Nedělní Mše svatá - 18.00
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Evangelický kostel
Bohoslužby - neděle 9.30

Klášterská ul.

Prostá jednolodní
svatyně františkánského klášterního
kostela byla vystavěna
v letech 1478 až 1491.
Kostel třikrát vyhořel
a během následných
oprav se úplně změnila
jeho původní gotická
podoba. Raně barokní
rotundové přístavky,
kaple sv. Antonína a tzv. Porciunkule, byly
postaveny ve třetí čtvrtině 17. století při jižní části
kostela. Obě kaple jsou cenné především svými
interiéry.
17.45 Vyzvánění zvonů
18.00 Mše svatá
P. Ivo Prokop
18.30 Komentovaná prohlídka kostela
Petr Šulc
19.00 Program pro děti zaměřený na sv. Františka
(jehož součástí bude koutek se živými zvířaty)
Eva Hejdová
19.30 Prohlídka varhan
Vladimír Přibyl
20.00 Varhanní koncert
Petr Mottl
20.30 Přednáška Řeholní život
P. Ivo Prokop
21.00 Přednáška Františkánští mučedníci
Jaroslav Kubát
21.30 Koncert při svíčkách
JH Schola

18.00 - 18.30 Milosrdný Samařan 5x jinak...
pro děti i dospělé o příběhu z mozaiky, která uvnitř
zdobí Evangelický kostel (David Balcar a spol.)
19.00 - 20.00 Pojďme spolu tvořit mozaiku
společné vyrábění pro děti s rodiči
20.00 - 20.30 Muzika na zahradě – K.R.K.
(= Křesťanská rocková kapela)
21.00 - 21.30 Na kus řeči s Martinem Lutherem o 500. výročí
reformace
22.00 - 22.30 Kostel (skoro) v tichu
možnost zastavit se a spočinout při svíčkách
+ tichá varhanní hudba (Jaroslav Hojný)
22.30 - 23.00 Noční modlitba
s písněmi z Taizé

RAZÍTKO
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Husův sbor
Bohoslužby - neděle 9.00

Evangelický kostel byl
postaven v parku nad
Nežárkou v roce 1906.
Budovu kostela v secesním stylu s novogotickými prvky a prvky lidové
architektury navrhl arch.
Matěj Blecha. Není bez
zajímavosti, že velmi
podobný kostel byl též
postaven v rakouském
Heidenreichsteinu.
Evangelický kostel v Jindřichově Hradci je státem
chráněnou památkou, ale lidé, kteří se v něm scházejí,
rozhodně nechtějí žít jen historií. Evangelický sbor
je živým společenstvím, otevřeným i pro příchozí.

* od 18.30 a po celý večer bude prezentace
historických dokumentů ze Státního okresního
archivu Jindřichův Hradec
* po celou Noc kostelů bude otevřena Klášterní
kavárnička s možností menšího občerstvení

Kontakt:
P. Ivo Prokop, vikář
Kostelní 74/1, 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: prokop.ivo@dicb.cz
Tel.: 728 995 603, www.proboststvi-jh.cz
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Bratrská ul.

* v 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 - komentované
prohlídky kostela a varhan
* po celý večer možnost rozhovoru s farářem
sboru Davidem Balcarem
* po celý večer možnost po vzoru Martina Luthera
napsat a přitlouct na kostelní dveře kritické
výroky na adresu církve a jejích představitelů
* po celý večer POŠTA DO NEBE - na připravené
lístky můžete napsat své prosby či díky a vhodit
je do schránky v kostele. Zazní pak během
Noční modlitby.
* po celý večer k dispozici občerstvení
Kontakt:
David Balcar, farář
Bratrská 129, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 777 032 221
E-mail:jindrichuv-hradec@evangnet.cz
http://jindrichuv-hradec.evangnet.cz
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Bývalá židovské synagoga byla
postavena v 18. století, opravena po
požáru města v r. 1801, a v roce 1867
novogoticky přestavěna a zvětšena.
V roce 1952 synagogu i s přilehlým
domem, bývalou židovskou školou,
zakoupila od Židovské obce Církev
československá (husitská).
Původní vnitřní zařízení synagogy
se nedochovalo.
Husův sbor je dále využíván na
kulturní akce, loutková divadla,
koncerty, vzpomínkovou akci
„Pamatuj!”.
Bohoslužby se konají každou neděli v 9 hodin
dopoledne, vždy se svátostí Večeře Páně.
Biblické hodiny se zamyšlením nad písmem se
konají každou středu v 16. hodin.
18.00 - 22.00 Informace o Husově sboru a historii židovství
v Jindřichově Hradci
možnost nahlédnout do starých dokumentů a knih,
ochutnávka mešních vín (k dispozici farářka Jana
Valsová)
Kontakt:
Jana Valsová, farářka
Kostelní 188/I, 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: jh.csh@seznam.cz
Tel.: 777 338 637

RAZÍTKO

Klášterní kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Jana Křtitele
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Komplex atypického dvoulodního
kostela sv. Jana Křtitele s přilehlými
budovami bývalého minoritského
kláštera a renesančního špitálu je
jednou z nejhodnotnějších pamětihodností a stavebních památek
Jindřichova Hradce.
Na jeho místě stávala původně
románská svatyně a jeho vznik se
datuje do 3. čtvrtiny 13. století.
Původní bohatá gotická výzdoba
kostela, řadící se k nejvýznamnějším
projevům českého nástěnného
malířství 1. poloviny 14. století, byla
částečně porušena hvězdicovou klenbou z 15. stol.
Malby zobrazují postavy apoštolů a jsou doplněné
různými abstraktními motivy a ornamenty. Rovněž
presbytář kostela je vyzdoben vzácnými nástěnnými
malbami z poloviny 14. století.
V interiéru kostela jsou kromě nástěnných maleb
cenné raně barokní oltáře, renesanční a barokní
lavice, kazatelna a funkční varhany. Při obvodových
zdech kostela je umístěno několik náhrobků, z nichž
se za nejcennější považuje gotický náhrobek
Magdaleny z Gleichenu (1492) z červeného mramoru
a renesanční náhrobky pánů Špánovských z Lisova
z 1. čtvrtiny 17. století.
Zajímavá architektura, bohatství nástěnných maleb
a raně barokní mobiliář kostela vytvářejí z celého
komplexu ojedinělou památku středoevropského
významu. Kostel je ve správě jindřichohradeckého
muzea, jemuž slouží jako koncertní a výstavní
síň.

RAZÍTKO

18.00 - 21.00 Otevřeno pro veřejnost

Kontakt:
Muzeum Jindřichohradecka
E-mail: muzeum@mjh.cz
Tel.: 384 363 660, www.mjh.cz

Jindřichův Hradec

Štítného ul.

