Slovo úvodem
Pro Vás, milí přátelé,
se kostely a křesťanské svatyně otevírají při každoroční akci „Noc kostelů“
ne ve dne, ale navečer a jsou otevřeny často na mnohých místech i do
noci. To není proto, aby vzbudily senzaci, ale proto, aby bylo zřejmé všem,
že posvátné místo modliteb, bohoslužeb a meditací, je současně i kulturním
dědictvím našich předků. Oni nemysleli jen na sebe, když svou svatyni
budovali. Nutně museli pamatovat na své nástupce, tedy i na nás a my
chceme jejich dávné úsilí rozšířit i na ty, kteří vědomě se ke křesťanství sice
zatím nehlásí, ale hodnoty křesťanských památek jim nejsou cizí. Zapojené
kostely do tohoto projektu nočních návštěv, jsou z podstaty své existence
zpřístupněny všem. Pro zajímavost uvádím, že v loňském roce „Noci
kostelů“ bylo v celé litoměřické diecézi otevřeno celkem 216 sakrálních
objektů a návštěvnických vstupů se napočítalo cca 32 tisíc. Zapojily se
tyto církve: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů
sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev
Křesťanská společenství, Českobratrská církev evangelická, Evangelická
církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých
zemích, Starokatolická církev a Církev římskokatolická. Je to bezesporu
pestrá nabídka, i když nepřehlížíme touhu a úsilí po křesťanské jednotě.
Vše dobré od Pána Boha přeji Vám, všem návštěvníkům i všem obětavým
organizátorům, bez kterých by svatyně zůstaly beznadějně uzavřeny.

Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický

Vážení návštěvníci Noci kostelů,
brožura, kterou právě držíte v rukou, vám umožní lépe se zorientovat mezi
více než 170 kostely, kaplemi a modlitebnami, jež otevírají své dveře
návštěvníkům na území Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje.
Brožura je koncipována tak, že si do ní na některých místech můžete
nechat otisknout pamětní razítko. Tato místa jsou v brožuře viditelně
označena.
Vzhledem k tiskové uzávěrce brožury již nemohly být některé kostely
uvedeny a rovněž mohlo dojít ke změnám programů. Aktuální
informace naleznete na www.nockostelu.cz.
Užijte si svou Noc kostelů!

Kostel/kaple/modlitebna má bezbariérový přístup.
s pomocí

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

výtvarná soutěž
pro děti do 15 let na téma

NOEMOVA ARCHA
Soutěžní kategorie

I. kategorie - děti do 6 let
II. kategorie - děti od 7 do 11 let
III. kategorie - děti od 12 do 15 let

Technika i formát jsou libovolné.
Výtvarné práce, prosím, zasílejte na adresu:
Biskupství litoměřické
Dómské nám. 9
412 88 Litoměřice

Obálku označte heslem "Soutěž".
Uvádějte jméno, příjmení, věk a kontakt.
(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme za pochopení.)

od 25. 5. 2019

SOUTĚŽ

do 15. 7. 2019

fotografická soutěž od 16 let na téma

TVÁŘ KOSTELA

aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu
Fotografie zasílejte na e-mail solnickova@dltm.cz
Uvádějte své jméno a příjmení a do předmětu "Soutěž".

Soutěž probíhá na území litoměřické diecéze.
www.dltm.cz

Dokumentární cyklus
putování po varhanách
Vydejte se na objevnou cestu
za varhanami severních Čech

Veřejné sbírky na varhany v litoměřické diecézi
Bozkov - Záchrana vzácných bozkovských varhan
www.varhany-bozkov.eu
Jablonec n. N. - Záchrana varhan v kostele Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
www.jabloneckevarhany.cz
Postoloprty - Oprava varhan v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Postoloprtech
www.porta-apostolorum-z-s3.webnode.cz
Hoštka - Oprava varhan v kostle sv. Otmara v Hoštce
www.rkc-stetsko.tode.cz
Kněžmost - Stavba kostelních varhan
https://varhanyknezmost.webnode.cz/
Mojžíř - Obnova varhan a kůru v kostele sv. Šimona a
Judy v Mojžíři

Arnoltice,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Arnoltice, okres Děčín; www.farnost-decin.cz
bohoslužby: pátek 19.15 h (kaple na faře)
Stávající kostel byl postaven v letech 1757-1758 J. V. Koschem.
V listopadu 1906 do základů vyhořel a v roce 1907 byl kostel znovu
obnoven. Původní barokní vnitřní zařízení však bylo téměř úplně
zničeno. K větší opravě došlo v roce 1995.

Kostel otevřen k prohlídce

18.00-22.00 h

Bělá pod Bezdězem,
kostel sv. Václava
Tyršova ul., okres Mladá Boleslav; http://farnostbela.webnode.cz/
bohoslužby: poslední pátek v měsíci 18.00 h (léto), 16.30 h (zima)
Spolu s nově vysazeným městem byl v pol. 14. stol. založen
i augustiniánský klášter s kostelem sv. Václava. Dnešní podoba celého
areálu je až z doby barokní, kdy po pol. 17. stol. došlo k novostavbě
klášterních budov a v letech 1708-1712 k nim byl připojen i kostel.
Kostel je s klášterem spojen prostorami sakristie a tzv. Černé kaple,
zasvěcené sv. Mikuláši Tolentinskému.

Výstava starých vyšívaných mešních rouch
Varhanní improvizace a zpěv Bělského farního sboru
Modlitba za životy naše i našich blízkých
(Každý si neseme životem své radosti i bolesti, štěstí i trápení.
V tento večer vložíme vše do rukou Božích a poprosíme o požehnání.)

20.15-22.00 h
20.30-21.00 h
21.00-21.15 h
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Bělá pod Bezdězem,
zámecká kaple sv. Josefa
zámek, okres Mladá Boleslav; http://farnostbela.webnode.cz/
bohoslužby: 2. pátek v měsíci 18.00 h (léto), 16.30 h (zima)
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.).
17.00-17.45 h
18.00-19.00 h
19.30-20.15 h

Mše svatá (slouží prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O. Cr. - probošt
Litoměřické kapituly, kanovník svatoštěpánský, kněz - člen řádu
Křižovníků s červenou hvězdou)
Sv. Anežka Česká a křižovníci (přednáška J.M. can J. Hladíka
v zámeckých prostorách Muzea Podbezdězí)
Autorské kytarové písně (V. Král - písně s duchovním podtextem
a křesťanskou tematikou)

Benešov nad Ploučnicí,
kostel Narození Panny Marie
Kostelní ul., okres Děčín
bohoslužby: pátek 17.30 h, neděle 8.30 h
Kostel byl postaven v letech 1483–1557 na místě starší stavby.
Z ní patrně pochází věž, plnící původně i obrannou úlohu. Byla
postavena počátkem 14. stol., roku 1426 poškozena, do roku
1487 opravena, později zvýšena. Presbytář kostela postaven
1483–1511, v letech 1517–1520 budováno trojlodí, sklenuté
1552–1554 V. Hirschem. Sakristie z roku 1748 s dodatečně
osazenými renesančními prvky. Kostel upravován v 17.-20. stol.,
přesto mimořádně intaktní goticko-renesanční stavba.
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Benešov nad Ploučnicí,
kaple Panny Marie Bolestné
Kostelní ul., okres Děčín
bohoslužby: nekonají se
Barokní kaple z roku 1749, v jejímž interiéru se dochoval původní
oltář z roku 1750.

Bílý Kostel nad Nisou,
kostel sv. Mikuláše
Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: na faře vedle kostela - 3. sobotu v měsíci od 17.00 h;
v kostele - Štědrý den od 15.00 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.

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.
Dopolední program pro ZŠ/MŠ Bitozeves
Kostel otevřen k nahlédnutí
Možnost zapálit svíčku za své blízké
Výstava obrázků dětí ZŠ/MŠ Bitozeves
Koncert pěveckého sboru Církve bratrské v Litvínově
Slovo k zamyšlení pronese kazatel Církve bratrské

09.00-12.00 h
17.00-20.00 h
17.00-20.00 h
17.00-21.00 h
18.00-19.00 h
18.30-19.00 h
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Bitozeves-Nehasice,
kostel Narození Panny Marie
Nehasice, okres Louny; www.postoloprty.farnost.cz
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

Kostel otevřen k nahlédnutí
Možnost zapálit svíčku za své blízké

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.
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Brenná,
kostel sv. Jana Křtitele
Zákupy-Brenná, okres Česká Lípa; www.farnostzakupy.cz
bohoslužby: nekonají se
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 z vážných
důvodů ujala oprav sama farnost.
Komentovaná prohlídka kostela, možnost rozhovorů s knězem

15.00-17.00 h

Čeřeniště,
kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
Malečov-Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
bohoslužby: příležitostně
Kostel se nachází ve stráni nad vsí. Jeho dominantou je hranolová
vížka s ochozem a jehlancovou střechou. Jde o novodobou stavbu
z let 1935-1936. Podobu navrhl architekt K. Tilscher se svou
manželkou Annou Ludmilou. V roce 1970 byla provedena oprava
stavby. Kostel slouží místní farnosti.
Prohlídka kostela
Stálá expozice z historie a současnosti obce a kostela
Zahájení - mluvené slovo (Mgr. Jiří Pospíšil)
Mgr. Andrea Jíšová, zpěv; prof. Josef Jíša, klavírní doprovod
Confor Voxilium (pěvecké vystoupení)

Po celý večer
18.00-18.15 h
18.15-19.00 h
19.00-21.00 h

Česká Kamenice,
kostel sv. Jakuba Většího
Jakubské nám., okres Děčín; www.poutnimistock.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Pozdně gotický trojlodní kostel s klasicistní a rokokovou výzdobou.
Základové zdi pocházejí z 12. stol. Ve 14. stol. se stal kostel farním
chrámem, roku 1622 byl povýšen na děkanský. V letech 1614-1631
prošel rozsáhlou přestavbou a získal dnešní podobu. Naleznete zde
renesanční náhrobek Kryštofa z Vartenberka z 16. stol. a zajímavou
barokní křtitelnici. V letech 1856-1857 zde hrával na varhany
A. Dvořák.

9

Čistá,
kostel sv. Vavřince
Čistá – Velká Strana, okres Mladá Boleslav;
http://farnostbela.webnode.cz/
bohoslužby: poutní slavnost v neděli v blízkosti svátku sv. Vavřince
(10. srpna) od 10.00 h
První zprávy o kostele pochází z pol. 14. stol., kdy míval i svého
vlastního duchovního správce – plebána. Dnešní podoba kostela
v Čisté je výsledkem barokní úpravy z počátku 18. stol., která
respektovala i část zdiva původní stavby středověké. Vnitřní
vybavení, dnes značně ochuzené krádežemi, je současné
s barokní přestavbou a částečně bylo obměněno v 19. stol.

20.30-21.45 h

Slovo úvodem, historie kostela, varhanní improvizace,
slovo o sv. Anežce České, autorské kytarové
písně s duchovní tematikou

Děčín,
evangelický kostel
Teplická ul., Děčín-Podmokly; www.e-cirkev.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h
Základní kámen chrámu byl položen k 100. výročí vydání
tolerančního patentu (1881). První nekatolický kostel ve
městě byl vystavěn v pseudogotickém a pseudorománském
stylu. Dodnes slouží svému účelu. Nachází se zde varhany
s pneumatickou mechanikou, na které hrál roku 1923
i Albert Schweitzer.

17.00-18.00 h
18.15-19.15 h
19.30-20.30 h
20.45-21.45 h
22.00-23.30 h
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Hudební soubory DDM Děčín
Jílovský pěvecký sbor
Kytlický chrámový sbor
Českokamenické X-teto
Houslový soubor IMPIRA při ZUŠ Děčín

Děčín,
kostel Panny Marie
ul. Na Pěšině, Děčín-Bynov; rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: liché soboty od 17.30 h
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. Bohoslužby se zde
konají od května do října.

Děčín,
kostel Povýšení sv. Kříže

s pomocí

Křížová ul., Děčín 1; www.farnost-decin.cz
bohoslužby: pondělí-čtvrtek 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.
Ukázky zvonění, komentované prohlídky, prezentace historických
varhan Rieger, vystoupení pěveckého sdružení SaH Děčín

Děčín,
kostel sv. Františka Xaverského

19.00-23.55 h

s pomocí

Družstevní ul., Děčín-Bělá; www.decin-bela.websnadno.cz
bohoslužby: příležitostně, poutní mše 30. 11. 2019 od 16.00 h
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.
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Děčín,
kostel sv. Františka z Assisi
Husovo nám., Děčín-Podmokly; 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.

Děčín,
kostel sv. Václava
Ústecká ul., Děčín-Rozbělesy; 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.

Děčín,
kostel sv. Václava a Blažeje
ul. 28. října, Děčín 1; www.dekanstvidecin.cz
bohoslužby: pátek 18.00 h, neděle 8.00 h
Původně gotický farní kostel středověkého Děčína. Současnou
barokní podobu mu vtiskly opravy zahájené po roce 1749, kdy
byl chrám silně poškozen při ničivém požáru města. Svému
účelu začal opět sloužit až ve 2. pol. 19. stol. Od pol. 70. let
20. stol. do roku 1991 byl uzavřen.

18.00-18.45 h
19.00-23.45 hh
19.00-21.55 h
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Mše svatá
Prohlídka historických varhan Feller z roku 1864 s ukázkami
tvorby baroka (krátce o smyslu a účelu varhan v liturgii
a o údržbě těchto nástrojů; provázejí D. Rychnovský a J. Kodeš)
Prohlídka zvonů Vít, Jan Pavel a Jesus s ukázkou
(provází zvoník P. Novotný)

Děčín,
modlitebna sboru Církve bratrské

s pomocí

Puchmayerova ul., Děčín - Červený vrch; www.cb.cz/decin
bohoslužby: úterý 18.30 h, neděle 9.30 h
Sbor Církve bratrské existuje v Děčíně od roku 1945. Jedná
se o otevřené společenství lidí, do něhož může kdokoliv přijít
a přemýšlet o odpovědích na nejdůležitější životní otázky. Naším
posláním je šířit dobrou zprávu o Ježíši Kristu, který svou mocí
dodnes zachraňuje a obnovuje lidské životy.

