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Slovo úvodem

Noc kostelů, známá v Rakousku, ale už i u nás v České republice a v naší litoměřické diecézi, a 
rozšiřující se nyní na Slovensko, do Polska, Německa a Holandska, není jen významnou kulturní 
a společenskou akcí, ale stává se mimořádnou příležitostí odkrýt a zdravě zvídavým zájemcům 
zpřístupnit jinak uzavřené sakrální prostory. Ty jsou tichým svědectvím jemného křesťanského 
vkusu a umění našich předků. Po setmění večer či v noci naše kostely již na mnohých místech 
září. Jsou osvětleny zvenčí, aby upozornily, že jsou významnou dominantou té které obce 
nebo města. Žel, v biskupském městě Litoměřicích katedrála sv. Štěpána, barokní stavitelský 
skvost, zatím stále zůstává ve tmě. Nicméně i naše neosvětlené chrámy mohou zářit zevnitř, 
a to především právě při příležitosti Noci kostelů, letos 27. května. Přál bych si, aby byly pos-
vátné bohoslužebné interiéry rozsvíceny pro všechny a otevřeny všem, ale aby se v nich každý 
setkal i s člověkem, který by zasvěceně, ochotně a laskavě promluvil o hodnotách, křesťanům 
tak cenných.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Noc kostelů 

Magická noc, kdy duch dávných časů znovu ožívá před zraky všech příchozích. Noc kostelů umožňuje 
všem návštěvníkům okusit jedinečnou atmosféru a poodhalit tajemství míst jindy očím skrytých či jen 
zčásti přístupných. Od roku 2005, kdy se poprvé uskutečnila v Rakousku, rozšiřuje se postupně i do 
dalších evropských zemí. 

Noc kostelů nabízí široké veřejnosti zcela jiný pohled na sakrální architekturu, hudbu, umění, liturgii 
i křesťanství samotné. V letošním roce rozzáří světlo svící více než sto sakrálních památek litoměřické 
diecéze. Díky bohatému programu, který si jednotlivé farnosti, církevní obce a sbory připravily, mají 
noční poutníci jedinečnou příležitost prožít neopakovatelný zážitek. 

Změny programů vyhrazeny, jejich aktuální přehled včetně programů neuvedených naleznete na www.nockostelu.cz.



1 Bělá pod Bezdězem, kostel Povýšení svatého Kříže

Kostelní ul., 294 21 Bělá pod Bezdězem

Farní kostel Povýšení sv. Kříže byl založen 
současně s městem v prvních desetiletích 14. sto-
letí. Z této doby je dodnes zachován presbytář se 
sakristií a v půdoryse i ostatní části stavby, které 
však byly upraveny po požáru r. 1635. V současné 
době (od r. 2000) prochází interiér bělského 
farního kostela rozsáhlou obnovou Ve vnější zdi 
kostela je zazděno několik starých náhrobků 
bělských měšťanů a kněží ze 17.-19. století.

17.45-17.50  Slavnostní pozvání hlasem zvonů
18.00  Mše svatá s májovou pobožností
19.15  Vernisáž výstavy knižních vazeb 
 Jitky Kotkové
19.45  Varhanní půlhodinka
20.30  O úctě Panny Marie Montserratské 
 na Bezdězi a v Podbezdězí - přednáška
21.30  Varhanní meditace s četbou veršů

GPS:  50°30‘1.792“N
 14°48‘16.005“E
Bohoslužby: 
neděle od 8.00 h

2 Český Dub, Husův sbor CČSH

Hřbitovní 10/II, 463 43 Český Dub 
www.dub.ccshhk.cz

Husův sbor je výraznou dominantou severní části Českého Dubu. Budova byla 
postavena v roce 1873 a je ukázkou romantického novogotického slohu. Tento 
dům byl původně postaven k obytným účelům a od roku 1945 v něm sídlí Církev 
československá husitská.

18.00-18.30 Pohádka pro nejmenší: 
 - „Pohádka z medu a kapradí“
18.30-19.00 Medové čtení na dobrou noc
19.00-20.00 Medový čaj o sedmé
20.00-21.00 Koncert: „Růže mezi trním“
 - jazzové seskupení J. Basisty Novotného
21.00-24.00 Večer při svíčkách: „Víno, čtení, zpěv, …

GPS:  50°39’43.4”N
 14°59’51.733”E
Bohoslužby: 
neděle od 8.30 h



3 Český Dub, kostel Seslání Ducha svatého

Kostelní ul., 463 43 Český Dub 

Tento kostel byl založen s trhovou vsí ve 40. letech 
13. století. První písemná zmínka je z roku 1291. 
Během obsazení města švédskou posádkou kostel 
v roce 1647 vyhořel. Další požár kostela byl v roce 
1694. Obnovou po tomto požáru dostává dnešní 
raně barokní podobu. V souvislosti s požárem roku 
1713 byla loď kostela opatřena valenou klenbou s 
lunetami. Ve věži kostela byla koncem 20. století 
objevena unikátní pozdně gotická skříň zdobena 
šablonovou malbou z konce 15. století, která je 
dnes umístěna v místním muzeu.

19.00-24.00 h
Ticho jako v kostele
 - možnost tiché modlitby a adorace 
 v přítmí kostela
Je kostel velká neznámá?
 - popisky v kostele nám napovědí, k čemu 
 co slouží a jak se co nazývá
Pojď stoupat ke zvonům
 - v každou celou hodinu je možno vystoupat  
 na věž ke zvonům, které po celý rok slýcháváte 
 a seznámit se s nimi blíže

GPS:  50°39‘36.947“N
 14°59‘41.565“E

Bohoslužby: 
středa a pátek od 18.00 h, neděle od 8.00 h



4 Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince

Dlouhý Most, 463 12 Dlouhý Most
www.vavrinec.webnode.cz

Se stavbou kostela svatého Vavřince, jáhna a mučedníka, se začalo 
v roce 1696 a o tři roky později byl kostel dokončen. V roce 1711 byla 
ke kostelu přistavěna mohutná a z dálky viditelná věž. Později ještě 
v letech 1792 a 1862 byla upravena a zesílena. Věž má téměř 2 metry 
silné zdi s poměrně úzkými okny, která se směrem dovnitř rozšiřují 
jako střílny. Uvnitř kostela je dvoupatrová kruchta. Zařízení je ve 
stylu opožděného baroka a pochází z 19. století. Hlavní oltář pochází 
z roku 1818, je sloupový, portálový.

