
adresa: Žižkova třída 250/4
GPS: 48°58'19.344"N,

14°28'47.081"E
web: www.petrini.zde.cz 
mail: jan.madar@seznam.cz
tel.: 776 088 498

nedělní bohoslužby:
9.00 hodin

Kostel Panny Marie Růžencové1

adresa: Kněžská 8
GPS: 48°58'27.836"N,

14°28'35.821"E
web: www.tf.jcu.cz 
mail: vnechvatalova@tf.jcu.cz

Kaple teologické fakulty JU13

adresa: U Černé věže 
GPS: 48°58'31.021"N,

14°28'33.480"E
web: www.dekanstvicb.cz 
mail: dekanstvicb@centrum.cz
tel.: 387 311 263

nedělní bohoslužby:
9.00, 10.30 latinsky, 17.00 hodin

Katedrála sv. Mikuláše12

adresa: Karla IV. 22
GPS: 48°58'24.237"N,

14°28'38.157"E
tel.: 731 604 447
web: www.studentskykostel.cz
mail: pavelnem@email.cz

bohoslužby:
pátek 7.15 hodin

Kostel sv. Rodiny5

adresa: U Výstaviště 10
GPS: 48°98'14.703"N,

14°45'68.383"E
tel.: 773 557 979

nedělní bohoslužby:
10.00 hodin

Husův dům Čtyři Dvory6

adresa: Generála Svobody 421/12
(u nemocnice)

GPS: 48°57'48.442"N,
14°28'18.448"E

web: www.jannepomuckycb.cz 
tel.: 386 460 532

nedělní bohoslužby:
9.15 hodin

Kostel sv. Jana Nepomuckého7

adresa: Fráni Šrámka 1353/34
GPS: 48°58'53.900"N,

14°28'42.910"E
web:
www.ceskebudejovice.casd.cz 
mail: petr.adame@volny.cz
tel.: 605 874 765

sobotní bohoslužby:
9.00 hodin

adresa: za katedrálou 
sv. Mikuláše

GPS: 48°58'30.724"N,
14°28'35.648"E

web: www.reckokat.cz
mail: zasedko@centrum.cz
tel.: 776 642 186

nedělní bohoslužby:
11.00 hodin (v kostele 

P. Marie Růžencové, 
Žižkova ul.)

adresa: Emy Destinnové 1
GPS: 48°58'50.674"N,

14°27'12.094"E
web: www.ctyrak.farnost.cz 
mail: farnost@ctyrak.cz
tel.: 732 217 001

nedělní bohoslužby:
8.00, 10.00, 18.00 hodin

8 Sbor Církve adventistů sedmého dneKostel sv. Vojtěcha10
adresa: J. Š. Baara 64
GPS: 48°58'44.742"N,

14°28'85.016"E
web: www.cb.cz/budejovice
mail: ceske.budejovice@cb.cz
tel.: 387 319 265

nedělní bohoslužby:
9.30 hodin

Sbor Církve bratrské11 Kaple Smrtelných úzkostí Páně9

adresa: Lidická 218/1120
GPS: 48°95'03.025"N,

14°46'51.103"E
web: www.ccsh.cz
mail: mirkasem@centrum.cz
tel.: 601 154 718

nedělní bohoslužby:
8.00 hodin

adresa: 28. října 28
GPS: 48°58'53.836"N,

14°28'29.26"E
web: www.ceske-budejovice.evangnet.cz
mail: ceske-budejovice@evangnet.cz
tel.: 383 839 935, 739 244 605

nedělní bohoslužby:
9.00 hodin

adresa: Piaristické náměstí
GPS: 48°58'32.754"N,

14°28'19.196"E
web: www.dekanstvicb.cz
mail: dekanstvicb@centrum.cz
tel.: 387 311 263

nedělní bohoslužby:
8.00, 18.30 hodin
červen a červenec:
19.30 hodin

4 Betlémský sbor CČSH RožnovKostel Obětování Panny Marie2 Kostel Českobratrské církve evangelické3 Další místa, která se tento 
rok Noci kostelů neúčastní

