Srdečně Vás vítáme!
Užijte si

NOC KOSTELŮ
Záštitu nad Nocí kostelů 2021 převzali:
Mons. Jan Baxant, diecézní biskup litoměřický
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské
Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání
Mgr. Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup Církve československé husitské
ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské
Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve
Mgr. Pavel Pechanec, biskup královéhradecký Církve československé husitské
Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR
Mgr. Petra Pecková, DiS., hejtmanka Středočeského kraje
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Slovo úvodem
Vážení a milí přátelé,
v letošním informačním materiálu pro tento rok 2021, sloužící jako manuál
pro organizátory, jsem nalezl mnoho zajímavých poznámek a upozornění.
Zaujalo mne snad především uvedení tří možných scénářů pro letošní ročník.
Dovoluji si je uvést doslova:
1/ Vše jako dřív. Pandemie pominula.
2/ Koronavirus je tu stále, akce lze pořádat, ale…
3/ Lockdown nás opět uzavírá doma.
Je nepochybné, že bychom si všichni přáli, aby platila ona varianta první.
Všichni již toužíme po tom, aby se život vrátil do takových obvyklých kolejí,
abychom opět mohli pokojně dýchat a volně ve svobodě se setkávat.
Nicméně tušíme, že nás pandemická omezení společenského, kulturního
a náboženského charakteru, včetně přátelských návštěv našich příbuzných,
opět sevřou. Přesto však, bychom neměli ani v nynějším náročném období
ztratit inspirace, duchapřítomnost a vynalézavost. Proto obdivuji všechny
organizátory loňského i letošního (doufejme, že posledního) ročníku Noci
kostelů, že jsou ochotni a schopni podpořit takové způsoby „otevřených
kostelů“, že se může stát i něco neobvyklého a dosud nevídaného a nečekaného, že se projeví zdravá lidská touha poznávat a zkoumat vzácná díla
našich předků i z jiného úhlu pohledu. Smutné by bylo, kdybychom složili
ruce v klín s kapitulujícím povzdechem, že se nedá nic dělat.
Přeji Vám všem, milí přátelé a zájemci o projekt Noci kostelů, aby se Vám
i letos něco vzácného, ale dosud skrytého, objevilo v novém světle poznání.
Mons. Jan Baxant,
diecézní biskup litoměřický

Pozdrav
Ing. Jana Schillera,
hejtmana Ústeckého kraje
Vážení přátelé,
již druhým rokem se potýkáme s pandemií koronaviru, která nás vytrhla
z běžného života. Zasáhla všechna lidská odvětví, zastavila společenské
i kulturní aktivity a bohužel si také vyžádala mnoho obětí. Věřím, že i když
zažíváme těžké chvíle, jsme si navzájem oporou a více si vážíme druhých
lidí i života. Jistě si každý z nás dokáže více užít také akce, které pro nás
připraví druzí, aby nás potěšili a odtrhli od každodenních starostí. K těmto
akcím patří nepochybně také Noc kostelů, která se bude konat na konci
května.
V rámci Noci kostelů se v litoměřické diecézi již dvanáctým rokem pro
širokou veřejnost otevírají stovky kostelů a modliteben, které nechávají
nahlédnout do svých tajemných zákoutí a uchvacují svou mystikou.
Odhalují své překrásné interiéry a představují nám krásy křesťanské kultury
a umění. I letos se mohou návštěvníci těšit na pestrý program, který bude
možné s ohledem na pandemii koronaviru sledovat také prostřednictvím
multimediálních prostředků a internetové sítě.
Děkuji pořadatelům Noci kostelů za jejich angažovanost a houževnatost,
díky které mohl proběhnout jak minulý, tak i tento ročník.
Ing. Jan Schiller,
hejtman Ústeckého kraje

Vážení návštěvníci Noci kostelů,
brožura, kterou právě držíte v rukou, vám umožní lépe se zorientovat
mezi téměř 190 kostely, kaplemi a modlitebnami, jež otevírají své dveře
návštěvníkům na území Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje.
Vzhledem k tiskové uzávěrce brožury a s ohledem na vývoj situace
v souvislosti s COVID-19 a nařízeními Vlády ČR, je dobré si před
návštěvou akce ještě ověřit aktuální situaci na webu Noci kostelů nebo
přímo na webu farnosti, sboru či modlitebny.
Prosíme, dodržujte veškerá hygienická opatření aktuálně platná v době
konání akce (důležitá je zejména ochrana dýchacích cest a dezinfekce).
Z důvodu výrobního času brožury nemohly být některé kostely už uvedeny
a rovněž mohlo dojít ke změnám programů.
Nově najdete zelené označení u míst s venkovním programem. V zadní
části brožury je prostor pro otisk pamětního razítka.
Aktuální informace naleznete na www.nockostelu.cz
Užijte si svou Noc kostelů!

		
s pomocí

Kostel / kaple / modlitebna má bezbariérový přístup.


 o kostela / kaple / modlitebny vedou 1-3 schody,
D
s jejichž překonáním pořadatelé rádi pomohou.

		

Venkovní program, okruhy

Biskupství litoměřické vyhlašuje k Noci kostelů 2021

SOUTĚŽ

„po stopách svaté ludmily“
1100 let
od úmrtí kněžny
a světice
připomeňme si
vzácnou osobnost
českých dějin

Pro děti

soutěž
Do 31. 7. 2021

pošli odpovědi na soutěžní otázky
a namaluj vlastní pohled se svatou ludmilou
nebo vytvoř dobové foto na téma sv. Ludmila
Otázky a pohlednici s plochou pro kresbu najdete na soutěžním letáku
nebo si od 28. května 2021 můžete stáhnout z webu: www.dltm.cz
Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny.

pro mládež a dospělé
najděte a vyfoťte sochu, obraz nebo vitráž

„s vyobrazením svaté ludmily“
nacházející se na území litoměřické diecéze

Pohlednice s vlastní kresbou a odpověďmi pošlete poštou na adresu:
Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 9/9, 412 01 Litoměřice
Fotografie s odpověďmi a jménem soutěžícího pošlete na e-mail: nockostelu@dltm.cz

Nejkrásnější a nejnápaditější obrázky a fotky zveřejníme v časopisu ZDISLAVA,
na diecézním webu: www.dltm.cz a výherce odměníme.

Bakov nad Jizerou - Klokočka,
kaple sv. Stapina
Bakov nad Jizerou, Klokočka, okres Mladá Boleslav;
bohoslužby: 1. sobotu v měsíci ve 14.00 h (od května do října)
Kaple byla postavena v letech 1724-1730 na náklady hraběnky Marie
Markéty Waldsteinové v sousedství starší dřevěné svatyňky, která
byla zbořena roku 1811. Kaple byla postavena podle úmyslu jejího
zesnulého chotě Františka Josefa Waldsteina, který se léčil vodou
z místního pramene, jíž byly od té doby připisovány léčivé vlastnosti.
Kaple byla roku 1730 zasvěcena sv. Stapinovi, pomocníku nemocných
dnou. Vysvěcena byla v den svátku sv. Prokopa, ve stejný den se konaly
i poutě k ní, proto začala být označována i jako kaple sv. Prokopa.
Kostel otevřen od 18.00 hodin
Prohlídka kaple (další případný program na webu farnosti či facebooku,
dle aktuální situace)
Při návštěvě kaple obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších
jedenácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště,
které budou rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu románského po empír.“

18.00-21.00 h
d

Bělá pod Bezdězem,
kostel Povýšení sv. Kříže
Bělá pod Bezdězem, hřbitov, okres Mladá Boleslav;
www.farnostbela.webnode.cz
bohoslužby: pondělí 16.30 h (zima), 18.00 h (léto), čtvrtek 7.30 h,
pátek 16.30 h (zima), 18.00 h (léto) - 1., 3. a předposlední
týden v měsíci, neděle 8.00 h
Farní kostel Povýšení sv. Kříže byl založen současně s městem
v prvních desetiletích 14. století. Z této doby je dodnes zachován
presbytář se sakristií a v půdoryse i ostatní části stavby (loď a věž),
které však byly upraveny po požáru r. 1635. Vnitřní zařízení kostela
je barokní, upravené a doplněné na sklonku 19. století.
Ve vnější zdi kostela je zazděno několik starých náhrobků bělských
měšťanů a kněží ze 17.-19. století.

Modlitba za město doprovázená hrou na varhany
Modlitbu vede P. Kamil Škoda, na varhany hraje David Coufal.

20.30 -21.00 h
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Bělá pod Bezdězem,
kostel sv. Václava

17.00-17.35 h
18.00-18.30 h

Bělá pod Bezdězem,Tyršova ul., okres Mladá Boleslav;
www.farnostbela.webnode.cz
bohoslužby: poslední pátek v měsíci - 16.30 h (zima), 18.00 h (léto)
Klášterní kostel je obdélná stavba se zúženým, půlkruhově uzavřeným presbytářem. V průčelí kostela jsou v nikách sochy
augustiniánských řádových světců – Mikuláše Tolentinského
a Jana Sahagunského. Ve štítě je umístěna socha sv. Augustina
a po stranách sochy sv. Gelasia a sv. Tomáše z Villanovy. Interier
kostela je sklenut valenou klenbou s lunetami. Na klenutí jsou
symbolické malby, odkryté v roce 1949 péčí tehdejšího administrátora kláštera, P. Víta Marečka. Kostelní věž se nachází
v jihozápadním nároží stavby. Původně v ní byly čtyři zvony,
z nichž se dodnes dochoval jen jediný, datovaný rokem 1548.

Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec;
www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: na faře vedle kostela - 3. sobotu v měsíci od 17.00 h;
Raně barokní stavba postavená na vyvýšeném starém hřbitově v letech 1679-1691. Předchozí kostel byl zmiňován již v roce 1352 a dal
obci zřejmě také jméno, které se objevuje v roce 1500 v latinském
tvaru Alba Ecclesia (česky Bílý Kostel). Větší zásahy do architektury
kostela proběhly v letech 1749-1754 a také v roce 1785 (rozšíření
o nový presbytář). Kostel dlouho sloužil jako sklad knih liberecké
knihovny. Od poč. 21. stol. jej vlastní obec, uvnitř je opraven a využíván k pořádání kulturních akcí.

Mše svatá
bohoslužba na začátku Noci kostelů
Varhany a zpěv
Improvizace na vzácné varhany P. Kamil Škoda, zpěv Bělský farní sbor
Změna kvůli pandemickým opatřením vyhrazena.

Bílý Potok,
kostel Nejsvětější Trojice

Bělá pod Bezdězem,
zámecká kaple sv. Josefa

19.00-20.15 h
19.15-20.00 h
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Bílý Kostel nad Nisou,
kostel sv. Mikuláše

Bělá pod Bezdězem, zámek, okres Mladá Boleslav;
www.farnostbela.webnode.cz
bohoslužby: 2. pátek v měsíci - 16.30 h (zima), 18.00 h (léto)
Zámek vznikl přestavbou někdejší středověké tvrze a jeho součástí
je kaple, nad jejímž vstupním portálem je vytesán letopočet 1629.
Ten upomíná na Albrechta z Valdštejna, který kapli nechal postavit
a původně ji zasvětil úctě sv. Marka. Na počátku 18. stol. bylo
patrocinium změněno na dnešní svatojosefské. Zámek včetně
kaple je majetkem města, s jehož svolením a s podporou bělského
muzea, které v zámku sídlí, zde znovu ožila tradice pravidelných
bohoslužeb. Poutní slavnost se koná v blízkosti svátku sv. Josefa
(19. 3.), oslavujeme zde i svátek sv. Josefa Dělníka (1. 5.).
Výstava muzea v sakristii kaple
Výstava o sv. Ludmile, babičce sv. Václava, u příležitosti výročí
1100 let od její mučednické smrti.
Recitál Vojtěcha Krále
Křesťanské autorské písně doprovázené kytarou a průvodním slovem. V případě epidemiologické nemožnosti konat koncert se
uskuteční kratší náhradní program ve venkovních prostorách.

Bílý Potok, okr. Liberec;
www.farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz
bohoslužby: 15.00 h mše sv. - každá poslední neděle v měsíci
rytmická mše sv. pro děti a rodiny s dětmi
Kostel je v pseudorománském stylu (podle jiných zdrojů v novoklasicistním) a ve stejném duchu je zařízen i jeho interiér. Stavbu
zdobí dvě vitráže získaných roku 1917 darem od rodiny Floriana
Krause. Je na nich zobrazena svatá Anna s Pannou Marií. Kostel je
jednolodní a má hranolovou věž situovanou v ose hlavního (tedy
severního) průčelí. Na počátku 21. století prošel kostel rekonstrukcí.
Během ní byla opravena vnitřní část kostela, lustr, varhany
a posléze též exteriérové části, tedy omítky, střešní krytina a okna.
Od 21. prosince 1998 je objekt kulturní památkou České republiky
Otevření kostela
Povídání s duchovním. Povídání s páterem Pavlem Andršem
Prohlídka kostela, zapálení svíček
Jak šel čas v Bílém Potoce
historické i současné fotografie z Bílého Potoka a okolí, brožurka o Bílém
Potoku, brožovaný výtisk o kostele Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce
Promítání o Bílém Potoku. Audio přehrávání
Občerstvení, možnost zakoupení dárkových předmětů
Výstup do věže za strojem času
Chvíle k zamyšlení. Zamyšlení, meditace, zklidnění

18.00-22.00 h
19.00-21.00 h
Celovečerní program
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Bitozeves,
kostel sv. Michaela Archanděla
Bitozeves, okres Louny; www.postoloprty.farnost.cz
bohoslužby: 2. neděle v měsíci od 11.15 h
Jednolodní gotický kostel pochází ze 14. stol., obklopen je zdí zrušeného hřbitova, na který se vstupuje portálem s volutovým štítem
a erbem Hrušků z Března. Tento pozdně gotický kostel byl součástí
tzv. saské cesty přes Louny a Most do Freiberku. První písemná
zmínka - roku 1318 tehdejší vladyka Dalibor z Bitozevsi zmínil v
písemnostech jeho patronátní právo nad zdejším kostelem.

09.00-12.00 h
17.00-20.00 h
17.00-20.00 h
18.00 h

Dopolední program pro ZŠ/MŠ Bitozeves
Kostel otevřen k nahlédnutí
Možnost zapálit svíčku za své blízké
Zvonění zvonů

Bitozeves-Nehasice,
kostel Narození Panny Marie
Nehasice, okres Louny; www.postoloprty.farnost.cz
bohoslužby: bohoslužby: příležitostně (květen, září)
Pozdně gotický kostel z 15. stol., zbarokizovaný v roce 1677.
V presbytáři pískovcový epitaf s postavami Vojtěcha z Údrče,
syna Viléma a manželky Kateřiny, z roku 1591. V kostele chybí
křížová cesta, kompletní píšťalové vybavení varhan a ve věži
původní mechanismus věžových hodin. Pod kostelem se nachází
pomník obětem I. svět. války, nad ním je trvale umístěn vyřezávaný betlém. Na západní straně je umístěn nehasický akvadukt
Faun s Nymfou.

15.00-17.00 h
15.00-17.00 h
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Kostel otevřen k nahlédnutí
Možnost zapálit svíčku za své blízké

Boseň,
kostel sv. Václava
Boseň, hřbitov, okres Mladá Boleslav; www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: sobota 18.00 h mše sv.se koná jen 1. a 3. sobotu v měsíci
Kostel sv. Václava stojí na místě bývalého kostela sv. Jana Křtitele,
jehož fragmenty jsou zazděny v ohradní zdi tamního hřbitova.
Nynější kostel je hodnotnou vrcholně barokní stavbou. Nechala jej
vystavit hraběnka Marie Alžběta z Valdštějna, roz. z Fürstenberka.
Barokní kostel byl vysvěcen 28. září v roce 1729. Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí.
Hlavní oltářní obraz „Zavraždění sv. Václava“ namaloval roku 1733
Jan Jiří Hertl. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému
a Zvěstování Panně Marii.
Kostel otevřen k prohlídce od 18.00 hodin
Komentovaná prohlídka kostela (další případný program na webu
farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem
dalších jedenácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště,
které budou rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu románského po empír.“

18.00-22.00 h

Bozkov,
kostel Navštívení Panny Marie
Bozkov, okres Semily; www.farnostbozkov.cz
bohoslužby: úterý-pátek 18.00 h, sobota a neděle 10.00 h
Farní kostel zde stával již v pol. 14. stol., zanikl však za husitských
válek. K jeho obnově došlo snad až v 16. stol. - dochoval se zvon
z roku 1555 s reliéfem Madony. Nynější stavba je z roku 1693. Oltáře
pocházejí z dílny J. Jelínka z roku 1757. Celý strop lodi je vyzdoben
výjevy na invokace Loretánské litanie, v presbytáři je pak výjev
Navštívení P. Marie a zobrazeni proroci a evangelisté. V chrámě se
nacházejí vzácné varhany z dílny J. Predigera z roku 1852,
v současné době probíhá veřejná sbírka na jejich záchranu
(www.varhany-bozkov.eu). V blízkosti kostela se nachází poutní dům.
Kostel otevřen k prohlídce od 18.00 h
Výstava obrazů výtvarníků z farností a okolí
Májová pobožnost
Mše svatá

18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
19.30-20.00 h
20.00-20.50 h
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Brozany nad Ohří,
kostel sv. Gotharda
Doksanská ul., hřbitov, Brozany nad Ohří, okres Litoměřice;
www.farnostizdoksan.cz
bohoslužby: čtvrtek 17.30 h, celý rok, každý týden,
neděle 8.00 h, celý rok, každý týden
Historie sakrální stavby kostela sv. Gotharda v Brozanech nad Ohří
spadá do 13. století. Původně románský kostel byl ve 14 století
goticky přestavěn a později renesančně upravený v 16. století.
Má pozoruhodný interiér, ve kterém se nacházejí zlomky ornamentálních a figurálních nástěnných maleb, renesanční oltáře, náhroby a epitafy. V kostele je pohřbena většina členů brozanské větve
Vřesovců. Kostel je chráněn jako kultuní památka České republiky.

Celovečerní program

Volná prohlídka kostela

Březina,
kostel sv. Vavřince

18.00-21.00 h
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Česká Lípa,
kostel Mistra Jana Husa
Roháče z Dubé 1520, Česká Lípa, okres Česká Lípa;
bohoslužby: pravidelné, neděle 10.30 h
Kostel byl postaven v roce 1927 podle projektu českolipského
architekta Richarda Brosche pro Evangelickou církev augsburského
vyznání. Dokončovací práce trvaly ještě rok. Po skončení druhé světové války byli Němci odsunuti a budovu převzala Církev československá
husitská. V letech 1947–1951 kostel využíval také Farní sbor ČCE
(evangelická církev).

Koncert na schodech - SWINGBAND ZDEŇKA HŮLY
SWINGBAND ZDEŇKA HŮLY, kapelnice Iveta Konečná, biblické texty
a zamyšlení Marie a Petr Truncovi. Koncert se letos uskuteční na schodech
kostela v příjemném prostředí městského parku, který kostel obklopuje.
Uvnitř kostela probíhá rekonstrukce.

19.00-20.00 h

Děčín,
kaple sv. Jiří - zámek

Březina, hřbitov, okres Mladá Boleslav; www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h, mše sv. - koná se jen 2. neděli
v měsíci v období Velikonoce - Dušičky
Kostel sv. Vavřince pochází z přelomu gotiky a renesance.
Jednolodní, obdélná stavba je vystavěna z lomového kamene.
V západním průčelí je hranolovitá věž, která je takřka široká jako
samotná loď. Věž má bedněné patro s točitým schodištěm
a stanovou střechou krytou šindelem. Kostel je významnou
gotickou památkou středního Pojizeří.

zámek, Děčín, okres Děčín; www.zamekdecin.cz
bohoslužby: příležitostně
Vznikla během poslední přestavby zámku v letech 1791–1792, kdy
nahradila půvoní středověkou hradní kapli, jejíž původní zasvěcení
sv. Jiří bylo přeneseno do nového prostoru. Od 30. let 20. století,
kdy děčínský zámek začal sloužit pro potřeby československé, dále
německé a posléze i sovětské armády, sloužila kaple jako posádková
kuchyň. K obnově kaple došlo až po roce 1991 v souvislosti s odchodem armády a následnou postupnou opravou zámku. Byl nalezen
a na své místo znovu instalován původní oltářní obraz sv. Jiří od prvního ředitele pražské výtvarné akademie Josefa Berglera. V roce 2010
na svátek sv. Jiří kapli znovu vysvětil litoměřický biskup Jan Baxant.

Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (další případný
program na webu farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce
s popisem dalších jedenácti historicky velmi cenných kostelů
v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny.
„Od slohu románského po empír.“

Koncert souboru historické hudby Fragium 16
Mezi 18.00 až 20.00 h. několik vstupů souboru historické hudby
Fragium 16
Společná modlitba, zpěvy z Taizé a z Michnovy Loutny české,
Chrámový sbor Děčín

18.00-19.50 h
20.00-20.45 h
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s pomocí

Děčín,
kostel Povýšení sv. Kříže
Křížová ul., Děčín 1, okres Děčín; www.farnost-decin.cz
bohoslužby: pondělí, úterý, čtvrtek, sobota 7.30 h, středa 18.00 h,
neděle 10.00 h
Patří mezi architektonicky nejcennější stavby ve městě, vystavěn
byl v letech 1687–1691 jako zámecký kostel. V interiéru je
vyzdoben nástěnnými malbami z let 1791–1792 a řadou cenných
uměleckých děl převážně z období baroka. Velmi hodnotné jsou
také varhany (1891) z dílny bratří Riegrů.

20.30-21.15 h

Koncert souboru historické hudby Fragium 16
POUZE V PŘÍPADĚ ROZVOLNĚNÍ

22.00-22.40 h

SAH - děčínská pěvecká sešlost pod vedením Jany Štrbové
POUZE V PŘÍPADĚ ROZVOLNĚNÍ
Kostel Povýšení sv. Kříže bude na Noci kostelů otevřen pouze
v případě, že dojde k rozvolnění a do chrámu budou moci návštěvníci,
byť s omezeními.

s pomocí

Děčín-Bělá,
kostel sv. Františka Xaverského

Děčín-Bynov,
kostel Panny Marie
ul. Na Pěšině, Děčín-Bynov, okres Děčín;
www.rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: sobota 17.30 h mše sv.
Jednolodní kostel s hranolovou věží byl vystavěn v roce 1933 podle
plánů P. Kříže. Architektura kostela je ovlivněna různými moderními směry, především purismem a dekorativismem.

Děčín-Dolní Žleb,
kostel Nejsvětější Trojice
Dolní Žleb, okres Děčín; rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: příležitostně
Pozdně barokní kostel z roku 1747, přestavěný a rozšířený
ve 20. letech 19. století. Půvabně zasazený ve skalnatém labském
kaňonu tvoří jednu z hlavních dominant nejseverněji položené
obce na levém břehu Labe. V roce 2018 došlo k rekonstrukci průčelí.

Družstevní ul., Děčín-Bělá; www.rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: příležitostně
Pozdně barokní kostel vystavěný v letech 1787–1788 podle plánů
J. W. Kosche. Částečně dochováno vnitřní vybavení z konce
18. stol. Od 50. let 20. stol. využíván pouze jako skladiště.
Již několik let probíhá jeho postupná obnova.
Na svátek sv. Františka Xaverského se koná tradiční pouť.

DJ Radek Lekner
S pečlivě volenou elektronickou hudbou k nevšednímu vnímání
duchovního prostoru
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Děčín-Podmokly,
Evangelický kostel
ul. Teplická, Děčín-Podmokly, okres Děčín; decin.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (od 1.5. do 30.9, každý týden)
Po roce 1850, tj. od počátku rozvoje Podmokel, bylo v obci silně
zastoupeno protestantské obyvatelstvo, zejména saského původu.
Evangelická obec příslušela zpočátku k farnosti v Habřině u Úštěka
a osamostatnila se teprve v roce 1874. O výstavbu podmokelského
kostela, ale i o všestranný rozvoj evangelického života se významně
zasloužil průmyslník Franz Jordan. Longitudinální objekt podmokelského
protestantského kostela byl postaven v letech 1881 - 1884, základní
kámen byl položen u příležitosti stého výročí tolerančního patentu,
autorem architektonického řešení stavby je G. L. Moeckel, stavitelem
W. Nickel. Nejvýznamnějším počinem v historii kostela byla návštěva
Alberta Schweitzera, 15. ledna 1923 se v kostele uskutečnila jeho
přednáška o Lambaréné a varhanní koncert. Dnes je objekt v dobrém
stavebně-technickém stavu, po roce 2000 prošel celkovou rekonstrukcí.
Kostel nebyl kromě základních udržovacích prací dosud nijak přestavován. Stále slouží k liturgickým, koncertním a přednáškovým účelům.
Celovečerní program

Komentované prohlídky kostela s výkladem

Děčín-Podmokly,
kostel Sv. Františka z Assisi
Husovo náměstí, Děčín-Podmokly, okres Děčín;
rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: pondělí a středa 7.30 h, úterý, čtvrtek a pátek 17.30 h,
neděle 9.00 h a 17.30 h
Vystavěn ve stylu pseudorománské baziliky v letech 1858–1861.
Vznikl jako hlavní farní chrám pro rychle se rozvíjející obec
Podmokly a k tomuto účelu slouží dodnes. Nejcennější součástí
interiéru je renesanční oltář z roku 1605 od freiberského sochaře
F. Dittricha, vynikající ukázka tzv. saské renesance.
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Děčín-Podmokly,
modlitebna Husova sboru
Teplická 49/59, Děčín-Podmokly, okres Děčín; www.husitidecin.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (přes léto od 17.00 h v evangelickém
kostele)
Církev československá husitská vznikla v roce 1920 z proudu katolického modernismu a přihlášením se k české reformaci. V Děčíně
působí od roku 1949, kdy získala i současnou budovu Husova
sboru. Zde probíhají veškeré, nejen duchovní aktivity – koncerty,
přednášky, jazykové kurzy atd.