17.45-18.00 Když srdce zvonu začne tlouct 
 zahájení Noci kostelů 2011 na Dlouhém Mostě
18.00-18.30 Proč máme kostel
 přivítání a komentovaná prohlídka kostela
18.30-19.00 Putování po kostele od svatýho Jána přes Golgotu do Lurd 
 soutěžní prohlídka kostela pro všechny děti
19.00-19.30 Prosím pěkně, nakresli mi beránka…
 Antoine de Saint-Exupéry - kreativní program pro děti
19.30-21.00 Hlas Ticha 
 tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídky kostela
21.00-21.30 Když MÁ někdo TALENT
  koncert IVETY HEJDUKOVÉ, finalistky ČESKO SLOVENSKÉ TALENT MÁNIE
21.30-22.00 Prosím s TEBOU o modlitbu
 společná modlitba při svíčkách za naší obec, farnost, za každého z  nás, 
 za naše blízké i ty, ktěří jsou již v nebeském ráji
22.00-23.00 Plamínky světla 
  kostel ve světle svíček a hlasu Mozartova Reqiem

Po celý večer – Pošta pro nebe
po celou dobu programu bude možnost zapálit svíčku před  oltářem jako vzpomínku na blízkého 
člověka nebo poděkování, prosbu, odpuštění ... Tyto modlitby budou pak zahrnuty do společné mod-
litby v 21.30

GPS:  50°42‘49.429“N
 15°4‘25.715“E

Bohoslužby: 
neděle od 10.00 h



5 Frýdlant v Čechách, kostel Krista Spasitele

ul. Vrchlického 945, 464 01 Frýdlant v Čechách
www.frydlant.ccshk.cz

Za účelem vybudování kostela byl v roce 1887 založen Spolek zdejší 
obcí Evangelické církve augsburského vyznání. Základní kámen 
jednolodního kostela obdélníkového tvaru, jehož loď má otevřený 
krov, byl položen v roce 1902, o rok později byla stavba dokončena 
a pokračovalo se pracemi na interiéru. Roku 1903 byly rovněž 
vysvěceny zvony kostela. Dne 2. června 1904 se konalo slavnostní 
vysvěcení kostela s první bohoslužbou slouženou farářem Jiřím Pel-
larem. Kostel sloužil do roku 1945 Evangelické církvi augsburského 
vyznání. Po skončení druhé světové války však proběhl odsun 
německého obyvatelstva a kostel byl roku 1952 předán do správy 
Církve československé husitské. Díky tomuto zde byla také prvně 
sloužena bohoslužba v českém jazyce. 

18.00-18.30 Zvonění, uvítání a povídání o kostele Krista Spasitele
18.30-19.30 Hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Frýdlantu v Čechách
19.30-21.00 Prohlídka kostela, možnost rozhovorů, volný program 
(ztišení, modlitby, občerstvení, ...)
21.00-22.00 Duchovní program 
22.00-23.00 Prohlídka kostela, možnost rozhovorů, volný program
23.00-24.00 Modlitební pobožnost

GPS:  50°55‘5.002“N
 15°4‘47.03“E

Bohoslužby:
neděle od 9.30 h
středa od 16.30 h



6 Hejnice, bazilika Navštívení Panny Marie

Klášterní 1, 463 62 Hejnice
www.mcdo.cz

Poutní místo vzniklo v 1. pol. 12. století, kdy byla na základě 
zjevení andělů a posléze na přímluvu Panny Marie v  tomto místě 
1. července r. 1159 zázračně uzdravena celá rodina chudého 
řemeslníka. Barokní bazilika Navštívení Panny Marie pochází 
z roku 1725, avšak svými kořeny sahá až do středověku, přesněji 
do roku 1211,  kdy byla postavena první dřevěná kaple, která byla 
r. 1252 přebudována na kamennou kapli s gotickým klenutím, jež 
lze dodnes v chrámu spatřit. Dne 2. července 2011 oslavíme 800. 
výročí vzniku zmíněné první dřevěné kaple. Největším pokladem 
interiéru je malá dřevěná soška Panny Marie Hejnické pocháze-
jící z 1. pol. 13. století. Pro svůj milý a krásný zjev byla odedávna 

nazývána „Mater Formosa“ (Matka Spanilá), nebo také „Matka Boží na pařezu“. Celý chrám má vysokou uměleckou 
hodnotu a svými rozměry (50 m délka, 37 m šířka, 35 m výška) je největším kostelem celých severních Čech.

20.00-24.00 Ticho, které mluví
 Program je zaměřen na modlitbu, mlčení a adoraci, která je ústředním bodem celého večera. 
 Během ní však bude příležitost také k duchovnímu rozhovoru a komentované prohlídce.

GPS: 50°52‘32.317“N
 15°10‘56.89“E
Bohoslužby:
úterý – sobota od 17.00 h 
neděle od 9.00 h

7 Hrubý Jeseník, kostel sv. Václava

Hrubý Jeseník, 289 32 Oskořínek

Kostel sv. Václava má původ v gotice, a to ve 14. století. Roku 1763 vyhořel 
a v letech 1766-69 byl postaven do dnešní barokní podoby. Strop kostela 
zdobí fresky vizuálně hovořící o svatováclavské legendě. V kostele se nachází 
hrobka J.F. Morzina z roku 1765.

19.00-19.45 Májová bohoslužba
19.45-20.30 Chrámová hudba
20.30-21.00 Výklad historie kostela
21.00-21.30 Varhanní skladby
21.30-22.00 Beseda na téma: Víra a náboženství v současné době
22.00              Závěrečné požehnání

GPS:  50°14’46.104”N
 15°5’48.422”E

Bohoslužby: 
neděle od 10.00 h



8 Jablonec nad Nisou, chrám Dr. Farského

nám. Dr. Farského, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.jablonec.ccshhk.cz

Novogotický kostel zde stojí od roku 1833, v roce 1892 byl přestavěn 
do současné podoby. Původně chrám patřil německým luteránům a 
v 50. letech 20. století byl předán do užívání Církvi československé 
husitské a nese jméno jejího prvního patriarchy- Dr. Karla Farského 
(1880-1927).

20.00-21.15 Zpěvy a modlitby z Taizé

Po celý večer bude přítomen průvodce a znít bude duchovní hudba.

GPS:  50°43‘25.406“N
 15°10‘23.958“E

Bohoslužby: 
neděle od 9.00 h

9 Jablonec nad Nisou, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Horní nám., 466 01 Jablonec nad Nisou
www.farnostjablonec.cz

Kostel byl vybudován v letech 1930 - 1931 podle 
plánů jabloneckého rodáka J. Zasche. Na hlavním 
oltáři je umístěna bronzová socha Krista z roku 
1930 a na bočním oltáři mramorová socha Piety 
z roku 1933. V současné době se v kostele konají 
bohoslužby i koncerty vážné hudby. V létě roku 
2009 bylo opraveno vstupní schodiště, po jeho 
levé straně je nyní nájezdová rampa pro imobilní 
osoby.

GPS:  50°43‘37.576“N
 15°10‘15.103“E

Bohoslužby: 
pondělí a středa od 7.00 h, pátek od 17.00 h, sobota od 8.00 h, neděle od 9.00 h



10 Jablonec nad Nisou, modlitebna Církve bratrské

Smetanova 26, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.cbjablonec.cz

Jedná se původně o rodinný dům z roku 1880. Každý, kdo jde kolem a ví, 
jaká se stavěla nádraží v pohraničí v té době, musí uznat, že podobně vy-
padá i naše modlitebna. Nepřehlédnete ji. Hlavní sál, kde se scházíme, je 
ukryt v zadní části budovy.

