
Kostel Proměnění Páně na Jejkově

Nedělní bohoslužby: 7:30, 9:00 

Historie kostela je spjata se vzni-
kem jejkovského kapucínského 
kláštera,který byl založen na pod-
nět Františka Augustina z Valdštej-
na r. 1684. Základní kámen kláš-
tera byl položen 3. června 1687. 
V lednu 1691 byl už obydlen. Téměř 
sto let sloužil zejména řeholní ro-

dině. Konventní kostel byl od kláštera oddělen v r. 1784, kdy byla 
zřízena Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov. Faru zprvu obsa-
zovali diecézní kněží. Ke kapucínskému řádu byla fara inkorpo-
rována v r. 1803. Jejkovský klášter byl komunisty zrušen násilně 
v noci z 27. na 28. dubna 1950.

17:15-17:50 Modlitba růžence 

 vedená františkánskými terciáři 

17:50-18:00 Jejkovské zvony 

18:00-18:50 Mše svatá ke cti sv. Františka a sv. Kláry

19:00-19:30 Na skok do historie jejkovského kostela
Povídání o historii kapucínského kostela Proměnění Páně 
v Třebíči.  

19:30-20:00 Jděte do celého světa 

 a hlásejte evangelium!
Četba evangelií v českém, německém, anglickém, italském 
a latinském jazyce. Studuješ různé světové jazyky? A napadlo Tě 
už, že v nich bylo a dodnes je milionům lidí hlásáno evangelium?

20:00-21:00 Zpívej a naslouchej se sv. Františkem
Duchovní meditace sv. Františka proložené duchovním zpěvem. 
Zpívá Serafín a Musica animata Třebíč pod vedením Ing. Karla 
Tomka. 

21:00-21:30 Máme postavit tři stany?
Na slovíčko s Petrem, Jakubem a Janem (ale také s Františkem 
a Klárou). Povídání o tom, o čem hovoří kostel sám. O historii 
kapucínského kostela Proměnění Páně v Třebíči, o Ježíšově 
Proměnění na hoře Tábor a také o díle sv. Františka a sv. Kláry.

21:30-22:00 Malý noční koncert třebíčských varhaníků 

22:00-22:15 Noční modlitba za Třebíč
Tichá adorace při svíčkách. 

Můžete shlédnout několik zdařilých pořadů o kapucínech 
v sakristii kostela. Filmová projekce potrvá celý večer.

Kostel sv. Martina

Nedělní bohoslužby: 7:55, 10:35, 18:00

Kostel byl založen kolem poloviny 13. sto-
letí opatem Martinem. Po r. 1335 se za-
čaly stavět městské hradby, včetně 75 m 
vysoké městské věže. V r. 1502 nechal Vi-
lém z Pernštejna přestavět kostel a z této 
doby existují dveře u sakristie, klenby, 
chodby a další věci. V r. 1628 získal kostel 
katolického faráře. Byly opraveny varha-
ny, zřízeny boční oltáře a postavena fara. 
Po r. 1707 byly uskutečněny barokní úpra-
vy, zvětšena boční kaple sv. Anny a sv. Jo-

sefa a za dalších devět let byl stržen kůr a kostel byl propojen 
s městskou věží. V r. 1905 byla okna nahrazena kovovými a pro-
raženy světlíky.

17:50-18:00 Vyzvánění na věži
Na zahájení Noci kostelů se rozezní zvony. 

18:00-18:10 Úvodní slovo
Úvodní zpěv, uvítání a pozdrav starosty.

18:10-24:00 Bezplatná prohlídka věže

18:10-19:30 Svatomartinské varhany
Koncert třebíčských chrámových sborů - Musica Animata, 
Serafín, Svatomartinský sbor. 

19:30-23:30 Čajovna s občerstvením
Přijďte relaxovat s vůní čaje na faru do klubovny Zrychli.

19:30-21:00 Expozice historických notových materiálů
Přijďte nahlédnout na co se tehdy psalo do klubovny kostela. 
(u kůru) 

19:30-21:00 Varhany od historie přes současnost 

 do budoucnosti
Chcete se dozvědět něco víc o varhanách? Vrátíme se zpět 
do minulosti… (kůr)

19:30-22:30 Jak šel čas ve farnosti
Prezentace činností a akcí ve farnosti v klubovně kostela. 
(u presbytáře)

20:30-21:10 Zapomenutý čert
Pohádka pro děti a dospělé, hraje divadlo Ampulka, 
v přízemí fary - hlavní vstup. 

21:00-22:00 Od světélka ke světélku - stezka odvahy
Program pro děti, vchod u spodní brány na starém hřbitově 
- přicházet můžete průběžně. 

21:00-21:30 Popelka Nazaretská
Krása čtení - pohlazení po duši.  

