:00  Prohlídka osvětleného hřbitova 

Kostel Všech svatých8

Kostel Všech svatých v Plzni na Roudné je postaven
v románském slohu. První písemná zmínka o kostele je 
z r. 1322. V r. 1380 byl kostel přestavěn ve vrcholně 
gotickém slohu. V r. 1945 byl kostel zasažen bombami. 
Roku 1974 byly zahájeny opravy skupinou aktivistů a 
roku 1995 byl kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. 
Interiér je vyzdoben renesančními malbami z konce 16. 
století. Hlavní oltář zdobí kopie tzv. františkánské 
madony, nejstarší madony v Plzni.

GPS 49°45'30.461"N, 13°22'46.037"E