14 Husitský kostel Suché Vrbné
adresa: V. Nezvala 43 
GPS: 48°58'3.141"N, 14°30'26.104"E
web: www.ccsh.cz/no.php?obec=42
mail: mirkasem@seznam.cz
tel.: 776 373 032
nedělní bohoslužby: 9.30 hodin

15 Kaple sv. Josefa
adresa: Na Sadech 19
GPS: 48°58'37.534"N, 14°28'41.357"E
web: www.dekanstvicb.cz
mail: v.kubovcova@gmail.com
tel.: 387 001 511
nedělní bohoslužby: 6.30 hodin

16 Husův sbor Palackého nám.
adresa: Palackého nám. 1154/1
GPS: 48°58'54.397"N, 14°28'50.136"E
web: www.husuv-sbor.cz
mail: palacak@volny.cz
tel.: 387 319 089, 739 718 975
nedělní bohoslužby: 9.00 hodin 

17 Kaple sv. Otýlie
adresa: Pražská třída (hřbitov)
GPS: 49°00'00.525"N, 14°48'32.797"E
web: www.dekanstvicb.cz
mail: dekanstvicb@centrum.cz
tel.: 387 311 263
nedělní bohoslužby: 9.30 hodin

18 Kaple Všech svatých - pravoslavná
adresa: Husova třída (naproti výstavišti)
GPS: 48°97'86.503"N, 14°45'80.400"E
web: www.popjan.cz/fara.htm
mail: –––
tel.: 608 053 051
nedělní bohoslužby: 8.30, 18.00 hodin 

19 Kostel Božského Srdce Páně
adresa: Rudolfovská 23
GPS: 48°97'64.108"N, 14°48'31.939"E
web: www.eucharistie-paramenta.cz
mail: ksns.cb.cms@quick.cz
tel.: 387 427 963
nedělní bohoslužby: 8.00 hodin

20 Kostel Panny Marie Královny andělů
adresa: Novohradská, Nové Hodějovice
GPS: 48°95'11.761"N, 14°50'12.558"E
web: www.dekanstvicb.cz
mail: dekanstvicb@centrum.cz
tel.: 387 311 263
nedělní bohoslužby: 10.30 hodin

21 Kostel sv. Cyrila a Metoděje
adresa: Puchmajerova ul.
GPS: 48°96'70.897"N,14°50'50.431"E
mail: suche.vrbne@volny.cz
tel.: 731 604 500, 387 718 202, 731 402 903
nedělní bohoslužby: 8.30 hodin

22 Kostel sv. Prokopa
adresa: Staroměstská ul.
GPS: 48°98'43.819"N, 14°46'73.258"E
web: www.dekanstvicb.cz
mail: dekanstvicb@centrum.cz
tel.: 387 311 263
nedělní bohoslužby: 8.30 hodin 

23 Modlitebna Apoštolské církve
adresa: Riegrova 17
GPS: 48°58'42.795"N, 14°28'33.849"E
web: www.acbud.cz
mail: stepicekberan@hotmail.com
tel.: 739 584 000
nedělní bohoslužby: 10.00 hodin

24 Kostel sv. Václava
adresa: Kostelní ul. 
(za hotelem Clarion Congress)
GPS: 48°58'52.731"N, 14°28'25.184"E
web: www.dekanstvicb.cz
mail: dekanstvicb@centrum.cz
tel.: 387 311 263
nedělní bohoslužby: 11.00 hodin

25 Modlitebna Bratrské jednoty baptistů
adresa: U Hvízdala 9a
GPS: 48°59'51.965"N, 14°26'45.535"E
web: www.bjbcb.cz
mail: jhruza@centrum.cz
tel.: 775 211 174
nedělní bohoslužby: 9.30 hodin