21:30-22:00 Varhanní koncert
Účinkuje: Anna Kolaříková a Jiří Sklenář s krátkou četbou.

22:00-22:30 Za tajemstvím kostela sv. Martina
Prohlídka kostela s komentářem. 

22:30-23:30 Expozice historických notových materiálů
Přijďte nahlédnout na co se tehdy psalo do klubovny kostela. 
(u kůru) 

22:30-23:30 Varhany od historie přes současnost

 do budoucnosti
Chcete se dozvědět něco víc o varhanách? Vrátíme se zpět do mi-
nulosti…(kůr) 

23:30-24:00 Přijďte podpořit chválu
Modlitba za město, modlitba chval. Simeonovo díkůvzdání. 
Ukončení.

Bazilika sv. Prokopa a Panny Marie

Nedělní bohoslužby: 7:00, 10:00

Historie je spjata s historií třebíč-
ského benediktinského kláštera. 
Předchůdkyní baziliky byla kaple 
svatého Benedikta, která vznik-
la v r. 1104. O pět let později měl 
klášter vlastní kostel. V kryptě 
tohoto kostela byl r. 1112 po-
chován kníže Litold Znojemský 

a r. 1115 i Oldřich Brněnský, zakladatelé kláštera. V polovině 
13. století byl přebudován v pevnost, klášterní hrad. Přestavba 
dala vzniknout dnešní bazilice.

18:00-19:00 Bazilikou krok za krokem
Komentovaná prohlídka po skupinkách. 

19:00-19:30 České nebe aneb Svatí sestupují mezi nás
Divadelní scénka dětí farnosti.

19:30-21:00 Dotkni se varhan a zvonů
Komentovaná prohlídka na kůru a věži.

21:00-21:30 Jak žijí benediktini dnes
Promítání pořadu ČT z cyklu Zasvěcení. 

21:30-22:30 Bazilikou krok za krokem
Komentovaná prohlídka po skupinkách.

22:30-23:00 Jak žijí benediktini dnes
Promítání pořadu ČT z cyklu Zasvěcení. 

23:00-24:00 Bazilikou krok za krokem
Volný pohyb, prostor pro ztišení. 

Staň se mnichem na 5 minut
Opisování věty z Bible v kryptě baziliky (dárek pro vás). 

Benediktini na fotkách
Fotografická výstava Jiřího Nováčka.

POUTNICKÝ PAS

Prostor pro razítka při návštěvě jednotlivých kostelů

Milí návštěvníci kostelů!

Již potřetí máte možnost navštívit naše 
třebíčské kostely během Noci kostelů. 
Některé kostely můžete navštívit popr-
vé, jiné podruhé či potřetí. Noc kostelů 
je nabídka nejširší veřejnosti navštívit 
naše kostely, zastavit se, zaposlouchat 
se a setkat se s Bohem s lidmi v církvi 
i se sebou samými. Kostel je místo pro 

setkávání Boha s člověkem a my bychom Vám v tom chtěli pomo-
ci skrze krásnou duchovní hudbu, různá zamyšlení, modlitby, 
komentované prohlídky chrámů i jinak. Nebojte se přijít, i kdy-
by jste v kostele již dlouho nebyli. Otevřete se také pro duchov-
ní rozměr svého bytí. Ve světě je příliš zdůrazňována hmota, 
materiálno, peníze, požitek, výkon, vnější krása. Ale to nedá 
člověku celé štěstí. Když bude celý náš život jen funkční, one-
mocníme. Nezapomínejme na své pravé já, na svou duši, na to 
co je v nás nesmrtelné, věčné, nikdy nekončící.
Vyberte si programy, které se Vám líbí. Pozvěte přátele a známé 
a přijďte se podívat. Nechte se oslovit bezprostředností našich 
kostelů. 
Na setkání s Vámi se těší třebíčští duchovní i jejich četní orga-
nizátoři a pomocníci.
 Jiří Dobeš
 děkan

Vážení přátelé,

rád bych Vás společně s představiteli 
církve pozval k návštěvě třebíčských 
chrámů. Jsou to nejen zajímavé pa-
mátky, ale především duchovní místa. 
Některé jsou výraznými dominantami 
našeho města, jiné působí spíše nená-
padně. Všechny mají ale jedno společ-
né: provází nás po léta životem v tomto 

městě, jsou jeho neodmyslitelnou součástí. Můžeme obdivovat 
architektonickou krásu našich kostelů a jejich uměleckou vý-
zdobu. Především v nich ale můžeme meditovat, pomodlit se, 
přiblížit se Bohu. Nabízejí nám zázemí. Můžeme do kostelů 
vstoupit jen sami se sebou nebo obklopeni svými bližními. Zá-
leží jen na nás. 
Využijte Noci kostelů v Třebíči a přijďte si je prohlédnout 
a procítit. Třeba vás jejich návštěva osloví způsobem, na který 
v dnešním hektickém světě jaksi nezbývá čas.
 Pavel Heřman
 starosta města
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Kostel Českobratrské církve 

evangelické  Nedělní bohoslužba: 8:30

Kostel byl postaven v r. 1910. 
Podle reformované tradice je 
ústředním místem v kostele 
kazatelna a stůl Páně. Varhany  
pocházejí z r. 1849. Nad vchodem 
je umístěn znak církve: Kalich 
na Bibli. 