Děčín-Rozbělesy,
kostel sv. Václava
Ústecká ul., Děčín-Rozbělesy, okres Děčín; www.svvaclav.wz.cz
bohoslužby: pouť 28. 9.
Stavba začala roku 1732 podle plánů slavného architekta K. I.
Dientzenhofera. Pro nedostatek peněz byl kostel dokončen až roku
1783 podle projektu upraveného místním architektem J. W. Koschem.
Chrám, zastíněný ve 20. stol. okolními továrnami, sloužil od 50. let
jako skladiště. Přes dílčí opravy se dodnes nachází ve velmi vážném stavu.

Dětřichov,
kostel sv. Anny
Dětřichov u Frýdlantu, okres Liberec; www.fara-frydlant.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel svaté Anny v Dětřichově na Frýdlantsku byl zřejmě postaven
v roce 1409. První jistá zmínka o něm však pochází až z roku 1619,
kdy měla být přistavěna věž v ose západního průčelí. Z rozměrů
západní části lodi a z faktu, že jsou v ní zazděné okenní otvory, je
možné usuzovat, že dětřichovský kostel patří do skupiny kostelů
z přelomu 13. a 14. století. V roce 1720 byl kostel barokně přestavěn.
Kostel dokořán - komentovaná prohlídka kostela
Okénko do historie obce - seznámení s archivem, který od roku 2016 kénk
nastřádal Dětřichovský okrašlovací spolek
Překvapení - Malé překvapení na závěrkénk
h

19.00-19.30 h
19.30-20.30 h
20.30-21.00 h
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Desná,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Údolní ul., Desná, okres Jablonec nad Nisou;
krizovatka.signaly.cz
bohoslužby: středa 18.00 h mše sv., neděle 08.00 h mše sv.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v horském městečku
Desná v Jizerských horách. Jedná se o pseudogotickou sakrální
stavbu z roku 1903. Kostel byl postaven stavitelem Karlem Pekárkem.
Novogotická výzdoba se nedochovala, původní jsou jen varhany
z doby vzniku kostela. Jedná se o jednolodní neorientovaný kostel
s hranolovou věží a s pravoúhlým presbytářem.

19.00-19.05 h
19.05-21.00 h
19.05-21.00 h
19.05-21.00 h
21.00 h

Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonu
Volné prohlídky kostela
Možnost zapálení svíčky, modlitba
Ukázky hry na varhany
Zakončení Noci kostelů

Dolní Krupá,
kostel sv. Václava
Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav; www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h mše sv. - koná se jen 4. neděli v měsíci
Historicky doložené počátku kostela sv. Václava v Dolní Krupé
sahají až do století třináctého. Roku 1767 pak Dolní Krupá opět po
staletích mohla přivítat svého sídelního faráře, pro nějž byla roku
1785 vystavěna pozoruhodná, dodnes dochovaná budova patrové
roubené fary. Kostel byl v této době barokně upraven a rozšířen do
dnešní podoby jednolodní obdélné stavby s obdélným presbytářem
a přístavbou sakristie s oratoří. Z 18. století pochází i vnitřní zařízení, které bylo v 19. století dále modernizováno a na sklonku století
20. utrpělo velké ztráty četnými vloupáními.
18.00-22.00 h
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Komentovaná prohlídka kostela (další případný program na
webu farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce
s popisem dalších jedenácti historicky velmi cenných kostelů
v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny.
„Od slohu románského po empír.“

Duchcov,
kostel CČSH
Havlíčkova ul., Duchcov, okres Teplice;
bohoslužby: konají se každou 2. a 4. neděli v přilehlé farní budově
Základní kámen duchcovského kostela byl položen 12. listopadu
1899. Projekt vytvořila drážďanská firma Graebner a Schilling.
Tento secesní původně evangelický kostel byl slavnostně vysvěcen
20. dubna 1902. V roce 1992 po dohodě mezi MÚ v Duchcově,
zástupci CČSH a Společnosti přátel města Duchcova a za podpory
Ministerstva kultury byly schváleny podmínky budoucího provozování památky a zahájeny stavební opravné práce za asistence
památkového dozoru, neboť kostel byl zapsán do státního
seznamu památek pod č. 4817. Po dohodě zástupců CČSH a města
Duchcova byla slavnostně podepsána smlouva o pronájmu kostela
Městu na dobu 20 let.
ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov - vystoupení žáků
Doprovodný program Vyhlídková věž kostela: Soutěžní výtvarná
výstava „Malujeme kostel“ SZŠ A. Sochora Duchco
Doprovodný program (Kostel: Výstava prací žáků z Dětského
domova, Základní školy a Střední školy v Duchcově.)

18.00-18.30 h
18.00-21.00 h
18.00-21.00 h

Frýdlant v Čechách,
kostel Krista Spasitele
ul. Vrchlického, Frýdlant, okres Liberec; www.frydlant.ccshhk.cz
bohoslužby: konají se každou neděli v 9.30 h
Za účelem zbudování tohoto kostela byl založen v roce 1887 Spolek
zdejší obcí Evangelické církve augsburského vyznání. Základní kámen
stavby byl položen v roce 1902. V roce 1903 byly vysvěceny zvony,
dostavěn kostel a pokračovalo vnitřní zařizování. Dne 2. června 1904
se konalo slavnostní vysvěcení kostela, s první bohoslužbou slouženou
farářem Jiřím Pellarem. Kostel je jednolodní, obdélníkový. Loď kostela
má otevřený krov. Varhany postavila v roce 1903 varhanářská dílna
Schuster. Kostel sloužil do roku 1945 Evangelické církvi augsburského
vyznání. Do vlastnictví Církve československé husitské byl kostel dán až
v roce 1952.
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Hlavice,
kostel sv. Linharta

18.00-18.10 h
18.00-22.00 h
18.15-19.00 h
18.30-19.30 h
Celovečerní program

Hlavice, okres Liberec;
www.obechlavice.cz/index.php/cz/deni-v-obci/farnost
bohoslužby: neděle 14.00 h, mše sv. - každou 2. a 4. neděli v měsíci
Stavba kostela v Hlavici je orientovaná, pozdněbarokního tvarosloví,
jednolodní prostor má půdorys obdélný, uprostřed rozšířeny, na východě
přiléhá obdélný presbytář a na západě věž. Kostel byl vystavěn v letech
1748 až 1759. Stojí snad v místech staršího kostela zaniklého za husitských válek, podmět k stavbě nového barokního kostela dala epidemie
dobytčího moru, která v roce 1747 zasáhla okolí, ale Hlavice se nedotkla.
Proto kostel nese zasvěcení sv. Lihartovi, patronu dobytka, a proto také
je s kostelem tradičně spojena tradice poutí: V kostele je obraz z roku
1748 zobrazující morové procesí z Mnichova Hradiště do Hlavice. Krom
hlavního oltářního obrazu z roku 1896 je sv. Linhart připomínán na soše
ze 40. let 18. století před kostelem. Sv. Linhart byl vyobrazen jako opat
obklopený býkem, koněm a ovcemi (pouze socha býka se dochovala).
Vyzvánění zvonu – zahájení
Možnost prohlídky kostela a zapálení svíce za …
K dispozici svíčky k zapálení za úmysl.
Koncert žáků ZŠ Hlavice
Vystoupení souboru Horačky a představení knihy Podještědský
kroj. Vystoupení souboru je spojeno s představením nové knihy,
účastní se i autoři
Ochutnávka mešních vín, občerstvení, posezení
„Zvířata z lesa“ Výstava fotografií Denisy Mikešové
„Zvířata z lesa“ Soutěž pro děti – kresba na asfalt, vyhlášení
s odměnou
Chvíle ztišení a zamyšlení

Horky nad Jizerou,
kostel sv. Mikuláše
Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav;
bohoslužby: příležitostně
Barokní stavba z let 1723-1725, autorem je stavitel italského
původu M. Rossi. Vybavení kostela je datováno do období výstavby
a pochází z dílny sochaře M. Brauna (doloženo dochovanou
smlouvou).

20

Horní Habartice
kostel sv. Jana Křtitele
Horní Habartice, okres Déčín;
bohoslužby: neděle 16.30 h, mše sv. - 4. neděle v měsíci
Kostel byl postaven v roce 1787 rekonstruován 2008. Jednolodní kostel
s okrouhlým neodsazeným závěrem, kolem nějž se dokončuje nová
přístavba. Původně spíše větší kaple, v 19. století prodloužena prakticky na
dvojnásobek a opatřená novým průčelím se střídmou štukovou výzdobou
a lidovou sochou sv. Jana Křtitele v nice nad portálem. Vnitřní zařízení
většinou novogotické.

Kostel otevřen k prohlídce, možnost zapálení svíčky za blízké

18.00-22.00 h

Horní Police
kostel Navštívení Panny Marie
Křižíkova ul., Horní Police, okres Česká Lípa;
www.marianskapolice.cz
bohoslužby: Poutní mše sv. - od 10.00, první sobota v měsíci
Nedělní mše sv. - od 15.00, kromě první neděle v měsíci
Významné barokní poutní místo bylo prohlášeno v roce 2018 za národní
kulturní památku. Skládá se z kostela, zvonice, ambitů a fary. V kostele
se nachází soška Panny Marie Hornopolické, která byla podle tradice nalezena v roce 1523 na břehu řeky Ploučnice. Největšího rozkvětu dosáhlo
místo za patronky Anny Marie Františky Toskánské, která mu dala se svým
dvorním architektem Václavem Špačkem jeho současnou podobu (1. třetina
18. století). Areál je po rekonstrukci, financované převážně z prostředků
Evropské unie.
V současnosti probíhá II. etapa obnovy. Hlavní, tzv. Třešňová pouť se koná
k svátku Navštívení Panny Marie kolem 2. července.
Zvonění							18.00-18.05 h
Individuální prohlídka						18.05-19.00 h
Slovo P. Stanislava Přibyla					
19.00-19.15 h
Promítání filmu						19.15-20.00 h
Varhanní koncert					
20.00-20.30 h
Komentovaná prohlídka					
20.30-21.00 h
Občerstvení v ambitech						21.00-21.30 h
Anna Marie Františka Toskánská jako sběratelka ostatků			
21.30-22.00 h
Varhanní koncert				
22.00-22.30 h
Závěrečná modlitba 					
22.30-22.45 h
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Horní Řasnice,
kostel Neposkvrněného početí P. Marie
Horní Řasnice, okres Liberec; www.oskhr.cz
bohoslužby: příležitostně
Nejstarší zmínka o kostele pochází z roku 1346, z míšenských církevních pramenů. Ale stavebně patří k sakrální architektuře 2.pol.
13. stol. Od roku 2014 je kostel ve vlastnictví obce a Spolek pro
obnovu kostela v Horní Řasnici jej má pronajatý. Probíhá obnova
stavby i mobiliáře. Je kompletně opravena střecha, vitráže i okna
ve věži. Byla provedena nová elektroinstalace a naistalovány
3 lampy. Jedna restaurovaná a dvě její repliky. Obec nechala zhotovit nové dveře a mříže k zabezpečení kostela. Před dokončením je
obnova hlavního oltáře Neposkvrněného početí Panny Marie.
18.00-21.00 h

Co jest tu nového... Pozvánka k individuálním prohlídkám.

Horní Řasnice - Srbská,
Kaple Panny Marie Sněžné

18.00 h.

Horní Řasnice - Srbská, okres Liberec; www.okrashos.eu
bohoslužby: příležitostně
Kaple Panny Marie Sněžné na Srbské byla postavena manžely
Josefem a Magdalenou Leglerovými v roce 1863. Brzy po svém vzniku
- 1867 - byla přestavěna katolickou obcí a svou konečnou podobu
zřejmě získala na počátku 20. století. Po odsunu původních německých obyvatel chátrala až do roku 2004. Od roku 2019 ji má
v pronájmu Okrašlovací spolek Horní Řasnice-Srbská.
V šlépějích farníků. Vydejte se s námi v šlépějích farníků, od
kapličky ze Srbské do kostela v Jindřichovicích pod Smrkem.
Vyjdeme od kapličky v 18 hodin.

Hrádek nad Nisou,
kostel sv. Bartoloměje
Horní nám., okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: úterý, čtvrtek 17.00 h, neděle 9.00 h
Kostel je gotického původu, za husitských válek byl zničen a znovu
postaven roku 1466, přestavěn renesančně v roce 1586. V letech
1670-1673 byla přistavěna věž a roku 1764 došlo k barokní úpravě
celé stavby.
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Hrobce,
kaple
K Labi, Hrobce; okres Litoměřice; www.farnostizdoksan.cz
bohoslužby: příležitostně
Kaple se nachází v obci Hrobce na Litoměřicku.

Hrobce-Rohatce,
kaple Všech svatých
Hrobce-Rohatce, okres Litoměřice; www.farnostizdoksan.cz
bohoslužby: příležitostně
Barokní kaple byla postavena roku 1744 pravděpodobně podle projektu
litoměřického stavitele Octaviana Broggia. Jedná se o centrální kruhovou stavbu se zvoničkou a předloženou kruhovou předsíní. Střechy jsou
kopulové, osazené lucernami s vitrážovými okny. Stavba je výjimečná
svým půdorysným tvarem, vyzdívanou konstrukcí střechy, na níž je
položena pálená krytina do maltového lože, a oválnými štukovými
medailony s malbami českých světců, které se nacházejí uvnitř kaple.
Hudební vystoupení - Terezka Trnková				

18.10-18.20 h

Chlumec-Chlumec u Chabařovic,
kostel sv. Havla
Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem; www.usti.farnost.cz
bohoslužby: neděle 16.00 h mše sv. - pouze 2. a 4. neděli v měsíci
První písemné zmínky o chlumeckém kostelu pocházejí z roku 1359.
Roku 1590 nechal majitel panství Petr Kölbl z Geisingu přestavět kostel
v barokním slohu a vybudovat mohutnou hranolovou věž v jeho jižním
průčelí. V letech 1847–1852 proběhla jeho přestavba v novorománském
slohu podle návrhu architektů J. Katze a A. Smöcha. Slavnostní vysvěcení
se konalo 18. listopadu 1849. Roku 1852 byly do kostela instalovány
varhany z dílny bratrů Fellerových z nedalekého Libouchce.
Zvonění na zvony						18.50 h
Zahájení za účasti středověkých rytířů (šermíři z SHŠ Honesta)		
19.00-19.05 h
Výstava historických pohlednic (pohlednice z let 1890 - 1945)		19.05-21.00 h
Přednáška s komentovanou prohlídkou
		19.40-20.15 h
Možnost rozjímání za zvuku gregoriánských chorálů
		20.15-21.00 h
Ukončení 		20.15-				21.00 h 23

Chomutov,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.00-18.45 h
18.45-19.15 h
19.30-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-22.00 h
21.55-22.00 h
Celovečerní program

nám. 1. Máje, Chomutov; okres Chomutov;
www.chomutov.farnost.cz
bohoslužby: pondělí-sobota 7.15 h, pondělí, středa, pátek 18.00 h,
neděle 8.00 h a 10.00 h
Pozdně gotický kostel je dílem stavitele J. Schremla. V letech
1518-1542 byl přestavěn – renesanční úpravy a přístavba věže.
První písemná zpráva o farním kostele v Chomutově pochází z roku
1330, z té doby je zachováno zdivo kněžiště a sakristie. Současná
podoba vznikla na začátku 16. století. Je chráněn jako kulturní
památka České republiky.

nám. 1. Máje, Chomutov, okr. Chomutov; www.chomutov.farnost.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel je součástí jezuitského areálu, ve kterém sídlí Chomutovská
knihovna. V této barokní perle historického centra města se pořádají
umělecké a dokumentární výstavy, koncerty, autorské výstavy,
koncertní recitály nebo pravidelné prohlídky s odborným výkladem.
Raně barokní kostel se začal stavět v roce 1663 podle návrhů
italského architekta Carla Luraga. 31. 7. 1668 byl pak kostel vysvěcen.
Celý jezuitský areál fungoval až do roku 1773, kdy byl z rozhodnutí
papeže Klimenta XIV. řád zrušen. Kostel byl pak následujících 15 let
uzavřen a do konce II. svět. války také součástí vojenských kasáren.
Až v 60. letech přichází návrhy na obnovu celého areálu, avšak
rekonstrukce kostela byla dokončena až v roce 2002.

Mše svatá + Májová pobožnost
Koncert Vokálně instrumentální skupiny MADRIGAL
Vznik domácí hospicové péče v regionu Chomutovska
-Domácí hospic sv. Terezie, z.ú
Komentovaná prohlídka kostela
Projekce duchovní hudby - čas na ztišení
Uzavření kostela

Podvečerní atmosféra kostela za svitu svíček

Projekce fotografií ze života farnosti
Výstava barokních i současných kněžských ornátů

Chomutov,
kostel sv. Kateřiny

18.00-21.00 h
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Chomutov,
kostel sv. Ignáce z Loyoly

nám. 1. Máje, Chomutov, okr. Chomutov; www.muzeumchomutov.cz
bohoslužby: příležitostně
Nejstarší chomutovský kostel pochází ze 13. stol. Z této románsko-gotické fáze se dochovala příčná loď a fragmenty klenebních náběhů
bývalé hlavní lodi a západní čtvercové věže. Přestavbu na reprezentativní zámecké sídlo zahájil Beneš z Veitmile v 15. stol., po jeho smrti pokračoval v přestavbě zámku jeho syn Šebestián a dokončil ji v roce 1520 již
v raně renesančním stylu. Roku 1598 objekt vyhořel a celý komplex byl do
roku 1627 přestavěn na radnici. Celkové rekonstrukce se kostel dočkal až na
konci 20. stol. a v roce 2000 byl slavnostně otevřen. Dnes je využíván Oblastním muzeem v Chomutově. Částečně přístupné je také pozdně gotické
a renesanční sklepení, do něhož se vstupuje předsíní v bývalé lodi kostela.
Prohlídka kostela při svíčkách, pro zájemce výklad k historii kostela
Návštěvníci zakusí atmosféru raně středověkého kostela osvětleného svíčkami.
Pro zájemce bude k dispozici průvodce, který je provede nejstarším chomutovským kostelem ze 13. století.

Chrastava,
kostel sv. Vavřince

Celovečerní program

s pomocí

ul. Školní, okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: pátek 17.00 h, neděle 11.00 h
Pseudogotický kostel stojí na místě bývalého starého kostela, ze kterého byla ponechána pouze věž (renesanční původ, 1586). Dnešní kostel
byl postaven v letech 1866-1868. Ve věži se zachoval zvon Zuzana
zdobený reliéfy, který váží 1 100 kg a byl odlit roku 1601.

Chrastava-Horní Vítkov,
kostel Navštívení Panny Marie
Horní Vítkov, okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel zde pravděpodobně vznikl v 1330–1335 jako dřevěná stavba
při níž byl kolem kostela zřízen hřbitov. Ta stavba vydržela, jistě
s úpravami, až do roku 1575, kdy s podporou frýdlantské vrchnosti,
konkrétně Melchiora z Redernu, začala stavba dnešní svatyně.
Ta byla upravována po třicetileté válce v letech 1671–1680.
25

Chuderov-Chuderovec,
kaple Nejsvětější trojice, Neznabohy
Chuderov-Chuderovec, Neznabohy, okres Ústí nad Labem;
www.farnost-usti.cz
bohoslužby: příležitostně
Kaple Nejsvětější Trojice v Neznabozích. Kaple byla postavena roku 1821,
kompletně opravena v roce 2019. Věžička má nový zvon.

18.00-22.00 h
20.00-20.30 h
21.00-21.05 h
21.10-22.00 h

Chuderov-Lipová pod Blanskem, okres Ústí nad Labem;
www.farnost-usti.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven v 15.stol., r. 1692 barokizován. Jednolodní obdélníkový s trojboce uzavřeným kněžištěm bez věže. Boční stěny členěny
pilastrovým řádem. V průčelí mírně vyvinutý středový rizalit , v jehož
středu před vchodem zděná předsíň. Nad vchodem zazděné okno.
Římsa odděluje štít s bočnými volutovými křídly završenými nad rizalitem nízkým trojúhelníkem. Dřevěná zvonice u kostela byla zbořena.
Loď plochostropá, kněžiště sklenuté křížovou klenbou s paprsčitým
závěrem. Žebra sbíhají na římsové hlavice pilastrů. Klenba ze 16.stol
Při průčelní stěně zděná kruchta. Z části má původní vybavení.

19.00-19.30 h
20.00-22.00 h
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nám. Dr. Farského, Jablonec nad Nisou, okres Jablonec n. Nisou;
www.facebook.com/kostelFarskeho
bohoslužby: neděle 14.00 h
Biblická hodina: čtvrtek 18.00 h
Děti a rodiče nad Biblí: pátek 18.00 h
Novogotický kostel zde stojí od roku 1833, v roce 1892 byl přestavěn
do současné podoby. Původně chrám patřil německým luteránům
a v 50. letech 20. století byl předán do užívání Církvi československé
husitské a nese jméno jejího prvního patriarchy.

Zpřístupnění kaple
Krátký kulturní program
Zvonění
Ztišení

Chuderov-Lipová pod Blanskem,
kostel sv. Martina

18.00-22.00 h

Jablonec nad Nisou,
kostel Dr. Farského

Zpřístupnění kostela
Kostel bude vyzdoben a k dispozici bude informativní leták
o historii
Kulturní program
Ztišení

Jablonec nad Nisou,
modlitebna ČCE
Pod Baštou 10, Jablonec nad Nisou, okres Jablonec n. Nisou;
www.jablonec.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Evangelická modlitebna byla postavena až v 90. letech 20. stol.
Po více jak 40 letech, kdy evangelíci sdíleli společné prostory s CČSH
v kostele dr. Farského a na tamní faře, koupili starý dům, opravili jej
a přistavěli modlitebnu. Moderní vytápěné prostory s kapacitou do
100 lidí a prostory na faře jsou dostatečné pro setkávání všech
generací v neděli i během týdne, pro kulturní, vzdělávací a vždy
otevřená, ekumenická shromáždění.

S farářem na čaj - možnost osobních rozhovorů

17.00-20.00 h
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Jablonné v Podještědí,
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
ul. Klášterní, Jablonné v Podještědí, okres Liberec;
www.zdislava.cz
bohoslužby: pondělí – pátek 18.00 h, sobota 10.00 h a neděle
7.30 h a 10.00 h
Původně klášterní, po roce 1788 i farní chrám stojí na místě
staršího gotického kostela založeného spolu s klášterem
Zdislavou z Lemberka kolem roku 1250. Kostel s klášterem byl
vypálen husity v roce 1425. Výstavba dnešního chrámu byla
zahájena v roce 1699. Základy stavby jistí pilíře zapuštěné až
do hloubky 30 m pod úroveň kostela. Na oltáři v první boční kapli
jsou uloženy ostatky (lebka) sv. Zdislavy, patronky rodin.
Její hrob se nachází v kryptě pod bočním oltářem.

18.00-18.45 h
18.50-21.00 h
18.55-21.00 h

Mše svatá
Jablonské sudoku (Letos jsme si pro vás připravili lehce matematickou hru po Jablonném v Podještědí.)
Otevřená bazilika i ambity kláštera

Jenišovice,
Sbor Krále Jiřího z Poděbrad
Jenišovice 519, okres Jablonec n. Nisou;
www.jenisovice.ccshhk.cz
bohoslužby: 2. neděle v měsíci 14.00 h
Jeden z prvních kostelů Československé církve husitské na území
Československé republiky. Vystavěn v 1. pol. 20. stol., slavnostní
otevření se uskutečnilo v červenci 1929.