Možnost prohlídky a rozhovorů
Výstava starých tisků Biblí a kancionálů

18.00-24.00 h

Děčín,
modlitebna Českobratrské církve evangelické
Bezručova 90/4, Děčín; http://decin.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (zimní období)
Fara Českobratrské církve evangelické v Děčíně je spravována již více
než 70 let zdejším sborem, který objekt převzal od německé luterské
církve. Součástí fary je i modlitebna, kde se v chladnější polovině
roku konají bohoslužby. Stěžejní součástí modlitebny jsou varhany
ﬁrmy Hermann Eule.

Komentovaná prohlídka, posezení, rozhovory
Tvořivé dílny pro nejmenší

17.00-20.00 h
17.00-19.00 h

Děčín,
modlitebna Husova sboru
Teplická 49/59, Děčín-Podmokly; 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.
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Děčín,
sborový dům Církve Křesťanská společenství

Po celý večer
17.00-19.00 h

ul. Rakovnická (křižovatka s Úzkou ul.), Děčín – Staré Město;
decin.kaes.cz
bohoslužby: pátek 18.00 h, Klub mládeže, neděle 9.30 h bohoslužba,
12.30 h Klub dorostu
Sbor Křesťanské společenství Děčín vznikl na podzim roku
1990 a patří do svazku sborů Církve Křesťanská společenství.
Je jednou z evangelikálních církví v Děčíně s charismatickým
zaměřením a dává důraz na jednání Ducha svatého a jeho darů,
jako například dar mluvení v jazycích i jeho výklad, dar proroctví
a další.
Prezentace, rozhovory, občerstvení, projekce aj.
Veřejná zkouška chválicí hudební skupiny
(moderní písně, kytara, klávesy, bicí, zpěv)

Děčín,
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
ul. U Kaple, Děčín-Chrást;
www.zamekdecin.cz, rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: příležitostně, pouť kolem 16. 5.
Původní barokní kaple vznikla roku 1723 z nadšení místních
farníků po blahoslavení nového českého patrona. V letech
1870–1872 byla původní kaple rozebrána a na jejím místě
postavena novogotická stavba. V interiéru naleznete galerii
barokních soch od J. Fischera z Litoměřic. Pod kaplí se nachází
krypta rodu Thun-Hohenstein.

Děčín,
zámecká kaple sv. Jiří
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zámek - hlavní nádvoří, Děčín 1; www.zamekdecin.cz
bohoslužby: příležitostně, pouť kolem 24. 4.,
výroční bohoslužba 26. 9.
Vznikla během poslední přestavby zámku v letech 1791-1792,
aby nahradila původní středověkou hradní kapli. Většinu
20. stol. sloužila jako posádková kuchyň. Nalezený původní
oltářní obraz sv. Jiří od prvního ředitele pražské výtvarné
akademie J. Berglera je dnes opět nainstalován na svém místě.
V roce 2010 na svátek sv. Jiří kapli znovu vysvětil litoměřický
biskup Mons. Jan Baxant.

Deštná u Dubé,
kostel sv. Václava
Deštná, okres Česká Lípa
bohoslužby: příležitostně
Barokní stavba s románskými prvky (původní románský kostel
pocházel z období před rokem 1230) z let 1763-1766. Kostel byl
v letech 2009-2010 opravován a 4. 10. 2010 ho litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant znovu vysvětil.

Dlažkovice,
kostel sv. Václava
Dlažkovice, okres Litoměřice
bohoslužby: 2x měsíčně, sobota 16.30 h
Kostel byl postaven dle návrhu G. Broggia v letech 1672-1675. Raně
barokní jednolodní stavba, v nice průčelí je osazena terakotová
socha Madony, před průčelím se nachází terakotová socha sv. Jana
Nepomuckého, u presbytáře pak socha sv. Barbory. Součástí areálu
je i mohutná hranolová zvonice se dvěma zvony a pozdně barokní
budova fary z roku 1793.

Dolní Ročov,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

s pomocí
s pomocí

Ročov - Dolní Ročov, okres Louny; www.farnostlouny.com,
www.obnovarocova.proweb.cz
bohoslužby: každou 1. neděli v měsíci kromě srpna 14.30 h,
19. 8. pouť 10.00 h,
24.12. Štědrovečerní bohoslužba slova 23.00 h
Klášter založil roku 1373 Albrecht z Kolovrat pro řád augustiniánů
poustevníků s písemným schválením císaře Karla IV. Počátek 18. stol. přinesl
první velkou přestavbu, kterou vedl G. Santini - přistavěl do průčelí kostela
velikou věž a zřídil hřbitovní kapli. Veliké průtrže mračen v dalších letech
poškodily budovy natolik, že bylo rozhodnuto o další přestavbě – svěřena roku
1746 K. I. Dietzenhoferovi. Klášter byl roku 1950 zrušen a postupně sloužil
různým účelům. V současné době probíhá jeho postupná rekonstrukce.
Varhanní koncert

18.00 h
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Dubí,
kostel Neposkvrněného početí P. Marie
ul. Ruská, okres Teplice
bohoslužby: pondělí, středa a pátek 16.30 h, neděle 10.30 h
Vlastní stavba kostela byla zahájena 28. 6. 1897. Autor plánů
si posloužil benátským pozdně gotickým stylem, také stavební
materiál byl přivážen z Itálie. Kostel byl posvěcen 21. 10. 1906
a od té doby slouží církevním a kulturně společenským účelům,
je nejseverněji položenou stavbou benátské architektury
a ojedinělým v České republice.

18.00-22.00 h

Neformální mužské vokální seskupení z Plzně HLASOPLET
Tomáš Töpfer - herec, ředitel Divadla Na Vinohradech

Dubí-Cínovec,
kostel Panny Marie Nanebevzaté
Dubí-Cínovec, okres Teplice
bohoslužby: příležitostně
Barokní stavba z let 1729-1732 je obklopena starým horským
hřbitovem. Zdejší skříňový oltář pochází z 1. pol. 16. stol. a na
jeho křídlech jsou znázorněny výjevy z mariánské legendy
a Madona se sv. Annou. Na rubu pak nalezneme pozdně gotické
obrazy ze života Panny Marie. Ve věži se nachází zvon z 15. stol.
18.00-20.00 h
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Večerní program - barokní trio Musica Filipika

Dubnice,
kostel Narození Panny Marie
Dubnice, okres Česká Lípa
bohoslužby: příležitostně
Původem raně barokní kostel Narození Panny Marie, nejvýznamnější
architektonická památka v obci a její duchovní a kulturně-historická
dominanta, je zděnou jednolodní stavbou, jíž dominuje na
západě hranolová věž ukončená cibulovou střechou. Kostel je
tvořen obdélnou lodí, k níž na východě přiléhá odsazený presbytář
s trojbokým závěrem. Loď i presbytář kryjí sedlové střechy, na
východní straně zvalbené. K presbytáři na severu i jihu přiléhají
patrové přístavby s valbovými střechami. Kostel je obklopen
hřbitovem, na nějž se vstupuje trojicí kamenných pilířových bran.
Koncert klasický (Komorní kytarový orchestr Paní Zdislavy z Lemberka)
Výstava (historické fotograﬁe a stavebně historický průzkum kostela)
Volná prohlídka kostela (možnost duchovního rozhovoru, občerstvení)
Koncert rockový (křesťanská kapela Protiproud)

18.00-18.30 h
18.45-21.00 h
18.45-21.00 h
21.00-21.45 h

Frýdlant v Čechách,
kostel Krista Spasitele
ul. Vrchlického, okres Liberec; www.ccsh.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Základní kámen kostela byl položen v roce 1902, o rok později
byla stavba dokončena a pokračovalo se pracemi na interiéru. Dne
2. 6. 1904 se konalo slavnostní vysvěcení kostela. Kostel sloužil do
roku 1945 Evangelické církvi augsburského vyznání, roku 1952 byl
předán do správy Církve československé husitské.
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Horní Ročov,
kostel Narození Panny Marie
Ročov - Horní Ročov, okres Louny; www.farnostlouny.com,
www.obnovarocova.proweb.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl založen současně s vesnicí roku 1352, první určitá zpráva
z roku 1357. Nejstarší kostel byl gotický, jeho podobu zachovala
kresba převora Pabstmanna z počátku 19. stol., v roce 1671 nebo
1672, při velkém požáru vesnice, objekt vyhořel. Obnova proběhla
rychle a už v roce 1674 byl kostel znovu vysvěcen. Od roku 1850 byl
však objekt v čím dál horším stavu, po roce 1870 pak bylo rozhodnuto
o postavení zcela nového kostela v novogotickém slohu – vysvěcen
21. 10. 1883. I. svět. válka postihla kostel rekvisicemi kovů: z varhan
bylo vyňato 21 cínových píšťal, odvezena cínová křtitelnice a jeden
ze zvonů. V roce 1929 byly varhany opraveny a pořízeny 2 nové zvony
- odcizeny za II. svět. války. Dnešní zvon je původní malý umíráček.
Poslední velkou opravu podstoupil kostel v roce 1949.
20.00 h

Koncert studentů pražské konzervatoře (obor populární zpěv)

Horní Řasnice,
kostel Neposkvrněného početí P. Marie
Horní Řasnice, okres Liberec; www.oskhr.cz
bohoslužby: příležitostně
Gotický, barokně přestavěný kostel s přístavky z 19. stol.
Nejstarší zmínka o kostele pochází z roku 1346 z míšenských
církevních pramenů.

18.00-18.10 h
18.15-19.15 h
20.00-20.30 h
21.00-22.00 h
22.00-24.00 h
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Úvodní slovo našeho pana faráře Mgr. Šimona Hamzy
Tereza Jandurová a Vilém Valkoun
(pěvecký a klavírní recitál - Rossini, Chopin ...)
Loučení s oltářem sv. Jana Nepomuckého
Vladimíra Sanvito
(violoncello - výběr ze suit pro sólové violoncello J. S. Bacha)
Čas pro ztišení a rozjímaní

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).

Hrádek nad Nisou,
Chrám Pokoje
ul. Husova, okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: příležitostně
Chrám Pokoje byl postaven v letech 1900-1901 německou lutherskou
církví v Grottau. Projektoval ho významný architekt J. Vollmer.
Po odsunu Němců z českého pohraničí přebral kostel stát a přidělil
jej Církvi československé husitské. Od roku 1989 je chrám pravidelně
využíván k ekumenickým účelům.

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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Chlumec,
kostel sv. Havla
Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
bohoslužby: 2. a 4. neděli v měsíci 16.00 h
Postaven v letech 1847-1852 na místě původního gotického
kostela zasvěceného sv. Gotthardu. Autory byli J. Katze
a A. Schoch. Renesanční náhrobní kameny ve zdi kostela
připomínají členy chlumecké rodiny Kolblů z Geisingu.

19.00-19.05 h
19.05-21.00 h
19.05-19.40 h
19.40-20.15 h
21.00 h

Slavnostní zahájení
(návštěvníky uvítají středověcí šermíři z SHŠ Honesta)
Výstava historických pohlednic z let 1890-1945
Koncert Chlumeckého pěveckého sboru
(pod vedením Mgr. J. Říhy)
Přednáška o historii kostela a zaniklých sakrálních stavbách
v naší farnosti
Ukončení Noci kostelů

Chomutov,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
nám. 1. Máje, Chomutov; www.farnostchomutov.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.
Nejstarší částí kostela je sakristie a zdivo presbytáře.

18.00-19.00 h
19.00-22.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.30 h
20.30-22.00 h
22.00 h

Mše sv. s májovou pobožností a adorací
Výstava kněžských rouch a projekce fotograﬁí ze života farnosti
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka varhan s odborným výkladem a ukázkou varhanní hry
Čas na ztišení a rozjímání
Uzavření kostela

Chomutov,
kostel sv. Ignáce z Loyoly
nám. 1. Máje, Chomutov; www.chomutovskaknihovna.cz
bohoslužby: nekonají se
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.

Podvečerní atmosféra kostela za zvuku pěveckých sborů a svitu svíček
Výstava fotograﬁí UNFOCOUSED
(Pokud ostré a konkrétní fotograﬁe jsou PRÓZOU fotograﬁe, pak
UNFOCUSED fotograﬁe, využívající neostrost pro výtvarné účely,
jsou POEZIÍ fotograﬁe.)
Vystoupení pěveckého sboru AURUM
Komentovaná prohlídka kostela sv. Ignáce a kostela sv. Kateřiny
(odborný výklad Mgr. M. Bílková, Th.D.,
v 18.30 hod. začátek před kostelem sv. Ignáce)
Vystoupení pěveckého sboru HLAHOL
Vystoupení pěveckého sboru MADRIGAL
(10 let Madrigalu Vokálně – instrumentální soubor; v roce 2008 jej
z vybraných studentů kadaňského gymnázia založila MgA. H. Ondráčková)
Komentovaná prohlídka kostela sv. Ignáce a kostela sv. Kateřiny
(odborný výklad Mgr. M. Bílková, Th.D., v 21.30 hod. začátek
před kostelem sv. Ignáce)

Po celý večer

18.00-18.25 h
18.30-19.30 h

19.00-19.35 h
21.00-21.25 h

21.30-22.30 h
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Chomutov,
kostel sv. Kateřiny

Po celý večer
18.30-18.55 h
18.30-19.30 h

19.30-19.55 h
20.30-20.55 h
21.30-22.30 h
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nám. 1. Máje, Chomutov; www.muzeumchomutov.cz
bohoslužby: nekonají se
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. Komendu a kostel poničil v roce 1408 požár a husitské
plenění města v roce 1421. Jejich 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. Další úpravy
kostela pocházejí z let 1571-1588. 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.
Podvečerní atmosféra za zvuku sborových zpěvů a svitu svíček
Vystoupení pěveckého sboru ANONYM
Komentovaná prohlídka kostela sv. Kateřiny a kostela sv. Ignáce
(odborný výklad Mgr. M. Bílková, Th.D., v 18.30 hod. začátek před
kostelem sv. Ignáce)
Vystoupení pěveckého sboru VOX CANTABILIS
Vystoupení pěveckého sboru NA-HLAS
Komentovaná prohlídka kostela sv. Kateřiny a kostela sv. Ignáce
(odborný výklad Mgr. M. Bílková, Th.D., v 21.30 hod. začátek před
kostelem sv. Ignáce)

Chomutov,
modlitebna Českobratrské církve evangelické
28. října 1071, Chomutov; www.chomutov.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Modlitebna byla zřízena roku 1957. V roce 2012 byla rekonstruována
a vybavena mobiliářem v kombinaci dřevo - cín, jehož autorem
je architekt a výtvarník V. Cimbura. Dominantou je mohutný kříž
z temně mořeného jasanu, s cínovým lemováním a velká cínová
křtitelnice. Ze zbořeného německého kostela se podařilo zachovat
oltářní obraz Nanebevstoupení Krista.
Slovo na úvod, modlitba
Pěvecký sbor Hlahol Chomutov
Společný zpěv evangelických písní za doprovodu
Komorního orchestru města Chomutova
(s doprovodným duchovním čtením a slovem)
Film Sandra v Ugandě s následnou reﬂexí
(dokumentární ﬁlm postihuje též činnost naší Diakonie ČCE v zahraničí)
Slovo na závěr, modlitba

17.30-18.00 h
18.00-18.20 h
18.30-19.30 h

19.35-21.30 h
21.30-22.00 h

Chožov,
Husův sbor
Chožov, okres Louny; www.ccsh-chozov.webnode.cz
bohoslužby: 2. a 4. neděle v měsíci od 16.00 h
Areál kostela a fary byl postaven v letech 1924-1926. Doplňuje
ho brána a kruciﬁx umístěný před farní předzahrádkou. Kostel je
jednolodní, zděný, v interiéru jsou dochovány původní prvky výbavy.
Kostel CČSH není adaptovaným kostelem, ale vlastním kostelem
Církve československé husitské, což dokládá protokol o kolaudaci
z 9. 9. 1926.