Kostel Českobratrské církve evangelické
28. října 28

3

  18.00 – 18.30    Dětský pěvecký sbor CANZONettA (vede Petra Nová)
  19.00 – 19.30    Od srdce (spirituálový večer Waltera Matláška)
  20.00 – 20.30    Chrámový pěvecký sbor (vede Rut Budínová)
  21.00 – 21.30    Pozounový sbor CONSONARe
  19.00 – 19.30    improvizace na lutherovy texty

(slovo a hudba – David Nečil a Jan Meisl)

po celý večer    Dílna pro děti | lutherovy dveře | Prohlídka 
kostela (vždy v půl) | škola zvoníků (do 22.00 hodin) |
teepee na zahradě (místo ke ztišení) |
téma: Martin luther

Betlémský sbor CČSH Rožnov
Lidická 218

4

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Generála Svobody 421/12

7

  18.00 – 21.00    Blok varhanních improvizací 
a povídání o kostele, církvi a životě
s mons. Václavem Habartem

Kaple Smrtelných úzkostí Páně
(za katedrálou sv. Mikuláše)

9

  17.00 – 21.00    Rozhovor s manželkou ženatého kněze
Východní liturgická hudba
Výstava ikon a liturgických předmětů

Kostel sv. Rodiny
U Karla IV. 22

5

  18.30 – 22.30    Kostel otevřen pro návštěvu, prohlídku, 
rozhovor a besedu o kostele 
i o všem možném...

Kostel Obětování Panny Marie
Piaristické náměstí

2

  18.00 – 21.00    individuální prohlídky a možnost setkání 
s farářem a farářkou

Kostel sv. Vojtěcha
Emy Destinové 1

10

Sbor Církve adventistů sedmého dne
Fráni Šrámka 34

8

  18.00 – 22.00    Otevření pro veřejnost
  18.00 – 22.00    ADRA – pomáhat může každý

(představení práce Dobrovolnického centra Adry)
  18.30 – 19.15    Koncert moderní křesťanské hudby

(písně stylu worship v podání českobudějovické 
hudební skupiny „Za Světlem“; www.zasvetlem.cz)

  19.15 – 19.45    VIDEOPROJEKCE – Církev a svět kolem nás
(představení projektů církve pro veřejnost)

  20.00 – 20.45    Koncert moderní křesťanské hudby
(písně stylu worship v podání českobudějovické 
hudební skupiny „Za Světlem“; www.zasvetlem.cz)

  18.00 – 18.45    Bohoslužba
(mše svatá do Radia Proglas)

  18.45 – 21.00    
              18.45    Historie kostela
              19.30    Čtení z knihy, která mě oslovila
              20.30    90. let salesiánů v ČR (prezentace)

to celé proložené hudbou

Husův dům Čtyři Dvory
U Výstaviště 10

6

              19.30    Otevřeno v Husově domě
              20.00    Skupina AUUNA (modlitebna) 
              20.30    Vernisáž výstavky o Karlu Farském (chodba a schodiště) 
              20.45    Občerstvení, rozhovory (klubovna v přízemí)
              21.15    Saxofonový kvartet – spirituály aj. (modlitebna)
              21.45    Občerstvení, rozhovory (klubovna v přízemí)
              22.15    Zpěvy z taize (modlitebna) 
              22.30    Noční promítání pro vytrvalce:

David Zeisberger – apoštol indiánů (klubovna v přízemí)

Sbor Církve bratrské
J. Š. Baara 64

11

Čerstvě přestavěný přední dům s  moderní stavbou modlitebny
(kostela) umístěnou ve dvoře, která byla oceněna jako „Prestižní
stavba jižních Čech 2000“ – přijměte pozvání k prohlídce.