16.00-19.00 h
16.00-19.00 h
16.00-19.00 h
16.00-19.00 h
16.00-19.00 h
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Kostel otevřen veřejnosti
Prohlídka kostela
Reprodukovaná hudba
Hovory o víře
Četba z knížek Eduarda Martina

Jetřichovice u Děčína,
kostel sv. Jana Nepomuckého
Jetřichovice, okres Děčín; www. farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 8.00 h (Velikonoce-listopad)
Kostel vznikl z původní morové kaple (dnešní presbyterium), postavené
v letech 1751-1752, v letech 1788-1791 byla kaple přestavěna na kostel
rozšířením o loď. Autorem přestavby byl stavitel J. W. Kosch. Zděná věž,
která nahradila původní dřevěnou, byla přistavěna v letech 1828-1829.
Kostel otevřen k prohlídce, možnost zapálení svíčky za blízké

18.00-22.00 h

Jezvé,
kostel sv. Vavřince
Stružnice-Jezvé, okres Česká Lípa; www.marianskapolice.cz
bohoslužby: Nedělní mše sv. - od 15.00 h, první neděle v měsíci
Kostel je významným dokladem českého barokního umění. Existoval
již v roce 1352, v letech 1746-1756 získal současnou podobu, kterou
navrhl architekt Anselmo Lurago. V roce 1798 vyhořel. Na klenbu
kostela namaloval v roce 1751 Josef Hager svatovavřinecký cyklus,
cenné jsou varhany od Ambrože Tauchmanna z 90. let 18. století.
V kostele se pravidelně konají bohoslužby, poutní mše sv. je vždy
v sobotu nejblíže 10. srpnu. Od dubna 2017 probíhají nedělní polední
zvonění s možností prohlídky.
Zvonění a zahájení Noci kostelů
S varhanami na vlně času
Komentovaná prohlídka
Koncert Maria - znamení na cestě
Individuální prohlídka

18.00-18.05 h
18.05-18.20 h
18.20-18.40 h
18.40-19.15 h
19.15-21.00 h

Jílové-Děčínský Sněžník,
kaple Panny Marie
Jílové-Děčínský Sněžník, okres Děčín; www.decinskysneznik.eu
bohoslužby: příležitostně
Secesní kaple vystavěná z nadace hraběte Františka Thuna a jeho choti
v roce 1910. Návrhy kaple, včetně jejího vybavení, vypracovala pro
thunovskou kancelář podmokelská stavební firma Putz&Weber. Zaujme
především zdivo provedené z různě velikých neomítaných hrubě tesaných
pískovcových kvádrů. O obnovu kaple usiluje občanské sdružení Přátelé
děčínského Sněžníku.
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Jimlín,
kaple sv. Josefa
Jimlín 220, okres Louny; www.zameknovyhrad.cz
bohoslužby: příležitostně
Kapli na zámku Nový Hrad začali budovat premonstráti kolem
roku 1634, ale dokončena byla až za Gustava Adolfa z Varrensbachu v roce 1687. Jedinou zachovalou mobiliární částí v kapli je
kazatelna a 4 sochy světců nacházející se pod oltářem - sv. Roch,
sv. Šebestián, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký. Nad oltářem je
letopočet 1879 svědčící o renovaci kaple.
18.00-22.00 h

20.00-21.00 h

Komentované prohlídky zámecké kaple
V termínu tiskové uzávěrky brožury nebylo možné stanovit, zda
se program (z důvodu pandemických opatření pro hrady a zámky)
v tomto objektu uskuteční. Aktuální informace naleznete na
www.zameknovyhrad.cz nebo na www.nockostelu.cz.
Varhanní koncert Tomáše Borla

Jiříkov, kaple Nejsv. srdce Ježíšova,
klášter sv. Karla Boromejského
Londýnská ul., Jiříkov, okres Děčín; www.klasterjirikov.cz
bohoslužby: příležitostně
Důstojná a tichá budova kláštera svatého Karla Boromejského, která
téměř sto let sloužila jako domov řádových sester boromejek, se nyní
stala sídlem Schrödingerova institutu, střediska volného času pro
děti a mládež z celého Šluknovského výběžku. Součástí klášterního
komplexu je nově opravená kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, někdy
též nazývaná jako kaple Božského Srdce Páně, která svou neobyčejnou atmosférou vybízí k ztišení a rozjímání. Proto je Klášter sv. Karla
Boromejského vhodným místem pro církevní organizace, které zde
mohou pořádat kurzy duchovní obnovy, přednášky, nebo setkávání
křesťanské mládeže. Kaple je využívána též jako kulturní zařízení, kde se
pořádají koncerty, přednášky, komponované večery s literaturou, poezií
a hudbou. V klášteře sv. Karla Boromejského se nachází vedení celé
organizace Schrödingerova institutu, své zázemí zde mají pedagogové,
kteří se zde připravují na svou práci s dětmi v celém regionu, i ti, kteří
přímo v budově a přilehlém areálu organizují celou řadu pravidelných
aktivit a kroužků pro děti z Jiříkova a okolí.
10.00-21.00 h
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Hodiny ticha
Ticho je nejkrásnější hudba! Hudba, která se ozývá v našich srdcích
otevírá naše duše hudbě velkého Dirigenta. Dopřejme si chvilku pro
naslouchání vlastnímu nitru, tichu bez rušivých myšlenek, tichu,
které uzdravuje a povznáší

Jiříkov-Filipov, Bazilika minor
Panny Marie Pomocnice křesťanů
Jiříkov-Filipov, okres Děčín;
www.cz.poutni-mista-sluknovsko.cz, www.rumburk.farnost.cz
bohoslužby: 10.30 mše sv. - 13. dne v měsíci
neděle 10.30 h, sobota 9.30 h - adorace - každou 1. sobotu
v měsíci, sobota 10.30 h - mše sv. každou 1. sobotu v měsíci
Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se
zjevením Panny Marie dne 13. ledna 1866 a uzdravením Magdaleny
Kade. V monumentálním poutním kostele (1870-1885) s čestným
titulem basilica minor (1926) se konají pravidelné česko-německé mše
svaté. V průběhu července a srpna sem míří posluchači mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba. Filipov patří k nejmladším
mariánským poutním místům v Diecézi litoměřické. Poutní kostel je
cennou sakrální památkou severních Čech. Baziliku minor spravuje
Římskokatolická farnost Jiříkov.

Kadaň,
kostel Povýšení sv. Kříže
Mírové náměstí, Kadaň, okres Chomutov; www.farnostkadan.cz
bohoslužby: neděle 8.30 hod., všední dny 17.15 hod.,
sobota 8.00 hod.
Po založení města Kadaně v polovině 13. století vyvstala potřeba
zřízení nového farního kostela. První zmínky o něm pocházejí až
z 90. let. Zasvěcen byl Panně Marii. Šlo pravděpodobně o trojlodní
baziliku s dvojvěžovým západním průčelím (pokud nebylo až pozdně
gotické), jejíž kněžiště bylo přizpůsobeno liturgickým hodinkám
řeholní komunity johanitů ze sousedící komendy. Tento stav pravděpodobně přetrval do požáru roku 1498, po němž byl chrám částečně
přebudován: snad až tehdy získal nové pozdně gotické presbyterium
a západní předsíň s dodnes dochovanou krouženou žebrovou klenbou.
Přítomnost duchovního v kostele
Je možnost duchovního rozhoru po celou dobu NK.
Vyzvánění, souzvuk zvonů
Krátký výklad a upozornění na nástěnná plátna s texty o zvonech.
Přednes 104. Žalmu
Čtení z literárních děl se zaměřením na zvířata
a) přednes výběru z knihy Modlitby z Archy, modlitby zvířat
b) ikonografie, zobrazování zvířat, atributy světců, souběžně osvětlování
maleb anebo soch zvířat reflektorem
Koncert pěveckého sboru Madrigal
Čtení, legenda. Legenda o bratru vlkovi, autor sv. František.

18.00-21.45 h
18.30-18.40 h
19.30 h
19.50-20.20 h

20.25-21.00 h
21.05-21.15 h
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Kadaň,
děkanství při kostele Povýšení sv. Kříže
Mírové nám.(za kostelem vedle kaplanky), Kadaň, okres Chomutov;
www.farnostkadan.cz
bohoslužby v kostele: neděle 8.30 hod., všední dny 17.15 hod.,
sobota 8.00 hod.
Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň je církevní správní jednotka
sdružující římské katolíky na území města Kadaň a v jeho okolí.
Organizačně spadá do krušnohorského vikariátu, který je jedním
z 10 vikariátů litoměřické diecéze.
Centrem farnosti je děkanský kostel Povýšení svatého Kříže v Kadani.

19.20-19.30 h

Zastavení před komendou Johanitů
Slovo historika o komendě a pak přechod přes budovu děkanství
do kostela Povýšení sv. kříže

Kadaň,
kaple Růžencového bratrstva
Mírové náměstí, Kadaň, okres Chomutov; www.farnostkadan.cz
bohoslužby: příležitostně
Kaple vznikla v době pozdního středověku jako dodatečná
nástavba na jedné z bašt městského opevnění v sousedství budov
kadaňské johanitské komendy a hřbitova kolem farního kostela.
Suterén kaple, tedy prostor původní bašty, byl od té doby využíván
jako kostnice (v současnosti je nepřístupný). Ve zvýšeném přízemí
se pravděpodobně u tří oltářů pod gotickými kružbovými okny
odehrávaly bohoslužby. Zatímco kněžiště bylo opatřeno od počátku
žebrovou paprsčitou klenbou, příčně navazující loď kaple byla zprvu
plochostropá. K zasvěcení kaple nejsou dostupné zaručené informace, údaj z roku 1602 ale může směřovat k zasvěcení Duchu svatému.

18.30-21.45 h
21.45-22.10 h
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Výstava grafických listů Jana Hrubého
Bude vystaveno 10 grafických listů a jejich tiskařských matric autora
J. Hrubého k tématu NK 21
Závěrečná modlitba a zakončení Noci kostelů
Společná modlitba za obyvatele města

Kadaň,
kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Říční ul., Kadaň, okres Chomutov; www.farnostkadan.cz
bohoslužby: příležitostně ekumenické bohoslužby
Nejstarší kadaňský kostel stojí na Špitálském předměstí již od 12. století.
První zmínky o něm pocházejí z let 1183 a 1186, kdy již měl mít farní práva. V této funkci sloužil do vystavění nového farního kostela na náměstí.
I pak je ale jeho osud spojen s péčí duchovních správců Kadaně, kterými
byli johanité (maltézští rytíři). Stal se kostelem při kadaňském johanitském špitále. V 15. století se dočkal gotické a na počátku 18. století barokní přestavby. Historie přinesla kostelíku mnoho změn. Sloužil střídavě
katolickým či nekatolickým, případně českým nebo německým menšinám.
V roce 1991 bylo archeologickým výzkumem potvrzeno jeho románské
stáří a odhaleno i typické kvádříkové zdivo. Dnes je využíván ponejvíce jako
koncertní síň. Na klenbách kostela se dochovaly pozdně barokní malby
s klasicistními prvky, zpracovávající tématiku života a smrti sv. Jana Křtitele.
Jejich autorem byl v 70. letech 18. století malíř Josef Fuchs (Fux).
Program k výročí Johanitů v Kadani 760 let
Historický exkurz ve vztahu k nástropním malbám
Slovo, četba z Evangelií

18.50-19.20 h
18.55-19.20 h
19.05-19.20 h

Kadaň, Želina
kostel sv. Vavřince
Rokle, Želina, okres Chomutov; www.farnostkadan.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel svatého Vavřince je římskokatolický kostel zasvěcený svatému
Vavřinci v Želině . Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Stojí
na okraji terénní hrany na pravém břehu Ohře vysoko nad řekou. U kostela
stojí fara a několik dalších domů, ale vlastní vesnice Želina se nachází
o půl kilometru dál na východ. Okolo kostela procházela stará obchodní
cesta z Kadaně do Žatce. I když první písemná zmínka o Želině pochází
teprvez roku 1337, pozdně románský kostel vznikl během první třetiny
13. století. Větší část kostela je tvořena gotickým dvoulodím se středovým
sloupem. V jeho stavbě byly druhotně použity dva starší portály. Na gotickou část navazuje presbytář tvořený lodí původního románského kostela
dlouhý 13,7 m a vyzděný z pravidelných kvádrů.
SOBOTA 29.5.2021: Program v kostele a v jeho okolí bude pro DĚTI
a) Pojednání chléb a víno, b) Jan Zahradníček báseň Jak přišly včely
a také vosy, včely nejužitečnější tvorové; c) ukázky Jak zvířátka spí
(M. Štumpfová aj. Dvořák), d) interakce a vysvětlování - nekvašený chléb
v. kvašený, víno od Noema, beránek

14.00-18.00 h
Sobotní program
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Kadaň,
kostel Svaté Rodiny
ul. Věžní, Kadaň, okres Chomutov; www.farnostkadan.cz
bohoslužby: neděle 18:00 mše sv.
Jeden ze tří kadaňských klášterních kostelů byl postaven v polovině
18. století architektem Janem Kryštofem Koschem spolu s konventní
budovou sesetr alžbětinek nákladem hraběnky Karoliny Justiny ze
Schönkirchenu. Dřevěné vnitřní zařízení i kamenné sochy svaté Rodiny na poprsní zdi schodiště u kostelního průčelí pochází od sochaře
Karla J. Waitzmanna, malby na stropě od Josefa Fuchse (Fuxe).
Právě tato jednota spolupráce architekta, sochaře a malíře vytváří
z kostela hodnotný, vyzrálý příklad kadaňského baroka. Malby na
kupoli kostelní lodi představují počátky čtyř kanonických evangelií,
v presbyteriu pak tři hlavní ctnosti - Lásku, Víru a Naději.
18.30-21-30 h
18.55-21.30 h
21.30 h

Otevření kostela
Možnost prohlídky kostela a seznámení s historií
Přednes 104. Žalmu, motta Noci kostelů, prohlídka kostela,
rozhovor s knězem
Zakončení Noci kostelů 2020, přechod do kaple Růžencového
bratrstva

Kamenický Šenov,
kostel Narození sv. Jana Křtitele
Náměstí Míru, okres Česká Lípa; www.kamenicky-senov.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h, středa 18.00 h
Katolický farní chrám Narození sv. Jana Křtitele byl postaven v barokním stylu v letech 1715-1718 italským stavitelem P. P. Columbanim.
Kostel má funkční varhany s třemi klaviaturami a 34 rejstříky.
Pro město známé svou lustrářskou výrobou jsou chloubou skleněné
lustry z roku 1856, které byly věnovány firmou Elias Palme.
18.00-18.05 h
18.00-18.10 h
18.00-19.30 h
18.10-18.30 h

Vyzvánění zvonů
Uvítání
Výtvarná dílnička
Hudební vystoupení dětského houslového souboru Fidula

Celovečerní program

Kostel jako galerie
výstava uměleckých děl
Zpřístupnění věže kostela s výkladem + současně bude otevřeno
i sousední šenovské sklářské muzeum
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Kamenický Šenov - Prácheň,
kostel sv. Vavřince
Kamenický Šenov-Prácheň, okres Česká Lípa; www.kamenicky-senov.cz
bohoslužby: příležitostně
Byl postaven v letech 1780/81 a posvěcen 30. září 1781. Po počátečních neshodách s farářem v Kamenickém Šenově byla obcí Prácheň
získána v r. 1799 místnost a v r. 1806 upravena pro faru. Prvním
farářem byl P. Bernhard Flickschuh, který byl též prvním farářem
ubytovaným v oné místnosti. Fara byla však postavena teprve
v r. 1824. V letech 1968/69 byl kostel zvenčí částečně opraven.
Od r. 1949 patří Prácheň pod administraci v Kamenickém Šenově.
Vyzvánění zvonů
„Boží diskotéka“ Moderní duchovní hudba
Hudební vystoupení dětského houslového souboru Fidula
Výstava

18.00-18.05 h
18.10-22.00 h
19.00-19.20 h
Celovečerní program

Kerhartice,
kostel sv. Máří Magdalény
Česká Kamenice – Kerhartice, okres Děčín; www. farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 16.30 h (2. neděle v měsíci )
Kostel svaté Máří Magdaleny v Kerharticích je barokní sakrální stavbou z let
1776 až 1777. Od roku 1966 je chráněn jako kulturní památka. Kostel byl ještě v roce 1989 navržen k demolici, v letech 1992–1998 byl obnoven. V interiéru
kostela jsou instalovány oltáře z kostela v Soběnicích u Litoměřic a varhany
z Mikulovic u Kadaně. Roku 1994 byl po rekonstrukci nově požehnán.
Kostel otevřen k prohlídce, možnost zapálení svíčky za blízké

18.00-22.00 h

Klášter Hradiště nad Jizerou,
kostel Narození Panny Marie
Jivinská ul., Klášter Hradiště n.Jiz., okr. Ml.Boleslav; dekanstvimh.cz
bohoslužby: sobota 15.00 h pouze 4. sobotu v měsíci (Velikonoce - Dušičky)
Kostel Narození Panny Marie je jednolodní stavba s věží v západním průčelí.
V severní stěně lodi je zazděn raně gotický portál se zdobeným tympanonem v “cisterciáckém“ stylu. V kostele jsou dochovány dva ryté gotické
náhrobky zdejších opatů Pavla a Mikuláše. Pravděpodobně jde
o raně gotickou stavbu původního laického chrámu na předpolí kláštera.
Mimořádnou malebnost celému interiéru dodávají renesanční empory.
Komentovaná prohlídka kostela (další případný program na webu
farnosti či facebooku, dle aktuální situace)

Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších
jedenácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště, které budou
rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu románského po empír.“

18.00-22.00 h
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Kněžmost,
kostel sv. Františka Serafinského

18.00-22.00 h

Na Františku, Kněžmost, okres: Mladá Boleslav;
www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: info na webu farnosti
Kostel je empírová bloková stavba z let 1838-41, obdélná, sálová, bez
vyznačeného presbytáře, s hranolovou věží (dokončena 19. května
1841) nad vstupním průčelím, členěným dvěma páry pilastrů, jež nesou
trojhranný štít. Kostel má rovněž čistě empírový mobiliář. Hlavní oltář je
od Petra Buška ze Sychrova z r. 1843 (posvěcen 18. července téhož roku)
ve tvaru pilířové arkády s obrazem Smrti sv. Františka od Antonína Lhoty.
Dva boční oltáře jsou téhož typu, P. Marie z r. 1876 a sv. Jana Nep. z r.
1875 (posvěcen 18. června 1875), na němž je obraz světce od Josefa
Vojtěcha Hellicha. Zajímavé jsou raně barokní varhany z r. 1672, opravené
roku 1707 františkány z Turnova, o třech travé, s boltcovou ornamentikou.
Unikátnost této chrámové stavby spočívá ve své slohové empírové čistotě
a to jak po stránce exteriéru, interiéru tak i vybavení mobiliáře.
Komentovaná prohlídka kostela (další případný program na webu
farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších jedenácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště,
které budou rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu románského po empír.“

Kněžmost-Solec,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.00-21.00 h
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Solec, okres: Mladá Boleslav; www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: info na webu farnosti
Obdélná stavba gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie na Solci obklopená hřbitovem je vzácně zachovaná s drobnými barokními úpravami.
Solec byl starým vladyckým sídlem, v kryptě jsou pohřbeni bývalí vlastníci
Strakové z Nedabylic. Jeho cennými artefakty jsou především gotický presbytář
(zaklenutý křížovou klenbou) a bohatě profilovaný portál ze 17. stol. na
jižní zdi. Nedávná rekonstrukce odkryla také fragmenty renesanční sgrafitové fasády a na vítězném oblouku v interiéru byly nalezeny a zrestaurovány malby světeckých postav. V devadesátých letech se započalo s jeho
celkovou rekonstrukcí a resaturátorské práce pokračují do dnes. O výjimečnosti kostela svědčí v kostelíku nalezená gotická monstrance vytvořená
z pozlacené mědi, která pochází z konce 15. století (nyní v Národním muzeu).
Komentovaná prohlídka kostela (další případný program na webu
farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších jedenácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště,
které budou rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu románského po empír.“

Kořenov-Polubný,
kostel Narození sv. Jana Křtitele
Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou; krizovatka.signaly.cz
bohoslužby: neděle 14.45 h mše sv.
V obci Horní Polubný se nachází jeden z nejvýše situovaných kostelů v Jizer-ských horách (783 m. n. m.) - kostel Narození sv. Jana Křtitele. Základní
kámen byl položen 1. 9. 1788, samotná výstavba probíhala v letech 1789
- 1793 pod vedením architekta Franze Theumerta z Turnova. V kostele je
instalováno teplovzdušné vyhřívání hlavní lodi topnými kanály. Na kruchtě
se nachází dosud funkční varhany z roku 1888, které kostelu věnoval místní
sklovýrobce Josef Riedel. Dominantu celého prostoru kostela tvoří tři lustry.
Prostřední, třípatrový lustr patří k nejkrásnějším v celé diecézi, jak píše Adof
Lilie v knize Politický okres Jablonec. Pochází z roku 1842.Hlavní oltář s olejomalbou sv. Jana Křtitele pochází od ak. malíře Petra Maixnera z roku 1878.
Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonu
Mše sv. s výkladem (celebruje P. Jiří Smolek)
Koncert
Program pro děti „Oživlé sochy svatých“
Výstava ornátů
Dokumentární film o historii kostela
Zakončení Noci kostelů
Prodejní výstava, možnost zapálení svíčky, modlitba

17.00-17.05 h
17.10-17.50 h
18.00-18.45 h
19.00-21.00 h
19.00-23.00 h
19.00-23.00 h
23.00 h
Celovečerní program

Kořenov-Příchovice,
kostel sv. Víta
Kořenov-Příchovice, okres Jablonec nad Nisou;
krizovatka.signaly.cz
bohoslužby: pondělí, čtvrtek, pátek 18.00 h, sobota 8.30 h,
neděle 10.00 h
Od roku 1690 byl v Příchovicích dřevěný kostel sv. Víta. Podle návrhu
architekta J. Pruvolta byl v letech 1859 - 1862 přestaven a znovu
vysvěcen. Jedná se o trojlodní baziliku s presbytářem, který je zevně
polokruhově, uvnitř polygonálně uzavřený. Kostel má v západním
průčelí hranolovou věž. Uvnitř jsou v trojlodí dřevěné tribuny položené
na zděných pilířích. Troljlodí je sklenuto křížově, presbytář je sklenut
kápěmi.
Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonu
Prohlídky kostela
Možnost zapálení svíčky, modlitba
Mše sv.
Zakončení Noci kostelů

19.00-19.05 h
19.15-21.00 h
19.15-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30
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Kostomlaty pod Milešovkou,
kostel sv. Vavřince
ul. Požárnická, Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice;
www.salesianiteplice.cz/farnost
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven ve velmi pozdním románském slohu kolem roku 1230
pravděpodobně některým z příslušníků rodu Hrabišiců, kterým obec patřila. Roku 1657 byla postavena východní část nové lodi, stará loď se stala
presbytářem a původní kněžiště sakristií. Zřejmě tehdy vznikla i dnešní
věž nad sakristií. O 80 let později získal kostel dnešní půdorys. Přestavbu
provedl litoměřický Ottavio Broggio, novému západnímu průčelí ve stylu
dynamického baroka dominuje bohatě zdobený portál s erbem tehdejších
vlastníků Kostomlat Clary-Aldringen.
Celovečerní program

Ukázky varhanní hudby, komentované prohlídky,
Zapal svíci za ..., Opiš verš z Bible

Křešice,
kostel Navštívení Panny Marie

18.00-21.00 h

Bezručova ul., Křešice, okres Litoměřice;
bohoslužby: příležitostně
Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Křešicích u „zázračného“ pramene je barokní sakrální stavbou z let 1708–1712 a 1729–1732. Mariánské
poutní místo je úzce spojeno jak s dějinami Litoměřic, tak především
s řadou litoměřických biskupů, počínaje druhým biskupem J. Ignácem
Šternberkem. Kostel je jednolodní stavbou s barokní dynamickou dispozicí. Průčelí kostela má tři osy a je dvoudílné. Má proláklé boky a v zaskleném výklenku pod římsou je kamenný reliéf Pasovské madony
s letopočtem 1764. Ten je kopií původní keramiky ze 17. století.
Otevření kostela pro návštěvníky, možnost modlitby, rozjímání

Křešice,
kostel sv. Matouše
Velká náves 1, Křešice, okres Litoměřice;
bohoslužby: středa, čtvrtek, pátek 19.00 h, sobota 20.30 h,
neděle 11.00 h
Kostel svatého Matouše v Křešicích je gotická sakrální stavba stojící na
malém návrší uprostřed obce nedaleko řeky Labe. Od roku 1964 je kostel
chráněn jako kulturní památka.
18.00-21.00
h
38

Otevření kostela pro návštěvníky, možnost modlitby, rozjímání

Křešice-Zahořany,
kostel Nejsvětější Trojice
Kořenov-Záhořany, okres Litoměřice; prozahorany.cz/kostel
bohoslužby: příležitostně
Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech je jedním z prvních barokních kostelů v severních Čechách, pochází z poloviny 17. století. Je chráněn jako
kulturní památka České republiky. Tvoří pohledovou dominantu z dalekých
oblastí Polabské kotliny. Kostel na první pohled upoutá neobvyklým řešením, kdy zvonice je postavena odděleně od samotné kostelní lodě.
Zahořany: Cesta časem a prostorem. Představení knihy Mgr. Jakuba
Pátka a kol.
Jednotliví autoři přiblíží kapitoly z historie nejen kostela Nejsvětější Trojice, ale i zahořanského zámku, vesnické zástavby i drobných památek v okolí.
Komentované prohlídky kostela

17.00-19.00 h

17.00-22.00 h

Kunratice u Cvikova,
18.00-22.00
h
kostel
Povýšení
sv. Kříže
Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa; www.cvikov.farnost.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel Povýšení svatého Kříže je trojlodní klasicistní kostel postavený
v letech 1832 až 1833 a spadající pod jurisdikci římskokatolické farnosti
Kunratice u Cvikova ve stejnojmenné obci východně od Cvikova na Českolipsku. Sklo se jako ušlechtilý materiál objevuje v kostelech, bazilikách
a katedrálách po staletí... KŘIŠŤÁLOVÝ CHRÁM Jiřího Pačinka je pak unikátním projektem a prostorem, který návštěvníkovi nabídne ojedinělý
a intenzivní vizuální zážitek, spočívající v symbióze bezmála dvě sta let
starého sakrálního interiéru a současného uměleckého skla.