Chrastava,
kostel sv. Vavřince

s pomocí

Školní ul., okres Liberec; www.farnost-hradek.cz
bohoslužby: středa 15.45 h, pátek 17.00 h, neděle 10.30 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.
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Jablonec nad Nisou,
kostel dr. Karla Farského
nám. Dr. Farského, Jablonec nad Nisou; www.jablonec.ccshhk.cz
bohoslužby: neděle 14.00 h, čtvrtek 18.00 h - biblická hodina,
pátek 18.00 h - děti s rodiči nad Biblí
Novogotický kostel zde stojí od roku 1833, v roce 1892
byl přestavěn do současné podoby. Původně chrám patřil
německým luteránům, v 50. letech 20. stol. byl předán
do užívání Církve československé husitské a nese jméno jejího
prvního patriarchy.

Po celý večer
18.00-19.00 h
19.00-21.00 h
21.00-22.30 h
22.30-24.00 h
s pomocí

Pošta do nebe (možno zapálit svíčku jako poděkování, vzpomínku)
Otevřený kostel s průvodcem
Koncert Aurea Rosa (pěvecký sbor Technické univerzity Liberec)
Prostor podmalován varhanní hudbou (hraje B. Koutná)
Zpěvy a modlitby z Taizé, ztišení a zpěv při svíčkách
Prostor ticha pro rozjímání a modlitbu

Jablonec nad Nisou,
kostel sv. Anny
Kostelní, Jablonec nad Nisou; www.jablonec.com
bohoslužby: začátek průvodu na Květnou neděli
a svatoanenská mše (27. července od 10.00 h)
Kamenný kostel byl postaven v letech 1685-1687, v roce 1706
byla přistavěna věž. Od roku 2004 je v majetku města, které
jej zrekonstruovalo. V září 2006 byl kostel slavnostně předán
k užívání. Konají se v něm koncerty, výstavy a další kulturní
akce, které mají respektovat pokračující liturgické zasvěcení
budovy.

08.00-11.00 h
18.00-23.00 h
22.00-22.45 h
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Pojďte s námi do kostela (komentované prohlídky pro třídní
kolektivy – nutno rezervovat na čísle 775 585 047)
Vstupte do Božího domu (kostel volně přístupný k prohlídce
či ztišení a tiché meditaci)
Zastavení s varhanami a zpěvem

Jablonec nad Nisou,
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Horní nám., Jablonec nad Nisou; www.farnostjablonec.cz
bohoslužby: pondělí-středa 18.00 h, pátek 17.00 h, sobota 8.00 h,
neděle 9.30 h
Kostel byl vybudován v letech 1930-1932 podle plánů jabloneckého
rodáka J. Zascheho. Na hlavním oltáři je umístěna bronzová socha
Vzkříšeného Krista od vídeňského medailéra A. Hartiga, rodáka
z nedalekého Tanvaldu. Boční oltář z roku 1933 s mramorovou
sochou Piety od F. Huba je zároveň připomínkou padlých v I. svět.
válce. V současné době se v kostele konají bohoslužby a mimořádně
i koncerty vážné hudby (zejména díky velkým varhanám ﬁrmy
Gebrüder Jäger z Krnova). V 90. letech vznikl nový kamenný obětní
stůl a úprava interiéru dle směrnic II. Vatikánského koncilu, citlivě
navazující na původní dispozici.
Úvodní bohoslužba
Varhany zblízka
(přístupný kůr s prohlídkou varhan, k jejichž restaurování
vznikl Nadační fond Jablonecké varhany - www.jabloneckevarhany.cz)
Otevřený kostel
(kostel bude otevřen pro zájemce o individuální prohlídku, ztišení, meditaci)

17.00-17.45 h
18.00-19.00 h

18.00-20.00 h

Jablonec nad Nisou,
kostel Povýšení sv. Kříže
Husova 1560/2, Jablonec nad Nisou;
www.starokatolici-jablonec.cz
bohoslužby: čtvrtek 17.00 h, neděle 10.00 h
V roce 1900 vytvořil J. Zasche plány nejvýznamnější mimopražské
stavby svého raného tvůrčího období - secesního kostela Povýšení
sv. Kříže. Stavba byla dokončena 31. 8. 1902. Jablonecký
starokatolický kostel se díky relativní přízni osudu dochoval téměř
v původním stavu včetně většiny architektonických detailů.

Otevřený kostel – prohlídka zrestaurovaného secesního interiéru
Komentovaná prohlídka v interiéru kostela

18.30-21.30 h
20.00-20.40 h
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Jablonec nad Nisou,
modlitebna Českobratrské církve evangelické

19.00-19.50 h

Pod Baštou 10, Jablonec nad Nisou; http://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.
Biblické písně A. Dvořáka (koncert vážné hudby)

Jablonné v Podještědí,
bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
ul. Klášterní, okres Liberec; www.zdislava.cz
bohoslužby: pondělí – pátek 18.00 h, sobota a neděle 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.
Po celý večer

16.00-17.30 h
18.00 h
19.00 h
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Přístupné výstavy:
Ora pro nobis (bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy - instalace je
inspirována životem a úctou ke sv. Zdislavě, ke které se po staletí
lidé obrací s prosbou o přímluvu. Mgr. P. Kašparová ve svém díle
spojuje tradiční a experimentální techniky, s důrazem na světlo
jakožto symbol i výtvarný prostředek)
V srdci Paní Zdislavy (ambit - obrázky z dětské výtvarné soutěže
na téma „sv. Zdislava, přímluvkyně snoubenců“)
Zdislava - skvělá manželka a milující matka
(ambit – sv. Zdislava v díle Česlavy Talafantové OP)
Cirkus (zahrada vedle baziliky — dětské cirkusové vystoupení,
výroba žonglovacích míčků, opékání trdelníků)
Mše svatá
Bazilika tančí – Patašpička (meditace dětského tanečního souboru
nad sakrálním prostorem)

Komentované prohlídky baziliky
Prostor meditace a chval v kapli
Požehnání městu a kraji

20.00 h, 21.00 h,
22.00 h
21.00-22.30 h
23.00 h

Jeníkov u Duchcova,
kaple sv. Anny
Jeníkov, okres Teplice; http://www.jenikov.net/farnost
bohoslužby: příležitostně
Nedávno opravená kaple se nachází na bývalém hřbitově.
Jedná se o zachovaný presbytář kostela Zvěstování Panny Marie
(pol. 16. stol.), který byl v roce 1766 upraven na kapli.

Jeníkov u Duchcova,
kostel sv. Petra a Pavla
Jeníkov 1, okres Teplice; www.fatym.com
bohoslužby: příležitostně, především v době poutí
Kostel byl postaven v letech 1756-1763 v pozdně barokním stylu. Stojí
na místě starší stavby z roku 1551, která vyhořela roku 1756. Jedná
se o mariánské poutní místo - od počátku 18. stol. jsou v Jeníkově
hlášena zázračná vyslyšení. Panna Marie Bolestná je zde uctívána
jako Matka Důvěry.

Jenišovice,
Sbor Krále Jiřího z Poděbrad
Jenišovice 519, okres Jablonec nad Nisou;
http://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. Sloužil jako modlitebna,
v suterénu byla zřízena mateřská škola, později kampelička, kancelář
JZD či lékařská ordinace.
Kostel otevřen veřejnosti
Prohlídka kostela
Reprodukovaná hudba
Hovory o víře
Připomínka 100. výročí CČSH
Četba z knih Eduarda Martina

16.00-19.00 h
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Jetřichovice,
kostel sv. Jana Nepomuckého

18.00-22.00 h

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. Zařízení kostela
je převážně historizující z 19. stol. Ve věži jsou zavěšeny
tři zvony, nejstarší (1506) pochází ze zrušeného kostela
sv. Vavřince v Litoměřicích. Kostel byl opraven v letech
1992- 1993 a 2013-2014.
Kostel otevřen k prohlídce

Jezvé,
kostel sv. Vavřince

18.00-18.05 h
18.05-18.30 h
18.30-19.15 h
19.15-20.00 h
20.00-20.45 h
20.45-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-22.15 h
22.15-22.30 h
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Stružnice-Jezvé, okres Česká Lípa; www.marianskapolice.cz
bohoslužby: neděle 15.00 h
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
byl zasažen požárem. Na klenbu kostela namaloval v roce 1751
Josef Hager svatovavřinecký cyklus, cenné varhany od Ambrože
Tauchmanna jsou z 90. let 18. stol. V kostele se pravidelně
konají poutní (sobota nejbližší 10. srpnu), velikonoční
a vánoční bohoslužby, od dubna 2017 probíhají nedělní polední
zvonění s možností prohlídky.
Zahájení Noci kostelů zvoněním
Přivítání administrátorem farnosti P. Stanislavem Přibylem
Mariánská Police - jak jsme na tom s obnovou poutního areálu
(Mgr. J. Kurešová, Ph.D. z NPÚ v Liberci)
Dobroty našich farnic
Křesťané v odboji proti nacistům a komunistům
(povídání Plk. PhDr. E. Stehlíka, vojenského historika a spisovatele)
Ztišení
Jezvecké varhany (hraje diecézní organolog Mgr. R. Rejšek)
Sv. Anežka v 21. stol.
(O sv. Anežce v roce výročí jejího svatořečení hovoří P. Přibyl)
Závěrečná modlitba

Jílové,
kostel Nejsvětější Trojice
Kostelní ul., okres Děčín; rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: neděle 10.45 h
Kostel nechal roku 1679 postavit Johann Ernest hrabě Thun,
arcibiskup salcburský. V roce 1859 byl postižen ničivým požárem
a poté upraven do současné podoby. Se svou štíhlou osmibokou
zvonicí, umístěnou nad průčelím, tvoří jednu z nejvýraznějších
dominant města. Stále slouží svému účelu.

Jimlín,
kaple sv. Josefa (Nový Hrad)
Jimlín 220, okres Louny; www.zameknovyhrad.cz
bohoslužby: nekonají se
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.
Komentované prohlídky zámecké kaple
Varhanní koncert Tomáše Borla a jeho hosta

18.00-22.00 h
20.30-21.30 h

Jirkov,
kostel sv. Jiljí
ul. Kostelní, okres Chomutov; www.jirkov.farnost.cz
bohoslužby: pondělí – neděle 9.00 h
Kostel stojí na místě raně gotického obranného kostelíka z doby
kolem roku 1300. V roce 1538 byl přestavěn ve stylu pozdní gotiky.
V roce 1784 byly instalovány varhany a vysvěcena boční kaple
sv. Jana. V roce 1823 získal kostel dlažbu sestávající se i ze starých
náhrobních kamenů. V kostele jsou pohřbeni členové šlechtických
rodů Buquoyů, Rottenhanů a Trautmannsdorfů.
Prohlídka kůru a ukázka varhanní hudby
Program pro rodiny s dětmi
Oratoř - fotovýstava kostelů v Jirkově a okolí (zaniklých i obnovených)
Komentovaná prohlídka kostela a náhrobku Kryštofa z Karlovic
(náhrobek a jeho unikátní kopie vytvořená 3D tiskárnou)
Zamykání kostela

17.00-17.30 h
17.30-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00 h
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Kadaň,
kostel sv. Petra a Pavla
Jungmannova ul., okres Chomutov
bohoslužby: neděle 9.00 h
Cihlový, tzv. „červený“ kostel byl postaven počátkem 20. stol.
v módní „anglické“ verzi novogotického slohu pro náboženskou
obec Evangelické církve augšpurského vyznání. Po roce 1945 se
jej ujala Církev československá husitská.