Program:
prostor pro ticho, seznámení s naší tradicí, promítání fotek ze života sboru, 
zpěv bratrských písní, výstavka biblí, neformální rozhovory

GPS:  50°43‘37.576“N
 15°10‘15.103“E

Bohoslužby: 
pondělí a středa od 7.00 h, pátek od 17.00 h, sobota od 8.00 h, neděle od 9.00 h

11 Jablonec nad Nisou, modlitebna Ochranovského sboru při ČCE

Máchova 29, 466 01 Jablonec nad Nisou

Sborový dům byl postaven kolem roku 1880. Tehdy německý sbor Jednoty bra-
trské (Unitas fratrum) jej zakoupil v roce 1907 a truhlářskou dílnu v přízemí 
přeměnil v modlitebnu. Bílé lavice a celkové ladění do bílé odpovídá stylu 
sakrálních prostorů, který vznikl v Ochranově - Herrnhutu v Lužici. Bílá barva 
je symbolem radosti, čistoty a vykoupení. Modlitebna získala svůj současný 
vzhled na začátku 30. let 20. století a od té doby se příliš nezměnila.

18.00–18.30 Mini-party pro děti
19.00–19.30 Zpívání pro děti
19.30–20.00 Jednota bratrská ve světě i v Jablonci nad Nisou 
20.00–21.00 Deskové hry a výtvarné aktivity nejen pro děti
22.00–22.30 Jednota bratrská ve světě i v Jablonci nad Nisou 
23.30–24.00 Modlitba na dobrou noc  

GPS:  50°43‘37.897“N
 15°10‘8.985“E

Bohoslužby: 
neděle od 9.30 h



12 Jablonné v Podještědí, kaple Seslání Ducha svatého

Lvová 1, 471 25 Jablonné v Podještědí 
www.zamek-lemberk.cz 

Kaple Seslání Ducha svatého pochází ze 17. století a je pevnou 
součástí zámeckého interiéru. Kaple je bohatě zdobená štukovým 
dekorem, nástropními olejomalbami a ojedinělým varhan-
ním pozitivem z roku 1723. Dnes kaple slouží k příležitostným 
bohoslužbám, svatebním obřadům a komorním koncertům.

19.00-23.00  Prohlídka zámecké kaple včetně sakristie a oratoře, kde  
 si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavku dobového 
 bohoslužebného náčiní, textilií a ornátů. Dále budou 
 součástí programu ukázky řemesel, hudba a noční výstup 
 na hlavní věž s výhledem na noční Jablonné v Podještědí a okolí.

GPS:  50°46´39.327“N
 14°47´17.768“E

Bohoslužby:
pouze příležitostně

13 Jablonné v Podještědí, bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy

ul. Klášterní, 471 25 Jablonné v Podještědí 
www.zdislava.cz 

Původně klášterní, po r. 1788 i farní chrám stojí na místě starších svatyní. Gotický kostel, 
založený spolu s klášterem Zdislavou z Lemberka kolem r. 1252 byl po vypálení husity 
v r. 1425 nahrazen prozatímním dřevěným kostelíkem. Výstavbu dnešního chrámu zahájil 
v r. 1699 majitel panství František A. Berka z Dubé. Základy stavby jistí pilíře zapuštěné 
hluboko do země, podzemních prací bylo využito k rozšíření krypty a k vybudování tří 
podlaží katakomb, sahajících až 39 m pod úroveň kostela. Na oltáři v první boční kapli 
jsou v zasklené skříňce uloženy ostatky (lebka) sv. Zdislavy, jejíž hrob se nachází v kryptě 
pod oltářem.

 18.00-18.30 Mše svatá
 18.45-19.50 Bazilika pro děti
 20.00-21.00 Komentovaná prohlídka baziliky, setkání s knězem

 21.30-22.30 Komentovaná prohlídka baziliky, setkání s knězem
 23.00-23.50 Komentovaná prohlídka baziliky, setkání s knězem
 23.55-24.00 Požehnání kraji a městu
 20.00-24.00 Zóna ticha a modlitby v kapli baziliky
 20.00-23.30 Film o P. Jindřichu Gajzlerovi

GPS:  50°45‘55.763“N
 14°45‘43.22“E

Bohoslužby: 
pondělí – pátek od 18.00 h, sobota a neděle od 10.00 h



14 Jítrava, kostel sv. Pankráce

Jítrava, 463 53 Rynoltice-Jítrava
www.jitrava.wz.cz

První zmínky o kostele pocházejí ze 14. století. Kolem 
roku 1710 byl zbudován kostel kamenný, který ovšem 
následkem blesku roku 1868 úplně vyhořel. Jen o rok a 
půl později byl postaven kostel nový.

18.00-18.15 Vyzvánění zvonů.
Když válka sela do záhonů smrt místo zrní na chleba, dotloukla 
srdce starých zvonů zrovna, když jejich jasných tónů k posile 
bylo a i dnes je potřeba
18.15-18.30 Chrámová vrata se otevřela a …
přivítání návštěvníků Noci kostela
18.30-18.45 Hraní pláči brání - vystoupení dětí
19.15-19.45 Proč je tu kostel 
- historie a význam našeho kostela svatého Pankráce jako 
místa modlitby i kulturního života 
19.45-20.45 Když si Ještěd zpívá v Jítravě
- koncert smíšeného sboru Ještěd
20.45-21.15 Svatý Cyril v Římě - divadelní scénka
21.15-22.15 Ztracené Světlo 
- vystoupení hudební skupiny Ztracené Světlo při světle svíček
22.15-23.00 ROK liturgický 
- seznámení s liturgií církevního roku
23.00-23.30 Hlas Ticha
 - tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a indi-
viduální prohlídky kostela
23.30-24.00 Meditace při svíčkách 
- společná modlitba při svíčkách 

Po celý večer:
Prosím o modlitbu
- po celou dobu programu bude možnost zapálit svíčku před  
oltářem jako vzpomínku  na blízkého člověka nebo poděkování, 
prosbu, odpuštění ...
Kostelní móda a nejen to - výstava bohoslužebných rouch a …
Kavárnička u sestry Lidušky
- návštěva fary s malým pohoštěním a prohlídkou opravené 
fary a s možností si popovídat

GPS:  50°47‘26.915“N
 14°51‘20.134“E 

Bohoslužby: 
každou 2. a 4. neděli v měsíci od 16.00 h po celý rok



15 Křižany, kostel sv. Maxmiliána

Křižany, 463 53
www.vavrinec.webnode.cz

Své základy má kostel  již v gotice a první písem-
né zmínky jsou doloženy již v roce 1352. Část 
presbyteria si dodnes dochovala gotický původ. 
Dnešní kostel byl v 17. století přestavěn do 
barokního slohu. Věž kostela byla přistavěna až 
v roce 1684 ze zbytků zdiva údajně zbouraného 
zámečku. Ve stejné době byla na severní straně 
přistavěna sakristie a jižně při věži márnice. 
V kostele se nalézají varhany, jejichž autorství 
se připisuje významnému varhanáři Josefu 

Paštikovi. Jedná se zřejmě o jednu z jeho prvních prací. V kostele najdeme fragmenty maleb z raně 
barokní doby a z doby přelomu 19. a 20. stol.