Levín,
kostel Povýšení
sv.
20.00-24.00
h Kříže
Levín, okres Litoměřice;
bohoslužby: neděle 10.30 h
Kostel Povýšení svatého Kříže v Levíně je pozdně barokní sakrální stavbou.
Od roku 1964 je kostel chráněn jako kulturní památka. Kostel byl založen
roku 1788 podle návrhu T. Grubera. Poté byl 3. května 1791 vysvěcen
7. litoměřickým biskupem Ferdinandem Kindermannem, ale vzápětí v roce
1791 vyhořel a musel být v roce 1798 znovu postaven. Císařské posvícení
nařízené Josefem II. se v kostele slaví každoročně 21. října, nebo se slaví
třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla.
Otevření kostela pro veřejnost

17.00-22.00
39 h

Liberec,
kostel Nalezení svatého Kříže
Malé nám., Liberec I, okres Liberec; www.arcidekanstvi-lbc.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (Řeckokatolická bohoslužba)
Původní hřbitovní kostelík s půdorysem ve tvaru kříže byl přestavěn v
roce 1753 a stal se jedinou ukázkou barokního stavitelství svého druhu
v Liberci. Významné památky: dřevěná socha Bolestné Matky Boží
z roku 1506 (pochází z Londýna), hodiny, které mají unikátní propojení z věže do lodi kostela. Za prohlídku stojí fresky ve třech chrámových
klenbách, chrámová okna s barevnými vitrážemi a varhany z roku
1892. Významnou památkou je tzv. Kopschova knihovna, první veřejná
knihovna v Liberci. V zahradě se nachází unikátní Mariánský morový
sloup z roku 1719 - nejstarší stavitelské dílo ve městě.
18.00-22.00 h
18.00-22.00 h

Brány zahrady dokořán
Možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem
Otevřený kostel
V kostele budou během večera probíhat komentované prohlídky
a ukázky varhanní hudby. Program bude upřesněn na stránkách
farnosti www.arcidekanstvi-lbc.cz a na plakátech.

Liberec,
kostel sv. Antonína Velikého

18.00-18.45 h
18.00-22.00 h

18.00-20.00 h
21.50-22.00 h

Celovečerní program
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Kostelní ul., Liberec, okres Liberec; www.arcidekanstvi-lbc.cz
bohoslužby: út, st ,čt ,pá, ne - 18.00 h, st ,čt, pá - 7.00 h
neděle 9.00 h
Uprostřed libereckého hřbitova byl ve 14. stol. postaven první kostel
a na jeho místě stojí i dnešní kostel sv. Antonína Velikého, poustevníka. Při požáru věže (1787) byly roztaveny všechny čtyři zvony a věž
zcela zničena, v srpnu 1880 dokončena věž nová, roku 1881 došlo
na přestavbu lodi v novogotickém slohu. K ozdobě oltářů neslouží
obrazy, nýbrž sochy. Atmosféru dotváří barevná vitrážová okna,
zdejší varhany patří k největším v severních Čechách. Od roku 1957
má kostel dva nové zvony.
Mše svatá
Otevřený kostel
V kostele budou během večera probíhat komentované prohlídky
a ukázky varhanní hudby. Program bude upřesněn na stránkách
farnosti www.arcidekanstvi-lbc.cz a na plakátech.
Prohlídka věže
Závěrečná modlitba - Ukončení Noci kostelů modlitbou a požehnáním.
Výstava: „Milovat dobro a odporovat zlu“ - výstava přibližující život
kardinála Josefa Berana

Liberec,

modlitebna Českobratrské církve evangelické
Masarykova ul., Liberec 1, okres Liberec; www.liberec.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Ve sborovém domě ČCE se nachází modlitebna užívaná k bohoslužebným účelům. Kostel po německé luterské církvi na náměstí Českých
bratří byl kvůli špatnému stavu v roce 1973 odevzdán státu. Městský
úřad jej nechal zbourat. V modlitebně je instalován původní oltářní
obraz z německého luterského kostela a nové varhany.
V případě konaní celé akce pouze venku - biblický kvíz pro děti i dospělé
Zastavení na farní zahradě
Výstup na střechu modlitebny - v případě dobrého počasí
Výhled na Liberec
Prohlídka modlitebny
Celý večer možnost prohlídky modlitebny, výstavy fotografií, kreativní
úkoly pro děti i dospělé, možnost dovědět se něco o evangelické církvi,
podívat se na Liberec ze střechy, občerstvit se a získat razítko.
Případně virtuální prohlídka.

17.00-19.00 h
17.00-19.00 h
17.00-20.00 h

Liberec-Dolní Hanychov,
kostel sv. Bonifáce
Ještědská ul., Liberec - Dolní Hanychov, okres Liberec;
kostel-hanychov.webnode.cz
bohoslužby: úterý 17.00 h, neděle 8.00 h
Kostel sv. Bonifáce (takový patron pro německé věřící jako pro české
sv. Václav) byl postaven v letech 1915-1919 německými obyvateli obcí
Dolní a Horní Hanychov, kteří byli po II. světové válce odsunuti.
Tento pseudorománský kostel s postranní věží vysokou 33 m vysvětil
14. 9. 1919 litoměřický biskup dr. Josef Gross.

Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů
Kostel otevřen k prohlídce
Do setmění bude možno navštívit kostelní věž. V kostele se můžete zaposlouchat se do duchovní hudby, prohlédnout si nově restaurovanou sochu
Panny Marie, shlédnout výstavu fotek varhaníků, kteří v kostele hráli.
Do setmění věž jako vyhlídka
Varhanní skladby
Noční modlitba růžence

17.00-17.05 h
17.00-23.00 h

17.05-20.05 h
19.00-21.00 h
22.30-23.00 h
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Liberec-Kristiánov, modlitebna
Církve československé husitské
ul. Boženy Němcové, Kristiánov-Liberec, okres Liberec;
www.liberec.ccshhk.cz
bohoslužby: pravidelné nedělní
Dům U dvou sfing byl postaven roku 1796. Štít zdobí dvě ležící
sfingy, mezi nimi je znázorněno moře s delfíny a nad nimi květinová výzdoba. Reliér na vrcholu štítu znázorňuje vzkříšení Ježíše
Krista. V objektu se nachází farní úřad, modlitebna a síň Boženy
Němcové. Církev se zde schází k pravidelným nedělním bohoslužbám. Na faře se konají i nejrůznější koncerty, výstavy a kulturní
pořady.

Liberec-Perštýn
Červený kostel

18.00-21.00 h
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Liberec-Rochlice,
kostel sv. Jana Křtitele
ul. Na Žižkově, Liberec-Rochlice, okres Liberec;
www.rochlice.farnost.cz
bohoslužby: pondělí, čtvrtek, pátek 17.00 h (úterní mše v kostele
sv. Bonifáce), sobota 8.00 h, neděle 10.00 h
Rochlice patří k nejstaršímu osídlení horního údolí Nisy. Jako obec
i farnost se objevuje již v polovině 14. stol. V místech dnešního chrámu
vystavěl počátkem 17. stol. pán z Redernů dřevěný kostelík. V letech
1600-1624 nalézáme zmínky o luteránských duchovních, kteří při
něm působili. Roku 1652 se kostel stává farním katolickým chrámem
zasvěceným sv. Janu Křtiteli.
Vystoupení sboru Kvintus - promítaný přes video
Zakončení Noci kostelů 2021
Výstava bohoslužebných předmětů a oděvů
Kvíz k reáliím a historii kostela
Výstava historických pohlednic regionu

U Jánského kamene ul., Liberec, okres Liberec;
www.liberec.casd.cz
bohoslužby: sobota 9.30 h celý rok, každý týden
Kostel byl součástí tzv. Špitálského okrsku zvaného Vincentinum, ke kterému později přibyl i sirotčinec. Nyni Praktická škola
Gollova.
Vše vzniklo z popudu baronky Marie Pauliny Liebigové. Nejprve
mateřská škola v roce 1866, poté azyl pro děti dělníků a v roce
1868 soukromá obecná škola sv. Josefa. V roce 1972 o kostel
projevila zájem Církev adventistů sedmého dne a byť byl v té době
v havarijním stavu, kostel odkoupila za 30.316 korun československých.V přestavbě kostela se mimo jiné zrcadlí některé prvky, které
adventisty odlišují od římských katolíků, kteří kostel původně
používali. V zadní části je vidět baptistérium pro křest dospělých
ponořením. Adventisty od ostatních církví mimo jiné odlišuje
bohoslužebný den, který je v sobotu, ne v neděli.

Liberec-Ruprechtice,
kaple Panny Marie U Obrázku

Komentovaná prohlídka a prostor pro osobní ztišení

Výstava Nebe bylo plné hvězd
Výstava vznikla při příležitosti 70. výročí akce „K“ a „Ř“ - komunistického
pokusu zastavit život řeholních společenství na našem území.
Návštěvníci prostřednictvím fotografií nahlédnou do míst, kde byli řádoví
bratři a sestry internováni.

18.00-19.00 h
22.00 h
Celovečerní program

Liberec-Ruprechtice, okres Liberec; www.arcidekanstvi-lbc.cz
bohoslužby: sobota 8.30 h celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
U zázračné studánky nechal v roce 1807 postavit ruprechtický rychtář
Johann Georg Wöber pískovcové sousoší Kalvárie. To v roce 1833 doprovodila křížová cesta. V roce 1907 byla na poutním místě postavena
kaple od architektů Heinricha Fanty a Maxe Kühna. Po II. světové
válce a odsunu německého obyvatelstva, byla kaple opuštěna.
Od padesátých let kaple U Obrázku postupně pustla, kalvárie byla
zdemolována a kvádry křížové cesty povaleny. V roce 1977 sloužila
kaple jako umělecký ateliér, interiér ipřesto chátral. V roce 1990
převzal klíče od kaple františkánský kněz Antonín Kejdana, kterému
byla svěřena ruprechtická farnost. Od roku 1995 se zařizovaly záležitosti týkající se generální opravy kaple a byla vytvořena sbírka na její
opravu. 22.8.1998 byla litoměřickým biskupem mons. ThDr. Josefem
Kouklem kaple znovu vysvěcena.
18.00-22.00 h
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Liberec-Ruprechtice,
kostel sv. Antonína Paduánského
Markova 4, Liberec 14, okres Liberec;
www.farnostruprechtice.cz
bohoslužby: pondělí - čtvrtek 8.30 h, pátek a sobota 18.00 h,
neděle 9.00 h
Chrám byl postaven v letech 1909-1910. Iniciátorem stavby byl
„Spolek pro postavení kostela v Ruprechticích“. Sloužil jako farní
kostel pro Ruprechtice a Kateřinky do roku 1950. Poté v něm byl
umístěn depozitář muzea, později okresní archiv. Po rozsáhlé
opravě došlo v roce 1994 k obnovení bohoslužeb.
18.00-18.45 h
18.50-19.30 h
18.50-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.30 h
22.00-22.30 h
Celovečerní program

Mše svatá
Ruprechtický kostel otevřený všem
Komentovaná prohlídka kostela a kůru, seznámení s historií.
Stopovačka kolem kostela
Hra pro děti. Hledání pokladu
Tančíme Ti pro radost. Ukázka židovských tanců. Možnost společně si vyzkoušet jednoduché tance.
Prohlídka klášterní kaple. Prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka
v domě bratří františkánů. Kaple není běžně přístupná
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi. Zastavení
v tichu. Ztišení, modlitba, meditace
Kompletní program www.farnostruprechtice.cz
Na našich farních stránkách budeme postupně aktualizovat program
Noci kostelů v našem kostele.

Liberec-Vratislavice nad Nisou,
kaple Vzkříšení

18.00-18.40 h
18.45-19.30 h
19.35-22.00 h
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Tanvaldská 51, Vratislavice, okr. Liberec; www.farnost-vrat.rkc-lbc.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h mše sv. - v zimě, po, út, st, čt 7.30 h bohoslužba
slova - v zimě, pátek 17.00 h mše sv. - v zimě
Kaple Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou vznikla jako součást pastoračního střediska, které tvoří stará budova fary a nová budova, ve které jsou
charitní byty, sál a kaple Vzkříšení. Architektem kaple je Pavel Vaněček.
Na její výzdobě se podíleli Iva Ouhrabková z Liberce - oltář, ambon, svatostánek, křtitelnice (materiál šamot a dřevo) a akademický malíř Petr
Veselý z Brna - obraz Vzkříšení a vitráže. Kapli vysvětil 29. prosince 2001
litoměřický biskup Josef Koukl. Jedná se o jednu z mála nových sakrálních
staveb na severu Čech.
Mše svatá
Komentovaná prohlídka kaple Vzkříšení
Program v kapli Vzkříšení. Program bude upřesněn na webových
stránkách Noci kostelů, webu farnosti Vratislavice a plakátcích.

Liběšice,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Liběšice u Litoměřic, okres: Litoměřice
bohoslužby: každá sobota 17.30 h (letní čas), 16.00 h (zimní čas)
Původní kostel zde stával již v roce 1352. Za husitských dob se v něm sloužily
bohoslužby pod obojí způsobou. V období reformace se stal kostelem
luteránským. Od roku 1622 je opět kostelem katolickým. Renesanční věž
byla postavena v letech 1589-1591. Roku 1638 kostel vyhořel a na počátku
19. století byl až na renesanční věž zbourán. V dnešní empírové podobě
z roku 1813 jej stavěli Josef Gaube za vedení ing. Davida Diallera, kteří
oba pocházeli z Litoměřic. Hlavní oltář se nachází na východní stěně
presbytáře. Jedná se o malovanou oltářní architekturu z doby výstavby
kostela jejímž autorem je snad F. Kučera z Litoměřic. Nad touto malovanou
architekturou je zavěšen obdélný titulární barokní obraz Nanebevzetí
Panny Marie z doby po roce 1680 od Jana Jiřího Heinsche.
Prohlídka kostela a hist. fotografií, výstava liturgického oblečení,
malý koncert
Soutěž v poznávání soch světců kolem kostela
Soutěž v poznávání květin a keřů kolem kostela
Historický kvíz
Koncert malých ministrantů (varhany, trubka, akordeon, zpěv)

15.00-17.00 h
15.10-17.00 h
15.15-17.00 h
15.15-17.00 h
16.30-17.00 h

Libochovany,
kostel Narození Panny Marie
Libochovany, okres: Litoměřice; www.libochovany.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h (mše sv. - 1. neděle v měsíci)
Římskokatolický farní kostel Narození Panny Marie v Libochovanech je
pseudogotická jednolodní sakrální stavba na malém náměstíčku obce
Libochovany na pravém břehu řeky Labe mezi Litoměřicemi a Ústím nad
Labem. Od 24. března 2005 je kostel chráněn jako kulturní památka
České republiky. Současná podoba kostela je z roku 1895, kdy byl objekt
v pseudogotickém slohu vystavěn a v 9. června téhož roku vysvěcen. Díky
rozsáhlé finanční sbírce a hlavně za vydatné pomoci obyvatel se podařilo
stavbu začít a dokončit během dvou let. Patronem kostela byl kníže Adolf
Josef Schwarzenberg a hraběnka Marie Antonie Silva-Tarouca.
Úvodní slovo - starostka obce Miroslava Vencláková,
prohlídka kostela a věže, rozjímání, duchovní slovo
Při prohlídce kostela a jeho okolí Vás budou pro potěšení i rozjímání
provázet hlasy ženského kvarteta FOR VOX s repertoárem lidových písní,
spirituálů, hudby starých mistrů... Těšíme se na Vaši návštěvu
Uzavření kostela ve 20 h

17.00-20.00 h
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Libochovice,
kostel Všech svatých
Libochovice, okres: Litoměřice; www.farnostlibochovice.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h mše sv., út, st, pá 17.00 h mše sv.
Děkanský, původně gotický, kostel ze 14. století, poprvé zmiňován roku
1382 jako farní. Renesanční věž přistavěna roku 1541, připomíná to
letopočet vytesáný do pískovcového překladu nad vchodem do věže a znak
Jana III. z Hazmburka na severní straně věže. V letech 1624 a 1661 kostel
postihl požár. Obnovu kostela iniciovala hraběnka Štemberková, majitelka
libochovického panství. Najala italského stavitele řečeného Dominik, ten
však práci nedokončil a utekl z Čech. Kostel byl v takovém stavu, že musel
být zbořen. Roku 1700 začala výstavba nového kostela. Roku 1705 byla
ještě ne zcela dokončená nová stavba vysvěcena. Roku 1727 byla zvýšena
věž, roku 1745 byla upravena okna. Při výměně báně věže byly
v makovici nalezeny zprávy o opravách v letech 1622, 1624, 1699 a 1704.
Další oprava a zvýšení věže proběhlo v roce 1892. Z původních šesti zvonů
zůstaly na věži pouze dva a to Vavřinec z roku 1605, přelit v roce 1739 a
umíráček Michael z roku 1874. V letech 1984 až 1986 došlo k velké opravě
již značně schátralého kostela. V jubilejním roce 2000 byla věž nově
pokryta měděným plechem.

Libouchec,
Kaple rodiny Botschen
Libouchec, okres: Ústí nad Labem; www.farnost-usti.cz
www.kaplelibouchec.cz
Na vrcholu malého zalesněného pahorku u obce Libouchec se nachází
ukrytá secesní kaple z konce 19. století. Je možné, že je to vůbec první
secesní stavba v okolí. Kaple patřila rodině továrníka Friedricha Botschena, který je pohřben v kryptě nacházející se pod kaplí. V současné době je
kaple, podobně jako historie jejího původního vlastníka, zapomenutá,
zdevastovaná a zchátralá. A protože mnozí obyvatelé regionu si myslí,
že historie nemá být zapomenuta a stavby, které jsou jejími svědky, mají
zůstat zachovány pro nás všechny i ty, co přijdou po nás. Proto vznikl
Spolek pro obnovu kaple..
Pomozme zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit
lesopark, který ji obklopuje a také zdokumentovat a předat příběhy
rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování
nejen obce Libouchec.
Celovečerní program
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Aktuální program na www.farnost-usti.cz/nockostelu

Lipová,
kostel sv. Šimona a Judy
Lipová.,okres Děčín; www.sluknov.farnost.cz
bohoslužby: sobota 16.00 h mše sv. - zimní čas; 17.00 h letní čas
Kostel svatého Šimona a Judy je římskokatolický děkanský kostel,tvořící
výraznou dominantu obce Lipová. První kostel stál ve vsi před rokem
1446, současný barokní svatostánek postavil v letech 1691–1695 na
místě staršího kostela neustadtský stavitel Balthasar Hille. Dílčí stavební
úpravy proběhly v 18. století. Roku 1926 byl kostel povýšen na děkanský
a od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.
V letech 2014–2015 prošel rozsáhlou rekonstrukcí.
Otevření kostela a zvonění na uvítanou
Prezentace fotografií Lipové
Vystoupení dětí
Hudební vystoupení
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela
Ukončení programu

18.00-18.10 h
18.10-22.00 h
18.30-18.45 h
19.00-19.30 h
20.30-21.00 h
21.30-21.55 h
22.00-22.05 h

Litoměřice,
kaple sv. Jana Křtitele
Máchova ul., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: příležitostně
Jako gotický kostel je připomínána již v roce 1384. Dnešní kaple byla
vystavěna zřejmě G. Broggiem roku 1677, což dokládá nápis na vstupním
portálu. Opravována byla v letech 1910 a 1955. Nad portálem najdeme
též znak litoměřického biskupa Jaroslava Františka Ignáce ze Šternberka.
Uvnitř kaple se nachází renesanční náhrobek z roku 1573.
Otevření kaple, možnost prohlídky od 18 h (18.00-21.00 h)

Litoměřice,
kaple sv. Štěpána, hospic sv. Štěpána
Rybářské náměstí, Litoměřice; www.hospiclitomerice.cz
bohoslužby: úterý 16.00 h mše sv., sobota 16.00 h mše sv.
Hospic svatého Štěpána stojí v Litoměřicích na Dómském pahorku pět minut
chůze od historického centra a přesto v klidné odpočinkové zóně města. Z
oken pokojů nebo zahrady hospice se našim klientům otvírá krásný pohled na
panoráma Českého středohoří na západní straně a na katedrálu sv. Štěpána
na straně východní - na obrázku. Kaple hospice je zasvěcena sv. Štěpánovi.
Otevření kaple, možnost prohlídky od 18 h (18.00-22.00 h)
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Litoměřice,
kaple sv. Zdislavy

18.00-23.00 h

Kosmonautů 2022 (1. patro), Litoměřice; www.dchltm.cz
bohoslužby: pro potřeby charitních pracovníků
Kaple je zasvěcena svaté Zdislavě, patronce rodin a šlechetné
ochránkyni všech potřebných.
Obvykle slouží během roku pouze jako místo rozjímání, klidu
a odpočinku pro zaměstnance Diecézní charity. V tento den Vás
ale rádi přivítáme a naší skromnou kapličkou provedeme.
Otevření kaple pro veřejnost
Veřejnost bude uvítána v naší kapli, která nabízí zklidnění a uvolnění, také prostor k rozjímání při příjemné hudbě. Všechny dotazy
o uměleckém ztvárnění kaple rádi zodpovíme. Bohužel nejsme
bezbariérově zřízení, do kaple se musí jít po schodech.

Litoměřice,
katedrála sv. Štěpána

19.00-22.00 h
20.00-20.45 h
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Dómské náměstí, Litoměřice; www.svaty-stepan.cz
bohoslužby: pondělí-sobota 7.30 h, neděle 10.00 h
Vznik se datuje k roku 1057. Když kolem r. 1057 založil kníže
Spytihněv II. Kolegiátní kapitulu u kostela sv. Štěpána, byl to zřejmě již kamenný kostel, protože zakládací listina o něm hovoří jako
o bazilice. Románský kostel, který byl později ve 14. století goticky
přestavěn, byl v letech 1662-64 zbořen. Bezprostředně poté byla ve
stylu raného baroka vystavěna v letech 1664-68 dnešní katedrála
stavitelem italského původu. Stavby se zúčastnil též Domenico Orsi
a pravděpodobně i Giulio Broggio. Zvenčí vypadá jako trojlodní
bazilika, ale uvnitř je jednotný prostor se třemi průchozími kaplemi
po obou stranách, které se arkádovitě otevírají do lodi.
Katedrála má délku 50 metrů, výšku 20,50 metrů a šířku v lodi i s kaplemi 22 metrů. V průčelí je hlavní vchod s pískovcovým portálem
a okovanými dveřmi z r. 1742 od zámečníka Gabriela Boehmera.
Nad vchodem je erb biskupa-zakladatele Schleinitze, výše socha
sv. Štěpána z r. 1700 a erb obnovitele katedrály biskupa Königsegga.
Po stranách portálu se nacházejí sochy sv. Felixe a sv. Viktorina.
Uvnitř se zachoval v podivuhodné celistvosti základní interiér
z doby Schleinitzovy v černozlatém boltcovém slohu: hlavní oltář,
6 velkých bočních oltářů, kazatelna, chorové lavice i lavice v lodi,
dvě zpovědnice v kostele a kredence i skříně v obou sakristiích.
Katedrála bude otevřená pro modlitbu a prohlídku
Přednáška na téma: „Liturgický prostor“
Liturgickým prostorem nás provede Mgr. Jiří Hladík, probošt
kapituly sv. Štěpána.

Litoměřice,
kostel sv. Jakuba, klášter

s pomocí

Dominikánské nám., Litoměřice, okres Litoměřice;
www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: neděle 16.00 h (2. a 4. neděle v měsíci, mše sv. podle 		
misálu z r. 1962)
První zmínka o nejstarším klášteře ve městě se datuje k roku 1233.
Byl založen pražským biskupem Janem II. jako klášterní kostel mnichů
františkánů – minoritů. Po jeho zničení během třicetileté války ležel dlouho
v ruinách. Klášter i kostel byl nově vystavěn jako pozdně barokní v letech
1730-1740 O. Broggiem. Dokončen byl až po jeho smrti roku 1758.
Kostel otevřen k prohlídce od 18.h (18.00-22.00 h)

Litoměřice,
kostel sv. Ludmily, klášter

s pomocí

Kapucínské nám., Litoměřice, okres Litoměřice;
www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: příležitostně
Řád kapucínů, který se objevil v Litoměřicích v roce 1627, tu získal
celkem 27 domů zpustošených za třicetileté války. Na jejich místě
vystavěl v letech 1647-1648 klášter a roku 1656 barokní kostel (1848
upravovaný).
Kostel otevřen k prohlídce od 18.h (18.00-22.30 h)

Litoměřice,
kostel Všech svatých
Mírové nám., Litoměřice, okres Litoměřice;
www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: pondělí-pátek 18.00 h, neděle 9.00 h a 18.00 h
Kostel je poprvé připomínán v roce 1235. Nachází se zde nejstarší známé
části zdiva v Litoměřicích. Pozoruhodná stanová střecha vznikla až roku
1570. G. Broggio obnovil koncem 17. stol. kapli sv. Barbory a postavil
kapli sv. Rocha. Jeho syn Octavio provedl v letech 1718-1719 barokizaci
stavby. Pozoruhodným obrazem zde je “Kristus na hoře Olivetské“ z poč.
16. stol.