Kamenický Šenov,
kostel Narození sv. Jana Křtitele
Náměstí Míru, okres Česká Lípa
bohoslužby: neděle 8.30 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.
18.00-22.00 h

30

Koncert
Výstava liturgického náčiní
Kostel jako galerie
(5. ročník soutěže dětských prací, téma: drobné sakrální památky
Šenova, spojeno s výstavou fotograﬁí těchto památek)
Výtvarné dílny pro děti
(vyrob si svůj kostelík)

Kamenický Šenov - Prácheň,
kostel sv. Vavřince
Kamenický Šenov – Prácheň, okres Česká Lípa
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven v letech 1780-1781 a posvěcen 30. 9. 1781. Roku
1854 byla vystavěna zvonice, do které byly umístěny tři zvony (padly
za oběť válce), nyní zde koná službu pouze jeden zvon z roku 1747.
Věžní hodiny pocházejí z roku 1855, ale již mnoho let vůbec neslouží.
V roce 1914 bylo v kostele zavedeno elektrické osvětlení.
Pěvecký sbor učitelů Gaudí
Vystoupení dětí z místní ZŠ
Kostel jako galerie
(5. ročník soutěže dětských prací, téma: drobné sakrální památky Práchně,
spojeno s výstavou fotograﬁí těchto památek)

18.00-22.00 h

Kerhartice,
kostel sv. Máří Magdalény
Česká Kamenice – Kerhartice, okres Děčín;
www. farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: sudá neděle 16.00 h
Barokní kostel byl postaven v pol. 18. stol. a v letech 1776-1779
rozšířen dle plánu J. W. Kosche z Děčína, dvorního stavitele rodu
Kinských. Kerhartická farnost byla založena v roce 1853. V kostele
se nacházel výjimečný křídlový oltář sv. Máří Magdalény z roku
1507 (dnes je součástí expozice Diecézního muzea v Litoměřicích).
Pozdější oltář byl spolu s ostatním vybavením kostela zničen v době
komunismu (z původního vybavení se dochoval pouze ústřední kříž
a křtitelnice). Varhany, které prošly v roce 2015 generální opravou,
požehnal dne 19. 7. 2015 litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
při první historické návštěvě farnosti. Kostel byl opraven a znovu
vysvěcen 19. 9. 1998.
Kostel otevřen k prohlídce

18.00-22.00 h
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Kostomlaty pod Milešovkou,
kostel sv. Vavřince
Požárnická, okres Teplice; www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: 24. prosince
Kostel byl postaven ve velmi pozdním románském slohu kolem
roku 1230. 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 O. Broggio,
novému západnímu průčelí ve stylu dynamického baroka
dominuje bohatě zdobený portál s erbem tehdejších vlastníků
Kostomlat Clary-Aldringen.
18.00-21.00 h

Komentované prohlídky
Ukázky varhanní hudby

Krupka–Bohosudov,
bazilika minor Bolestné Matky Boží
ul. Koněvova, okres Teplice
bohoslužby: středa 17.00 h, pátek 10.00 h, neděle 9.00 h
Barokní kostel postavený v letech 1701-1706 architekty
italského původu Giuliem a Octaviem Broggiovými. Roku 1924
papež Pius XI. povýšil bohosudovský chrám na baziliku minor.
Kostel je obdélný, jednolodní se třemi páry postranních kaplí.
Sedm kaplí v ambitech kolem kostela navazuje na sedm bolestí
P. Marie a byly zbudovány z darů různých šlechticů a měst.
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Lenešice,
kostel sv. Šimona a Judy
Knížete Václava, okres Louny; www.lenos.cz, http://postoloprty.farnost.cz
bohoslužby: úterý, pátek 16.00 h, neděle 10.30 h
Je jedním z mála románských kostelů, u něhož lze přesněji datovat
vznik. Základem je deska vsazená do věže kostela. Ta uvádí, že věž
kostela byla postavena za Bertolda, opata kláštera postoloprtského,
a faráře Křišťana, patrně v roce 1262. Kostel prošel řadou přestaveb,
gotickou za doby českého šlechtického rodu Veitmilů, barokní
a poslední klasicisní z let 1800-1804, jež byla pro stavbu osudová.
Vlivem zeslabení západní stěny prolomením dveří a zvětšením oken
v lodi došlo ke statickému oslabení věže. 200 let poté, 3. 7. 2008 se
oslabená věž zřítila - necelý měsíc před započetím záchranných prací.
V následujícím roce započala obnova, která trvá dodnes.
Kostel otevřen pro veřejnost, prohlídka rozestavěné věže,
výklad bratří Plačků
Koncert Scholy Svatého Marka ze Sušan

18.00-20.30 h
20.30-21.30 h

Liberec,
kostel Nalezení sv. Kříže
Malé nám., Liberec I; www.arcidekanstvi-lbc.cz
bohoslužby: propůjčen Řeckokatolické církvi – info ve farnosti
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.
Brány zahrady dokořán
(možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem)
Hudbou Bohu blíž (vystoupení žáků ZUŠ Frýdlantská)
Na skok do historie I. (moderovaná prohlídka kostela)
Komorní orchestr (vystoupení Komorního orchestru ZUŠ Jabloňová)
Cantemus (vystoupení ženského komorního sboru)
Liturgický letokruh (stará vokální polyfonie v proměnách liturgického roku
v provedení souboru I Dilettanti, pod vedením Č. Svobody)
Krása varhan (varhanní koncert a výklad o varhanách)
Na skok do historie II. (moderovaná prohlídka kostela)

18.00-23.45 h
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.15-20.45 h
21.00-21.30 h
21.30-22.30 h
23.15-23.45 h

Liberec,
kostel sv. Antonína Velikého

18.00-18.45 h
18.00-23.55 h
19.00-22.00 h
19.00-19.40 h
19.00-23.55 h
19.00-19.40 h
19.40-20.10 h
20.15-20.50 h
21.00-21.45 h
22.00-22.30 h
22.30-23.00 h
23.00-23.40 h
23.45-23.55 h

Kostelní ul., Liberec; www.arcidekanstvi-lbc.cz
bohoslužby: denně 7.00 h a 18.00 h,
neděle a svátky 8.00 h, 9.30 h a 18.00 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
Výstava obrazů Michaila Ščigola
(Autor patří k významným osobnostem současné české výtvarné
scény. Mezi nejznámější díla patří A.V.E. Valdštejn.)
Boží dům - Boží hrad (výtvarné tvoření nejen pro děti)
Tajemství kostela (kvíz nejen pro školou povinné)
Ochutnávka mešních vín (v prostorách fary, vedle kostela)
Vernisáž a výstava obrazů Michaila Ščigola
Na skok do historie (moderovaná prohlídka kostela)
Carola - pěvecký sbor (vystoupení dětského pěveckého sboru
CAROLA ze ZUŠ Jabloňová)
Komorní orchestr ZUŠ Jabloňová
Gregoriánský chorál
Na skok do liturgie
(komentovaná prohlídka prostor kostela zaměřená na liturgii)
Varhany zblízka (výklad o varhanách s hudebními ukázkami)
Závěrečná modlitba a požehnáním lidu

Liberec,
modlitebna Bratrské jednoty baptistů
Malé nám. 7, Liberec; http://liberec.baptistcz.org
bohoslužby: neděle 10.00 h
Jsme křesťanskou církví, která vychází z myšlenkového prostředí
evropské reformace a která se hlásí ke světovému baptistickému
hnutí. V červnu 1948 se v Liberci podařilo získat nové prostory
pro shromáždění na Malém náměstí 7. Po úpravách se v neděli
31. 10. 1948 konalo slavností otevření této nové modlitebny,
v níž se sbor od té doby shromažďuje dodnes.
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Liberec,
modlitebna Českobratrské církve evangelické
Masarykova 22, Liberec 1; 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.

Přivítání (varhanní vystoupení, uvedení výstavy o tolerančních kostelech)
Přestávka (občerstvení, možnost rozhovoru)
Program pro děti (interaktivní program na farské zahradě)
Čtení ze sborové kroniky
Přestávka (občerstvení, možnost rozhovoru)
Prezentace o životě sboru (rok v evangelickém sboru – fotograﬁe)
Přestávka (občerstvení, možnost rozhovoru)
Vystoupení pěveckého sboru
(písně ve čtyřhlase - evangelický pěvecký sbor)

17.30-18.00 h
18.00-18.30 h
18.00-19.30 h
18.30-18.50 h
18.50-19.10 h
19.10-19.30 h
19.30-19.50 h
19.50-20.10 h

Liberec-Hanychov,
kostel sv. Bonifáce
Ještědská ul., Liberec - Dolní Hanychov;
https://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.
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Liberec–Kristiánov,
modlitebna Církve československé husitské
Boženy Němcové, Liberec; http://liberec.ccshhk.cz/
bohoslužby: neděle 9.00 h
V klasicistním domě dostavěném v roce 1791 v tehdy nejnovější
liberecké reprezentativní čtvrti Kristiánov se nachází farní úřad
i modlitebna. Církev se zde schází k pravidelným nedělním
bohoslužbám a na faře se konají i nejrůznější koncerty, výstavy
a kulturní pořady.

17.00-18.30 h

Host na faře: P. Ladislav Heryán – salesiánský kněz
(rozhovor S. Kubína se salesiánským knězem, spisovatelem
a milovníkem rockové hudby)

Liberec-Rochlice,
kostel sv. Jana Křtitele
ul. Na Žižkově, Liberec-Rochlice; www.rochlice.farnost.cz
bohoslužby: pondělí-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.
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Liberec-Ruprechtice,
kostel sv. Antonína Paduánského
Markova 4, Liberec 14; 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.
Stůl pro mě prostíráš...
(mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A)
Ruprechtický kostel otevřený všem
(komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií)
Výtvarné dílny pro děti (program se koná na faře)
Soutěže pro děti (program se koná před kostelem)
Farní kavárna
(program probíhá na faře - přijďte se občerstvit čajem nebo kávičkou)
Prohlídka kůru
(komentovaná prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby)
Tančíme Ti pro radost
(ukázka židovských tanců, možnost společně si vyzkoušet jednoduché tance)
Znáte bratry františkány?
(krátký ﬁlm ze života bratří františkánů, kteří působí také v naší farnosti)
Ukázky gregoriánského chorálu
Prohlídka klášterní kaple (kaple Stigmatizace sv. Františka
v domě bratří františkánů, která není běžně přístupná)
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím
(ztišení za tónů vážné hudby)
Ticho a meditace

18.00-18.45 h
18.50-19.30 h
19.00-21.00 h
19.00-21.00 h
19.00-23.00 h
19.30-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00-23.30 h

Liběšice u Žatce,
kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
Liběšice u Žatce, okres Louny; www.libesice.com
bohoslužby: neděle 10.00 h, středa a pátek 8.00 h a 17.00 h
Vznik poutního místa je spojen se zjevením Panny Marie v sousední
vesnici roku 1743. Původně gotický kostel sv. Martina ze 14. stol.
byl poté přestavěn. 1. 1. 2004 byl kostel povýšen na diecézní poutní
svatyni a byl přidán titul Navštívení Panny Marie. Hlavní pouť se koná
každoročně o první červencové neděli. Kostel je k nahlédnutí otevřen
každý den.
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Libouchec,
kostel sv. Tří králů
Libouchec, okres Ústí nad Labem
bohoslužby: 4. neděle v měsíci od 16.00 h
Pozdně gotický kostel stojí uprostřed rozsáhlého hřbitova.
Spolu s obcí je uváděn v pol. 14. stol. Přestavěn byl částečně
v roce 1857 a obnoven na samém konci 19. stol. Uvnitř kostela
se nachází pseudogotické zařízení a na stropě kopie Sixtinské
Madony.

18.00-22.00 h

18.00-18.45 h

Výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Chabařovice - pobočka Libouchec, prohlídka
kostela za zvuků hudby
Koncert žáků ZUŠ Chabařovice - pobočka Libouchec

Lipá,
kostel sv. Bartoloměje
Třebenice-Lipá, okres Litoměřice
bohoslužby: nekonají se
První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352.
Dle odkrytého záklenku raně gotického portálu byl zřejmě
postaven již na přelomu 13. a 14. stol. Naposledy byl stavebně
upravován roku 1788 do barokní podoby. Objekt není běžně
přístupný.

Koncert písničkářky Veru alias Zpívající Bambus
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Lipová,
kostel sv. Šimona a Judy

s pomocí

Lipová u Šluknova, okres Děčín
bohoslužby: sobota 16.00 h (zima), 17.00 h (léto)
První zmínka o kostele je datována až do druhé poloviny 15. stol.
Dnešní kostel nechala v letech 1691-1695 vystavět Marie Markéta
hraběnka z Trautsonu. Ačkoliv byl kostel zcela dokončen až v roce
1695, odehrávaly se v něm první liturgické úkony již o dva roky
dříve. Hranolová věž byla přistavěna až v roce 1781. Hlavní oltář, dva
bočí oltáře a kazatelnu navrhl roku 1839 drážďanský dvorní sochař
F. J. Pettrich. V obci se narodil litoměřický biskup, pedagog a literát
Antonín Ludvík Frind (1823-1881).
Otevření kostela a zvonění na uvítanou
Prezentace fotograﬁí Lipové
Vystoupení dětí z Dětského domova Lipová
Koncert hudebníků pod vedením Patrika Englera
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela
Ukončení programu

18.00-18.10 h
18.10-22.00 h
18.30-18.50 h
19.00-20.00 h
20.30-21.00 h
21.30-21.55 h
22.00-22.05 h

Litoměřice,
kaple Božího Milosrdenství
Zahradnická 1534/4, Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: středa 16.00 h
Kaple je součástí Domova na Dómském pahorku. Jedná se o dům
pro seniory, kteří potřebují sociální péči a bez pomoci jiné osoby
nemohou žít samostatně ve své domácnosti. Provozovatelem domova
je Farní charita Litoměřice. Kaple byla požehnána dne 26. 5. 2010.

Kaple otevřena k prohlídce
Koncert pěveckého sboru 4TETy
Koncert
(H. Přeučilová – příčná ﬂétna, A. Škarda – kytara, klávesy,
žáci ZUŠ Litoměřice a hosté)

10.00-22.00 h
15.00 h
15.30 h
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Litoměřice,
kaple sv. Jana Křtitele
Máchova ul., Litoměřice; www.svaty-stepan.cz
bohoslužby: neslouží se
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.

18.00-22.00 h

Kaple otevřena k prohlídce

Litoměřice,
kaple sv. Štěpána (Hospic sv. Štěpána)
Rybářské nám., Litoměřice; www.hospiclitomerice.cz
bohoslužby: úterý a sobota 16.00 h
Kaple sv. Štěpána byla součástí výstavby Hospice sv. Štěpána
a k jejímu vysvěcení došlo v den slavnostního otevření hospice
2. 2. 2001 Mons. Josefem Kouklem, biskupem litoměřickým.
Vnitřní vybavení kaple je vyrobeno z třešňového dřeva, vitráž
u ambonu znázorňuje kamenování sv. Štěpána, patrona kaple.

19.00-23.00 h
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Stopy světla, stopy lásky („Jediné, co bude důležité, až odejdeme,
budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ Albert Schweitzer)
Ochutnávka mešních vín (Věděli jste, že vinohrad, na kterém rostou
hrozny pro výrobu mešních vín, nesmí být chemicky ošetřován? A že
pro vína, která jsou užívána při liturgii, jsou stanovena i další přísná
pravidla?)