18.00-18.05 Otevření kostelních bran - zahájení Noci kostelů 
18.00-18.30 Komentovaná prohlídka kostela a výstava dobových fotografií a pohlednic
 přivítání a komentovaná prohlídka kostela
18.30-19.00 Rozeznění varhaních píšťal k duchovnímu rozjímání nad krásou kostela se rozezvučí 
 křižanské varhany
19.00-22.00 Co je srdcem hodin a kdo nám hraje na cinbály - prohlídka původního, dodnes funkčního 
 a ručně natahovaného hodinového stroje našich kostelních hodin
19.00-22.00 Křižany z ptačí perspektivy - možnost vystoupení až na ochoz kostelní věže a 
 prohlédnut si noční křižany z ptačí perspektivy
19.00-23.00 Hlas Ticha - tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální 
 prohlídky kostela
19.00-23.00 Ať je léto nebo zima, u Betléma je vždy prima - možnost prohlédnout si unikátní ručně 
 vyřezávaný křižanský betlém, který se vyřezává pro náš kostel.

GPS:  50°44‘18.525“N
 14°54‘8.205“E 

Bohoslužby: 
každou 4. neděli v měsíci od 15.00 h od velikonoc do listopadu



16 Liberec, modlitebna ČCE Liberec

Masarykova 22, Liberec 1
www.liberec.evangnet.cz

Ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v 
Liberci, se nachází modlitebna užívaná každou neděli 
k bohoslužebným účelům. Kostel po německé luterské 
církvi na náměstí Českých bratří byl kvůli špatnému 
stavu v roce 1973 odevzdán státu. Městský úřad 
jej však po určité době nechal zbourat. V současné 
modlitebně je instalován původní oltářní obraz z 
německého luterského kostela a nové varhany. Evan-
gelíci se obvykle scházejí v obyčejných prostorech, 
nejen v kostelech, ale i sborových místnostech - 

důležitý je Duch, který naše vnitřní prostory oživuje.

18.00-18.30 Úvodní pobožnost
18.30-19.00 Prohlídka sborové místnosti, výstava biblí
19.00-19.30 Test o liberecké církevní historii pro malé i velké
19.30-20.00 Vystoupení pěveckého sboru
20.00-20.30 Čtení ze sborové kroniky
20.30-21.00 Vystoupení pěveckého sboru
21.00-21.30 Ukázky: Evangelíci a sakrální prostor
21.30-22.00 Písně M. Rejchrta ze zpěvníku Svítá
22.00-22.30 Prezentace sboru a mládeže
22.30-23.00 Vystoupení pěveckého sboru
23.00-23.30 Poezie
23.30 Závěrečná pobožnost - Taizé

GPS:  50°46‘28.383“N
 15°4‘12.769“E

Bohoslužby: 
neděle od 9.00 h



17 Liberec, modlitebna Církve bratrské

Puchmajerova 4, 460 01 Liberec
www.cb.cz/liberec/

Řadí se mezi moderní sakrální stavby. Slavnostní otevření celého objektu proběhlo v roce 1996. 
Přestavba vily a přístavba kaple byla realizována dle návrhu libereckého architekta Pavla 
Vaněčka.

16.00-17.30 Program pro děti a teenagery deskové hry, stolní tenis a jiné
18.00-18.45 Rozhovor tří věží - prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu
19.00-19.45 Chvalte Pána - neformální koncert aneb veřejná zkouška pěveckého smíšeného  
           sboru Církve bratrské 
20.00-20.45 Rozhovor tří věží - prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu
21.00-21.45 Chvalte Pána - neformální koncert aneb veřejná zkouška skupiny 4+1kk
22.00-22.45 Rozhovor tří věží - prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu

GPS: 50°46‘10.63“N
 15°2‘52.43“E

Bohoslužby: 
neděle od 10.00 h

18 Liberec-Hanychov, kostel sv. Bonifáce

Ještědská ul., 460 08 Liberec XIX-Horní Hanychov
www.rochrlice.farnost.cz

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 druhé světové válce odsunuti. Tento pseudorománský 
kostel s postranní věží vysokou 33 m je výraznou dominantou pod Ještědským 
hřebenem. Kostel vysvětil 14. září 1919 litoměřický biskup dr. Josef Gross.

 17.00              Slavnostní zahájení a úvodní slovo o kostele sv. Bonifáce
 18.00-19.00 Koncert hudebního tria Sirius
 19.00-19.30 Varhanní štafeta
 20.00-20.30 Varhanní štafeta
 21.00-21.30 Varhanní štafeta

 22.00-22.30 Varhanní štafeta
 23.00-23.30 Varhanní štafeta
 24.00              Zakončení Noci kostelů
Od 19.00 hodin až do setmění bude zájemcům umožněn výstup na kostelní věž.

GPS:  50°44‘29.22“N
 15°1‘15.256“E

Bohoslužby: 
úterý od 17.00 h, neděle od 7.45 h



19 Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

Kostelní ul., 460 01 Liberec
www.arcidekanstvi-lbc.cz 

Uprostřed libereckého hřbitova byl ve 14. století postaven 
první kostel a na jeho místě stojí i dnešní kostel  svatého 
Antonína Velikého, poustevníka. V roce 1734 byl z popudu 
hraběte F. J. Gallase kostel rozšířen a prodloužen. Při 
požáru věže1787 byly roztaveny všechny čtyři zvony a věž 
zcela zničena. Díky sbírce libereckých občanů byla v srpnu 
1880 dokončena věž nová, vysoká 70,5 metru. Roku 1881 
došlo na přestavbu lodi v novogotickém slohu. K ozdobě 
oltářů tak neslouží obrazy, nýbrž sochy. Nádhernou at-
mosféru kostela dotváří barevná vitrážová okna a zdejší 
varhany patří mezi největší v severních Čechách. Od roku 
1957 má kostel dva nové zvony. Kéž ještě dlouho v Liberci 
vyzvánějí - Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle. 

18.00-19.00 Mše svatá
 - začínáme společenstvím s Ježíšem, protože tak se to sluší
19.00-20.00 Nechte maličkých přijíti ke mně ...
blok her a soutěží pro děti, samozřejmě se sladkými odměnami. 
20.00-21.00 Pro zvědavé a zvídavé 
- prohlídka kostela s výkladem nejen historickým.  
21.30 22.30 Hudba stará i novější 
- koncert mladých interpretů s doprovodem varhan i klavíru  
22.40-23.30 Pro zvědavé a zvídavé 
- druhá prohlídka kostela s výkladem nejen historickým 
23.30-23.50 Dvacet minut se svatými 
- povídání o světcích vyobrazených v kostele  
23.50-24.00 Půlnoční modlitba
 - závěrečná modlitba za úmysly vložené do košíku
 
Po celý večer bude v Karmelitánském knihkupectví probíhat 
ochutnávka mešního vína.