Kostel otevřen k prohlídce od 18.h (18.00-23.00 h)
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Litoměřice-Předměstí,
Bratrská jednota baptistů
Žižkova ul., Litoměřice, okres Litoměřice; www.bjbltm.cz
bohoslužby: aktuálně dle webu
Novogotická stavba s reliéfem Krista ve stylu severských cihlových
kostelů byla dokončena r. 1902 a patřila Německé luterské církvi.
Po roce 1945 byl kostel v majetku evangelické a pak československé
husitské církve, ale chátral a skončil jako skladiště při výstavbě
nedalekého sídliště Kocanda. V roce 1970 jej členové Bratrské jednoty
baptistů opravili a otevřeli k bohoslužbám, ale uvnitř bylo velmi
chladno a chybělo místo pro další aktivity. V letech 1986 se stali
baptisté spoluvlastníky kostela a provedli jeho kompletní rekonstrukci: loď byla horizontálně přepažena, takže v horní části vznikl
bohoslužebný prostor a v přízemí bylo vybudováno zázemí: místnost
pro děti a dorost, kancelář, kuchyňka a sociální zařízení.

Litoměřice-Předměstí,
kostel sv. Vojtěcha
Vojtěšská ul., Litoměřice, okres Litoměřice;
www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: sobota 18.00 h s nedělní platností
V místech staré osady Zásada, připomínané již roku 1057, byl vystavěn
kostel poprvé zmiňovaný roku 1363. V letech 1703- 1708 jej barokně přestavěl O. Broggio, patrně dle staršího návrhu svého otce Giulia z roku 1689.
Na místě původní dřevěné zvonice byla vystavěna roku 1774 nová věžovitá.
18.00-22.00 h

Kostel otevřen k prohlídce od 18.h

Litoměřice-Předměstí,
modlitebna Českobratrské církve evangelické

18.00-18.10 h
18.10-21.30 h
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Rooseveltova 7, Litoměřice; www.litomerice.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h celý rok, každý týden,
Večeři Páně slavíme každou první neděli v měsíci,
Online na YouTube, kanál Evangelíci Litoměřice
Původně měšťanský dům německých majitelů získala Českobratrská
církev evangelická po II. svět. válce jako svůj sborový dům. V domě se
nachází modlitebna a také Středisko křesťanské pomoci Diakonie.
Zahájení - Zamyšlení a modlitba faráře J. Šamšuly
Otevřený kostel - Možnost prohlédnout si interiér zrekonstruované modlitebny, během večera vystoupí soubor dechových nástrojů
Consonare. Podrobný program v přípravě, bude zveřejněn na
sborovém Facebooku a sborových stránkách.

Litoměřice-Předměstí,

modlitebna Evangelické církve metodistické
Sládkova 767/8, Litoměřice; www.ecmlitomerice.estranky.cz
www.facebook.com/ecmlitomerice
bohoslužby: neděle 9.30 h celý rok, každý týden, včetně prostor
a služby pro děti
Modlitebna se nachází ve vilové zástavbě u parku Jiráskovy sady.
Do této vily vystavěné na počátku 20. stol. se sbor přestěhoval v roce
1968. Prostory rovněž slouží v době mimo bohoslužby jako mateřské
centrum. V suterénu se nachází prostory Klubíčka - křesťanské MŠ,
a v prvním patře bytové prostory. Podkroví je využito jako ubytovna sboru.
Prohlídka s komentářem, posezení a občerstvení na zahradě
Prohlídka sborového domu od „suterénu až na půdu“, možnost
nahlédnout, dle současných pravidel, do prostor mateřské školky,
mateřské centra, modlitebny, nově vybudované třídy pro Církevní
základní školu, neformální barbecue na farní zahradě a další..

17.00-20.00 h

Loukov,
kostel Nejsvětější Trojice, hřbitov
Loukov, hřbitov, okres Mladá Boleslav; www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h mše sv.
Goticko-renesanční kostel Nejsvětější Trojice byl postaven na místě
původního kostela datovaného od 14. století. V roce 1819 objekt stihl
požár, v roce 1836 byl obnoven. Z té doby pochází novorománská věž.
V interiéru je umístěna cínová křtitelnice z roku 1582. U kostela se
nachází velmi zajímavá novogotická hrobka knížat Rohanů, sídlících
na zámku v Sychrově, z roku 1836, kterou nechala vybudovat z odkazu
kněžna Berta z Rohanu.

Prohlídka kostela a knížecí rohanské hrobky
(další případný program na webu farnosti či facebooku, dle aktuální
situace)
Při návštěvě kostela obdržíte tištěného průvodce s popisem dalších
jedenácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště,
které budou rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu románského po
empír.“

18.00-20.00 h
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Louny,
kostel Církve československé husitské

18.00-22.00 h

21.15-22.00 h

23.15-24.00 h

ul. Jakoubkova 1533, Louny, okres Louny; www.ccshlouny.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h
Kostel z let 1931-1932 je moderní stavbou v konstruktivistickém
stylu. Součástí areálu kostela je zimní modlitebna. Varhany od
firmy Rieger byly postaveny přímo pro tento kostel roku 1935.
Zajímavostí je kolumbárium v předsálí a v boční místnosti.
V kostele probíhají celoročně sbírky šatstva a obuvi, v kanceláři
také sbírky starých brýlí pro Afriku.

ul. Osvoboditelů, Lovosice, okres Litoměřice;
www. farnostlovosice.cz
bohoslužby: úterý 17.30 h, středa, čtvrtek 8.00 h, pátek 16.30 h,
neděle 9.30 h
Barokní chrám byl postaven na místě dřevěného kostela,
dokončen byl v roce 1745. Dnešní zachovalé fresky ze života
sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře J. Čecha. Oltářní obraz
sv. Václava je z roku 1887, v interiéru zaujme rokoková kazatelna
a kamenná křtitelnice z roku 1716.

Přednášky
PhDr. Jan Mareš, Ph. D. bude přednášet o historii špitálnictví na
Lounsku. Mgr. Vladimír A. Hons bude prezentovat publikace CČSH,
vydané k 100. výročí jejího založení. ThDr. Helena Smolová, Th. D.
bude přednášet o počátcích mnišského hnutí.
Koncert chrámového sboru
Chrámový sbor pod vedením Mgr. Ivany Derflerové připraví pásmo
sborových písní, věnované zdravotníkům, sociálním pracovníků,
dobrovolníkům a všem, kdo nabízejí své síly a schopnosti v boji
proti kovidové pandemii.
Ekumenický program
Římskokatolická farnost a Náboženská obec Církve československé
husitské připraví společný duchovní program zaměřený na oběti
kovidu i na ty, kdo pomáhají a slouží.

Zvonění věžních zvonů
Mše svatá. Mše svatá s komentářem
Zvonění věžních zvonů
Modlitba chvál
Lovosický pěvecký sbor pro dospělé - vedoucí Jakub Koch
PhDr. Pavel Hrubeš - Varhanní koncert
Hudební skladatel a varhaník PhDr. Pavel Hrubeš zahraje skladby vlastní
a díla F.X.Brixiho, J.C.F. Fischera, J.Kriegera, J.K.Kuchaře
Koncert Lovosického chrámového sboru a Lovosického žesťového
kvintetu. Vedoucí sboru: Markéta Stará
Proste a dostanete

Louny,
kostel sv. Mikuláše
ul. Beneše z Loun, Louny, okres Louny;
www.farnostlouny.com
bohoslužby: pondělí-pátek 17.30 h,
sobota 8.00 h mše sv. - pokud není mše na vesnici,
neděle 9.00 h
Chrám byl postaven na nejvyšším místě nově založeného města.
Z původní stavby se po požáru roku 1517 zachovala pouze věž.
Zbytek kostela byl postaven nově v pozdně gotickém slohu.
Unikátně se v Lounech dochovala stanová střecha, kdysi v Čechách
běžná. Dalším skvostem je obří barokní dřevěný oltář, který nebyl
nikdy opatřen nátěrem.
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Lovosice,
kostel sv. Václava

Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby, které se budou
číst během modlitby od 23.00 hod.
Po celý večer prostor pro dotazy, duchovní rozhovor, individuální modlitbu.
Přijďte si pohovořit o duchovních tématech, o životě nebo požádat někoho
aby se s vámi modlit za vaše potřeby. Přepisujeme Bibli. Kostel sv. Václava
a jeho okolí v proměnách času. Staré fotografie, video prezentace M. Brůža

16.15-16.20 h
16.30-17.10 h
17.30-17.40 h
18.00-19.15 h
19.30-20.00 h
20.00-21.00 h
23.00-23.30 h
Celovečerní program

Lovosice,
Mírový kostel CČSH
Krátká ul., Lovosice, okres Litoměřice; www.ccsh.cz
bohoslužby: 1. a 3. neděli a o svátcích vždy od 14.30 h
„Mírový kostel“ byl postaven v secesním stylu. Základní kámen kostela
byl položen 30. 4. 1905, k vysvěcení již hotové stavby došlo 31. 10. 1905.
Počátek I. svět. války znamenal konec lovosických zvonů – byly sejmuty,
rozbity a jejich kusy odvezeny k přetavení. Nové zvony byly zhotoveny
až v roce 1930.

Kostel otevřen k prohlídce

18.00-22.00
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Malá Veleň - Jedlka,
kostel sv. Anny

18.00-18.05 h
18.00-23.00 h

19.00-19.45 h
23.00-23.05 h
Celovečerní program

Malá Veleň – Jedlka, okres Děčín; www.mala-velen.estranky.cz,
www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 16.30 h - mše sv. - 1., 3. a 5. neděle v měsíci
Letos, v roce 2021, si připomínáme 787. výročí povýšení bývalého
dřevěného kostelíku v roce 1234 na kostel farní. V uplynulých letech
byla provedena kompletní oprava kostela. Současný vzhled doplňují
velkoplošné obrazy a nově restaurované obrazy křížové cesty. U vchodu ve věži upoutá odkrytá původní venkovní malba kostela z 1. pol.
16. stol. Náklady na opravy dosáhly 12 mil. Kč. Kostel byl vysvěcen
litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem dne 22. 9. 2012.
Zvonění zvonu
Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z poloviny 15 století,
Prohlídka kostela mimo konání koncertu
Po celou dobu (kromě konání koncertu) je možná prohlídka kostela podle situace, jaká nastane, je možné, že prohlídka bude bez doprovodného komentáře. Historické fotografie jsou na panelech v zadní kostela.
Varhanní koncert - ing. Anna Kavánová
Na varhany zahraje ing. Anna Kavánová. Tištěný program bude
připravený před začátkem koncertu v prostoru pod věží.
Zvoněním zvonu se ukončí Noc kostelů
Zapálit svíčky za své blízké i vzdálené je možné během celého večera.
Svíčky jsou připravené zdarma v prostoru pod věží kostela. Výstava
historických fotografií v kostele na panelech. Podpis do pamětní
knihy, odeslání pohlednic, materiálů z Noci kostelů na adresu,
e-mail. Zájemci mohou odeslat známým poštovní pohlednici Noci
kostelů nebo pohlednici kostela v Jedlce (známky je možné zde
zakoupit). Pro ty, kdo nemohou přijít, zašleme na požádání materiály
Noci kostelů, zdarma poštou. Objednejte na tel.: 607 583 271

Markvartice,
kostel sv. Martina

18.00-22.00
h
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Markvartice, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h mše sv.
Farní kostel sv. Martina byl vystavěn v letech 1701-1703 za faráře
Tobiáše Richtera. V době socialismu byl zcela zdevastován, zbyly
pouze trosky. Od roku 2003 bylo započato se záchranou kostela.
V roce 2017 vyvrcholily opravy kostela jeho znovu vysvěcením. Spolu
s kostelem byla v blízkém okolí opravena farní budova, hřbitovní zeď,
zachráněna byla socha P. M. Immaculata, sv. František Xaverský,
Misijní kříž, hřbitov a další prvky dotvářející malebné duchovní místo
se zachovalou historií.
Kostel otevřen k prohlídce, možnost zapálení svíčky za blízké

Mařenice,
kostel sv. Marie Magdalény
Mařenice, okres Česká Lípa; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: pravidelně každou sobotu od 17.00 h s nedělní platností
Původní kostel stál na návrší v obci od konce 17. století. Mařenice
počátkem 18. století patřily pod Zákupské panství, jež patřilo bohaté
a zbožná toskánské velkovévodkyni Anně Marii Františce. Kolem
roku 1700 svým nákladem nechala kostel zcela přestavět podle plánů
Octaviána Broggia. Tehdy získal obě věže. V druhé půli 19. století byl
kostel upraven do pseudobarokní stávající podoby. Za budovou kostela
je oblouk zdiva s obrazy křížové cesty z roku 1807. Po roce 1945 začal
kostel chátrat. V roce 1961 měl být zbourán, jeho zařízení bylo zcela
zničeno, Až po roce 1989 došlo k jeho postupné opravě.
Kostel otevřen k prohlídce, možnost zapálení svíčky za blízké

18.00-21.00 h

Mělník,
chrám sv. Petra a Pavla
Na Vyhlídce 18, Mělník, okres Mělník; www.farnostmelnik.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Památný kostel svatého Petra a Pavla na Mělníce patří svým založením
k nejstarším kostelům v Čechách. František Palacký klade jeho založení
spolu se zdejší kapitulou do doby kněžny Emmy (+1006), manželky českého
knížete Boleslava II. Architekt Kamil Hilbert, dospěl při studiu stavby
mělnického kostela za jeho restaurace, prováděné v letech 1913 a 1914,
ke zjištění, že nejstarší částí stavby je torzo románské věže, stojící v jihozápadním nároží chrámového půdorysu. Z poznatků, které přitom nabyl,
položil původ věže do doby kolem roku 1000. Dále vyslovil předpoklad, že
toto torzo patří jedné ze dvou věží původní románské trojlodní basiliky.
Pro románskou výstavbu kostela svědčí též patka a dřík sloupku, které byly
nalezeny při předešlé opravě chrámu v roce 1892. Tato patka se shoduje
s šestnácti patkami sloupků v kryptě kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.
Letos si připomínáme 1100 let od úmrtí sv. Ludmily, která se v této mělnické oblasti (v Pšovce) narodila. V interiéru chrámu sv. Petra a Pavla můžeme
sochu kněžny a světice Ludmily a jejího vnuka sv. Václava vidět po levé straně
oltáře. Během Noci kostelů bude vystavena putovní zlacená ikona s vyobrazením sv. Ludmily, která byla vytvořena a požehnána u příležitosti letošního
výročí. Pro Noc kostelů ji do tohoto chrámu zapůjčuje spolek Svatá Ludmila
1100 let, z.s.
Kostel otevřen k prohlídce (setkání, rozhovoru, modlitbě i ztišení...)
Mše svatá
Setkání s architektem Pavlem Uličným (o projektu „Dlaň sv. Ludmily“)
Hudební pietní vzpomínání na oběti pandemie COVID-19 při svíčkách...
V průběhu večera možnost setkání a rozhovoru s duchovním

www.svataludmila.cz

18.00-21.00 h
18.00-18.50 h
19.00-19.45 h
20.00-20.55 h
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Mělník,
kostel sv. Ludmily
Pražská, Mělník, okres Mělník; farnostmelnik.cz
bohoslužby: neděle 18.00 h mše sv.
středa, čtvrtek, sobota 7.30 h mše sv.
K místu, kde stojí kostel, se váže legenda o kněžně Ludmile, zdejší
rodačce, kterou jako čerstvě pokřtěnou křesťanku nechtěli místní
pohané vpustit do města, proto byla nucena přespat na tomto místě.
Dle téže legendy zde zůstával trávník i v zimě zelený.
Kostel byl postaven roku 1585 v místě, kde byl původně zamýšlena
výstavba špitálu pro chudé. Pozemek s původním domem a přilehlou
zahradou darovala městu v roce 1583 za účelem výstavby kostela
místní měšťanka Ludmila (či Anna) Mettelicová, vdova Hronová po
císařském rychtáři Hronu Divickém z Divic. Uskutečnění výstavby se
však již nedočkala, zemřela v roce 1584. V roce 1639 za třicetileté války
byl zničen Švédy a byl opraven až v letech 1673-1683 v barokním slohu.
Další rekonstrukcí prošel v letech 1906-1907 a v 90. letech 20. století.
Kazatelna s vyobrazením čtyř svatých otců je z roku 1699, hlavní oltář
s obrazem svaté Ludmily je z roku 1746.
Kostel otevřen k prohlídce

Mělník-Pšovka,
kostel sv. Vavřince
Čertovská, Mělník-Pšovka, okres Mělník; farnostmelnik.cz
bohoslužby: neděle 8.00 h mše sv.
Kostel byl vybudován společně s místním klášterem augustiniánů,
který byl založen v roce 1263, jako raně gotický. Konventní kostel
vysvětil Jan III. z Dražic. Kostel byl v průběhu časů několikrát vypleněn.
Nejdříve v roce 1421 husity a později v roce 1611. Původní vzhled kostela setřely jeho pozdější úpravy v 16., 18. a 19. století. Severní boční
předsíně a schody byly pořízeny roku 1866. Nynější podoba je po jedné
z přestaveb barokní. Na výzdobě oltáře se podílel Karel Škréta. V roce
2002 byl kostel postižen povodní. Poté následovala oprava, jež odkryla
prvky z počátků jeho fungování.
Zařízení je barokní a rokokové. Hlavní oltář je ze 2. třetiny 18. století.
Je rámový a má bohatě řezanou predelu s tabernáklem s anděly. Na
zadní stěně presbytáře se v bohatě řezaném rámu nachází obraz sv.
Vavřince od Josefa Kramolína. Nad ním je obraz sv. Augustina a po
stranách oltáře jsou o něco méně umělecky kvalitní sochy sv. Vavřince
a sv. Augustina.
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Kostel otevřen k prohlídce

Merboltice, zvonice při bývalém
kostele sv. Kateřiny Alexandrijské
Merboltice, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: příležitostně
Samostatně stojící hranolová věž zvonice byla dříve součástí areálu
kostela sv. Kateřiny a hřbitova zlikvidovaných v roce 1975. Zvonice byla
zkázy ušetřena a v roce 2004 opravena a v jejím přízemí zřízena kaple
sv. Kateřiny. Kaple slouží k příležitostným bohoslužbám i pravidelné
bohoslužbě při svatokateřinské pouti. Zvonice je do výše prvního patra
kamenná, druhé patro je roubené oplášťované bedněním, střecha
s impozantním krovem má jehlancový, čtyřboký tvar. Svou mohutností
vzbuzuje dojem bytelné středověké stavby, je však patrně mladší. Zvonice
je přístupná vždy v neděli, když se zvoní poledne.
Zvonice bude otevřena
Zahájení akce slavnostním zvoněním
První kolo přednášky o historii Merboltic, kostela a zvonice
Přednáška o historii obce, merboltického kostela a prohlídka zvonice
s Ing. arch. Tomášem Eflerem.
Hudební soubor Příležitostné zastaveníčko
Pěvecké vystoupení vokálního souboru Příležitostné zastaveníčko
– pod širým nebem před merboltickou zvonicí.
Druhé kolo přednášky o historii Merboltic, kostela a zvonice
Přednáška o historii obce, merboltického kostela a prohlídka zvonice
s Mgr. Petrem Lisskem.
Pietní akt – zapálení svíček na půdorysu bývalého kostela.

18.00-22.00 h
18.00-18.05 h
18.30-18.55 h
19.00-20.00 h
20.00-20.25 h
20.30-21.00 h

Mikulášovice,
kostel sv. Mikuláše
Mikulášovice, okres Děčín; www.farnostpoustevna.estranky.cz
bohoslužby: neděle 14.30 h, čtvrtek 18.00 h
Kostel svatého Mikuláše (německy St.-Nikolaus-Kirche) je římskokatolický
farní kostel v historickém centru města Mikulášovice ve Šluknovském
výběžku na severu Čech. Stojí uprostřed nepojmenovaného náměstí,
neformálně nazývaného kostelní, při hlavní silnici spojující Dolní
Poustevnu a Rumburk. První kostel zasvěcený sv. Mikuláši je v Mikulášovicích zmiňován k roku 1445. Tento první kostel byl založen zřejmě
spolu s vesnicí ve druhé polovině 13. století. Novější renesanční kostel,
postavený v letech 1551–1555, prošel barokizací a rozšířením mezi roky
1694–1695. Současná stavba pochází z let 1750–1751 a její slavnostní
vysvěcení následovalo na sklonku roku 1751. Počínaje rokem 1958 je
objekt chráněn jako kulturní památka.
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(pokračování - Mladá Boleslav, kostel sv. Havla)

Mimoň,
kostel sv. Petra a Pavla
Hřbitovní, Mimoň, okres Česká Lípa; mimon.farnost.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h mše sv.,
pondělí, čtvrtek 8.00 h mše sv.
středa, pátek 18.00 h mše sv. - v zim. čase v 17.00 h
Kostel je zasvěcen sv. Petru a Pavlu a jáhnům sv. Agapitovi
a sv. Jiřímu, jejichž ostatky jsou zde uloženy. Nachází se na místě
původního kostela z 12. stol., stavebně byl obnoven do barokního
slohu v letech 1661-1663 italským stavitelem S. Bossim.
Věž kostela byla postavena v roce 1674, z původních 5 barokních
hranolových kaplí okolo kostela z let 1672-1675 se dochovala
pouze jediná.

Mladá Boleslav,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Staroměstské nám., Mladá Boleslav; www.farnost-mb.cz
bohoslužby: neděle 08.30 h (ranní chvály - kromě července a srpna),
neděle 9.00 h mše sv. - hlavní mše sv. farní, neděle 10.30 h
mše sv. - pro rodiny s dětmi, pondělí, středa, pátek, neděle
18.00 h mše sv. - v zim. období u sv. Jana Nepomuckého
Kostel, podle Hájkovy kroniky původně dřevěný, byl postaven současně s hradem za doby Boleslava II. Zbožného koncem 10. stol.
a zasvěcen Matce Boží. Mladoboleslavské arciděkanství mělo po
mnoho staletí působnost pro celé Pojizeří. Na žádost měšťanů povolil
král Václav IV. roku 1406 stavbu kamenného chrámu. Kněžiště bylo zaklenuto roku 1470, chrámová loď se dočkala zaklenutí až roku 1566.

Mladá Boleslav,
kostel sv. Havla

17.00-18.00 h
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nám. Míru, Mladá Boleslav, okres Ml. Boleslav; boleslav.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (v letním období)
Kostel byl původně hřbitovní (založení hřbitova je datováno v roce
1539), v pol. 16. stol. byl sklenut a v 18. stol. přestavěn do barokní
podoby. Stavba je jednolodní, goticko-renesanční s půlkruhově
uzavřeným presbytářem, u něhož je přilehlá severní sakristie a západní
hranolová věž, přistavěná v roce 1735. Presbytář je sklenut původním
žebrovým závěrem z pol. 16. stol.
Cesta poutníka - návrat Komenského
Komponovaný pořad k dílu J. A. Komenského - učinkují Václav Návrat
(barokní housle) a Světlana Šamanová (recitál s vybraných děl)
(pokračování na další straně)

Weltethos
Výstava představující dílo Hanse Künga, letos zesnulého teologa,
který se věnoval hledání toho, co mají všechna náboženství společné.
Co našel, nazval Světovým étosem.
Setkání s pracovníky Weltethos
Weltethos má svůj Institut i nadaci v německém Tübingen. S představitely proběhne on-line beseda, kterou chceme promítnout na
plátno, samozřejmě s překladem.