Litoměřice,
katedrála sv. Štěpána
Dómské náměstí, Litoměřice; www.svaty-stepan.cz
bohoslužby: pondělí-sobota 7.30 h, neděle 10.00 h
Vznik se datuje kolem roku 1057, původní románský kostel byl v letech
1662-1664 zbořen a na jeho místě byla v letech 1664-1668 vystavěna
dnešní katedrála. V katedrále se nachází soubor pěti velkých oltářních
obrazů od barokního malíře Karla Škréty.

Otevření katedrály
Varhanní preludia
Volná prohlídka
Komentovaná prohlídka
Volná prohlídka
Prezentace katedrálních varhan
Uzavření katedrály

Litoměřice,
kostel sv. Jakuba s klášterem

19.00 h
19.05-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-20.30 h
20.30-21.55 h
22.00-22.55 h
23.00 h
s pomocí

Dominikánské nám., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: neděle 16.00 h (mše sv. podle misálu z roku 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.
Volná prohlídka, prostor ke ztišení, meditaci a prosbám
V průběhu večera varhanní hudba
Uzavření kostela

18.00-22.00 h
22.00 h
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s pomocí

Litoměřice,
kostel sv. Ludmily
Kapucínské nám., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: nekonají se
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). Hlavní oltář, z doby
kolem roku 1660 s obrazem sv. Ludmily, je dílem T. Pocka. Před
kostelem stojí socha sv. J. Nepomuckého z doby po roce 1729
a misijní kříž z roku 1840.

18.00-21.00 h
18.00-21.00 h
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
19.30-20.00 h
20.00-21.15 h
21.15-22.15 h
22.30-23.00 h
23.00 h

Výtvarná dílna na téma Noemova archa
Otevřen dvůr kláštera k prohlídce
ZUŠ Litoměřice – ﬂétny a violoncella
Hra na lidový nástroj
Varhanní minivystoupení žáka ZUŠ
Varhany – pí Landová
Modlitba chval
Modlitba breviáře
Závěr

Litoměřice,
kostel sv. Vojtěcha
Vojtěšská ul., Litoměřice; www.farnost-litomerice.cz
bohoslužby: sobota 18.00 h
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, kde nalezneme
renesanční a empírové náhrobky.
18.00-19.00 h
19.00-23.00 h
23.00 h
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Hudební blok - vystoupení žáků litoměřické ZUŠ
Volná prohlídka s možností ztišení
Uzavření kostela

Litoměřice,
kostel Všech svatých
Mírové nám., 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. V kostele jsou pohřbeni
i stavitelé G. a O. Broggio. Přibližně roku 1350 zde začal kázat Konrád
Waldhauser.

Kostel otevřen k prohlídce (s ohledem na mši. sv.),
setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími
Možnost zanechání osobních přání, proseb, vzkazů a modliteb
ve zvláštní schránce v kostele
Slavnostní zahájení a mše svatá za město Litoměřice a za oběti
všech válečných konﬂiktů, za jejich ukončení a za mír ve světě
(varhanní hudba J. Pulda, zpívá Litoměřický chrámový sbor)
Ministrabit Deo (představení úlohy ministrantů a pozvánka na
souběžnou výstavku liturgických předmětů)
Přednáška Oldřicha Doskočila o Litoměřicích a jejich historii
Vystoupení sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
Varhanní nocturno, prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby
(hostující varhaník M. M. Kaiser)
Horam Dei (duchovní texty, hudba klasické kytary)
Závěrečná modlitba s požehnáním

Po celý večer

18.00 h

19.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h
23.00 h
24.00 h
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s pomocí

Litoměřice,
kostel Zvěstování Panny Marie
Jezuitská ul., Litoměřice; www.galerie-ltm.cz
bohoslužby: příležitostně
Významná památka barokní architektury postavená v letech
1701-1731 O. Broggiem. Kostel byl situován při starší jezuitské
koleji a komponován jako zrcadlový protipól litoměřické
katedrály. Po odchodu jezuitů sloužil profánním účelům, roku
1810 byl využíván kněžským seminářem, který zde působil až do
konce II. svět. války. Ještě v 50. letech 20. stol. se zde sloužily
mše, roku 1992 byl kostel předán do užívání Severočeské
galerii výtvarného umění. Prostor je stále využíván pro výstavy,
koncerty a další kulturní akce. V roce 2013 byl opraven vnější
plášť kostela.

18.00-22.00 h
20.00 h

Kostel otevřen k prohlídce
Komentovaná prohlídka kostela s kurátorem sbírky starého
umění PhDr. Ĺubomírem Turčanem

Litoměřice,
modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Máchova 16, Litoměřice; www.litomerice.casd.cz
bohoslužby: sobota 9.30 h
Jsme společenství křesťanů v Litoměřicích, které věří Bohu,
v sílu přátelství a také jednotu rodiny. Scházíme se v týdnu
na pravidelných modlitebních skupinkách, při studiu Bible nebo
při různých sportovních aktivitách. Sobota je pro nás dnem, kdy
odpočíváme, dáváme stranou všechny starosti všedního dne
a společně poznáváme Boha, chválíme ho a posilujeme naše
přátelství mezi sebou.

Po celý večer
18.00-20.00 h
18.00-22.00 h
18.00-22.00 h
19.00-19.30 h
21.00-21.30 h
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Možnost prohlédnout si modlitebnu a získat informace
o historii i současnosti našeho společenství
Dětský program
ADRA - Pomáháme lidem v Litoměřicích
Bible - kniha mnoha obrazů i praktických naučení
Křesťanské písně
Křesťanské písně

Litoměřice,
modlitebna Českobratrské církve evangelické
Rooseveltova 7, Litoměřice; www.litomerice.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h
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.
Přepisování biblického textu vlastní rukou, rozhovory,
prohlídka různých výtisků Bible
Zahájení: farář Jiří Šamšula
Co je evangelická církev? (přednáška faráře J. Šamšuly)
Dle zájmu prohlídka prostor Diakonie ČCE
Dle zájmu prohlídka prostor Diakonie ČCE
Vystoupení žáků ZUŠ Litoměřice pod vedením J. Neužila

Po celý večer
18.00-18.10 h
18.40-19.10 h
19.00-19.15 h
20.00-20.15 h
20.15-21.00 h

Litoměřice,
modlitebna Evangelické církve metodistické
Sládkova 767/8, Litoměřice; www.ecmlitomerice.estranky.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
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

17.00-23.00 h

Lobendava,
kostel Navštívení Panny Marie
Lobendava 3, okres Děčín; www.poute.eu/lobendava
bohoslužby: úterý 18.00 h, sobota 17.00 h
Mezi zvláštnosti a zajímavosti chrámu patří dvoupatrová empora,
jejíž součástí je rozlehlý kůr pro dva orchestry a sbor, 35 m vysoká
věž a hlavní oltář s vyjímatelnými obrazy dle liturgické doby.
Současná podoba kostela pochází z roku 1719 a byla zachována i při
rekonstrukci po požáru v roce 1790.
Prohlídka kostela
Zavírání kostela

18.00-19.00 h
20.00 h
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Louny,
kostel Církve československé husitské
ul. Jakoubkova 1533, Louny; www.ccsh.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.

17.00-17.05 h
17.05-18.30 h
18.30-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-23.00 h
23.15-24.00 h
24.00 h
s pomocí

Zahájení
Prázdninové varhany (varhanní koncert žáků ZUŠ Louny
ze třídy I. Derﬂerové a jejich hostů)
Vědomostní soutěž pro děti
Tehdy, L. P. 1419. Začátek husitských válek v Lounech a okolí
(přednáška historika PhDr. J. Mareše, Ph. D.)
Louny před 80 lety
(výročí okupace - přednáška historika Mgr. V. A. Honse)
Komunita Taizé, historie a současnost
(přednáška s promítáním fotograﬁí farářky ThDr. H. Smolové, Th. D.)
Koncert Chrámového pěveckého sboru (koncert sboru při kostele
CČSH v Lounech pod vedením Mgr. Bc. I. Derﬂerové)
Společný ekumenický program - modlitba v duchu Taizé
(v kostele sv. Mikuláše v Lounech)
Ukončení programu

Louny,
kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků
nám. Benedikta Rejta, Louny; www.farnostlouny.com
bohoslužby: každý 1. čtvrtek v měsíci od 17.30 h
Velká morová epidemie vedla roku 1680 k založení nového
hřbitova, když měl o 33 let později vypuknout mor znovu,
rozhodli se Lounští postavit zde hřbitovní kapli. V roce 1718 byl
postaven nový barokní kostelík a brzy tu vznikla také poustevna
s řeholníkem, který zastával funkci kostelníka a hrobníka.

17.30-22.00 h
17.30-18.00 h
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Výstava „Co se stalo o Velikonocích“
Biblická scénka dětí z farnosti k tématu výstavy

Louny,
kostel sv. Mikuláše
ul. Beneše z Loun, Louny; www.farnostlouny.com
bohoslužby: 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.
Zvonění zvonů
Trubač z ochozu věže
Koncert dětí ZUŠ Louny
Zpřístupnění kůru a prohlídka varhan s komentářem
liturgického varhaníka
Koncert smíšeného pěveckého sboru Harmonie
Vyhlášení výsledků soutěže o putování po lounských sakrálních památkách
Modlitby z Taizé - společný program ŘKF Louny a CČSH Louny
Uzavření kostela

18.55 h
19.00 h
19.10-20.00 h
20.15-21.45 h
22.00-23.00 h
23.10 h
23.15-24.00 h
24.15 h

Louny,
kostel sv. Petra
nám. Benedikta Rejta, Louny
bohoslužby: nekonají se
Kostel sv. Petra je v Lounech jistě nejstarší dochovanou budovou,
neboť byl postaven ještě před založením města ve vsi zvané Lúně.
Pravděpodobně celá loď kostela spočívá na základech románské
svatyně, z níž se dochovaly i části zdí zejména v západním průčelí.
Lze se tedy domnívat, že kostel pochází z konce 12. stol. V písemných
pramenech je kostel prvně zmíněn teprve roku 1359.
Volná prohlídka

18.00-21.00 h
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Lovosice,
kostel sv. Václava
ul. Osvoboditelů, okres Litoměřice; www. farnostlovosice.cz
bohoslužby: úterý, středa, pátek 16.30 h
(17.30 h v letním období), čtvrtek 7.30 h, neděle 9.00 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.

Lovosice,
Mírový kostel CČSH
Krátká ul., 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.

19.30 h
21.30 h
s pomocí

Kapely „MUDrIng“ a „Sebranci“
Pěvecký soubor lovosického gymnázia IN FLAGRANTI

Ludvíkovice,
Obecní kaple
Ludvíkovice, okres Děčín; www.ou-ludvikovice.cz
bohoslužby: nekonají se
Původní kaple byla postavena roku 1770. V roce 1836 bylo
uloženo obci břemenem se o ni na věky starat, což roku 1966
nerespektovala a kapli zbořila, na jejím místě postavila
betonovou garáž. Výstavba nové kaple probíhala od roku 2011
a završena byla slavnostním otevřením 19. 10. 2013.
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Ludvíkov pod Smrkem,
kostel sv. Petra a Pavla
Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec;
https://rmk-farnost-nmps.webnode.cz/
bohoslužby: příležitostně
Gotická sakrální stavba z roku 1346 je považován za jednu
z nejstarších staveb v okolí Nového Města pod Smrkem. Hlavní
chrámový oltář pochází z doby okolo roku 1710, v 19. stol. byl
doplněn obrazem. V předsíni se nachází pozdně gotická kamenná
křtitelnice ze 16. stol.
Koncert žáků ZUŠ v Novém Městě p. S.
Prohlídka kostela s výkladem (pro odvážné možnost prohlídky věže),
pálení svíček za zesnulé
Občerstvení a příležitost k neformálnímu rozhovoru
Konec programu

20.00-20.45 h
21.00-22.30 h
21.00-22.30 h
22.30 h

Malá Bukovina,
kostel sv. Václava
Velká Bukovina – Malá Bukovina, okres Děčín;
www. farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 14.00 h
Kostel se nachází na kopci mezi Malou a Velkou Bukovinou na
tzv. Václavském vrchu. Jeho zanedbaný stav volal po důkladné
generální opravě, proto se rekonstrukce dotkla téměř všech částí
kostela. Původ kostela sahá do 18. stol. Tehdejší majitel V. Bukoviny
Benedikt Praschel z Praschenfelderu vystavěl v letech 1716–1723
kostel zasvěcený sv. knížeti Václavu. Donátor je v kostele pochován.
Roku 1723 byla založena farnost Malá Bukovina.
Kostel otevřen k prohlídce

17.00-22.00 h
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Malá Veleň – Jedlka,
kostel sv. Anny

Po celý večer

17.25-17.35 h
17.30-23.00 h
17.30-23.00 h
18.00-18.45 h
20.00-20.45 h
23.00-23.05 h

Malá Veleň – Jedlka, okres Děčín; www.mala-velen.estranky.cz,
www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: 1., 3. a 5. neděli v měsíci
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.
Zapalte svíčky za své blízké i vzdálené
Výstava historických fotograﬁí
Podpis do Pamětní knihy, odeslání pohlednic, pamětní razítko
Zvonění zvonu (Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z pol. 15 stol.,
zvon je možné si během Noci kostelů ve věži prohlédnout.)
Poslech varhan (na varhany zahraje mimo konání koncertů ještě
kdykoliv do půlnoci na požádání S. Kosíková)
Komentovaná prohlídka (Po celou dobu, kromě konání varhanního
koncertu, komentovaná prohlídka kostela doplněná historickými
fotograﬁemi.)
Pěvecký koncert SaH Děčín
Varhanní koncert A. Kavánové
Zvoněním zvonu se ukončí Noc kostelů

Malšovice-Javory,
kostel sv. Prokopa
Malšovice-Javory, okres Děčín; www.rkf.dc.podmokly.sweb.cz
bohoslužby: příležitostně
Původně kaple sv. Prokopa vznikla roku 1749 na přání místních
obyvatel, kteří se ke světci modlili za dobrou úrodu. Původní
stavba byla několikrát doplněna a rozšířena na kostel. Po roce
1945 objekt chátral a vnitřní vybavení bylo rozvezeno do jiných
kostelů. V současnosti probíhá postupná obnova. Na svátek
sv. Prokopa se zde koná pouť.
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Markvartice,
kostel sv. Martina
Markvartice, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h
Farní kostel sv. Martina byl vystavěn v letech 1701-1703 za faráře
Tobiáše Richtera na místě starší církevní stavby. 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.
Možnost prohlídky kostela

18.00-22.00 h

Mělník,
chrám sv. Petra a Pavla
Na Vyhlídce, Mělník; www.farnostmelnik.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Památný kostel sv. Petra a Pavla 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. První přímá zpráva o mělnickém kostele pochází
z roku 1172. Praví se v ní, že toho roku vyhořel po zásahu blesku
starobylý mělnický kostel.
Zvonění na zahájení Noci kostelů
Koncert žáků ZUŠ Mělník
Ukázky ručního zvonění (setkání se zvoníky ve věži...
Přijďte se podívat, zeptat se na vše, co vás zajímá ohledně zvonění, zvonů, zvoníků)
Pěvecký sbor INTERNEZZO

18.00-18.05 h
18.05-19.10 h
19.15-20.00 h
20.05-21.00 h
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Mělník-Pšovka,
kostel sv. Vavřince
Mělník-Pšovka, okres Mělník; www.farnostmelnik.cz
bohoslužby: neděle 8.00 h
Kostel založený roku 1268 při klášteře augustiniánů eremitů
(poustevníků) byl obnoven na přelomu 15. a 16. stol. (původní
gotická stavba byla poničena za husitských válek). V čelní zdi
presbytáře bylo roku 1998 odkryto velké gotické okno z první
výstavby kostela, dnes osvětlují kostel barokní okna kasulového
typu. Z původního kláštera se zachovaly dvě goticky sklenuté
síně (klášter byl roku 1789 císařským dekretem zrušen). Kostel
byl v roce 2002 poničen povodní, při opravách byly odkryty
prvky z počátků jeho fungování.