GPS:  50°46‘11“N
 15°3‘23.999“E 

Bohoslužby: 
denně od 7.00 h a od 18.00 h, neděle od 8.00 h a od 9.30 h



20 Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského 

Markova 4, Liberec 14 
www.farnostruprechtice.cz

Chrám sv. Antonína Paduánského  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 umístněn depozář muzea, později okresní archív. Po rozsáhlé 
opravě byly v roce 1994 byly opět obnoveny bohoslužby.

18.00 - 19.00  Stojím u dveří a klepu …
 mše sv., rytmickými písněmi doprovází Schola od 3A
19.00 - 19.15  Pozvání
 seznámení s paralelními programy večera
19.15 - 20.15  A co je za těmi dveřmi …
 komentovaná prohlídka kostela
20.15 - 20.45  Nikdy už nebudu sám …
 koncert Scholy od 3A (čti „od tří Antonínů“)
20.45 - 21.15  Oprav můj kostel …
 vzpomínka otce Antonína na počátky novodobé historie kostela
21.15 - 22.00  A co je za těmi dveřmi …
 komentovaná prohlídka kostela a kvíz pro děti
22.00 -22.30  Deo gratis …
 koncert pěveckého sdružení Babí léto
22.30  Ztišením se sluší Tebe chválit …
 díky, prosby, přání, …

Od 19.00 h možnost rozhovorů s knězem a malého občerstvení.

GPS: 50°47’18.851“N
 15°3’54.193“E

Bohoslužby: 
pondělí, středa, pátek od 18.00 h; úterý, čtvrtek od 8.30 h, neděle od 9.00 h 



21 Loukov, kostel Nejsvětější Trojice a hrobka Rohanů

Loukov, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
www.dekanstvimh.cz 

Goticko-renesanční kostel Nejsvětější Trojice byl postaven na místě původního 
kostela datovaného od 14. století. V roce 1819 objekt stihl požár, v roce 1836 
byl obnoven. Z té doby pochází novorománská věž. 
V interiéru je umístěna cínová křtitelnice z roku 1582. U kostela se nachází vel-
mi zajímavá novogotická hrobka knížat Rohanů, sídlících na zámku v Sychrově, 
z roku 1836, kterou nechala vybudovat z odkazu kněžna Berta z Rohanu.

17.50 Hlas zvonů
18.00 Prohlídka zvonice a varhan
19.00 Koncert - varhany: Irena Špinlerová, zpěv: Iveta Hejduková
19.30 Prohlídka kostela a hrobky Rohanů
20.00 Historické povídání - Mgr. Martin Barus
20.30 Prohlídka kostela a hrobky Rohanů
24.00 Ukončení Noci kostelů
Po celý večer bude probíhat ochutnávka mešních vín.

GPS:  50°33‘29.973“N
 15°2‘5.838“E
Bohoslužby: 
neděle od 10.00 h

22 Mladá Boleslav, modlitebna Českobratrské církve evangelické 

Husova 199, 293 01 Mladá Boleslav
www.cb.cz/mlada.boleslav

Budova byla postavena okolo roku 1910, evangelická 
církev ji zakoupila v r. 1923 k bohoslužebným účelům. Od 
roku 1994 jsou zde pravidelně konány přednášky České 
křesťanské akademie. V této modlitebně ČCE se v Mladé 
Boleslavi schází rovněž společenství Církve bratrské, která 
zde připravila program Noci kostelů.

19.00-22.00 Modlitebna otevřena pro návštěvníky
19.00-19.40 Akustické vystoupení O. a Š. Kohoutovi 
- zpěv a kytara
20.00-20.30 Keltské doteky - 
promítání videozáznamu z koncertu - irské křesťanské písně
21.00-21.55 Keltské doteky - opakování

GPS:  50°24‘59.375“N
 14°54‘29.319“E

Bohoslužby: 
Církev bratrská -  neděle od 9.30 h (letní období), od 16.30 h (zimní období)



23 Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Staroměstské nám., 293 01 Mladá Boleslav
www.farnost-mb.cz

Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s 
budovou arciděkanství, 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 století působnost pro celé Pojizeří 
– od Labe až po Jizerské hory. Na žádost měšťanů povolil král 
Václav IV. r. 1406 stavbu kamenného chrámu. Kněžiště bylo  
zaklenuto r. 1470, chrámová loď se dočkala zaklenutí až r. 1566 
za pánů Krajířů z Krajku.

17.50-18.00 Hlas zvonů nad městem
- slavnostní vyzvánění všech zvonů ve městě
18.00-18.40 V jednotě je síla
- ekumenická bohoslužba za účasti všech křesťanských církví 
v Mladé Boleslavi
18.40-18.50 Slovo zástupce města Mladá Boleslav
18.50-19.00 Slavnostní fanfára z věže
produkce trubačů z horního ochozu věže
19.10-19.40 Pohled do historie kostela 
- PhDr. Karel Herčík vypráví o vzniku kostela a historických souvislostech
19.50-20.10 Varhany z blízka 
- hraje a vnitřní stavbu varhan představí K. Škoda
20.30-21.30 Koncert Gospel Limited
22.00-22.30 Co je to?
Výstava bohoslužebných předmětů
22.40-23.20 Varhanní koncert (Z. Nečesaná a K. Škoda)
23.30-24.00 Modlitba za město a jeho obyvatele

18.30-22.00 Otevřena vyhlídka na radniční věži, poslední vstup ve 
21.30 h
18.00-19.30 MB-minipouť dětská procházka s výkladem ve všech osmi 
objektech boleslavské 
Noci kostelů, 8 razítek do Poutnického pasu zaručeno

GPS:  50°24‘42.785“N
 14°54‘12.732“E

Bohoslužby: 
neděle od 9.00 h, 10.30 h a 18.00 h



24 Mladá Boleslav, kostel sv. Jana Nepomuckého 

nám. Míru, 293 01 Mladá Boleslav
www.farnost-mb.cz

Kostel sv. Jana Nepomuckého na dnešním nám. Míru byl vystavěn v pol. 14. stol. 
za branami města na předměstí. Jeho původní zasvěcení bylo k sv. Janu Křtiteli. 
Duchovní správu zde vykonávali johanité, kteří zde měli i svou komendu, a to až do 
husitských válek. V letech 1590-1623 byl kostel luteránský. Roku 1727 byl kostel 
zbarokizován a přestavěn do nynější podoby. Od roku 1812 sloužil jako skladiště k 
městské potřebě. Díky štědrosti boleslavských katolíků byl kostel r. 1816 obnoven 
a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému.