17.00-22.00 h

19.00-20.00 h

Mlékojedy,
kostel sv. Martina
Mlékojedy, okres Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel stojí na místě bývalého hřbitova, z nějž se zčásti dochovaly
náhrobky a jsou položeny severně od kostela. Stavba je v jádru gotická
ze 14. stol. V roce 1592 byl poškozen požárem, po němž dostala věž
dnešní poslední patro. Do současné pozdně barokní podoby byl přestavěn v roce 1776 a to tak, že byl prakticky celý zbourán s výjimkou
věže, a nahrazen novým objektem.
Kostel otevřen k prohlídce od 18.00 h

18.00-20.00 h

Mnichovo Hradiště,
kostel sv. Jakuba
Ulice 1. máje, Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav;
www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h mše sv.,
středa, pátek 18.00 h mše sv. - v době letních prázdnin
čtvrtek 8.00 h mše sv. - v době letních prázdnin
Barokní děkanský kostel sv. Jakuba v Mnichově Hradišti byl vystavěn
v letech 1726 – 1727. Autorem je zřejmě valdštejnský stavitel Mikuláš
Raimondi. Budova je obdélná, jednolodní se západní věží, kde jsou
umístěny tři zvony. Hlavní oltář je vyroben od mistra truhláře J. Flehera
s obrazem sv. Jakuba od autora J. J. Hertla z Turnova. Po stranách
oltáře jsou sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha a rovněž velké nástěné kříže,
jsou dílem kosmonoských sochařů Jelínků.
Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (další případný program na
webu farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem
dalších jedenácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova
Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu románského
po empír.“

18.00-22.00 h
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Modlany,
kostel sv. Apolináře
Modlany, okres Teplice; www.pratele-modlanska.cz
bohoslužby: příležitostně
První zpráva o existenci obce je dokládána z roku 1328. Obec měla
původní charakter zemědělský. Zemědělské usedlosti byly volně rozptýleny podél potoka a hlavních silnic. Náves byla v nejnižší části obce,
obdélníkového půdorysu a také podél tohoto prostoru byly vybudovány
usedlosti. Při severovýchodní části návsi, nad potokem obci dominoval
a dodnes dominuje kostel sv. Apolináře ze 14. století (rok 1384). Později
byl vypálen husity. S kostelem sousedí fara, která sehrála v dějinách
obce a okolí významnou kulturní a náboženskou úlohu, ve 14. století
se Modlany staly farní vsí. V letech 1687 až 1691 pán Jiří Marek vystavěl
nový kostel sv. Apolináře, který byl předán jezuitům. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadají Modlany státu. V roce 1779 pak Marie
Terezie předává statek do majetku kostela v Bohosudově. Roku 1781
bylo zrušeno nevolnictví a panský dvůr v Modlanech byl rozparcelován,
vzniklo 15 nových pachtovních hospodářství.
18.00-21.00 h

Kostel otevřen k prohlídce

Mohelnice nad Jizerou,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mohelnice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav;
www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: příležitostně
Tribunový kostel P.Marie pochází ze 3. čtvrtiny 12. století a byl restaurovaný v roce 1876. Zachoval se v původní podobě, pouze na severní straně
byl doplněn o pseudorománskou předsíň. Obdélnou loď doplňuje na
východní straně polokruhová apsida a v západním průčelí předsunutá
hranolová věž. Na jižní straně lodi je původní odstupněný portál a dvě
okna, na věži sdružená okénka se středním sloupkem. Pseudorománský
oltář pochází z roku 1876.

18.00-22.00 h
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Komentovaná prohlídka kostela (další případný program na
webu farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce
s popisem dalších jedenácti historicky velmi cenných kostelů
v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny.
„Od slohu románského po empír.“

Mšeno,
evangelický kostel
Boleslavská 9, okres Mělník; www.msenocce.wbs.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h
Evangelický kostel ve Mšeně byl postaven ve funkcionalistickém stylu
společně s farou, sborovou místností a kolumbáriem v letech 1935–6
podle návrhu mšenského stavitele Františka Švihálka. Položení
základního kamene se konalo 7. března 1935 v den 85. výročí narození
československého prezidenta T.G. Masaryka.

Nový Bor,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
nám. Míru, okres Česká Lípa; www.farnostnb.cz
bohoslužby: úterý, středa, čtvrtek, pátek 17.00 h,
sobota 8.00 h mše sv. - lichý týden, neděle 10.00 h
Kostel byl vystavěn v letech 1786-1788 stavitelem J. V. Koschem. Jedná
se o pozdně barokní stavbu se 60 m vysokou věží. V kostele se nachází
starobylý zvon z roku 1607, dodnes slouží. Varhany pocházejí z pražského kostela sv. Karla Boromejského, zrušeného Josefem II.

Ohníč-Křemýž,
kostel sv. Petra a Pavla
Křemýž, okres Teplice; teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: příležitostně, 3x ročně (pouť, Vánoce, Velikonoce)
Kostel byl postaven roku 1706 na místě kostela staršího, ze kterého
se zachovaly renesanční figurální náhrobky. Tyto jsou osazeny
na vnějších stěnách. Hlavní oltář je barokní, nověji byly doplněny
další tři oltáře a kazatelna v barokním slohu z doby kolem roku 1730.
Kostelní lavice, varhany (vč. skříně) jsou rovněž barokního slohu.
Ukázky varhanní hudby
Opiš verš z Bible
Komentované prohlídky
Zapal svíci za ...
Prohlídka věžních hodin

Celovečerní program
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Osek,
kostel sv. Petra a Pavla
K. H. Borovského, okres Teplice;
bohoslužby: příležitostně
Kostel se nachází na místě Starého Oseka, původní osady založené v době
románské. Původní středověký kostel na místě dnešního pocházel ze
13. stol. V 18. stol. bylo rozhodnuto o jeho barokní přestavbě - realizován jako úplná novostavba v letech 1751–1755. Nachází se zde varhany
z 2. pol. 18. stol., další vybavení kostela je novodobé.
Objekt je od roku 2013 ve vlastnictví města Osek.
17.00-17.10 h
17.10-19.00 h
17.10-19.00 h
17.10-19.00 h
17.15-19.00 h
19.00 h

Zahájení Noci kostelů úvodním slovem
Prohlídka kostela - informace, fotografie, dokumenty
Po celou dobu je možná prohlídka kostela - informace o kostelu
budou k dispozici. Pro děti budou přichystané úkoly a soutěže.
Ztišení, meditace - Prostor pro vlastní rozjímání, meditaci, transformaci. Pokud to situace dovolí, řečník v kratších blocích v průběhu
večera přednese témata a myšlenky k rozjímání.
Zapal svíci za...
...dary, kterých se Ti dostává, ...štěstí pro své blízké, ...harmonii
společnosti, ...
Hudební program
Pokud to situace dovolí, v kratších blocích proběhne hudební program.
Uzavření kostela

Petrovice,
kostel sv. Mikuláše

18.00-21.00 h
18.00-20.30 h
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Petrovice, okres Ústí nad Labem;
bohoslužby: příležitostně
V roce 1793 byl na vyvýšenině ve středu obce postaven nový barokní
kostel, zasvěcený sv.Mikuláši. Hlavní kamenný oltář měl po stranách
dva sloupy, mezi kterými se nacházely sochy sv.Petra a sv.Pavla Střed vyplňoval obraz sv.Mikuláše, nad ním byla nástavba s obrazem Nejsvětější
Trojice s latinským nápisem a zcela nahoře byly umístěny sochy sv.Barbory a sv.Kateřiny. Střechu kryl šindel, na patce byl devět stop vysoký
kamenný kříž. Kostelní věž s cibulovitou střechou byla k štítové stěně
přistavěna v roce 1904. V roce 1963 byl kostel sv.Mikuláše prohlášen
kulturní památkou. Ve večerních hodinách 11.července 1988 se propadla
střecha a kostel přestal sloužit svému účelu. Nyní je hřeben střechy vytvořený z prosklených tabulí, které umožňují úžasný pohled na noční oblohu.
Kostel bude otevřen od 18.00 h
Petrovice v proudu času
Výstava historických fotografii Petrovic Individuální prohlídky muzea

Podbořany-Buškovice,
kostel Narození Panny Marie, hřbitov
Buškovice, hřbitov, okres Louny;
www.prokostely.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel je původně ze 14. století, v roce 1717 byl barokně přestavěn.
Cenné je zejména zachované zaklenutí presbytáře gotickou křížovou
klenbou, v oknech jsou vitráže z 1. poloviny 20. století. Mobiliář je
zachovaný bohužel jen zčásti. Po stranách kostela před západním
průčelím jsou dvě samostatně stojící kaple. Od roku 2014 je kostel
v majetku spolku Pro kostely, z. s., který se snaží o jeho obnovu.
Individuální prohlídka
Otevření kostela pro zájemce a prohlídka jeho prostor s doprovodem.

17.00-19.00 h

Podbořany-Vikletice,
kostel sv. Anny
Vikletice 40, okres Chomutov;
bohoslužby: příležitostně
Kaple svaté Anny je římskokatolická kaple zasvěcená svaté Anně ve
Vikleticích v okrese Chomutov. Od roku 1963 je chráněna jako kulturní
památka.
Požehnání a koncert
Požehnání a společná modlitba s duch. správcem Alexandrem SIUDZIK CSsR
Následně koncert skupiny SILENCIUM 24 a vystoupení skupiny ZLEJ SEN pod
vedením manželů Kinských z Března u Chomutova Komentovaná prohlídka kaple.

16.30-18.30 h

Prysk-Horní Prysk,
kostel sv. Petra a Pavla
Horní Prysk, okres Česká Lípa; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: sobota 19.00 h mše sv. - s nedělní platností
Kostel svatého Petra a Pavla je barokní jednolodní kostel postavený
v letech 1718 – 1721 a náležející pod Římskokatolickou farnost v Horním
Prysku. V obci Horní Prysk je chráněn spolu se zvonicí a márnicí jako
kulturní památka České republiky. V roce 2012 se s pomocí místního
Sdružení za záchranu kostela, farnosti i vedení obce podařilo zchátralou
stavbu zrenovovat. Kostel prošel celkovou rekonstrukcí a byl 23. června
2014 slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Janem Baxantem.
Kostel otevřen k prohlídce (koment. prohlídky, výstava, hudební program)

18.00-23.00 h
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s pomocí

15.00-16.30 h

17.00-18.00 h
18.00-21.00 h

21.00-21.15 h

Postoloprty,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mírové náměstí, okres Louny; www.postoloprty.farnost.cz
bohoslužby: úterý a pátek 17.00 h, středa 7.30 h, čtvrtek 7.00 h,
sobota 8.00 h, neděle 8.30 h
Chrám je jednolodní, zvenku subtilní, zevnitř velkolepá stavba, realizovaná ze „zbožného slibu“schwarzenberkského knížete okolo roku
1750. Stvaba kostela představuje reprezentativní příklad rokokové
sakrální architektury vídeňského okruhu s hodnotným slohově jednotným vestavěným vnitřním vybavením, který je dnes vesměs
v autentické podobě. Vedle hlavního oltáře jsou zde další 4 oltáře
v bočních kaplích. V nich jsou umístěny velkolepé obrazy i neobvyklých
námětů, například Smrti sv. Josefa či zpodobnění knížecích manželů
jako vděčných rodičů za narození syna. Lavice v kostele jsou též
původní, dřevěné, s podlážkami a místem asi pro 300 lidí. Mohutné
varhany, vestavěné do původního corpusu okolo roku 1930 jako
třímanuálové nebyly nikdy dostavěné. V současnosti se za provozu
postupně opravují s přispěním Města Postoloprty a soukromých dárců,
aby doprovod při liturgii byl bezproblémový a při koncertech mohla
vyniknout i skvělá akustika chrámu.
Možnost návštěvy nově zpřístupněných půdních prostor kostela
a prohlídka věže a zvonu
Prosíme o dodržení hygienických předpisů během celého večera.
Při vstupu do kostela je třeba očistit si ruce připravenou dezinfekcí,
při větším počtu návštěvníků dodržovat rozestupy a použít respirátor
FFP2. Děkujeme za pochopení.
Mše svatá s májovou pobožností a svátostným požehnáním
Kostel otevřen pro soukromou prohlídku.
Ke shlédnutí interiér kostela i výstava prací žáků ZUŠ Postoloprty na
téma současné pandemie i roku sv. Ludmily a sv. Josefa.
V zimní kapli film o naší farnosti. Od 18.00 do 19.30 hod. otevřen kůr
a zde prohlídka varhan s výkladem pí. varhanice.
Zvonění zvonu ukončí letošní Noc kostelů

Ročov, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Dolní Ročov
Dolní Ročov, okres Louny; www.farnostlouny.com
bohoslužby: neděle 14.30 h mše sv. - 1. neděle v měsíci
Augustiniánský klášter v Dolním Ročově s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie od K. I. Dietzenhofera je jedinečnou barokní
stavbou v celém regionu!
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Ročov, kostel Narození Panny Marie,
Horní Ročov
Beneše z Loun 136, Horní Ročov, okres Louny; www.farnostlouny.com
bohoslužby: příležitostně
Kostel Narození Panny Marie v Ročově je římskokatolický farní kostel
vystavěný v novogotickém slohu v letech 1878-1883.
Původně gotický kostel byl stavěný současně s městečkem Horní Ročov
v roce 1355.Dokončen byl pravděpodobně roku 1358. Tento kostel byl
v roce 1674 obnoven. Dnešní pseudogotický kostel pochází z let 18781883. Zařízení kostela je pseudogotické z poslední čtvrtiny 19. století.
Kamenná křtitelnice pochází z období kolem roku 1600.

Rumburk,
děkanský kostel sv. Bartoloměje
Nám. Dobrovského, Rumburk, okres Děčín; www.rumburk.farnost.cz
bohoslužby: pondělí 7.00 h, středa 16.30 h, čtvrtek 7.00 h,
pátek 16.30 h, sobota 8.00 h , neděle 9.30 h
Farní kostel je zasvěcen sv. Bartoloměji, který je patronem Rumburku.
Původně dřevěný kostel v Rumburku byl vystavěn před polovinou 13. století.
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1352. Původní kostel byl několikrát
poničen požáry. Dnešní podobu získal kostel po přestavbě v 18. století a opravách z 19. století. Zařízení jednolodního kostela je převážně pseudorománské. Na hlavním oltáři visí oltářní obraz s motivem umučení sv. Bartoloměje
(1701), jehož autorem byl vlámský malíř Anthoni Schoonjans.
Možnost prohlédnout si kostel nebo hovořit s knězem (do 21.30 h)

18.00-21.00 h

Rumburk,
Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince
tř. 9. května, Rumburk, okres Děčín; www.rumburk.farnost.cz
bohoslužby: každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h
Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi
nejhodnotnější loretánské kaple v ČR. Architektonicky cenná Svatá
chýše (1704-1709), postavená dle projektu architekta J. L. Hildebrandta, je kopií domku P. Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování
o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina.
Součástí celoročně přístupného mariánského poutního místa je dále
vstupní budova, ambit, 4 nárožní kaple, Svaté schody a kostel
sv. Vavřince (1683-1685).
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Růžová,
kostel sv. Petra a Pavla
Růžová, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h
Kostel postavený v barokním slohu v letech 1711-1712 pod patronací
Franze K. Clary-Aldringen teplickým stavitelem K. Laglerem. V době
totality zpustl, v srpnu 1988 dokonce vyhořel a zbyly z něj pouze obvodové zdi. V letech 1996-2000 byl obnoven a slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Mons. Josefem Kouklem. Ve zvonici stojící vedle kostela
denně vyzvánějí dva nové zvony spolu s historickým zvonem z roku 1409.
Kostel otevřen k prohlídce, možnost zapálení svíčky za blízké
18.00-22.00 h

Rychnov u Jablonce nad Nisou,
kostel sv. Václava

18.00-19.55 h
20.00-20.30 h

ul. Ještědská, okres Jablonec nad Nisou; www.farnostjablonec.cz
bohoslužby: neděle 7.30 h
Barokní kostel sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl
postaven v letech 1706 - 1712. Interiér kostela pochází z druhé poloviny
minulého století. Dominuje mu oltářní obraz sv. Václava. Na zábradlí
kůru je připevněn korpus Krista na kříži malovaný na plechu, což je
typický projev rychnovské malířské školy. Za pozornost stojí i okenní
vitráže a dřevěná křtitelnice pocházející z poloviny 18. století. Ve věži
kostela je umístěn jediný zvon, který v kostele po válečných událostech
zbyl. Je z roku 1648 a pochází z dílny pražských zvonařů. Do tohoto
kostela byl přemístěn ze staršího dřevěného kostela. Od 3. května 1958
je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky.
Otevření kostela k individuální prohlídce za doprovodu varhanní
hudby, možnost prohlídky varhan, možnost zapálení svíčky jako
vzpomínku na naše blízké
Uzavření kostela

Řehlovice,
kostel Nejsvětější Trojice
Řehlovice okres Ústí nad Labem; faratrm.naseveru.info
bohoslužby: neděle 11.15 h
Římskokatolický farní kostel Nejsvětější Trojice v Řehlovicích je barokní
sakrální stavba stojící na východním okraji návsi. Kostel je obklopen bývalým hřbitovem. Od roku 1987 je kostel chráněn jako kulturní památka.
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Semily,
děkanský kostel sv. Petra a Pavla
Husova ul., Semily, okres Semily; www.farnost.semily.net
bohoslužby: neděle 8.30 h mše sv., út, pá, so 18.00 h mše sv.
st, čt 8.00 h mše sv. - V zimě se bohoslužby konají v kapli
sv. Zdislavy na faře, Komenského 125.
Novorománský kostel z roku 1911 byl vystavěn na místě původně
dřevěného kostela, který byl roku 1702 nahrazen kostelem
kamenným. I ten však byl později z bezpečnostních důvodů
uzavřen. Při bourání starého kostela byla ve zdivu nalezena relikvie
pravděpodobně z 12.-13. stol. Podle zprávy odborného znalce útržky
namočené v krvi zřejmě pocházely z roucha některého světce.

Semily, (Koštofrank)
kostel Umučení sv. Jana Křtitele
Benešovská ul. (Koštofrank),okres Semily; www.farnost.semily.net
bohoslužby: příležitostně
Je jednou z nejstarších staveb v Semilech. Původní kostel byl
dřevěný, a proto roku 1691 neunikl ničivému požáru. Zůstal potom
dlouho v troskách, než byla uspořádána sbírka. Základní kámen byl
položen v roce 1723, stavba byla dokončena roku 1727. Kolem kostela
se rozkládá hřbitov, na němž odpočívají mnozí přední občané města.

Semily-Podmoklice,
Sbor Dr. Karla Farského
Nádražní 389, Semily, okres Semily; www.semily.ccshhk.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h
Sbor, který nese jméno prvního patriarchy Církve československé
husitské dr. Karla Farského, byl postaven roku 1938 podle návrhu
architekta V. Krýše z Turnova. Při stavbě bylo využito moderních
technologií betonu a skla. Zvenčí upoutá pozornost 24 m vysoká
železobetonová věž se zvonem. Přes pravidelnou běžnou údržbu
chrám stárnul a zub času jej viditelně poznamenal. Díky Nadaci Českého ráje B. J. Horáčka, Městu Semily a firmě BAK Trutnov a mnoha
anonymním obětavým dárcům se v letech 2002 - 2003 podařilo
realizovat jeho generální opravu.
O velikém čaroději - DIVADLO TOY MACHINE
Autorská loutková pohádka o čaroději Tamanovi. Vychází z jizerskohorské legendy „O Tamanovi” a rovněž čerpá z „Čarodějova učně“ od
Otfrieda Preußlera.
(pokračování na další straně)

16.00-16.50 h
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(pokračování Semily - Podmoklice, Sbor Dr. Karla Farského)

16.50-18.00 h
18.00-18.08 h
18.05-18.30 h
20.00-21.30 h

22.15-22.45 h
23.00-23.08 h

Dětské odpoledne na zahradě sboru
Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů
Libuše Pražáková -vernisáž výstavy
Radka Fišarová - RANDEZ-VOUS
Česko-francouzský koncertní program, ve kterém Radka Fišarová
se svým doprovodem přináší nejen francouzský šanson předních
francouzských interpretů, ale také slavné filmové melodie.
Ekumenická modlitba ve sboru Dr. Karla Farského
Ukončení Noci kostelů za zvuku zvonů

Sezemice,
kostel sv. Bartoloměje, hřbitov

18.00-22.00 h

Sezemice, hřbitov, okres Mladá Boleslav; dekanstvi.mh@seznam.cz
bohoslužby: příležitostně
Nejstarší zmínka o kostele sv. Bartoloměje je z roku 1352, kdy podací právo
měla johanitská komenda křížovníků Svatomářských v Dubu. K roku 1547
jsou Sezemice uvedeny mezi konfiskáty majetku Adama z Vartmberka.
V Sezemicích se v 16. století scházely tajně Čeští bratří v soukromých domech. Sezemický kostel byl administrován farařem z Loukova, kde nechal
hrabě Šlik v roce 1610 vystavět kostel nový. Do kostela v Sezemicích daroval
hrabě Šlik měděnou nádobu se svým erbem. Po bitvě na Bílé hoře bylo
panství Šlikovi zkonfiskováno a koupili jej Valdštejnové. Současná barokní
podoba kostela je z přestavby, která byla ukončena v polovině 19. Stolení.
Ke kostelu náležela dřevěná zvonice z roku 1666, která byla v roce 1853
zbořena a zvony umístěny do nové věže, včleněné do západní části lodi.
Komentovaná prohlídka kostela (další případný program na webu
farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem
dalších 11 historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště,
které budou rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu románského po empír.“

Srbská Kamenice,
kostel sv. Václava
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Srbská Kamenice, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h mše sv.
Kostel byl vystavěn v letech 1772-1776 v pozdně barokním slohu dle plánů J. W. Kosche stavitelem W. Sauerem. V roce 1785 do něj byl instalován
hlavní oltář z pražského klášterního kostela Nejsv. Salvátora. Kostel byl
opraven v letech 1992-1995, v září 2003 byly do zvonice instalovány dva
nové zvony, které spolu se zvonem z roku 1683 vyzvánějí každý den.
V kostele se koná každou srpnovou sobotu a o svatováclavské pouti vždy
od 16.00 h mezinárodní hudební festival.
Kostel otevřen k prohlídce, možnost zapálení svíčky za blízké
18.00 h do 22.00 h

Smržovka v Jizerských horách,
kostel sv. Archanděla Michaela
Kostelní ul., Smržovka, okres Jablonec nad Nisou;
www.kostel-smrzovka.webnode.cz
bohoslužby: čtvrtek 18.00 h
Pozdně barokní kostel stojící na Kostelním vrchu (649 m n. m.)
je situován v přímé lince mezi Ještědem a Sněžkou. Základní
kámen byl položen roku 1767 v blízkosti původního dřevěného
kostelíka, v roce 1781 byl nový kamenný kostel vysvěcen.
Traduje se, že do pamětní schránky ve věži byla vložena i skleněná
perla, symbolizující obživu většiny obyvatel – sklářství.
Nechte zvon znít - rozezní se zvon našeho kostela
Zvoní se ručně několikrát do roka při slavnostních příležitostech.
Přivítání návštěvníků dobrým slovem, hudba a zpěv, slova o historii
a současnosti obnovy kostela, ztišení a přímluvy za blízké.
Nechte zvon znít - rozezní se zvon, přivítání návštěvníků dobrým slovem, hudba a zpěv, slova o historii a současnosti obnovy kostela, ztišení
a přímluvy za blízké, vytvoření kříže ze svíček - vzkazy do nebe.
Změny v programu dle situace s COVID 19

s pomocí

19.15-19.30 h
19.30-22.00 h

Strupčice,
kostel sv. Václava
Kostelní ul., okres Chomutov; www.jirkov.farnost.cz
bohoslužby: liché neděle 11.00 h
První zmínka o kostele pochází z roku 1354. Okolo roku 1500 byl pře-stavěn ve stylu pozdní gotiky a pravděpodobně také opevněn. Během
renesance proběhly menší úpravy kostela a poslední velkou přestavbou v barokním slohu prošel roku 1780. Interiérové malby vznikly až na konci 19. stol.
Krátký hudební úvod
Promítnutí dokumentů o Strupčicích a blízkém okolí
Vyprávění fotografa Přemka Líbala o všeličems, spojené s promítáním
Dveře kostela dokořán a Rozsvícení kostela (prohlídka a zapálení svíček)

18.00-18.15 h
18.15-18.45 h
18.45-19.15 h
19.15-20.00 h

Strupčice-Sušany,
kostel sv. Marka
Sušany, okres Chomutov; www.jirkov.farnost.cz
bohoslužby: sudé neděle 11.00 h
Kostel je uveden v první zmínce o Sušanech z roku 1175 a patří tedy k nejstarším kostelům v okrese. Roku 1729 byla postavena kamenná věž se třemi
původními zvony z 16. stol. Později se i kostel dočkal přestavby - v roce
1756 byl zčásti barokně upraven. Kostel je dnes postupně opravován.
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Světec,
kostel sv. Jakuba Staršího

Celovečerní program

Preissigovo náměstí, okres Teplice; www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: neděle 14.00 h
Původně románský klášterní kostel postavený kolem roku 1200.
Roku 1731 barokně přestavěn litoměřickým stavitelem O. Broggiem.
V interiéru se nachází barokní hlavní oltář s obrazem znázorňujícím světce sv. Jakuba neseného do nebes anděly. Ze stejné doby jako hlavní oltář
pochází výpravná pozdně barokní kazatelna s dynamicky zprohýbanou
poprsnicí nesoucí reliéfy ze života Ježíše Krista a završená seskupením
andělů s deskami Desatera. V čelech bočních lodí se nacházejí dva
pozdně barokní oltáře zhotovené ve stejném stylu jako oltář hlavní.
Komentované prohlídky
Ukázky varhanní hudby
Zapal svíci za ...
Opiš verš z Bible
Vzhůru do věží - zaposlouchej se do zvuku zvonu
Výstava ornátů
Poznej jaký je význam liturgických barev a historii církevních oděvů

Tanvald,
kostel sv. Petra a Pavla
Kostelní/Hřbitovní, Horní Tanvald, okres Jablonec nad Nisou;
www.tanvald.farnost.cz
bohoslužby: 9.00 h (1. sobota v měsíci a 3. neděle v měsíci),
pouť se koná na svátek sv. Petra a Pavla
Základní kámen kostela byl položen 8. 3. 1787, k jeho vysvěcení došlo
28. 9. 1789. Později, roku 1880 se občané rozhodli přestavět kostel
vlastními prostředky na větší a důstojnější stánek Boží. Přestavba
započala roku 1889, z původního kostela byla ponechána hlavní loď,
kněžiště a sakristie. Roku 1890 byl kostel znovu vysvěcen.
Postupně byla provedena další vnitřní obnova, kostel byl elektrifi kován
a roku 1966 byl do věže umístěn tunový zvon z roku 1406.
18.30-21.00 h

21.00-21.05 h
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Otevření kostela
Kostel bude otevřen pro veřejnost pro tiché rozjímání, bude zde
možnost zapálit svíčku za zemřelé. V kostele bude výstava prací
žáků ZŠ Horní Tanvald. Bude otevřená věž kostela k prohlídce
zvonu.
Uzavření kostela

Tanvald-Šumburk nad Desnou,
kostel sv. Františka z Assisi
Wolkerova 378, okres Jablonec nad Nisou; www.tanvald.farnost.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h (kromě 3. neděle v měsíci),
pondělí a pátek 17.00 h, středa 8.00 h
Základní kámen kostela byl položen 3. 12. 1898, stavba skončila vysvěcením 15. 8. 1901. Původně nesl kostel poněkud netradiční název „Jubilejní
kostel císaře Františka Josefa I.“ (základní kámen byl položen v roce
50. výročí jeho nástupu na trůn). Od roku 1918 je označován jako kostel
sv. Františka z Assisi (Serafinského).
Prohlídka kostela (s případným komentářem P. Ajchlera)
Ztišení, adorace
Konec Noci kostelů

20.30-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-22.05 h

Tatobity,
kostel sv. Vavřince
Tatobity, okres Semily;
bohoslužby: neděle 10.00 h mše sv.
Na místě starší stavby (snad dřevěné) byl postaven v letech 1714–1750
barokní jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí. Obklopuje ho
funkční hřbitov s řadou pozoruhodných náhrobků z 19.–20. století. Opravu
zanedbaného kostela financovala roku 2001 nadace B. J. Horáčka, rodáka
z nedalekých Radvánovic. Hlavní oltář je vybaven sochami sv. Jakuba, sv.
Václava, sv. Barbory a sv. Kateřiny z 1. poloviny 18. století. Kazatelna
s malovanými obrazy evangelistů pochází z konce 17. století..