Mikulášovice,
kostel sv. Mikuláše
Mikulášovice, okres Děčín; www.farnostpoustevna.estranky.cz
bohoslužby: čtvrtek 18.00 h, neděle 9.15 h
Menší kostel zde existuje již od roku 1346, stavba byla
podstatně rozšířena v letech 1551-1555. V té době zde nebyly
zvony a mše se ohlašovaly řehtačkou. Přestavba na dnešní
podobu byla započata roku 1743 a slavnostně vysvěcena pak
byla v roce 1751.

Po celý večer
18.00-18.30 h
19.00 h
19.30-19.45 h
20.45-21.00 h
21.00-21.20 h
21.45-22.00 h
23.00 h
24.00 h
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Prohlídka kostela, varhan, věže,
výstava starých modlitebních knih
Prohlídka kostela pro děti (soutěž o poklad sv. Mikuláše)
Výstup na věž
Komentovaná prohlídka kostela
Zvuk varhan
Koncert Mikulášovického pěveckého sboru za doprovodu varhan
Zpěv Mikulášovického pěveckého sboru z věže kostela
Poslední výstup na věž
Zamykání kostela

Mimoň,
kostel sv. Petra a Pavla
Hřbitovní, okres Česká Lípa; www.farnostmimon.ic.cz
bohoslužby: pondělí, úterý, čtvrtek a sobota 8.00 h,
středa a pátek 18.00 h, neděle 9.00 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 9.00 h, 10.30 h a 18.00 h
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
nám. Míru, Mladá Boleslav; http://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.
Ježíšova podobenství (program pro děti formou výtvarné dílny)
Ekumenická bohoslužba
Pranic (koncert kapely pod taktovkou O. Halamy - folková muzika)

17.00-19.00 h
18.00-19.00 h
19.30-20.30 h
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s pomocí

Mladá Boleslav,
kostel sv. Jana Nepomuckého
nám. Míru, Mladá Boleslav; www.farnost-mb.cz
bohoslužby: řeckokatolické, neděle 8.30 h
Kostel byl vystavěn v pol. 14. stol. za branami města na
předměstí (původně zasvěcen sv. Janu Křtiteli). Duchovní
správu vykonávali johanité, kteří zde měli i svou komendu,
a to až do husitských válek. V letech 1590-1623 byl kostel
luteránský. Roku 1727 byl barokizován a přestavěn do nynější
podoby. Od roku 1812 sloužil jako skladiště k městské potřebě.
Roku 1816 byl obnoven a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému.

Mladá Boleslav,
modlitebna Náboženské obce CČSH
Boženy Němcové 495/18, Mladá Boleslav; www.ccsh-mb.wbs.cz
bohoslužby: neděle 9.00 h
Náboženská obec Církve československé vznikla 16. 11. 1924.
Brzy byl zakoupen gotický palác Templ, který obci sloužil
v letech 1924-1965. Později byla náboženská obec nucena jej
bezúplatně převést do vlastnictví státu. Podařilo se však získat
půjčku na zakoupení nové modlitebny. Slavnostní otevření se
konalo 16. 5. 1967.
17.00-19.00 h
19.00-21.00 h
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Ztracená ovečka (program pro rodiny s dětmi)
Otevřené dveře (seznámení se životem náboženské obce, možnost
rozhovorů, posezení u kávy či čaje)

Mlékojedy,
kostel sv. Martina
Mlékojedy, okres Litoměřice
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 1384 je připomínán jako farní kostel.
V roce 1592 byl poškozen požárem, po němž dostala věž dnešní
poslední patro, které bylo před požárem snad hrázděné nebo
bedněné, a sgraﬁtovou omítku. 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. Byl zasažen povodněmi
v roce 1845 a v roce 1890. Po roce 1945 začal chátrat. Povodněmi
byl zasažen i v roce 2002. Probíhá jeho postupná rekonstrukce,
přičemž nejdříve byla obnovena střešní krytina.
Kostel otevřen k prohlídce
Přednáška Mons. ICLic. Mgr. M. Davídka o historii kostela a sv. Martinovi

17.00-21.00 h
18.00 h

Mnichovo Hradiště,
Jednota bratrská
Zámecká 744, okres Mladá Boleslav; www.jbmh.cz
bohoslužby: neděle 10.00 h (volnočasové centrum)
Církev není jen budova, ale předně je to živý organismus, který tvoří
lidé vydaní Kristu. V roce 1999 byly po celých Čechách organizovány
evangelizace a zapojila se do nich i Jednota bratrská s cílem
přiblížit dobrou zprávu o Ježíšově oběti Mnichovu Hradišti. Od této
doby se v našem městě rozvíjí práce hlavně s dětmi. Stále více se
Jednota bratrská objevuje také na akcích pořádaných městem
(např. jarmarky) a rozdává radost i v okolních městech a vesničkách.
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Modlany,
kostel sv. Apolináře
Modlany, okres Teplice; www.pratele-modlanska.cz
bohoslužby: příležitostně
První zpráva o existenci obce je doložena roku 1328, od roku
1384 je její dominantou kostel sv. Apolináře. S kostelem
sousedí fara, která sehrála v dějinách obce a okolí významnou
kulturní a náboženskou úlohu, ve 14. stol. se Modlany staly
farní vsí. Kostel byl vypálen husity, v letech 1687-1691 pán
J. Marek vystavěl nový kostel, který byl předán jezuitům.
18.00-22.00 h
20.00 h

Kostel otevřen k prohlídce
Koncert Bohemian rhapsody pěveckého sboru Audite Silete
za doprovodu kapely Retrosong

Nová Ves u Chrastavy,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nová Ves, okres Liberec
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven hraběnkou Kateřinou z Redernu
jako evangelický chrám v roce 1616.

Nový Bor,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
nám. Míru, okres Česká Lípa; www.farnostnb.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h, pondělí, středa,
pátek a sobota 18.00 h (zimní čas 17.00 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.
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Nový Bor – Arnultovice,
kostel sv. Ducha
Šturmova 286, okres Česká Lípa; www.husuv-sbor-novy-bor.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h
Bývalý starokatolický kostel Panny Marie ustavičné pomoci byl
vysvěcen 8. 5. 2008 a po 40 letech znovu navrácen k bohoslužebnému
užívání. Kostel také dostal nové jméno, zvolené s ohledem
na starokatolickou bohoslužbu z roku 1888: kostel sv. Ducha.

Ohníč-Křemýž,
kostel sv. Petra a Pavla
Křemýž, okres Teplice; www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: 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.

Komentované prohlídky
Výstava ornátů
Opiš verš z Bible
Zapal svíci za ….

18.00-21.00 h

Osek,
kostel sv. Petra a Pavla
K. H. Borovského, okres Teplice
bohoslužby: nekonají se
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.
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s pomocí

Otvice,
kostel sv. Barbory
ul. Školní, okres Chomutov; www.jirkov.farnost.cz, www.otvice.cz
bohoslužby: sobota 18.00 h (s nedělní platností)
Pravděpodobně od pol. 14. stol. zde stával malý dřevěný
kostelík, který musel být roku 1655 nahrazen kostelem
novým. Také tato stavba byla koncem 90. let 19. stol. již
ve velmi špatném stavu a musela být roku 1897 zbourána.
Již v roce 1902 byl položen základní kámen k novogotickému
kostelu, který se zde nachází dodnes. Po letech devastace
je kostel od roku 2014 opět přístupný veřejnosti a dále
postupně opravovaný. Dne 5. 9. 2015 byl slavnostně požehnán
Mons. J. Baxantem, biskupem litoměřickým, a navrácen
liturgickým účelům.

20.00-20.30 h
20.30-21.30 h
21.30-22.15 h
22.15-22.45 h
22.45-23.00 h
23.00-23.30 h
23.30-24.00 h

Vyzvánění - otevření kostela - debata (Co je co v kostele, co se
děje v kostele, ukázka liturgických oděvů a náčiní, o minulosti,
současnosti a budoucnosti kostela.)
Varhany sv. Barbory (komentovaná prohlídka rekonstruovaných
varhan s ukázkami hry)
Velikonoce v Písmu Svatém (seznámení s velikonočním Evangeliem)
Silentium (chvíle pro ztišení, osobní meditaci a modlitbu)
Kompletář (Společná modlitba poslední části denní modlitby církve na
poděkování za uplynulý den a prosba o Boží ochranu v průběhu nadcházející
noci. Příchozí budou mít k dispozici připravené texty z Breviáře.)
Reprodukovaná duchovní hudba (gregoriánský chorál, prostor
pro rozjímání a tiché rozhovory)
Závěr, rozloučení, prostor pro osobní modlitbu či rozjímání

Počaply,
kostel sv. Vojtěcha
Terezín-Počaply, okres Litoměřice
bohoslužby: neděle 15.30 h (kromě poslední neděle v měsíci)
Pravděpodobně na místě starší stavby nechal majitel zdejšího
panství, klášter břevnovsko-broumovský, v letech 1724–1726
postavit podle projektu K. I. Dienzenhofera nový kostel ve stylu
dynamického baroka. Roku 1750 byl komplex doplněn budovou
fary. Vzhledem k poloze byl areál několikrát poškozen povodní,
naposledy roku 2002 a 2013.
18.00-23.00 h
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Kostel otevřen k prohlídce, možnost rozhovoru

Podbořany,
kostel Božího Spasitele
Husova 37, okres Louny; http://podborany.ccshpraha.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel byl postaven německými lutherány žijícími v Podbořanech
a okolí začátkem 20. stol. Základní kámen byl slavnostně položen
6. 6. 1901. Jedná se o pseudorománskou stavbu, kterou projektoval
stavební rada V. Schwerdtner, profesor Státní živnostenské školy
v Plzni. Provedení kostela zajistil podbořanský stavitel F. Schindler.
Hotová novostavba byla vysvěcena 9. 11. 1902. Němečtí lutheráni
kostel využívali do roku 1945. Po II. svět. válce byl využíván Církví
československou husitskou, Církev českobratrská evangelická však
využívala kostel až do roku 1968 k bohoslužbám také. Přibližně
v pol. 90. let činnost obou církví ustala a dnes v kostele občas
proběhne koncert, výstava, či příležitostná bohoslužba.
Společná bohoslužba protestantských církví
Prohlídka kostela

17.00-18.00 h
18.00 h

Podbořany-Buškovice,
kostel Narození Panny Marie
Buškovice, okres Louny;
www.prokostely.cz
bohoslužby: příležitostně
Kostel je původně ze 14. stol., v roce 1717 byl barokně přestavěn.
Cenné je zejména zaklenutí presbytáře gotickou křížovou klenbou,
v oknech jsou vitráže z 1. pol. 20. stol. 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.
Prohlídka kostela
Hra na kytaru (M. Vrba)
Přednáška o kostelním inventáři (PhDr. Š. Kovaříková)
Hra na kytaru se zpěvem (J. Čadová a B. Zemanová)
Bubnování
(vystoupení bubenické skupiny Australien Buš-kovice před kostelem)

17.00-19.00 h
17.30-17.45 h
17.45-18.00 h
18.00-18.15 h
18.15-18.45 h
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s pomocí

15.30-16.15 h
17.00-17.50 h
18.15-19.15 h
19.00-19.30 h
19.30-20.30 h

20.30-21.00 h
21.00 h

Postoloprty,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mírové náměstí, okres Louny; www.postoloprty.farnost.cz
bohoslužby: úterý a pátek 17.00 h, středa a čtvrtek 7.30 h,
sobota 8.00 h, neděle 8.30 h
Kostel je situován netradičně oltářem k jihu. V průčelí jsou
umístěny kamenné sochy sv. Petra a Pavla. Vnitřek je vyzdoben
krásnými štukovými ozdobami, nachází se zde 5 oltářů, oltářní
obrazy jsou díla vídeňských mistrů jako Brandlera a Underberga,
výstavná kazatelna, vyřezávaná zpovědnice, původní lavice
pro 300 lidí a olověná okna. Mohutné varhany, vestavěné
do původního korpusu okolo roku 1930 jako třímanuálové,
nebyly nikdy dostavěné. V současnosti se postupně opravují
s přispěním města Postoloprty a dárců.
Možnost výstupu na věž kostela (prohlídka zvonů „Sv. Jan Křtitel“
a „Maria“, který je z roku 1504 a váží 650 kg)
Mše svatá s májovou pobožností a zpěvem loretánských litanií
Varhanní koncert (s poctou skladateli a pedagogovi P. Ebenovi,
který by se letos dožil 90 let; na varhany hraje P. Christian
M. Pšenička, zpívá P. Radim Vondráček)
Možnost prohlídky varhan s výkladem
Vyprávění o víře, o řádu premonstrátů a životě v kněžském
semináři (přednáší a na dotazy bude odpovídat kněz a člen řádu
premonstrátů, vícerektor Pražského arcibiskupského semináře
P. Mgr. Mag. Ch. M. Pšenička, Dipl. um., O.Praem.)
Prohlídka kostela, ztišení a rozjímání
Uzavření kostela

Proboštov u Tašova,
kostel Narození sv. Jana Křtitele
Malečov-Proboštov, okres Ústí nad Labem
bohoslužby: příležitostně
Původně gotický kostel, který byl roku 1870 barokně přestavěn.

