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-kostel Panny Marie Sněžné 

19:00 zahájení: Varhanní vstup 

19:10 přivítání: P. Jaroslav Hůlle, povídání o rokycanských zvonech (histo- 

rie ukázka zvonění) 

19:30 kytarový recitál Martina Škubala 

20:45 kostel v běhu staletí I. - komentovaná prohlídka J. Bělové o stavbě a historii 

21:30 varhanní hudba rokoka (hraje Dan Melichar) 

21:45 kostel v běhu staletí II. - komentovaná prohlídka Mgr. J. Bělové o vybavení kostela 

22:30 koncert vokálně instrumentální skupiny POKUS 

23:30 meditace o světle - ztišení na závěr 

23:45 požehnání městu a jeho obyvatelům Jaroslavem Hůllem 

  

-kaple Navštívení Panny Marie na Vršíčku 

19:15 odjezd autobusu od Morového sloupu pod Vršíček 

19:45 andělské zpěvy z kostelního kůru (ženská schola z Rokycan), tři bloky zpěvů proložené povídáním o kapli a její historii 

20:05 kaple a její historie, dva vstupy o historii kaple a její architektuře vložené do tří částí vystoupení scholy 

21:00 odjezd autobusu zpět do Rokycan 

  

-pravoslavný chrám Nejsvětější Trojice 

20:00 zvony a zapálení svící 

20:10 zpěvy Velikonočního troparu Christos Voskrese (staroslověnsky) 

20:16 úvodní slovo a přednáška o pravoslavném chrámu, ikonách a významu bohoslužby 

21:16 ukázka byzantského liturgického zpěvu (řecky, rumunsky) 

21:30 význam zapalování obětních svící, možnost zakoupení a zapálení svíce v chrámu 



22:15 výstava a popis slavnostních liturgických rouch 

23:30 Otče náš, závěrečné požehnání 

  

- sborový dům Českobratrské církve evangelické 

18:00 zahájení, historie místa, kostela a sboru 

18:30 vystoupení pěveckého sboru Gymnázia Rokycany (folklorní a populární písničky) 

19:00 divadelní představení pražského souboru Sumus: Ať žije Kazibuchta Rajská Podhorská, divadelní představení 
rokycanského souboru T.E.S.C.O.: groteska Život J. P. 

20:35 prohlídka kostela a prostor Nízkoprahového komunitního centra 

21:00 koncert studentek Konzervatoře v Plzni (varhany, housle) 

21:50 prohlídka kostela (historie místa, kostela, sboru) 

22:15 scénické čtení z knih Roberta Fulghuma (amerického spisovatele, pastora a filosofa) 

22:50 ztišení, modlitba, rozloučení 

  

-kostel sv. Mikuláše ve Zbiroze 

19:00 zahájení ,vyzvánění zvonů, slavnostní fanfáry (soubor ZUŠ Zbiroh) 

19:15 výstava liturgických oděvů, nádob a knih s komentářem , komentovaná prohlídka kostel 

20:00 komorní smyčcový koncert souboru Variace 

20:30 prohlídka kostelní věže, rok křtu - výstava křestních symbolů a křestní matriky , přednáška o svaté Anežce České při 
příležitosti 800. výročí jejího narození 

21:00 malé občerstvení, prostor pro setkání s přáteli , rozsvícení svíček 

21:30 požehnání účastníkům a městu Zbiroh , slavnostní fanfáry 

  

 