 18.00-23.00 Otevření kostela
 19.00-21.00 Vyhlídka z věže kostela
 19.00-20.00 Chrámový řeckokatolický sbor od kostela 

  Nejsvětější Trojice z Prahy východní zpěvy katolíků byzantsko-slovanského ritu
 20.00-21.30 Ticho prostor kostela určen pro zastavení se, rozjímání, 
  tiché vnímání výjimečné krásy chrámu
 21.30-21.50 Varhanní kocert (hraje Z. Nečesaná)

GPS:  50°24‘42.825“N
 14°54‘21.953“E

Bohoslužby:
řeckokatolické, neděle od 8.30 h

25 Mladá Boleslav, kostel sv. Bonaventury a piaristický klášter 

Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
www.nakarmeli.cz

Kostel je součástí klášterního komplexu. Jeho vznik, přesně nezjištěný, spadá asi do 
poloviny 14. století. Za husitských válek byl zcela zničen. Od 15. století až do počátku  
17. století zde působili čeští bratři., kteří zde vybudovali své středisko s modlitebnou s 
dalšími budovami včetně věže. Po Bílé hoře se celý areál kláštera s kostelem dostal opět 
do držení minoritů. Kostel byl v letech 1675-1711 přestavěn v barokním slohu a vy-
baven dobovým zařízením. Vévodil mu hlavní oltář s obrazem sv. Bonaventury od malíře 
F. Leubnera z roku 1777. Ve druhé polovině 20. století kostel a celý klášter chátral. Díky 

vstřícnému postoji katolické církve a města byla zájemci o využití celého areálu umožněna jeho generální rekonstrukce 
v letech 2006 a 2007. Dnes areál opět slouží studentům. Samotný kostel slouží jako slavnostní vysokoškolská aula, ale 
např. též jako koncertní místnost.

18.30-23.00 Otevření kostela, výstava školství Na Karmeli - čeští bratři a piaristé
18.30-22.30 Organizované prohlídky kláštera a kostela – v půlhodinovém taktu
20.00-20.30 Přednáška PhDr. Herčíka – historie vzdělávání Na Karmeli

GPS:  50°24‘42.825“N
 14°54‘21.953“E
Bohoslužby:
nekonají se



26 Mladá Boleslav, kostel sv. Havla

nám. Míru, 293 01 Mladá Boleslav
www.evangnet.cz/cce/sbor/124-mlada_boleslav

Kostel byl původně hřbitovní – založení hřbitova je datováno v r. 1539. V polovině 
16. století byl kostel sklenut a v 18. Století byl přestavěn do barokní podoby.  
Kostel je jednolodní, goticko-renezanční s půlkruhově uzavřeným presbytářem, u 
něhož je přilehlá severní sakristie a západní hranolová věž, přistavěná v r. 1735. 
Presbytář je sklenut původním žebrovým závěrem z poloviny 16. století. Kostel 
využívá Českobratrská církev evangelická, která zde připravila program.

 18.00-24.00 Kostel otevřen k prohlídce
 19.00-20.00 Recitál Ondřeje Halamy – křesťanské songy
 20.50-21.20 Přednáška PhDr. Herčíka o historii kostela
 21.20-21.50 Čtení z Písma 

GPS:  50°24‘42.87“N
 14°54‘33.02“E
Bohoslužby: 
neděle od 10.00 h (v letním období)

27 Mladá Boleslav, modlitebna Církve československé husitské 

Boženy Němcové 495/18, 293 01 Mladá Boleslav
www.ccsh-mb.wbs.cz

Náboženská obec Církve československé (od roku 1971 československé husitské) 
vznikla 16. listopadu 1924. Brzy byl pro potřeby obce zakoupen pozdně gotický 
městský palác Templ, který v letech 1924-1965 sloužil jako sbor CČS. Z důvodu 
havarijního stavu paláce a nedostatečných finančních prostředků na jeho opravu, 
bylo později nutné předat jej za symbolickou 1 korunu městu. V tomto období se 
fakticky jednalo o přežití náboženské obce, protože církev se neměla kde scházet. 
Usilovným jednáním se však podařilo získat půjčku na zakoupení domu v ulici 

Boženy Němcové čp. 495, kde byla vybudována nová modlitebna. Slavnostní otevření se konalo 16. května 1967.

19.00  Otevření modlitebny
19.30-20.00 Koncert souboru Flauto collegium 
 soubor zobcových fléten ZUŠ Mladá Boleslav 
20.30-21.00 Od roku 1919 k dnešku
 přednáška k historii CČSH a náboženské obce v Mladé Boleslavi a okolí
21.00-22.00 Moderní křesťanská hudba
22.30-23.00 Meditativní ztišení při svíčkách
V průběhu večera bude možné shlédnout výstavku Ze života náboženské obce. 

GPS:  50°25´05.58“N
 14°54´25.84“E

Bohoslužby: 
neděle od 9.00 h



28 Mladá Boleslav, modlitebna Jednoty bratrské 

Blahoslavova 187/9, 293 01 Mladá Boleslav
www.jbmb.info

První doložená zmínka o působení Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 
je z r. 1496. Obnovení práce ve městě se Jednota dočkala v r. 1895 
– modlitebna byla tehdy v Templu. Protože se sbor rychle rozrůstal, 
přestala modlitebna v Templu stačit svými rozměry a v r. 1899 byl 
dokončen a otevřen dnešní sborový dům.

17.00-22.30   Modlitebna otevřena pro návštěvníky
17.00-19.00   Zábavní podvečer na zahradě sboru 
20.00-21.00   Koncert folkové skupiny Amnis
21.00-21.45   Povídání o historii sboru (Karel Novák)
22.00-22.30   Promítání fotografií a filmu z minulosti a současnosti sboru

GPS:  50°24‘51.945“N
 14°54‘40.262“E

Bohoslužby: 
neděle od 9.30 h, divadelní sál Domu kultury

29 Mladá Boleslav, Sbor českých bratří 

Českobratrské nám., 293 01 Mladá Boleslav
www.kssvet.cz/index.phtml?sbor

Působení Jednoty bratrské a její sílící vliv vyvolalo potřebu stavby 
nového bratrského sboru, který byl za vydatné pomoci Arnošta  
z Krajku a četných dárců z řad bratrské šlechty slavnostně otevřen 
v roce 1554. Slavnostního otevření sboru se zúčastnilo 15 000 osob 
(tedy pětinásobek tehdejšího počtu obyvatel města). Renesanční basi-
lika je dílem stavitele Mattea Borgorelliho a svým provedením se řadí 

k nejstarším renesančním pseudobasilikám mimo Itálii. Roku 1620 stavba přešla do správy katolické 
církve, dnes je Sbor v majetku města a slouží jako koncertní a výstavní síň.

18.00-22.00 Otevření Sboru, výstava fotografií Jiřího Všetečky

GPS:  50°24‘49.525“N
 14°54‘20.521“E

Bohoslužby: 
nekonají se



30 Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba

1. máje, 295 01 Mnichovo Hradiště
www.dekanstvimh.cz

Barokní děkanský kostel sv. Jakuba v Mnichově Hradišti byl 
vystavěn v letech 1726 – 1727. Autorem zřejmě valdštejnský 
stavitel Mikuláš Raimondi. Budova je obdélná, jednolodní se 
západní věží, kde jsou umístěny tři zvony. Hlavní oltář je vy-
roben od mistra truhláře J. Flehera s obrazem sv. Jakuba od 
autora J. J. Hertla z Turnova. Po stranách sochy sv. Václava 
a sv. Vojtěcha, jejichž autorem je kosmonoský J. Jelínek.