  17.30 – 22.00    Otevření veřejnosti – po tuto dobu lze všechny 
společné prostory navštívit – rádi Vás provedeme

  18.00 – 19.30    Doprovodné aktivity (vestibul a sál modlitebny)
• obrazová projekce stavby a přestavby 

prostor modlitebny a domu
                              • minihistorie sboru, jeho aktivity s pozváním 

pro veřejnost (projekce)
                              • komentovaná výstavka Biblí (v prostoru kostela)
                              • duchovní hudba (k poslechu i zamyšlení)
                              • další průběžné aktivity
  19.30 – 21.30    Koncertní program (moderní duchovní hudba různých

interpretů, varhanní vstup vážné hudby, křesťanská poezie,
Biblické Slovo evangelia...)

po celou dobu možnost duchovního rozhovoru

Katedrála sv. Mikuláše
U Černé věže

12

              17.00    Mše svatá
              18.00    Úvodní slovo
              18.15    Tradiční žesťové přivítání
              20.00    Katedrální sbor se představuje

Kaple teologické fakulty JU
Kněžská 8

13

  16.00 – 22.00    Kaple slouží během roku výhradně studentům a akade-
mikům školy. Pouze v pátek 9. června, na Noc kostelů, se
otevře i široké veřejnosti. K dispozici budou informace
o fakultě, její historii i o studiu, návštěvníci se mohou
začíst do knih, které v posledním roce vydali vyučující
fakulty a příjemnou atmosféru v kapli navodí reprodu-
kovaný gregoriánský chorál.

Pozdrav primátora Ing. Jiřího Svobody

„Noc kostelů je dobrou příležitostí k tomu,
aby se lidé na chvíli zastavili a v klidu
poznávali kulturní památky a jedinečnost
sakrálních staveb. Nabízí ale i možnost
setkávání a vzájemných rozhovorů, na
které nebývá v každodenním shonu příliš
času. Noční prohlídky pravděpodobně
opět přilákají mnoho návštěvníků.
V Českých Budějovicích si mohou pro-
hlédnout čtrnáct místních kostelů, ale
i kapličky a modlitebny, které budou
prezentovány jako součást společenského života. Aktivně se do této
události zapojují sbory šesti různých křesťanských církví. Ve stejný den,
tedy v pátek 9. června 2017, se nočním zájemcům otevřou církevní
památky nejen v České republice, ale také u našich rakouských
a slovenských sousedů i ve vzdálenějším  Estonsku. Věřím, že si tato
nevšední událost najde své příznivce. Pořadatelům přeji hodně zdaru.“

Ing. Jiří Svoboda
primátor statutárního města České Budějovice

Pozdrav českobudějovického biskupa
mons. Vlastimila Kročila

Dne 9. června letošního roku opět ve
všech diecézích proběhne tradiční „Noc
kostelů“. Tato iniciativa nabízí lidem
příležitost k návštěvě našich kostelů, aby
se zde setkali s kořeny křesťanství pro-
střednictvím architektury, umění i atmos-
féry ticha a mohli být osloveni jeho živou
přítomností.
Otevíráme-li brány našich kostelů, vy-
jadřujeme tím současně naši otevřenost
vůči člověku a světu. Jako českobudě-
jovický biskup přebírám nad touto akcí
záštitu a žehnám všem jejím aktivním
účastníkům, ať už se budou podílet na
přípravě a prožití liturgie nebo se zastaví při tichém rozjímání.

Mons. Vlastimil Kročil
w w w . N O C K O S T E L U . C Z

České Budějovice

Tento projekt je spolufinancován
Statutárním městem České Budějovice

  17.00 – 18.00    Vernisáž výstavy obrazů Hany Jinderlové 
„Doteky minulosti“ – křížová chodba

  19.00 – 20.00    Koncert pěveckého sboru ABwUN
(vystoupí pěvecký sbor Abwun s pořadem duchovní hudby,
spirituálů a dalších skladeb)

  21.30 – 22.30    Koncert pěveckého sboru DyšKANti
(koncert duchovní hudby 16 -18 století)
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Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova třída 250/4

1

  17.00 – 19.00    Otevřená herna PetRKlíČe
  19.00 – 20.00    Kostel patří dětem
  20.00 – 21.00    Povídání o mozaice
              21.30    Koncert AUUNA
              23.00    Naslouchání tichu
              23.45    Půlnoční polévka