Telnice,
kaple sv. Josefa
Telnice, okres Ústí nad Labem; www.usti.farnost.cz
bohoslužby: příležitostně
Základní kámen novogotické kaple byl položen 14. 11. 1909 za účasti hraběte Westphalen-Fürstenberka a 23. 10. 1910 byla slavnostně vysvěcena.
V 70. letech 20. stol. byla uzavřena a měla být zbourána. Zásluhou místních občanů však k tomuto nedošlo, ale zůstala bez důstojného využití.
V roce 2015 se Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic
obce Telnice dohodl s vedením obce na postupném navrácení kaple
k využití a tak byla 18.-20. 12. 2015 po dlouhé době znovu otevřena
výstavou betlémů a adventním koncertem.
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(pokračování Teplice, Románská krypta)

Teplice,
kostel sv. Jana Křtitele
Zámecké nám., Teplice, okres Teplice;
www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: úterý - sob. 17.00 h, neděle 8.00 h
Barokní bazilika z roku 1703 je zasvěcena patronovi léčivých
pramenů, a tedy i Teplic. Vedle monumentálního oltáře je uvnitř
možné spatřit část rodinné hrobky Clary-Aldringenů a také vystoupat
na věž s jedinečným výhledem na centrum města.

Teplice,

modlitebna Českobratrské církve evangelické

19.00-20.00 h

ul. J. V. Sládka, okres Teplice; www.cceteplice.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Evangellický kostel (sborový dům) byl postavem v roce 1938.
Přes válku byla stavba zakonzervována a dostavba se uskutečnila
v letech 1947-48. Avantgardní stavba vznikla podle návrhu architekta M. Tejce. Interiér je v duchu evangelické víry jednoduchý, aby
neodpoutával pozornost od zvěstovaného Slova.
Klasická hudba na varhany - Ondřej Krejča

20.00-20.30 h

Prohlídka nově vymalované modlitebny a vaše dotazy

Celovečerní program

Nadaný nevidomý kluk, který hraje skoro na všechna hudební nástroje.
Pochází z Litvínova. Příjemná relaxace meditace v kostele při poslechu
hudby na varhany.

Nedávno proběhla renovace výmalby evangelického kostela
v Teplicích. Dozvíte se jak jsme pořádali dobročinnou sbírku na Hit-hitu, kde
jsme vybrali necelých 200.000,.

Výstava liturgických pomůcek

Kalichy, křestní pomůcky, klíče ze starého evangelického (zeleného) kostela
a kniha (čtení na každý den nedělní) z roku 1615

Výstava - život evangelíků v Teplicích

Fotografie, na kterých je zachycený život sboru.

Teplice,

Románská krypta
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Zámecké náměstí 14, Teplice; www.muzeum-teplice.cz
bohoslužby: neslouží se
Vzácně dochovaná románská krypta se nachází na vnitřním nádvoří teplického zámku. Leží ukrytá pod naznačeným půdorysem
zaniklé baziliky bývalého benediktinského kláštera v Teplicích,
vystavěného ve 12. stol. královnou Juditou, druhou manželkou
(pokračování na další straně)

českého krále Vladislava II., jejíž ostatky byly v 50. letech min. století
nalezeny nedaleko krypty.
Výjimečně zachovalým interiérem se teplická krypta řadí mezi nejvýznamnější památky románské architektury v Čechách. Prostor je členěn
třemi dvojicemi sloupů, které spolu s konzolami nesly klenbu. Na čelních konzolách jsou vyryty tři soustředěné kruhy se středovým bodem,
v křesťanské symbolice vyjadřující střed, z něhož vše vychází
a k němuž se vše vrací.
Prohlídka krypty a románské expozice s průvodcem
Každou půlhodinu od 17.30 do 21.30 hodin se uskuteční komentované
prohlídky románské expozice s možnosztí návštěvy expozice pozůstatků
zaniklého ženského benediktinského kláštera královny Judity v Teplicíh
pro skupiny max. 10 lidí.

Celovečerní program

Teplice-Šanov,
kostel sv. Alžběty Uherské
Zeyerovo nám., Teplice-Šanov; okres Teplice;
www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: neděle 10.30 h
Kostel postavený v letech 1864-1877 podle plánů H. Ferstela v novogotickém slohu jako cihlové síňové trojlodí s hranolovou věží po boku
presbytáře. Ve štítu průčelí je umístěna socha sv. Alžběty Durynské,
pod schodištěm osazena pamětní deska položení základního kamene.
Interiér je sklenut křížovými klenbami na válcové sloupy, vybavení je
novogotické. Kostel dosahuje délku 44 m a šířku 20 m /bez pilířů a
schodů/. Výška klenby hlavní lodi je 14 m a výška věže 45 m /s křížem/.
Stavba je z červených cihel, kamenné prvky ze světlého pískovce.
Původní břidlicová krytina střechy zůstala jen na hlavní lodi.
Od roku 1990 je farnost sv. Alžběty v Šanově v péči salesiánské komunity (SDB), sídlící na Zámeckém nám. v Teplících.
Jde o římskokatolickou kongregaci, která se stará o výchovu mládeže,
v Teplicích zejména o děti ze sociálně slabých a nefungujících rodin.
Otevření kostela
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela
Koncert, nebo zpěvy Taizé nejsou jisté. Více na webu
Uzavření kostela
Kůr a varhany. Otevřený vstup na kůr s nevšedním pohledem na interiér
kostela. (18-21h)
Bezbariérový vstup do kostela je věží - z ulice Karla Čapka
Věž kostela. Vchod z ulice Karla Čapka (z boku kostela). (18-21h)
Rozezni zvon. Zkuste si sami zazvonit ve věži kostela: v 18.45, 19.45, 20.45.
Je lepší přijít chvíli před začátkem zvonění, kapacita věže je omezená.

18.00 h
19.00-19.20 h
20.00-20.20 h
21.00-22.00 h
22.30 h
Celovečerní program
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Teplice-Trnovany,
kostel Božského Srdce Páně
křižovatka ulic U Červeného kostela a Masarykova, Trnovany;
www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: neděle 9.30 h a 18.00 h
Neogotická bazilika z roku 1909 je jediným katolickým kostelem
dříve samostatného města Trnovany. Z vybavení je třeba upozornit
především na oltář malovaný Beuronskou uměleckou školou. Nástěnné malby v interiéru zhotovil ve třicátých letech podle vlastních
návrhů malíř Alfred Böhm. Pětice zvonů, z nichž jeden svolává věřící
k bohoslužbě a jeden slouží jako umíráček, byla v roce 1911 ulita
v nedalekém Chomutově. Ačkoli správný název kostela zní „Nejsvětějšího srdce Páně“, přezdívá se mu Červený pro barvu keramických
obkladaček.
18.00-22.00 h

Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně
Kostel otevřen k prohlídce 18.00-22.00 h - Historie a zajímavosti
kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Teplicích Trnovanech - Živá
i reprodukovaná hudba - Prezentace Salesiánského střediska
mládeže Teplice - Živý dům - Zapal svíci za …. - Opiš ver

Terezín,
kostel Vzkříšení Páně
Terezín, okres Litoměřice; www.farnost-terezin.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h, pátek 17.00,
sobota 9.00 h celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Kostel byl postaven v empírovém slohu v letech 1805-1810 podle
projektu Ing. Heinricha Hatzingera a hraběte Julia ď Andreise jako
vojenský posádkový kostel. Jeho typická 56 metrů vysoká věž
s hodinami je vidět z dalekého okolí. Monumentální hlavní portál
s vysokými řezanými vraty a vznosným průčelím sloužil k tomu,
aby se dal při svátečních bohoslužbách zeširoka otevřít na ústřední
městské náměstí. Kostel Vzkříšení Páně v Terezíně v sobě skrývá
výjimečné pozdně romantické varhany, které zde v roce 1898
postavila firma bratří Riegerů z Krnova pod opusovým číslem 622.
V roce 2014 byla dokončena jejich generální oprava.
17.00-17.40 h
17.45-19.45 h
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Mše svatá
Kostel otevřený veřejnosti

Terezín-Počaply,
kostel sv. Vojtěcha, hřbitov
Počaply, okres Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h, mše sv. - 3. neděle v měsíci
Kostel svatého Vojtěcha v Počaplech je sakrální stavbou ve stylu dynamického baroka od architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera postavená břevnovsko-broumovskými benediktini na břehu Labe jako společný komplex
s farou. Od roku 1964 je kostel chráněn jako kulturní památka. Vzhledem
k poloze na nevysokém návrší nad hladinou Labe byl areál několikrát
poškozen povodní, naposledy roku 2002, kdy voda stoupla do výše
5,30 metrů od plavební hladiny a do výše 190 cm od podlahy kostela.

Tisá,
kostel sv. Anny
Tisá, okres Ústí nad Labem; www.farnost-usti.cz
bohoslužby: neděle 16.00 h mše sv. - 1. neděli v měsíci
Kostel z roku 1789 stojí ve středu obce. V průčelní východní věži se nachází dva litinové zvony z roku 1922, vyrobené chabařovickými ocelárnami Arnold-Kress, a malý zvon z roku 1859 od F. Herolda z Litoměřic.
Aktuální program na www.farnost-usti.cz/nockostelu

Turnov,
kaple sv. Jana Nepomuckého, Valdštejn
Hrad Valdštejn, Turnov, okres Semily; www.hrad-valdstejn.cz
bohoslužby: příležitostně
Kapli nechala postavit v 18. stol. hraběnka Marie Markéta z Valdštejna z odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte z Valdštejna.
Kaple byla postavena z již zvětralého kamene. Jelikož měla porušenou statiku, tak ji Alois Lexa z Aehrenthalu nechal opravit, čímž jí
dal současnou podobu. Výmalba pochází z konce 19. stol. Originální
sochy představují patrony Čech a patrony rodu Valdštejnů. Kaple se
využívá ke koncertům (i varhanním) a také se zde konají svatby.
Valdštejnská kaple a historická hudba
Dominanta hradu Valdštejna, kaple sv. Jana Nepomuckého bude v rámci
Noci kostelů otevřena od 18.00 do 20.30 hodin.
Doprovodný hudební podkres zajistí liberecká historická skupina
Capella Rederna, a to od 19.00 do 20.00 hodin.

18.00-20.30 h
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Ústí nad Labem,
kostel apoštola Pavla CČSH – ČCE
nároží ul. W. Churchilla a Bratislavské, Ústí nad Labem;
www.usti-nad-labem.evangnet.cz, www.ccsh-usti.cz
bohoslužby: bohoslužby: CČE - neděle 9.30 h, CČSH - neděle 15.00 h
Novorománská (secesní) stavba z roku 1905, kterou dali
vystavět ústečtí evangelíci, lutheráni, podle návrhu známého
lipského architekta B. J. Zeißiga (1855-1930).
Základní kámen položen 1904, kostel vysvěcen 1906.
Kostel nyní vlastní a spravují dvě církve: ČCE a CČSH.

s pomocí

Ústí nad Labem,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostelní nám., Ústí nad Labem; www.farnost-usti.cz
bohoslužby: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota 18.00 h,
středa 8.00 h, neděle 9.00 h a 10.30 h
Římskokatolický arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie se
nachází v centru města nedaleko Mírového náměstí. Od nedávna jej
obklopuje obchodní centrum Forum, přesto jeho šikmá věž zůstává
jednou z dominant města. Původní románskou stavbu nahradilo
gotické trojlodí z přelomu 15. a 16. stol. s osmibokou schodišťovou
vížkou v jeho severozápadním rohu. Dnešní novogotická podoba
pochází z konce 19. stol. Nejcennějším prvkem vnitřního zařízení je
pozdně gotický křídlový oltář.
Při bombardování v roce 1945 byl kostel silně poškozen a jeho věž se
vychýlila asi o 2 m, čímž se stala nejšikmější věží střední Evropy.

18.00-18.45 h
18.45-22.00 h

Mše svatá
Aktuální program na www.farnost-usti.cz/nockostelu

Ústí nad Labem - Církvice,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.00-22.00 h
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18.00-20.00
h

Ústí nad Labem – Střekov; cirkvickakulturni.cz
bohoslužby: neděle 16.15 h celý rok, 1x za měsíc, 2. neděle v měsíci
Kostel je poprvé zmiňován roku 1357. Dnešní barokní stavba pochází
z roku 1701 a patrně byla vybudována na místě staršího kostela. Kostel
má pouze sanktusník, ve kterém se dříve nacházel zvon z roku 1712.
Kostel otevřen k prohlídce
Doprovodný program Jazz Jana Koubková – zpěv, Vít Švec - kontrabas,
Ondřej Kabrna – klavír

Ústí nad Labem - Klíše,
sborový dům CB
V zahrádkách, Ústí nad Labem- Klíše; www.cb.cz/usti
bohoslužby: neděle 9.30 h
Sborový dům Církve bratrské v Ústí n. L. byl postaven svépomocí v letech 1989-1994 podle návrhu brněnského architekta Bohuše Kučery.

Ústí nad Labem - Krásné Březno,
kostel sv. Floriána
Na Sklípku, Ústí nad Labem - Krásné Březno;
www.kostel-krasnebrezno.cz/cs
bohoslužby: sobota 16.00 h (mše svatá je s nedělní platností)
Kostel nechal v letech 1597–1606 postavit Rudolf z Bünau, pán na
Weesensteině a Blansku, jako luteránskou kapli Panny Marie, a to v rámci
výstavby zámeckého areálu v Krásném Březně. Zámecká kaple se stala
farním kostelem až se zřízením farnosti v roce 1897, kdy zároveň došlo
k jejímu zasvěcení sv. Floriánovi. Kostel je unikátní památkou tzv. saské
renesance - do dnešních dnů se dochoval téměř beze změn. Nejhodnotnější částí mobiliáře je renesanční oltář s alabastrovými reliéfy z roku 1604.
Ústředním motivem oltáře je rodokmen Ježíše Krista (tzv. Strom Jesse),
další reliéfy zobrazují výjevy z Ježíšova života. Obdobně působivá byla kazatelna, ze které se dochovaly alabastrové reliéfy s pašijovými výjevy. Tento
unikátní soubor reliéfů představuje celkem 26 scén ze života Ježíše Krista.
Individuální prohlídka kostela

18.00-22.00 h

Návštěvníci si samostatně mohou prohlédnout interiér kostela a nově instalované
panely o jeho historii a vybavení, které jsou umístěny ve spojovacím krčku se zámkem.

Ústí nad Labem - Střekov,
kostel Nejsvětější Trojice

s pomocí

Jeseninova ul., Ústí nad Labem – Střekov;
bohoslužby: neděle 8.00 h, 18.00 h, pátek 17.00 h
Novobarokní kostel byl postaven v letech 1901-1903 pro věřící rychle se
rozrůstajícího Střekova. Architektem byl Max Loos von Losimfeldt. Stavba měla
zkrášlit údolí Labe. Za II. světové války kostel velmi utrpěl při bom-bardování
16. 12. 1944, kdy bomby dopadly těsně vedle něj. Farnost se z dopadů války
dlouho vzpamatovávala. Kostel je udržován z darů věřících.
Mše svatá
Vystoupení dětí z DD a ZUŠ
Koncert Střekovského chrámového sboru pod vedením Kamila Kříže
Za zvukem varhan - prezentace veřejné sbírky

17.00-17.45 h
18.30-19.30 h
20.00-20.30 h
77 h
21.00-21.20

Úštěk-Ostré,
kaple Božího Hrobu, Kalvárie

18.00-21.00 h

Kalvárie na vrchu Ostrém u Úštěku, okres Litoměřice;
bohoslužby: příležitostně
Kalvárie je 398 m n. m. vysoký vrch a poutní místo v okrese Litoměřice v
Ústeckém kraji. Leží asi 0,7 km jihovýchodně od vsi Ostré, která je administrativně jednou z 24 částí města Úštěka.
Poutní areál, jehož počátky sahají do let 1704–1707 nechal vystavět pan Václav Růžička, hejtman zdejšího jezuitského panství se sídlem v Liběšicích. Za
autora stavby bývá obvykle považován známý barokní architekt z nedalekých
Litoměřic Octavio Broggio. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí,
symetricky uspořádaných. Obě boční kaple (kaple Nalezení svatého Kříže,
kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar. Silueta obou
věží je výraznou a zdaleka viditelnou dominantou Úštěcka. Uprostřed mezi
nimi se nachází přízemní, podélná kaple Božího hrobu.
V roce 2005 se poutního areálu ujal Spolek pro obnovu památek Úštěcka.
Ta si dala za cíl zabránit postupující devastaci a zachovat toto přitažlivé
místo pro další generace. Příležitostně se zde pořádají i kulturní akce.
V roce 2011 byla zcela obnovena křížová cesta včetně obrazové výzdoby.
Vnitřní prostory kaple Božího Hrobu nejsou přístupné veřejnosti
(aktuální program sledujte na webu nockostelu.cz)
Vzpomínkové místo za oběti COVID-19. Zapal svíčku za... (u schodů)

Úštěk-Ostré,
kaple Nalezení sv. Kříže, Kalvárie

18.00-21.00 h
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Ostré u Úštěku, okres Litoměřice;
bohoslužby: příležitostně
Přístupovou cestu na Kalvárii lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové
cesty z období baroka a klasicismu. Tato cesta ústí na terasu v západním
svahu hory, která symbolizuje biblickou Zahradu getsemanskou. Zde se nachází torza barokních pískovcových soch klečícího Ježíše a apoštolů. Odsud
stoupá na vrchol monumentální pískovcové schodiště. To je členěno dvěma
podestami s výklenky osazenými pozůstatky dalších barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí, symetricky uspořádaných. Obě
boční kaple (kaple Nalezení svatého Kříže a kaple Povýšení svatého Kříže)
mají zcela totožný věžovitý tvar. V roce 2005 se poutního areálu ujal Spolek
pro obnovu památek Úštěcka. Ta si dala za cíl zabránit postupující devastaci
a zachovat toto přitažlivé místo pro další generace. Příležitostně se zde
pořádají i kulturní akce, např. „Divadelně hudební festival Na schodech“.
Noc kostelů bude probíhat na vrchu Ostrý, Kalvárie
(venkovní program s možností schování před nepřízní počasí)
Hudební program (aktuální program sledujte na webu nockostelu.cz)
Vzpomínkové místo za oběti COVID-19. Zapal svíčku za... (u schodů)

Úštěk-Ostré,
kaple Povýšení sv. Kříže, Kalvárie
Kalvárie na vrchu Ostrém u Úštěku, okres Litoměřice;
bohoslužby: příležitostně
Přístupovou cestu na Kalvárii lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple
křížové cesty z období baroka a klasicismu. Tato cesta ústí na terasu
v západním svahu hory, která symbolizuje biblickou Zahradu getsemanskou. Zde se nachází torza barokních pískovcových soch klečícího Ježíše
a apoštolů. Odsud stoupá na vrchol monumentální pískovcové schodiště.
To je členěno dvěma podestami s výklenky osazenými pozůstatky dalších
barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí,
symetricky uspořádaných. Obě boční kaple (kaple Nalezení svatého Kříže
a kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar.
V roce 2005 se poutního areálu ujal Spolek pro obnovu památek Úštěcka.
Ta si dala za cíl zabránit postupující devastaci a zachovat toto přitažlivé
místo pro další generace. Příležitostně se zde pořádají i kulturní akce.
V roce 2011 byla zcela obnovena křížová cesta včetně obrazové výzdoby.
Noc kostelů bude probíhat na vrchu Ostrý, Kalvárie
(venkovní program s možností schování před nepřízní počasí)
Hudební program (aktuální program sledujte na webu nockostelu.cz)
Vzpomínkové místo za oběti COVID-19. Zapal svíčku za... (u schodů)

18.00-21.00 h

Varnsdorf,
kostel sv. Karla Boromejského
Karlova ul., Varnsdorf, okres Děčín;
dekanstvi-varnsdorf.webnode.cz/fotogalerie/
bohoslužby: příležitostně
Kostel svatého Karla Boromejského je jedním z pěti kostelů ve Varnsdorfu. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Jeho základní kámen byl položen 23. května 1904. Stavba podle projektu
místního architekta Antona Möllera probíhala velmi rychle: ještě téhož
roku dosáhla do výše oken. Pak se postup stavebních prací poněkud
zpomalil. Kostel byl vysvěcen 3. září 1911. Jeho hlavní věž nebyla
v souvislosti s první světovou válkou dokončena, ve Varnsdorfu a okolí je
tak znám jako „kostel bez věže“. Po roce 1945 využívání kostela kleslo
a začal chátrat. Roku 1992 zde byl nicméně instalován největší zvon
zvonařské dílny rodiny Dytrychovy v České republice, a to 2550 kg těžký
zvon sv. Kříže, Barnabáše a Alexeje.
Individuální prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela

17.00-19.00 h
19.20-20.00 h
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(pokračování kostel sv. Antonína Paduánského, Velemín-Milešov)

Velemín,
kostel sv. Martina

19.00-19.05 h
19.00-19.40 h
19.30-20.00 h
21.00 h
Celovečerní program

Velemín, okres Litoměřice;
bohoslužby: neděle 8.00 h celý rok, mše sv. - 4. neděle v měsíci
Na jihu obce Velemín u silnice při příjezdu od Lovosic stojí barokní
kostel sv. Martina, který byl založen roku 1669 a jeho výstavba
se uskutečnila v letech 1675 - 1680. Autorem návrhu je Antonio
della Porta. V kryptě kostela, koncipovaného jako rodinná hrobka,
byl roku 1686 pochován jeho stavebník Zdeněk Kašpar Kaplíř ze
Sulevic, významný vojevůdce. Původní kostel nahradila v letech
1735 - 1743 pozdně barokní novostavba.
Slavnostné zvonění a otevření kostela
Lovosický žesťový kvintet
Koncert Lovosického žesťového kvintetu.
Uzavření kostela
Po celou dobu bude přístupná zvonice kostela.
Bude k dispozici razítko kostela se sv. Martinem.

Velemín-Boreč,
kaple
Boreč, okres Litoměřice;
bohoslužby: příležitostně
Kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici a Panně Marii z roku 1910.
V roce 2021 dostala do věžičky nový zvon.