18.00-22.00 h
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Kostel otevřen pro veřejnost

Rumburk,
Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince
tř. 9. května, okres Děčín; www.loretarumburk.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).
Hudební vystoupení žáků mateřské školy
Ukázka pašijového betlému
Vernisáž výstavy „Dolní Křečany a Horní Jindřichov
v dobových fotograﬁích“
Komentované prohlídky Lorety s průvodcem (průběžně)
Tvoření ve výtvarné dílně
Ztišení a meditace v loretánské kapli Panny Marie

18.00-22.00 h

Rumburk,
evangelický kostel
ul. Krásnolipská, okres Děčín; http://cce-sluknovsko.cz
bohoslužby: 1. neděle v měsíci 10.30 h,
3. neděle v měsíci rodinné bohoslužby od 15.00 h
Kostel byl postaven v letech 1775-1778 jako římskokatolická kaple,
ale brzy nato odsvěcen, prodán a používán pro sekulární účely
(z té doby pochází i přistavený domeček). Roku 1861 ho získali
němečtí evangelíci a znovu ho začali využívat pro duchovní život.
Když byli po II. svět. válce vyhnáni, kostel převzal vznikající Farní
sbor Českobratrské církve evangelické, který ho vlastní a dodnes
využívá. Po požáru v roce 2003 sbor kostel i přistavený domeček
obnovil, a v něm dal vzniknout „Domečku Na Kopečku“ - malé
čajovně a prostoru pro kulturní akce a výstavy.
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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.
18.00-22.00 h

Kostel otevřen k prohlídce

Rychnov u Jablonce nad Nisou,
kostel sv. Václava
ul. Ještědská, okres Jablonec nad Nisou;
www.farnostjablonec.cz
bohoslužby: neděle 7.30 h
Barokní kostel byl postaven v letech 1706-1712. Interiér pochází
z 2. pol. min. stol. 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 pol. 18. stol. Ve věži kostela je umístěn jediný
zvon, který v kostele po válečných událostech zbyl. Je z roku
1648 a do tohoto kostela byl přemístěn ze staršího dřevěného
kostela. Od 3. 5. 1958 je kostel chráněn jako kulturní památka
České republiky.
Po celý večer
18.00-18.45 h
18.45-20.00 h
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Možnost přispět do sbírky na rychnovský zvon
Otevření kostela a koncert souboru „MyJenNěkdy“
(uskupení pedagogů ze ZUŠ Jablonec nad Nisou)
Možnost prohlídky kostela a zapálení svíčky za naše blízké

Semily,
děkanský kostel sv. Petra a Pavla

s pomocí

Husova ul., Semily; www.farnost.semily.net
bohoslužby: neděle 8.30 h
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,
kostel Umučení sv. Jana Křtitele
Benešovská ul. (Koštofrank), 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; 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.
Prohlídky prostor, seznámení s historií a současností sboru
Občerstvení
Haló, Jácíčku
(příběh pro děti od D. Mrázkové o malém zajíčkovi v podání divadla Puk)
Dětské odpoledne na zahradě
Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů
Výstava biblických litograﬁí Ivany Noble
Bona Fide Tango (tvorba A. Piazzolly v podání pražského kvinteta)
Modlitba z Taizé – slavnosti světla
Zakončení Noci kostelů za zvuku zvonů

Po celý večer
16.00-16.45 h
16.45-18.00 h
18.00-18.05 h
18.30-19.00 h
19.00-20.15 h
21.00-22.15 h
23.55-24.00 h

s pomocí

19.30-22.30 h

Smržovka,
kostel archanděla Michaela
Hřbitovní ul., okres Jablonec nad Nisou;
www.kostel-smrzovka.webnode.cz
bohoslužby: čtvrtek 18.00 h, slavnostní mše svaté o Vánocích,
Velikonocích a Svatomichalské poutní slavnosti
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. Kostel je možné
si prohlédnout po domluvě a o prázdninách.
Přivítání hlasem zvonu
Vystoupení pěveckého souboru Harmonia Jablonec
Promluva našeho faráře P. Pavla Ajchlera
Komentovaná prohlídka kostela spojená s výkladem o jeho historii
(od roku 1871 přes velký požár v roce 1967 a renovační práce
od roku 1989 - proměna kostela ve fotograﬁi)
Výstavka fotograﬁí dřevěných malovaných desek
(ostění a stropu z původního dřevěného kostelíka z roku 1649)
Výstavka Biblí z různých dob

Srbská Kamenice,
kostel sv. Václava
Srbská Kamenice, okres Děčín; www.farnost-srbska-kamenice.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h, pondělí-pátek 18.00 h (na faře)
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.
18.00-22.00 h
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Kostel otevřen k prohlídce

Stráž pod Ralskem,
kostel sv. Zikmunda
Mimoňská 144, okres Česká Lípa
bohoslužby: neděle 10.30 h, pátek 15.30 h,
středa 15.30 h - 1x za měsíc, 1. v měsíci
Pozdně barokní kostel vznikl v letech 1772-1779 kompletní
přestavbou původně gotického kostela ze 13. stol. Věž pochází
z roku 1605. Drobné stavební úpravy probíhaly i v 18. a 19. stol.
Pozoruhodná je výmalba vnitřních kleneb a bosáží z 80. let 19. stol.
Za zmínku též stojí výmalba boční kaple z let 1980-1982 od známého
akad. malíře V. Vokolka. Mezi lety 1945-1989 byl kostel značně
zdevastován, v současné době probíhá jeho postupná obnova.
Zahájení - zvony kostela, úvodní slovo
Koncert - žáci a učitelé ZUŠ Mimoň a Stráž pod Ralskem
Individuální, nebo komentovaná prohlídka kostela
Chvíle ztišení a zamyšlení (pozvání k modlitbě)

18.00-18.05 h
18.05-18.45 h
20.00-21.00 h
21.00-21.30 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
přestavěn 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. Stav kostela se postupně zhoršoval, až ve
20. stol. byly provedeny jeho větší opravy.

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. Kostel měl svou
věž pravděpodobně již dříve, ta však byla pouze dřevěná. Později
se i kostel dočkal přestavby - v roce 1756 byl zčásti barokně upraven.
Kostel je dnes postupně opravován.
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Sutom,
kostel sv. Petra a Pavla
Třebenice-Sutom, okres Litoměřice
bohoslužby: nekonají se
Kostel pochází z let 1716-1724 a jeho autorem je
pravděpodobně Octavio Broggio. V kostele se konala svatba
rodičů básníka a spisovatele Svatopluka Čecha. Barokní sakrální
stavba s dřevěnou zvonicí není běžně přístupná.
Koncert písničkářky Veru alias Zpívající Bambus

Světec,
kostel sv. Jakuba Staršího
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.
18.00-21.00 h

66

Vzhůru do věží - zaposlouchej se do zvuku zvonu
Opiš verš z Bible
Zapal svíci za ...
Výstava ornátů
(poznej význam liturgických barev a historii církevních oděvů)
Komentované prohlídky

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 elektriﬁkován a roku
1966 byl do věže umístěn tunový zvon z roku 1406.
Kostel otevřen pro veřejnost,
možnost individuální prohlídky nebo tiché adorace

Tanvald – Šumburk nad Desnou,
kostel sv. Františka z Assisi
Wolkerova 378, okres Jablonec nad Nisou; www.tanvald.farnost.cz
bohoslužby: neděle 9.05 h (kromě 3. neděle v měsíci,
pondělí a pátek 18.00 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).
Varhanní koncert
Prohlídka kostela (s případným komentářem P. Ajchlera)
Ztišení, adorace
Konec Noci kostelů

19.30-21.30 h
s pomocí

19.00-20.15 h
20.30-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-22.05 h

Těchlovice,
kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Těchlovice, okres Děčín
bohoslužby: sobota 15.30 h
Jednolodní kostel s mírně odsazeným presbytářem, orientovaným
k východu a hranolovou věží. Věž bez oken, s výraznými ciferníky
fungujících hodin. Vnitřní zařízení většinou novogotické, kamenná
křtitelnice z roku 1585.Okolní bývalý hřbitov zrušen beze stop.
Volná prohlídka

19.00-22.00 h

Telnice,
kaple sv. Josefa
Telnice, okres Ústí nad Labem; www.usti.farnost.cz
bohoslužby: nekonají se
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. Do
současné doby se z původního inventáře dochovaly tři dřevěné
plastiky, část hlavního oltáře, kazatelna, zpovědnice, kůr a část
bočního oltáře, všechen inventář je však v zuboženém stavu
a bude vyžadovat rozsáhlé restaurátorské práce.
17.00-20.00 h
18.00-18.30 h
19.00-21.00 h

Výstava historických fotograﬁí obce
Koncert Tiského pěveckého sboru
Promítání ﬁlmu Vojtěcha Jasného „Všichni dobří rodáci“

Teplice,
kostel Českobratrské církve evangelické
J. V. Sládka 2006/16, Teplice; www.teplice.evangnet.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h
Evangelický kostel (sborový dům) byl postaven v roce 1938. Přes
válku byla stavba zakonzervována a dostavba se uskutečnila
v letech 1947-1948. Avantgardní stavba vznikla podle návrhu
architekta M. Tejce. Interiér je v duchu evangelické víry
jednoduchý, aby neodpoutával pozornost od zvěstovaného
Slova.
18.00-18.50 h
19.00-19.50 h
20.00-20.50 h
20.00-20.50 h
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Pěvecký sbor Poupata
Krušnohorský pěvecký sbor
Brixiho komorní soubor Teplice
Mládež zpívá

Teplice
kostel sv. Bartoloměje
Českobratrská ul., Teplice
bohoslužby: nekonají se (konají se v modlitebně v budově přilehlé
fary CČSH v neděli od 9.00 h)
Neorománská bazilika postavená mezi lety 1861-1864 podle plánů
vynikajícího pruského architekta F. A. Stülera. Původně německý
luteránský kostel připadl po II. svět. válce Církvi československé (dnes
Církvi československé husitské). Od roku 1965 neslouží sakrálním
účelům. V současnosti je v soukromých rukou a jeho budoucnost
je nejistá.

Teplice,
kostel sv. Jana Křtitele
Zámecké nám., Teplice; www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: čtvrtek-sobota 16.30 h, neděle 7.00 h a 9.00 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.

Prohlídky věže a zvonice + možnost zazvonit si na zvon
Co pro nás znamená rodina?
Výstava liturgických předmětů
Koncert Brixiho komorního souboru
Komentovaná prohlídka kostela

18.00-23.00 h

18.00 h
19.00 h, 20.00 h

Teplice,
modlitebna sboru Církve bratrské
Poštovní 934/10, Teplice; www.cbteplice.cz
bohoslužby: neděle 9.30 h, středa 18.00 h (biblická hodina)
Stavba z konce 19. stol., vila připomínající vzhledem malý
zámeček. I když byl interiér přebudován pro potřeby shromažďování
k bohoslužbám i k neformálním setkáním, je zde zachována celá
řada původních prvků a dekorací, jako například okenní vitráže nebo
dřevěná obložení stěn.
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Teplice,
románská krypta a základy baziliky
Zámecké náměstí 14, Teplice; www.muzeum-teplice.cz
bohoslužby: neslouží se; možnost prohlídky v rámci návštěvy
Regionálního muzea v Teplicích a teplického zámku
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 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.
(z ul. K. Čapka)

Teplice-Šanov,
kostel sv. Alžběty Uherské
Zeyerovo nám., Teplice-Šanov; 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.

18.00-22.00 h
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Otevřena věž kostela
Rozezni zvon (20 min. před celou hodinou)
Koncert Collegium Hortense
Zpěvy Taizé (zpívané meditativní modlitby)

Teplice-Trnovany,
kostel Božského Srdce Páně
křižovatka ulic U Červeného kostela a Masarykova,
Trnovany; www.teplice.sdb.cz/farnost
bohoslužby: úterý, středa, pátek 18.00 h, neděle 9.30 h a 18.00 h,
červenec a srpen – nekonají se v pátek 18.00 h a neděle 9.30 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.

Kostel otevřen k prohlídce
Výstava fotograﬁí na téma Desatera Božích přikázání
– desatero ukazatelů lidských cest
Ukázky varhanní hudby
Prezentace Salesiánského střediska mládeže Teplice
Hudební vystoupení dětí ze Salesiánského střediska
Zapal svíci za ….
Opiš verš z Bible

18.00-22.00 h

Terezín,
kostel Vzkříšení Páně
Terezín, okres Litoměřice
bohoslužby: neděle 8.00 h
Kostel byl postaven v empírovém slohu v letech 1805-1810 podle
projektu Ing. H. Hatzingera a hraběte Julia ď Andreise jako vojenský
posádkový kostel. Jeho typická 56 metrů vysoká věž s hodinami
je vidět z dalekého okolí a slouží jako výborný orientační prvek.
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, jinak je běžně kostel
přístupný z jižní strany vedlejším schodištěm. Identický kostel byl
postaven v sesterské pevnosti Josefov. Kostel v sobě skrývá výjimečné
pozdně romantické varhany, které zde v roce 1898 postavila ﬁrma
bratří Riegerů z Krnova. V roce 2014 byla dokončena jejich generální
oprava.
Prohlídka kostela, varhanní hudba

17.00-21.00 h
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Tisá,
kostel sv. Anny
Tisá, okres Ústí nad Labem
bohoslužby: neděle 16.00 h
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.