17.50 Hlas zvonů
18.00 Mše svatá
19.00 Oficiální zahájení, Historické povídání - Mgr. Martin Barus
19.30 Prohlídka věže a zvonů
19.45 O královském nástroji 
20.00 Koncert - varhany: Irena Špinlerová, hoboj: Šárka Dušková,  
 zpěv: Iveta Hejduková
20.30 Od sutany k obleku aneb církevní móda
21.00 Vyznáte se? 
 - prohlídka kostela a ukázka liturgických předmětů a tkanin
22.00 Varhanní intermezzo
22.30 Poutnictví - Svatojakubská cesta - Reportáž ČT z Mnichova 
 Hradiště
23.30 Tváří v tvář Bohu - modlitba za město a farnost
24.00 Ukončení Noci kostelů
 
Po celý večer: čajovna, výstava liturgických předmětů, prezentace o 
církevní hierarchii, prezentace farních aktivit

GPS:    50°31‘27.52“N
 14°58‘24.216“E 

Bohoslužby: 
středa a pátek od 18.00 h, neděle od 8.30 h



31 Mšeno u Mělníka, kostel sboru Českobratrské církve evangelické

Boleslavská 9, 277 35 Mšeno u Mělníka
www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=565

Evangelický kostel ve Mšeně byl postaven ve funkciona-
listickém stylu společně s farou, sborovou místností  a kolum-
báriem v letech 1935 – 6 podle návrhu mšenského stavitele 
Františka  Švihálka.  Položení základního kamene se konalo  
7. března 1935 v den 85. výročí narození československého  
prezidenta T. G. Masaryka.  Do schránky u základního kamene 
byl uložen pamětní spis o sboru, pamětní Masarykova medaile 
a zednická lžíce, se kterou byl základní kámen zazděn.  Zastu-
pitelstvo města Mšena v roce 2010 prohlásilo areál kostela za 
památku místního kulturního významu.

17.00-22.00  Kostel otevřen pro návštěvníky - výstavka dokumentující historii i současnost evangelického sboru 
 ve Mšeně včetně duchovních tradic procházejících staletími, možnost výstupu na věž kostela 
 s výhledem do kraje, možnost ke ztišení a meditaci a k přímluvným modlitbám, možnost rozhovoru 
 se členy sboru
od 19.30 hod.  – průběžné hraní skladeb různých autorů s přestávkami (Veronika Skopcová - harmonium  a flétna, 
 Alexandr Visič – kytara, učitelé ZUŠ Mladá Boleslav), možnost posezení a popovídání na farní 
 zahradě včetně možnosti opékání na ohni

GPS:  50°26‘18.26“N
 14°38‘10.01“E

Bohoslužby: 
neděle od 10.00 h



32 Nový Bor, kostel sv. Ducha

Šturmova 286, 473 01 Nový Bor
www.husuv-sbor-novy-bor.cz

Bývalý starokatolický kostel Panny Marie ustavičné pomoci byl vysvěcen 8. května 2008 
a po 40 letech znovu navrácen k bohoslužebnému užívání. Kostel také dostal nové jméno, 
zvolené s ohledem na starokatolickou bohoslužbu z r. 1888. Kostel sv. Ducha.

18.00 Zvonění
18.00-19.00 Houslový koncert - Jana Herajnová
19.00-20.00 Ticho ..... možnost mluvit s duchovní
20.00-21.00 Zazpívá pěvecký sbor CČE
21.00-23.00 Ticho.... rozjímání při světle svíček ... 
 možnost mluvit s duchovními z CČSH Eliškou Raymanovou 

  a z CČE Tomášem Menclem
 23.30 Závěrečná modlitba - slouží duchovní z CČSH a CČE
 24.00 Zvonění
V Galerii Pod zvonem mohou návštěvníci navštívit výstavu karikaturisty Jana Hrubého. V galerii bude také otevřena 
čajovna, návštěvníci se budou moci ohřát pitím horkého čaje.

GPS:  50°45‘57.001“N
 14°33‘19.578“E

Bohoslužby: 
neděle od 9.00 h

33 Přepeře, kostel sv. Jakuba

Přepeře, 512 61 Přepeře
www.dekanstvimh.cz

Pozdně gotický kostel sv. Jakuba z let 1545 až 1557 se dvěma, nestejně 
širokými loděmi. Byl zaklenut žebrovými kříži, ve svornících jsou desky  
s reliéfními portréty. Zařízení pochází z 16. - 19. stol. Exteriér, zvláště věž, je 
novogoticky upravena 1871. 

 17.50 Hlas zvonů
 18.00 Koncert - varhany: Irena Špinlerová, zpěv: Iveta Hejduková
 18.45 Program pro děti formou soutěží a her

 19.45 Komentovaná prohlídka kostela, prohlídka věže
 20.30 Operní pohlazení - Lucie Vagenknechtová
 21.00 Historické povídání - Mgr. Martin Barus
 22.00 Noční čtení Bible
 23.30 Modlitba chval, díků a proseb
 24.00 Ukončení Noci kostelů
 Po celý večer: ochutnávka mešních vín, čajovna, prezentace farních aktivit.
GPS:  50°34‘57.37“N
 15°6‘47.075“E
Bohoslužby: 
úterý od 18.00 h, neděle od 11.00 h



34 Semily, kostel sv. Jana Křtitele (tzv. Koštofrank)

Benešovská ul. (Koštofrank), 513 01 Semily
www.farnost.semily.net

Je jednou z nejstarších staveb v Semilech. Kostel zde stával 
již dříve, byl však dřevěný, a proto roku 1691, stejně jako 
mnoho semilských domů, ani on neunikl zničujícímu požáru. 
Zůstal potom dlouho v troskách, než byla uspořádána sbír-
ka. Základní kámen byl položen roce v 1723, stavba byla 
dokončena v roce 1727. Kolem kostela se rozkládá hřbitov, 
na němž odpočívají mnozí přední občané města.

19.30 h a 20.30 h Prohlídka kostela v doprovodu 
poustevníka s flétnistkou Kateřinou Vávrovou

GPS:  50°36‘3.318“N
 15°20‘17.605“E

Bohoslužby: 
příležitostně

35 Semily, kostel sv. Petra a Pavla

Husova ul., 513 01 Semily
www.farnost.semily.net

Novorománský kostel sv.Petra a Pavla z roku 1911 byl vystavěn na místě původně 
kostelu dřevěného, který byl roku 1702 nahrazen kostelem kamenným. I ten však za 
200 let značně zchátral a byl z bezpečnostních důvodů uzavřen. Při bourání starého 
kostela byla ve zdivu nalezena relikvie pravděpodobně z 12.-13.století. 

18.00 Prohlídka kostela, kůru, zvonů a věže s vyhlídkovým ochozem
19.00 Koncert pro Noc kostelů (Komorní orchestr ZUŠ a Pěvecký sbor Jizeran)
20.00 Varhanní recitál Adély Venclové
21.00 Prohlídka kostela, kůru, zvonů a věže s vyhlídkovým ochozem
22.00 Mladé duchovní písně
23.00 Hledání výšin
 – recitál trumpetisty Jiřího Bachtíka s průvodem varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové

GPS:  50°36‘9.319“N
 15°20‘13.807“E

Bohoslužby:
neděle od 8.30 h



36 Semily, Sbor Dr. Karla Farského 

Nádražní 389, 513 01 Semily
www.semily.ccshhk.cz

Sbor, který nese jméno prvního patriarchy Církve ČS 
husitské Dr. Karla Farského, byl postaven roku 1938 
podle návrhu architekta Vladimíra Krýše z Turnova. 
Při stavbě bylo využito moderních technologií betonu 
a skla.  Zvenčí upoutá pozornost 24 metrů vysoká 
železobetonová věž se zvonem.