17.00-18.00 h

Žehnání nového zvonu
Nový zvon, který kaplička dostala v březnu 2021 bude slavnostně
požehnán generálním vikářem litoměřické diecéze Mons. Martinem
Davídkem

Velemín-Milešov,
kostel sv. Antonína Paduánského, Mlýnce

80

Velemín-Milešov, okres Litoměřice; www.kostel-milesov.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel sv. Antonína Paduánského byl založen roku 1669 a vlastní jeho
výstavba se uskutečnila pravděpodobně v letech 1675 až 1680.
Autorem návrhu kostela je Antonio della Porta, stavebníkem byl Zdeněk
Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Díky Milešovskému spolku přátel přírody a občanům Milešova se na jaře roku 2012 podařilo upravit i okolí kostela
a vyčistit starý hřbitov od náletů.

(pokračování na další straně)

Slavnostní zvonění, zahájení Noci kostelů
Koncert, vystoupení sborů Kytička, In Flagranti
ZŠ Velemín Gymnázium Lovosice
Uzavření kostela
Kostel bude otevřen veřejnosti od 17:00 - 21:00, volná prohlídka
Možnost prohlídky kostela
Po celou dobu bude k dispozici razítko kostela se sv. Antonínem Paduánským

18.05 h
18.15-19.00 h
21.00 h
Celovečerní program

Velenice,
kostel Nejsvětější Trojice
Velenice, okres Česká Lípa; www.farnostzakupy.cz
bohoslužby: příležitostně
Obyvatelé Velenic velmi toužili mít vlastní dům Boží, proto vyvinuli velké
úsilí směřující k tomu cíli. To se podařilo v r. 1735, kdy byl z jejich darů,
sbírek a prostředků obce postaven kostel Nejsvětější Trojice. Jde o jednolodní barokní stavbu se třemi oltáři. Malebný kostelík byl r. 1988 zapsán
jako kulturní památka. Nyní je v havarijním stavu, má propadlý strop
a hrozí mu zánik. O jeho stav není v současnosti zájem, přestože je
jedinou historickou památkou obce. Několikrát byl vykraden.

Sobota 29. května:
Komentovaná prohlídka kostela. Možnost rozhovorů s knězem.

11.00-12.00 h
Sobotní program

Velká Bukovina - Malá Bukovina,
kostel sv. Václava
Malá Bukovina, okres Děčín;
bohoslužby: neděle 14.00 h
Původ kostela sahá do první třetiny 18. století. Tehdejší majitel Velké
Bukoviny Benedikt Praschel z Praschenfelderu vystavěl v letech 1716–1723
kostel zasvěcený svatému knížeti Václavu. Sám donátor je v kostele pochován. Roku 1723 byla založena farnost Malá Bukovina. V letech 1769–1779
zde působil kněz P. Wenzel Hocke, lidově přezdívaný Hockewanzl, proslulý
svou dobrotou k lidem a osobitým humorem.

Kostel otevřen k prohlídce, možnost zapálení svíčky za blízké

18.00-22.00 h
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Velké Březno - Valtířov,
kostel sv. Václava
Velké Březno - Valtířov, okres Ústí nad Labem;
bohoslužby: příležitostně
Goticko-renesanční kostel byl vystavěn v letech 1573-1574 na
místě starší stavby poprvé zmíněné roku 1352. Jednolodní stavba
s hranolovou věží v průčelí, uvnitř se nachází pískovcový oltář
(1580), kazatelna (1574) a epitafy rodiny Bocků a Salhausenů.
Na severním okraji přilehlého hřbitova můžeme vidět velkou
novogotickou hrobku rodiny Chotků z roku 1869.
18.00-22.00 h

Volná prohlídka kostela
Kostel bude zpřístupněn k volné prohlídce.

Velké Březno - Valtířov,

zaniklá kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Zámecká ul., Valtířov, okres Ústí nad labem;
bohoslužby: příležitostně
Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova se nacházela v areálu zámku
Velké Březno, v místě nově vybudovaného rozária.
Rodinná hrobka Chotků je cihlová novogotická stavba z roku 1869,
postavená v severním cípu bývalého hřbitova u kostela sv. Václava
hraběnkou Marií Chotkovou pro jejího zemřelého manžela Karla
Chotka. Sloužila jako pohřebiště dalších velkobřezenských Chotků.
18.00-22.00 h

Volná prohlídka Chotkovy hrobky
Hrobka bude zpřístupněna k volné prohlídce.

Velké Chvojno - Arnultovice,
kostel Všech svatých

18.00-22.00 h
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Velké Chvojno - Arnultovice, okres Ústí nad labem;
www.usti.farnost.cz
bohoslužby: neděle 16.00 h mše sv. - 2. neděle v měsíci
Kostel Všech Svatých v Arnultovicích je písemně doložený již v roce
1352. Původní pozdně gotický kostel přestavěn roku 1798 do dnešní barokní podoby. Hlavní oltář je z poloviny 18. století. Nachází se
na něm barokní obraz Všech svatých a sochy sv. Anny, sv. Josefa
a Madony. Kazatelna je z poloviny 18. století. Zdobena je rostlinným ornamentem. V jižní stěně je znakový náhrobník Alžběty
Kölbelové z Geisingu z roku 1584.
Kostel bude otevřen od 18.00 do 22.00 h

Velké Žernoseky,
kostel sv. Mikuláše
Velké Žernoseky, okres Litoměřice; www.libochovany.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h
Kostel byl postavený v jednoduché pozdní gotice v roce 1516 na místě
původního dřevěného malého kostela připomínaného v roce 1824. Zachovala se původní věž ze 14. století. Z původní stavby zůstala jen spodní
část nesoucí na portále letopočet 1535-1562. Klenba má klínová žebra
dvakrát vyžlabená. Na západní straně je velký otevřený gotický oblouk
vedoucí do věže, kde je vestavěna dřevěná kruchta s varhanami.
Kostel otevřen k prohlídce od 18.00 h (18.00.20.00 h)

Vlastibořice,
kostel sv. Kateřiny
Vlastibořice, okres Liberec;
bohoslužby: sobota 14.00 h mše sv. - vždy před 2. a 4. nedělí v měsíci
Kostel, jehož současná budova je gotická s barokními a pozdějšími úpravami, je poprvé písemně doložen k roku 1352. Od roku 1393 jsou doloženi
duchovní správci jménem. Po husitských válkách do roku 1623 byl kostel
užíván nekatolíky, poté byl dlouhodobě neobsazen a spravován faráři z
Loukova. Roku 1789 byla zřízena lokálie, kterou obsadil Řehoř Alexius,
augustinián ze zrušeného kláštera v Pšovce u Mělníku. Lokálie opět získala
status fary roku 1855.
Otevření kostela a úvodní slovo
Přivítání účastníků pane farářem
Trocha historie a prohlídka panelů s fotografiemi křížové cesty
Tvořivá dílna pro malé i velké návštěvníky
Hudební program. Vystoupí skupina Skoro skoro, dětská zpěvačka Laura
Pudilová a houslistka Mariana Seichterová
Poděkování a rozloučení s návštěvníky

18.00-18.10 h
18.15-19.10 h
18.15-18.30 h
18.35-19.00 h
19.00-20.00 h
19.55-20.00 h

Vroutek,
kostel sv. Jana Křtitele
Kostelní ul., okres Louny; www.vroutek.net
bohoslužby: příležitostně
Kostel svatého Jana Křtitele ve Vroutku je ukázkou barokní sakrální architektury
z roku 1726 na místě dřívějšího protestantského kostela. Stavba tvoří nedílnou
součást historického jádra Vroutku a je výrazně pohledově exponována. V roce
2013 začali místní dobrovolníci z Okrašlovacího spolku Budíček s obnovou
kostela a přilehlého původního hřbitova, za níž obdrželi cenu za občanskou
aktivitu mladých lidí, Gratias Tibi.
Kostel je možné kdykoliv navštívit po domluvě na 775 972 932.
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Vroutek,
kostel sv. Jakuba Většího
Karlovarská ul., okres Louny; www.vroutek.net
bohoslužby: příležitostně
Kostel svatého Jakuba Většího je nejstarší budovou ve Vroutku. Jedná
se o románský tribunový kostel z přelomu 12. a 13. století. Na konci
16. století byl renesančně zaklenut strop lodi. Od roku 2009 je ve věži
funkční druhý zvon. Kostel je dnes v majetku města.
18.00-18.10 h
18.00-22.00 h
18.10-19.30 h

19.45-22.00 h

Zvuk zvonů
Výstava Ukázka tvorby mladého umělce Davida Koláře Jr.
Řeč Andělů - koncert Duo Angelorum / Katarína Ševčíková harfa a Valentýna Mužíková - soprán
Královská harfa tonem Kataríny Ševčíkově a nádherný lidský
soprán a hlas Valentýny Mužíkové tvoří spojeni, které příjemně
pohladí Vaší duši. uši i oči krásou, repertoár různých žánrů
zpříjemni Váše chvíle a určitě nezklame ani náročné posluchače.
Komentovaná prohlídka

Všeň,
kostel sv. Filipa a Jakuba

18.00-22.10 h
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Všeň, okres Semily; www.dekanstvimh.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h mše sv. - koná se jen 1. a 3. neděli v měsíci
První křesťanský stánek nahradili zde Markvarticové - páni ze Všeně
- na počátku 14. století novým gotickým kostelem, jehož sakristie
a velkolepý presbytář se i po rozsáhlých přestavbách za Jaroslava
z Vartmberka v r. 1595 a za Rohanů po požáru z r. 1832 zachovaly
dosud, kdy jsou součástí stávající trojlodní novogotické dominanty
středního pojizeří a Českého ráje.
V letech 2001-2002 byla provedena vnější obnova z daru mecenáše
Bohuslava Jana Horáčka. Dne 4. května 2002 dílo požehnal arcibiskup
Karel Otčenášek. Současně požehnal též prapor a znak obce (z roku
1993) a Pomník milénia (z roku 2000). Kostel, který slouží především
svému posvátnému účelu, je i vyhledávanou hudební síní. Celý kostel
obklopuje obecní hřbitov. Práh kostela se nachází ve výšce 286,68
m.n.m. a od prahu až ke špičce věže je to přesných 36,4 m.
Komentovaná prohlídka kostela (další případný program na webu
farnosti či facebooku, dle aktuální situace)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popi-sem dalších jedenácti historicky velmi cenných kostelů v okolí
Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny. „Od slohu
románského po empír.“

Zahrádky,
kostel sv. Barbory
Zahrádky, okres Česká Lípa;
bohoslužby: neděle 15.00 h celý rok, každý týden, jednou za čtrnáct dní mše,
jednou za čtrnáct dní bohoslužba slova
Barokní stavba stojí zhruba na místě, kde stávala již zaniklá středověká
ves Mnichov s původním kostelem. Archeologický průzkum provedený roku
1976 odhalil gotické základy zvonice z druhé poloviny 15. stol.
Část stavby kostela pochází z roku 1588, zbytek byl přestavěn.
Rozezní se zvony
V průběhu večera možnost komentované prohlídky kostela, hřbitova
a hrobky Kouniců. Možnost ztišení v prostoru kostela. Ostatní program
závisí na momentální epidemiologické situaci.
Možnost komentované prohlídky kostela a okolí, ztišení v kostele
Program závislý na současné epidemiologické situaci
Kostel otevřen do 20.00 h

18.00-18.10 h

18.10-19.00 h
18.30-20.00 h
20.00 h

Zákupy,
kostel sv. Fabiána a Šebestiána
ul. Mimoňská, okres Česká Lípa; www.farnostzakupy.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h
Původní gotický kostel, zřejmě z pol. 15. stol., byl zasvěcen sv. Fabiánovi
a Šebestiánovi. Přestavován byl v letech 1550-1562 a nynější pseudogotickou podobu získal v roce 1863 při celkové rekonstrukci. V kryptě kostela
odpočívají příslušníci šlechtického rodu Berků z Dubé a velkovévodkyně
Anna Marie Františka z Toskány s manželem.
Slavnostní úvod zvonem sv. Filip z r. 1508 a přivítání
Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela.
Rozhovory s knězem, ztišení, rozsvícení svíček.
Předpokládaný konec akce 22.00 hod. - dle zájmu návštěvníků

18.00-18.10 h
18.10-22.00 h
22.00 h

Zákupy-Brenná,
kostel sv. Jana Křtitele
Zákupy-Brenná, okres Česká Lípa; www.farnostzakupy.cz
bohoslužby: příležitostně
Na základech gotického kostela, o němž nemáme přesné informace, dala
v letech 1723-1727 postavit arcivévodkyně Anna Marie Františka Toskánská
barokní kostel. Projekt vypracoval její dvorní architekt V. Špaček. Po roce
1945 se kostel přestal udržovat a postupně chátral. V roce 2004 začala se
svolením farnosti obnova kostela sdružením Drobné památky severních
Čech, od konce roku 2014 se ujala oprav sama farnost.
Komentovaná prohlídka kostela. Možnost rozhovorů s knězem.

15.00-17.00
85 h

Žandov,
kostel sv. Bartoloměje

17.00-17.15 h
17.15-17.45 h
17.45-19.00 h

Kostelní ul., Žandov, okres Česká Lípa;
www.marianskapolice.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven pravděpodobně ve 12. století, první písemná
zmínka je z roku 1341. Po roce 1444 byla postavena věž a provedeny další stavební úpravy. V roce 1682 byl znovuvybudován presbytář. Výrazná je přestavba kostela v roku 1775, kdy vznikla současná
hmotová podoba s obdélnou plochostropou lodí, čtvercovým
presbyteriem na východě a s věží čtvercového půdorysu u západní
strany lodi. Po roce 1857 došlo k celkové opravě střech a nadezdění
věže. Při opravě věže v roce 1975 vypukl požár a celá věž vyhořela.
V roce 1992 byla sřecha věže provizorně opravena čtyřbokým vysokým
jehlanem. Kostel patří Městu Žandov, které usiluje o jeho obnovu.
Otevření kostela a úvodní slovo
Koncert Petr Eben: Truvérská mše
Individuální prohlídka

Žatec,
evangelický kostel
ul. Boženy Vikové-Kunětické, okres Louny;
www.farazatec.estranky.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h
Kostel byl postaven v letech 1897-1898 podle plánů Josefa Petrovského v pseudorenesančním stylu v místě, kde v minulosti stávalo
mýto. Zařízení a okenní malby na sklech pochází z konce 19. stol.
Původní varhany, postavené pražským varhaníkem H. Schiffnerem
z roku 1897, se po převozu k opravě v roce 1938 do Německa ztratily. Současné varhany zhotovil pražský mistr Urban a do kostela
v Žatci se dostaly po roce 1945.
18.00-18.10 h
18.15-19.15 h
19.30-19.45 h
19.50-21.00 h
21.00-23.00 h
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Železný Brod,
kostel sv. Jakuba Staršího
Malé náměstí, okres Jablonec nad Nisou;
bohoslužby: úterý-pátek 18.00 h, neděle 8.30 h
Nejranější zmínky o kostele spadají do 14. stol., kdy byl ještě dřevěný.
V období válek byl několikrát vypálen, ale následně vždy obnoven.
Kamenný kostel byl postaven roku 1649 a roku 1761 rozšířen.
V rámci těchto prací byla přistavěna zvonice, ze zvonů se dochoval jen nejstarší a největší s latinským nápisem. Farní kostel byl povýšen na děkanský
kardinálem Štěpánem Trochtou, biskupem litoměřickým, v roce 1970.

Žitenice,
kostel sv. Petra a Pavla
Žitenice, okres Litoměřice;
bohoslužby: neděle 9.30 h
Žitenický kostel sv. Petra a Pavla byl původně postaven v románském
slohu. Později kolem roku 1300 byla přistavěna raně gotická věž.
Dnešní podoba kostela je raně barokní z doby kolem roku 1650.
V roce 2005 proběhla na kostele rekonstrukce věže. Hlavní oltář je barokní.
Byl opatřen novým titulní obrazem ve velkém původním rámu.
Má zlacená rokajová křídla. Po stranách hlavního oltáře se nacházejí
zlacené sochy sv. Floriána a sv. Leopolda.
Kostel otevřen k prohlídce od 18.00 h

18.00-21.00 h

Místo pro otisk pamětního razítka:

Zahájení programu, přivítání účastníků i hostů
Pár slov o sboru a životě sboru
Recitál komorního smyčcového tělesa, mezi skladbami krátká zamyšlení faráře Tomáše Pavelky o zásadních tématech křesťanské víry
Uvedení komentovaných prohlídek kůru a věže kostela v podání
kurátora sboru Iva Valáška
Zpěv duchovních písní s klávesami, houslemi, kytarou mezi písněmi
četba žalmů, svědectví a duchovní zkušenosti členů a přátel sboru
Možnost individuálních rozhovorů, modliteb
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Nově zrekonstruovaná fara
ležící v srdci Lužických hor vám nabízí
krásné ubytování v čisté přírodě.

Pojďte s námi zažít Boží klid

Fara Jítrava

Významné venkovní křížové cesty
LIBERECKÝ KRAJ

litoměřická diecéze

Okres Česká Lípa
n Křížová cesta 		
		
Bezděz
n Křížový vrch 		
		
Cvikov
n Křížová cesta 		
		
Česká Lípa
n Křížová cesta v ambitech u kostela Navštívení Panny Marie
		
Horní Police
n Křížová cesta 		
		
Kamenický Šenov
n
		
Křížová cesta v ambitech u kostela sv. Máří Magdaleny
Mařenice
n Modlivý důl 		
		
Svojkov
Okres Jablonec nad Nisou
n Křížová cesta 		
		
Horní Maxov
n Křížová cesta 		
		
Janov nad Nisou
Okres Liberec
n Křížová cesta u kostela sv. Mikuláše		
		
Bílý Kostel nad Nisou
n Křížová cesta u kostela sv. Martina		
		
Dolní Oldřiš
n Křížová cesta 		
		
Frýdlant
n Křížová cesta 		
		
Frýdlant, Křížový vrch
n Křížová cesta 		
		
Hodkovice nad Mohelkou
n Křížová cesta u kostela sv. Bartoloměje		
		
Hrádek nad Nisou
n Křížová cesta 		
		
Janovice v Podještědí
n
		
Křížová cesta 		
Kotel
n Křížová cesta u kostela Nalezení sv. Kříže 		
		
Liberec
n Křížová cesta 		
		
Ruprechtice
n Křížová cesta 		
		
Vratislavice nad Nisou
Okres Semily
n Křížová cesta 		
		
Vyskeř

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Okres Mělník
n Křížová cesta 		
		

ÚSTECKÝ KRAJ

Tel.: +420 732 716 992

Římskokatolická farnost Jítrava

E-mail: farnostjitrava@seznam.cz
Fara Jítrava, Jítrava, čp. 98, 463 55, Rynoltice

www.farajitrava.cz

www.facebook.com/farajitrava

Liběchov

Okres Děčín
n Křížová cesta		
Brtníky
		
n Křížová cesta 		
		
Česká Kamenice
n Křížová cesta 		
		
Jiříkov
n Křížová cesta 		
		
Království
n Křížová cesta 		
		
Krásná Lípa
n Křížová cesta 		
		
Lobendava, Annaberg
n Křížová cesta 		
		
Lobendava, vrch Jáchym
n Křížová cesta 		
		
Rumburk
n Křížová cesta 		
		
Staré Křečany
n Křížová cesta 		
		
Šluknov
n Křížová cesta 		
		
Varnsdorf
n Křížová cesta 		
		
Velký Šenov
n Křížová cesta 		
		
Vilémov
n
		
Křížová hora 		Lužické hory - Jiřetín pod Jedlovou
Okres Chomutov
n Křížová cesta 		
		
Kadaň
Okres Litoměřice
n Kalvárie 		
		
Ostré
Okres Most
n Křížová cesta		
		
Most
Okres Teplice
n Křížová cesta 		
		
Bohosudov
Okres Ústí nad Labem
Chlumec
n Křížová cesta 		
		

Přehled starobylých Mariánských poutních míst
v litoměřické diecézi

Andělská Hora
Bezděz

kostel P. Marie Sněžné
kaple sv. Michaela archanděla

zasvěcení kostela
dřevěná socha P. Marie
Montserratské (nyní v Doksech)
Bezno
kostel sv. Petra a Pavla
barokní socha P. Marie Bolestné
Bohosudov
bazilika P. Marie Bolestné
gotická socha P. Marie Bolestné
Bozkov u Semil
kostel Navštívení P. Marie
dřevěná socha  P. Marie
Březno u Chomutova kostel sv. Petra a Pavla
gotická socha P. Marie
Cínovec
kostel Nanebevzetí P. Marie
gotická socha P. Marie
Česká Kamenice
kaple Narození P. Marie
gotická socha P. Marie
Česká Lípa
kostel Narození P. Marie
obraz Piety z doby před r.1651
Děčín
kaple P. Marie Sněžné
obraz P. Marie
Doksy
kostel sv. Bartoloměje
z Bezdězu přenesená dřevěná
a Nanebevzetí P. Marie
socha P. Marie Montserratské
Dolní Ročov
kostel Nanebevzetí P. Marie
gotická socha P. Marie (14. stol.)
Duchcov
kaple P. Marie Pomocné
zasvěcení kaple
Filipov
bazilika P. Marie Pomocnice křesťanů zasvěcení kostela
Hejnice
kostel Navštívení P. Marie
socha P. Marie (Mater Formosa)
Horní Jiřetín
kostel Nanebevzetí P. Marie
zasvěcení kostela
Horní Police
kostel Navštívení P. Marie
socha P. Marie
Chomutov
kostel Svatého Ducha
socha P. Marie z roku 1664
Chorušice
kostel Nanebevzetí P. Marie
obraz Piety na dřevě roku 1539
Chotěšov
kostel Nanebevzetí P. Marie
gotická socha P. Marie z 15. stol.
Jablonné v Podještědí bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
pozdně gotická socha P. Marie
Klášterec nad Ohří
kostel Navštívení P. Marie
gotická socha a obraz P. Marie
Kostomlaty pod Mileš. kaple P. Marie Pomocné
obraz P. Marie Pomocné
Kravaře
kostel Narození P. Marie
obraz P. Marie Pomocné   		
Křešice
kostel Navštívení P. Marie
obraz P. Marie z terakoty
Květnov
kostel Navštívení P. Marie
soška P. Marie
Liberec
kostel Nalezení sv. Kříže
pozdně gotická Pieta z roku 1506
Liběšice u Žatce
kostel sv. Martina
socha P. Marie
Ludvíkov pod Smrkem kostel sv. Petra a Pavla
obraz P. Marie
Mariánské Radčice
kostel P. Marie Bolestné
socha P. Marie
Most
kostela Nanebevzetí P. Marie
got. socha P. Marie přenesená ze
Záhražan (klášter magdalenitek)
Osek
kostel sv. Petra a Pavla
kamenná socha P. Marie
Rumburk
loretánská kaple P. Marie
obraz „černé Madony“
Ruprechtice
kostel sv. Antonína Paduánského
socha Neposkvrněné P. Marie
Sněžná
kostel P. Marie Sněžné
zasvěcení kostela
Trmice
kostel Narození P. Marie
dřevěná socha P. Marie
Údlice
kostel Povýšení sv. Kříže
gotická dřevěná socha Madony
Vilémov
kostel Nanebevzetí P. Marie
zasvěcení kostela
Vintířov
kaple P. Marie Pomocné
obraz P. Marie
Zdislava
kostel sv. Jana Křtitele
socha P. Marie

Časopis litoměřické diecéze vychází již

25 let

Časopis informuje o aktivitách, historii, zajímavostech a životě litoměřické diecéze.
Spoluautory časopisu jsou i samotní čtenáři,
jejichž příspěvky a dopisy pravidelně otiskujeme.
Zdislava je 28stránkový celobarevný časopis.
Vychází pětkrát za rok.
Cena jednoho čísla činí 30 Kč.

Objednávky předplatného, dotazy a příspěvky

zasílejte na e-mail: zdislava@dltm.cz
Kompletní archiv starých čísel najdete na dltm.cz/zdislava

Biskupský
pivovar

U sv. Štěpána

+420 703 379 302
Zarezervujte si místo

NÁRODNÍ OSLAVY

1100. VÝROČÍ
SMRTI SVATÉ LUDMILY
• Akce po celý rok 2021
• Po celé České republice i v zahraničí
• Praha, Tetín, Mělník, Roztoky – Levý Hradec,
Zákolany – Budeč, Svatý Jan pod Skalou a další

BISKUPSKÝ PIVOVAR | DEJ BŮH ŠTĚSTÍ
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
Bližší informace:

www.biskupskypivovar.cz

Národní oslavy zaštiťuje spolek Svatá Ludmila 1100 let,
více informací na: www.svataludmila.cz

Místo pro otisk pamětního razítka:

Projekt Noc kostelů

Vizuální styl: Vera Rieder
Graf. zpracování: Milena Davídková
Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o.
Vydalo Biskupství litoměřické
Květen 2021
Zdroj: Archiv farností litoměřické diecéze a Wikipedie: Otevřená encyklopedie

Změna programu vyhrazena

Za případné tiskové chyby se předem omlouváme

Mediální
partneři

Partneři

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje a Libereckého kraje