Turnov-Kadeřavec,
kaple sv. Jana Nepomuckého (hrad Valdštejn)

19.00-22.00 h

Turnov, okres Semily; www.hrad-valdstejn.cz
bohoslužby: neslouží se
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.
Hudební program a netradiční prohlídka

Ústí nad Labem,
kostel apoštola Pavla CČSH – ČCE

Po celý večer
16.00-17.00 h
17.00-18.00 h
18.00-19.00 h
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nároží ul. W. Churchilla a Bratislavské, Ústí nad Labem;
www.usti-nad-labem.evangnet.cz, www.ccsh-usti.cz
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.
Možnost promluvit si s duchovními či zástupci obou církví (CČSH a ČCE)
Program pro rodiče s dětmi (úvodní slovo a navazující program pro
rodiče s dětmi - malování s biblickým tématem, kvízy a hry)
Hudební vystoupení dětí
Historie kostela apoštola Pavla (CČSH/ČCE komentovaná prohlídka
chrámu s výkladem k historii objektu)

Koncert - Romance
Historie kostela apoštola Pavla (CČSH/ČCE komentovaná prohlídka
chrámu s výkladem k historii objektu)
Ekumenická modlitební večerní pobožnost při kytaře a svíčkách
Závěrečné slovo a požehnání

Ústí nad Labem,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostelní nám., Ústí nad Labem; www.usti.farnost.cz
bohoslužby: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota 18.00 h,
středa 8.00 h, neděle 9.00 h a 10.30 h
Kostel s nejšikmější věží střední Evropy se nachází v centru města
obklopen obchodním centrem Forum. Gotické trojlodí z přelomu
15. a 16. stol. má dnes novogotickou podobu. Nejcennějším prvkem
vnitřního zařízení je pozdně gotický křídlový oltář. Farnost nyní
usiluje o záchranu zdejších varhan.
Možnost rozhovoru s duchovními
Výstava k 700. výročí jmenování prvního faráře arciděkanství
Psaní proseb pro závěrečnou modlitbu
Mše svatá za město a návštěvníky Noci kostelů
Úvodní slovo P. Miroslava Šimáčka
Lužanská mše od A. Dvořáka (koncertní provedení v nastudování
Sboru pro duchovní hudbu za hudebního doprovodu O. Janočkové)
O zaniklém kostele sv. Materny
(přednáška Mgr. V. Houfka, ředitele Muzea města Ústí n. L.)
Večerní zpívání
(pěvecké vystoupení Ústeckého pěveckého sboru pod vedením J. Magasanika)
Soutěž pro děti
O zařízení kostela (Co je co? Kdy a k čemu se to používá?
Povídání o jednotlivých prvcích interiéru kostela.)
Možnost prohlídky kostela a kůru
Prezentace aktivit a událostí ze života farnosti
Modlitba za město se zpěvy z Taizé (eucharistická adorace,
zpěvy z Taizé, předkládání proseb návštěvníků Noci kostelů Bohu)

19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-21.30 h
21.30-21.35 h
s pomocí

Po celý večer

18.00-18.45 h
19.00-19.05 h
19.05-19.45 h
20.00-20.30 h
20.30-21.00 h
21.00-23.15 h
21.00-21.15 h
21.15-23.15 h
21.15-23.15 h
23.15-24.00 h

Ústí nad Labem – Církvice
Ústí nad Labem – Střekov; http://cirkvickakulturni.cz
bohoslužby: neděle 16.15 h (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.
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Ústí nad Labem – Krásné Březno,
kostel sv. Floriána

18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
s pomocí

Na Sklípku, Ústí nad Labem - Krásné Březno;
http://www.kostel-krasnebrezno.cz/cs
bohoslužby: sobota 16.00 h
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.
Komentovaná prohlídka kostela
Přednáška o varhanách s ukázkami preludace
Komentovaná prohlídka kostela
Přednáška o varhanách s ukázkami preludace

Ústí nad Labem – Střekov,
kostel Nejsvětější Trojice
Jeseninova ul., Ústí nad Labem – Střekov
bohoslužby: pátek 17.00 h, neděle 8.00 h a 18.00 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. svět. války
kostel velmi utrpěl při bombardování 16. 12. 1944, kdy bomby
dopadly těsně vedle něj. Farnost se z dopadů války dlouho
vzpamatovávala. Kostel je udržován z darů věřících.

17.00-17.45 h
18.30-19.30 h
20.00-20.30 h
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Mše svatá
Vystoupení dětí z DD a ZUŠ
Koncert Střekovského chrámového sboru
(pod vedením K. Kříže)

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.

Varnsdorf,
Červený kostel
T. G. Masaryka, okres Děčín; www.varnsdorf.cz
bohoslužby: nekonají se
Novogotický tzv. Červený kostel je bývalým kostelem Německé
evangelické církve. Jedná se o unikátní stavbu z glazurovaných cihel.
Základní kámen byl položen 16. 5. 1904, dne 3. 12. 1905 byl vysvěcen
a pojmenován „Kostel míru“. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní
památka ČR, nachází se však ve zdevastovaném stavu. Vlastníkem
kostela je od roku 2015 město Varnsdorf, které jej postupně opravuje.

Varnsdorf,
děkanský kostel sv. Karla Boromejského
Karlova ul., okres Děčín; www.dekanstvi-varnsdorf.webnode.cz
bohoslužby: příležitostně
Základní kámen kostela byl položen 23. 5. 1904, k vysvěcení došlo
až 3. 9. 1911. Jeho hlavní věž nebyla v souvislosti s I. svět. válkou
dokončena, je tak znám jako „kostel bez věže“. Po roce 1945
využívání kostela kleslo a začal chátrat. Roku 1992 zde byl instalován
největší zvon zvonařské dílny rodiny Dytrychovy v ČR, a to 2550 kg
těžký zvon sv. Kříže, Barnabáše a Alexeje. Podél západní hranice
zahrady kostela se nachází křížová cesta.
Výstava fotograﬁí a volná prohlídka kostela
(výstava fotograﬁí z dění farnosti od 80 let)
Koncert duchovní hudby (společný koncert
Varnsdorfského chrámového sboru a Schola Puellárum + sólisté)
Komentovaná prohlídka

17.00-18.00 h
18.00-19.00 h
19.00-20.00 h
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Velenice,
kostel Nejsvětější Trojice

11.00-12.00 h

Velenice u Zákup, okres Česká Lípa; www.farnostzakupy.cz
bohoslužby: nekonají se
Obyvatelé Velenic velmi toužili mít vlastní dům Boží, proto
vyvinuli velké úsilí směřující k tomu cíli. To se podařilo v roce
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 roku 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.
Kostel bude z organizačních důvodů veřejnosti zpřístupněn
v sobotu 25. května 2019.
Komentovaná prohlídka kostela, možnost rozhovorů s knězem

Vilémov,
kaple Nanebevzetí Panny Marie

18.00-18.30 h
18.30-18.45 h
20.00-20.15 h
21.00-21.00 h
22.30-22.30 h

Vilémov, okres Děčín; www.farnostpoustevna.estranky.cz
bohoslužby: neděle 8.00 h, středa 18.00 h
Barokní kostelík Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech
1726-1731 poblíž léčivé studánky, jejíž vznik je datován rokem
1646. Ke kostelu vede velké kamenné schodiště lemované osmi
sochami.
Otevření kostela - vystoupení žáků ZUŠ
Setkání generací za doprovodu kytary - Stanislav Barek
Mariánské písně
Druhá část recitálu - Stanislav Barek
Zamykání kostela

Vratislavice nad Nisou,
kaple Vzkříšení
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ul. Tanvaldská, Liberec 30 – Vratislavice n. N.;
www.farnost-vrat.rkc-lbc.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h (v zimním období)
Kaple Vzkříšení vznikla podle návrhu architekta P. Vaněčka a je součástí
pastoračního střediska. Na její výzdobě se podílela I. Ouhrabková
(předměty ze šamotu) a ak. mal. P. Veselý (obraz Vzkříšení a vitráže)
a P. Hřebíček (procesní kříž, svícen pod paškál, zvonky). Kapli vysvětil
dne 29. 12. 2001 litoměřický biskup Mons. Josef Koukl.

Modlitba růžence
Mše svatá
Modlitby z archy aneb na lodi je živo! (program pro malé i velké)
Večerníček v kapli (biblický příběh pro děti)
Liturgický letokruh (pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy)
Komentovaná prohlídka kaple
Varhanní concertino (ztišení v kapli za tónů varhan)
Příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání
Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.)
– mimo konání jednotlivých programů
SÁL POD KAPLÍ
Výtvarná dílnička pro děti
Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Vratislavice n.N.
Kavárna pod kaplí

16.30-17.00 h
17.00-17.45 h
18.00-18.30 h
18.40-19.15 h
19.30-20.30 h
20.40-21.10 h
21.20-21.50 h
16.30-22.00 h

18.00-21.00 h

Vratislavice nad Nisou,
kostel Nejsvětější Trojice
ul. Tanvaldská, Liberec 30 – Vratislavice n. N.;
www.farnost-vrat.rkc-lbc.cz
bohoslužby: neděle 8.30 h (v letním období)
Kostel byl postaven v letech 1700-1701 z rozhodnutí hraběte Gallase
podle návrhu pražského architekta M. A. Canevalleho. Tato jednolodní
barokní stavba nahradila původní dřevěný kostelík, který zde stával.
Důkladnou opravou prošel kostel v letech 1900-1901.

Návštěva kostelní věže
Gospel Generation (gospelové zpěvy pěveckého souboru)
Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka kostela)
Pozdrav jaru (pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice)
Co vidíme v kostele? (komentovaná prohlídka kostela)
Řeč varhan (prohlídka varhan s krátkou ukázkou hudby)
Najdi si chvilku (čas ke ztišení, přemýšlení a modlitbě)
Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí
k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.)

16.00-22.00 h
17.30-18.30 h
18.45-19.15 h
19.30-19.45 h
20.00-20.30 h
20.35-21.00 h
21.15-22.00 h
18.00-22.00 h
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Vroutek,
kostel sv. Jakuba Většího

18.00-18.10 h
18.15-19.20 h
19.30-20.30 h

Karlovarská ul., okres Louny; www.vroutek.net
bohoslužby: příležitostně
Kostel sv. Jakuba Většího je nejstarší stavbou ve Vroutku. Jedná
se o románský kostel z přelomu 12. a 13. stol. Kostel je dnes
v majetku města.
Zvuk zvonů
Barokní sonáty - koncert (G. L. Mrázková, P. Hejný)
Komentovaná prohlídka

Vysoká,
kostel sv. Václava
Vysoká, okres Mělník; www.farnostmelnik.cz
bohoslužby: sobota 17.00 h (s nedělní platností)
Barokní kostel nechala zbudovat v letech 1752-1753 Marie
Isabela Černínová, hraběnka z Chudenic rozená hraběnka
z Vestario podle návrhu architekta A. Luraga. Kostel je
dominantou nejen obce, ale i kraje, neboť jen loď je 18 m
dlouhá, 12,3 m široká a 16,8 m vysoká. Součástí mobiliáře
je netypický hlavní oltář z červeného leštěného mramoru se
sochou sv. Václava namísto obrazu.

Zahrádky,
kostel sv. Barbory

Po celý večer
18.00-22.00 h
18.00 h
18.15 h
19.00 h
20.30 h

Zahrádky, okres Česká Lípa
bohoslužby: neděle 9.30 h
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. Je též známo, že pod kostelem se
v letech 1584-1792 rozléval Mnichovský rybník.
Možnost ztišení, meditace, rozhovoru s duchovním
Volná prohlídka s možností výkladu historie kostela
a prohlídka hrobky Kouniců
Zpěv zvonů
Legenda o Svaté Barboře (dětské vystoupení + omalovánky o sv. Barboře)
Milan Černý – koncertní vystoupení – barokní harfa
(absolvent konzervatoře v Teplicích a FFMU v Brně)
Neformální setkání před kostelem s možností opékání špekáčků

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
Bez písničky to nejde (děti ze Zákupáčku s pí uč. K. Bartošovou)
Jak pokračují opravy a další zajímavosti o současnosti kostela
(prohlídka s výkladem, individuální prohlídka)
Vzhůru na vlnách varhanních tónů
(díla svět. autorů duchovní a klasické hudby v podání D. Coufala)
Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela,
rozhovory s knězem, ztišení, rozsvícení svíček
Ukončení akce

18.00-18.10 h
18.10-18.45 h
18.45-20.00 h
20.00-21.00 h
21.00-22.00 h
22.00-22.00 h

Žalany,
kaple sv. Fabiána a Šebestiána
Pražská ul., okres Teplice
bohoslužby: nekonají se
V roce 1646 řádil v Žalanech a okolí silný orkán a učinil z krajiny
spoušť. Roku 1689 nechal zdejší sedlák na své náklady postavit
na žalanské návsi kapli. Malá stavba se však nedochovala,
byla zbořena v 19. stol. a nahrazena velkou kaplí sv. Fabiána
a Šebestiána.
J. S. Bach Gigue G Dur pro violoncello
(V. Holásek - účastník mezinárodní violoncellové soutěže)
Biblické čtení
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Žalany
Biblické čtení

17.30-17.35 h
18.00-18.30 h
18.00-20.00 h
19.30-20.00 h
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Žatec,
evangelický kostel
ul. Boženy Vikové-Kunětické, okres Louny;
www.farazatec.estranky.cz
bohoslužby: neděle 11.00 h (v zimním období na faře)
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.

Železný Brod,
kostel sv. Jakuba Staršího

Po celou dobu
15.00 h
17.00 h

Malé náměstí, okres Jablonec nad Nisou;
http://www.farnostzeleznybrod.cz/
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. Za kostelem stojí
zděná osmiboká kostnice.
Výstava obrazů na zahradě fary, prohlídka kostela, povídání
o historii kostela z kroniky
Aktivity pro rodiny s dětmi na zahradě fary
(soutěže, dílničky, …)
Koncert železnobrodského sboru Glass Gospel

Projekt Noc kostelů
Vizuální styl: Vera Rieder
Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o.
Vydalo Biskupství litoměřické
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