 16.00-18.00 Medový dětský sen
  přijďte v maskách zvířátek! Poplujeme
  na arše Noemově, zazpíváme si, 
  zasoutěžíme a nakonec na ohýnku 
  upečeme vlastní dobroty
 18.00 Otevření Noci kostelů za zvuku zvonů
 18.05-20.00 České a světové duchovní písně a 
  spirituály v podání pěveckého sboru 
  Jizerka
 20.00 Slovo farářky Lady Kocourkové
 21.00-21.45 Modlitba z Taizé – písně
  hudební doprovod Jana a Jaroslav Vávrovi

 21.45-22.00 Ekumenická modlitba CČSH a ŘKC
 22.00 Slovo farářky Lady Kocourkové
 23.30 Společná modlitba s možností osobních 
  přímluv

V průběhu večera: 
Do církve s humorem – výstava kreseb faráře Tomáše Altmana
Hudba – J. Hlůže (housle a viola), M. Brádle (varhany)

GPS:  50°36‘5.064“N
 15°19‘30.614“E

Bohoslužby: 
neděle do 9.00 h



37 Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela

Hřbitovní ul., 468 51 Smržovka
www.smrzovka.cz

Kostel sv. Archanděla Michaela, pozdně barokní dominanta širokého 
okolí, stojí na Kostelním vrchu ve výšce 649 m n. m. Základní kámen 
byl položen roku 1767 v blízkosti původního dřevěného kostelíka a v 
roce 1781 byl nový kamenný kostel vysvěcen. Kostel je situován v přímé 
lince mezi Ještědem a Sněžkou. Traduje se, že do pamětní schránky ve 
věži byla vložena mimo zakládacích listin také skleněná perla, sym-
bolizující obživu většiny obyvatel smržovského panství – sklářství.  

GPS:  50°43‘47.742“N
 15°14‘26.957“E

Bohoslužby: 
čtvrtek od 18.00 h

38 Stráž pod Ralskem, kostel sv. Zikmunda

Mimoňská 144, 471 27 Stráž pod Ralskem

Pozdně barokní kostel postaven v letech 1772-1779 na místě 
původního gotického. Mezi léty  1945-1989 značně zdevastován, 
v současné době probíhá jeho postupná obnova.

 18.00  Otevření kostela pro veřejnost
 18.30-19.30 Vystoupení žáků ZUŠ Stráž pod Ralskem
 19.30-21.00 Komentovaná prohlídka kostela s historikem
  Ochutnávka mešního vína
  Výstava liturgického oblečení
  Kreslení s dětmi
  Tematické nástěnky (historie, obnova kostela, 
  představení křesťanství, farní akce)
 21.00-22.00 Varhanní koncert
 22.00-23.00 Adorace při svíčkách
 23.00 Uzavření kostela

GPS:  50°42‘7“N
 14°48‘0“E

Bohoslužby: 
v době letního času - neděle od 10.30 h, středa od 16.30 h, 1. pátek v měsíci od 16.30 h



39 Vratislavice nad Nisou, kaple Vzkříšení 

ul. Tanvaldská, 436 11 Liberec 30 – Vratislavice n. N.
www.farnost-vrat.rkc-lbc.cz

Kaple Vzkříšení vznikla podle návrhu architekta Pavla 
Vaněčka a je součástí pastoračního střediska. Na její 
výzdobě se podílela Iva Ouhrabková z Liberce (předměty 
ze šamotu) a akademický malíř Petr Veselý z Brna (obraz 
Vzkříšení a vitráže). Kapli vysvětil dne 29. prosince 2001 
litoměřický biskup Josef Koukl.

16.30-24.00 Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu 
 rozhovoru a předání vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.), které
  proběhnou v rámci závěrečné modlitby v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích od 23.30.

18.00-24.00 Jak se staví kaple
 výstava projektů na stavbu Kaple Vzkříšení a výtvarných návrhů na její výzdobu
16.30-17.00 Modlitba růžence
17.00-17.45 Mše svatá
18.00-18.50 Generace Gospel Choir
 gospelový zpěv libereckého pěveckého souboru – vede sbormistr Petr Činčala
19.15-19.30 Pavel Fišer – varhany; Martina Vaňková – zpěv.
20.00-20.50 Varhanní koncert
 varhanní skladby 17.- 21. století v podání Pavla Fišera.
21.00-21.30 Koncert duchovní hudby pěveckého sboru Regnis
22.00-22.45 A MY TAKY …
 koncert vážné hudby volného pěveckého sdružení pod vedením sbormistra L. Trykara
23.00-23.30 „Dobrořeč, duše má, Hospodinu“ (Žalm 103)
 písně v podání mládeže doplněné úryvky z Bible a  modlitbami
23.30-24.00 Závěrečné modlitby 
 prosby za záležitosti, které jste svěřili přímluvným modlitbám 

Sál pod kaplí 

18.00-23.00 Výstava Liturgický rok a svátosti
18.00-23.00 Prodejní výstava křesťanské literatury
18.00-23.00 Výtvarná dílnička pro děti
18.00-23.00 Kavárna pod kaplí

GPS:  50°44‘35.973“N
 15°5‘35.095“E

Bohoslužby: 
neděle od 8.30 h (v zimním období)



40 Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice

ul. Tanvaldská, 436 11 Liberec 30 – Vratislavice n. N.
www.farnost-vrat.rkc-lbc.cz

Kostel Nejsvětější Trojice 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.

 18.00-22.00 Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání 
  vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné,
   za rodiny, za zemřelé atd.), které se uskuteční v Kapli 
  Vzkříšení ve Vratislavicích   
 od 23.30 
 18.00-20.30 Vyhlídka z kostelní věže možnost vystoupat do hlavní 

  věže kostela a kochat se výhledem do krajiny 
 18.00-18.30 Concore truvérská mše Petra Ebena v podání komorního 
  sboru Concore pod vedením S. Rygálové 
 19.00-19.15 Večerníček v kostele krátký biblický loutkový příběh 
  pro děti
 19.15-19.45 Najdete svého patrona? 
  komentovaná prohlídka kostela pro děti
 20.00-20.45 Texty Alberta Schweitzera proložené hudbou pásmo 
  varhanní hudby doplněné texty A. Schweitzera. 
  Pořad v podání Marií Bémových.
 21.00-21.30 Najdete svého patrona? komentovaná prohlídka kostela
 21.40-22.00 Koncert duchovní hudby pěveckého sboru Regnis

GPS:  50°44‘34.129“N
 15°5‘32.694“E

Bohoslužby: 
neděle 8.30 h (v letním období)
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