15:30-16:30 Ekumenická bohoslužba 

 - Zámek Myslibořice
V kapli Domova na zámku v Myslibořicích se budeme společně 
modlit, společně prosit o Boží pomoc a požehnání, společně 
poslouchat Boží slovo. Těšit se ze vzájemného společenství.

18:00-18:20 Zaradoval jsem se, když mi řekli: 

 Půjdem do Hospodinova domu (Ž 122, 1)
Pobožnost a modlitba. 

19:00-19:30 Chvalte jméno jeho na píšťalu (Ž 149, 3)
Chvíle pro osobní ztišení, modlitbu, meditaci... Nebo jen pro 
radost ze zvuků varhan. 

20:00-20:15 Nestydět se za evangelium Kristovo

 - moc k spasení (Ř 1, 16)
Vyprávění faráře Jana Trusiny o evangelickém sboru v Třebíči. 

 20:30-20:55 Chval Pána svého písní a jásej s radostí 

 (Ev. zpěvník č. 406)
Opravdu veselé zpívání s kytarou - veselé písničky i hudebníci.

21:00-21:20 Skrze lásku posluhujte sobě vespolek 

 (Gal 5, 13)
Představení sboru - a střediska Diakonie pro seniory - Domova 
na zámku v Myslibořicích.

21:30-21:45 Když dá slyšeti Hospodin 

 hlas důstojnosti své (Iz 30, 30)
Varhanní hudba.  

22:00-23:20 Hospodin panuje v síle své 

 nade vším světem (Ž 66, 7)
Promítání filmu KIMČONGÍLIE (sever. Korea). Z festivalu filmů 
o lidských právech Jeden svět.  

23:45-23:50 Hospodine - Tvůj jest den, Tvá je také i noc  

 (Ž 74, 16)
Modlitba a prosba o požehnání. 

Kostel bude otevřený během celého večera - i sál na faře, 
zahrada a toalety. V kostele najdete stánek myslibořické 
Diakonie. Zveme také na zahradu u kostela - do otevřeného 
kruhu kolem táboráku.

Chrám sv. Václava a Ludmily

Nedělní bohoslužba: 9:00

Pravoslavný chrám byl postavený v le-
tech 1939-1940 známým stavitelem 
pravoslavných chrámů, archimandritou 
Andrejem (Vsevolodem Kolomackým). 
Chrám křížového půdorysu postave-
ný v ruském stylu. Na severní straně, 
nad vstupní častí, se nachází otevřená 
zvonice, opatřená věžičkou s křížem. Celá 
stavba je zakončená větší, pozlacenou ko-
pulí s osmikonečným křížem. 

17:55-18:00 Zahájení - hlas zvonů
Zvonění na věži kostela.

18:00-22:00 Vstupte do chrámu
Prohlídka interiéru kostela s výkladem.

20:00-20:30 Krása ikon
Přednáška o byzantských obrazech.

Přední synagoga

Nedělní bohoslužba: 14:00

Modlitebna Církve československé 
husitské v Třebíči se nachází v pů-
vodní Přední synagoze v židovském 
městě na Tichém náměstí. Dnešní 
novogotická úprava barokní stav-
by pochází z let 1856 - 1857. Pro 
židovskou obec sloužila až do 2. 
světové války. V r. 1954 byla sy-

nagoga přestavěna podle projektu architekta Máčela pro potřeby 
sboru Církve československé husitské. Pravidelné bohoslužby se 
zde konají každou neděli ve 14.00. 

20:00-24:00 Otevřený kostel pro vás
Prohlídka s komentářem 

22:00-22:30 Dějiny třebíčské židovské obce a synagogy
Přednáška

VYDÁNÍ TOHOTO LETÁKU PODPOŘILI:

Římskokatolická farnost Třebíč - město

Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov

 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 

Sbor Českobratrské církve evangelické

Elektro Ing. Klíma 

Třebíčská tepelná společnost s.r.o.

Průmyslová 163, 674 01  Třebíč

ALFA IN a.s.

Nová Ves 74, 675 21  Okříšky
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