
Slovo úvodem

Noc kostelů proběhne letos 28. května 
2010 také v pražské arcidiecézi. Vítám 
tuto aktivitu s otevřenou náručí pro ty, 
kteří najdou poprvé cestu do kostela, pro 
ty, kteří vykročí ze svých kolejí na ces-
tu hledání Boha, a všem přeji, aby Boží 
blízkost alespoň letmo okusili. Vybízím 
všechny věřící, aby se zapojili do příprav – 

modlitbou i realizací konkrétních nápadů, aby příchozí nejen na-
vštívili kostely a viděli jejich architektonické bohatství, ale mohli 
se setkat s živou rodinou křesťanů. Těší mne, že dobrá zkušenost 
z jiných míst přivádí projekt Noci kostelů také do Prahy, a rád mu 
vyprošuji bohaté misijní ovoce. 

Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Zdravím a vítám velkou iniciativu „Noc 
kostelů“, která má v pražské arcidiecézi 
svou premiéru. Navazuje na dobrou tradi-
ci v sousedním Rakousku. Tato akce je ve-
likým pozváním všech k návštěvě místa, 
kde Bůh je člověku zvlášť blízko. Zaznívá 
zde jeho slovo, slaví se eucharistie, jsou tu 
udělovány ostatní svátosti. Otevřené dve-

ře nejen budovy kostela, ale i otevřené „srdce Boží“ pro každého, 
kdo chce vystoupit ze všednosti a jejího shonu a zaposlouchat se 
v tichu kostela i svého srdce do blízkosti, ve které „mluví Bůh“. Aby 
tato místa, která jsou věřícím důvěrně známá, oslovovala příchozí 
nejen svou architektonickou krásou, žádám všechny, kterým leží 
na srdci evangelizace, aby svou modlitbou a postem doprovodili 
tuto nabídku všem lidem dobré vůle a aby se svými faráři ochotně 
spolupracovali… Této veliké iniciativě žehnám. 

kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský
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Noc kostelů

Noc kostelů je možná tou pravou příležitostí překročit práh kostela. 
Může ovšem temná noc vrhnout nové světlo na to, o čem všichni již 
nějak víme? Sama o sobě pravděpodobně ne. Přesto je noc příležitos-
tí, kterou využívá i Nikodém, aby s Kristem hovořil o novém zrození, 
o proměně mysli. Bohu patří den i noc – a v noci se dějí veliké věci. Při 
vší té školní osvětě, hektickém stereotypu a každodennosti může být 
noc paradoxně časem probuzení.

Otevřít kostel znamená otevřít nejen knihu historie, ale i knihu 
počátků. V této galerii, koncertní síni i přednáškovém sále se odehrá-
vá divadlo, jehož jsme součástí, ať už o tom víme nebo ne. Kostel je 
místem, které tvoří orientační bod našeho putování krajem, ale také 
životem. Bez chápání toho, co v sobě skrývá, jen těžko porozumíme 
kultuře, v níž sami žijeme.

V mnoha jazycích je slovo kostel společné jak pro chrám, kde je 
uctíván Bůh, tak pro společenství, které tato úcta spojuje. Otevřít 
kostel představuje vstřícnost místní farnosti, jejích členů vůči sobě 
navzájem, ale také vůči světu, který snad právě čekal, až přijde noc, až 
bude příležitost, ostych půjde stranou a přijde pravý čas blíže poznat 
něco z křesťanství, které jako každé náboženství definuje podobu 
skutečnosti a povahu pravdy.

Noc kostelů přitahuje pozornost od roku 2005, kdy záře svící 
v jednom z vídeňských chrámů přitáhla neočekávané, a přesto roz-
hodně ne nevítané hosty. Jak známo, dobré věci se šíří samy od sebe, 
a tak se letos poprvé brány kostelů otevírají nejen v celém Rakousku 
a v části Německa, ale také v celé České republice. Noční poutníci uvi-
dí nevídané. Uvidí kostely v jiném světle.

Více než 50 kostelů nabízí zdarma velké množství různých akcí. 
Mezi nimi koncerty, prohlídky, návštěvy jinak nepřístupných prostor, 
modlitby či zajímavá setkání. To vše během jediné noci, kterou v eku-
menickém duchu zahájí vyzvánění zvonů. V orientaci vám pomůže 
tato brožura a internetové stránky www.nockostelu.cz.

Koordinační tým Arcidiecéze pražské

Používání kovových předmětů k vydávání 
malebných zvuků při náboženských obřa-
dech je doložitelné již dávno před vznikem 
křesťanství. Pohanská náboženství tímto 
nástrojem vyjadřovala snahu prolomit ti-
cho a samotu nejen lidským halasem, kři-
kem a zpěvem, ale i jedním z nejsilnějších 
zvuků, jaké byla schopna vytvořit, aby se 
hlas ze země dostal až k božstvům.

Křesťanství zvony používá téměř od začátku svých dějin. Když 
se začalo se stavbou chrámů, zpočátku to byly zejména klášterní 
komunity, které určovaly přesný chod dne pro své členy: budíček, 
modlitbu, rozdělení práce, čas oběda, odpolední siesty, dobu práce 
na poli, v lesích či ve chlévech a stájích a také hodinu spánku. Ne-
trvalo dlouho a tuto funkci jakýchsi „hodinek“převzaly i jiné kostelní 
zvony. Pověšeny ve věži, často na kopcích nad vesnicí, kde kostely 
byly stavěny, oznamovaly širokému okolí čas ranního vstávání, pra-
vé poledne i večerní klid. Podle toho, kolik zvonů znělo, se také dalo 
přesně určit, jaká bohoslužba právě začíná, případně kolik času ještě 
zbývá do jejího začátku… 

Ten nejjemnější zvuk zvonu zase upozorňoval na úmrtí v obci. 
Když se ozvaly zvony v neobvyklou dobu, vědělo se, že se blíží ne-
bezpečí a je třeba konat: někde se rozhořel požár, do vesnice vpadli 
lupiči či vojenští nepřátelé, anebo bylo třeba kvapně sklízet úrodu 
kvůli blížícímu se krupobití.

Zněl-li kostelní zvon, lidé jej většinou neviděli, protože byl ukryt 
ve zvonicích. Ale rozuměli jeho řeči. Až zazní zvony v pátek 28. květ-
na 2010 před šestou hodinou večerní, nebude to znamení poplachu 
ani upozornění na nějakou nepříjemnou událost. Bude to hlas po-
zvání. Hlas, kterým se otevírá nejen kostel či modlitebna pro každé-
ho kolemjdoucího, a to až do hluboké půlnoci, ale především srdce 
těch, co mají ten kostel na starosti. Buďte v našich chrámech vítáni. 
Ať vás uprostřed běžných každodenních starostí, politických šarvá-
tek či velké osobní únavy tento duchovní prostor naplní radostí, kli-
dem i nadějí.

P. Miloš Szabo, vedoucí koordinačního týmu Arcidiecéze pražské



4 5

1

3

2

Přednáška o areálu hřbitova a pomnících –  22.30–23.30 
Mgr. Rišlink, Mgr. Jouza 
Půlnoční modlitba a půlnoční káva – Bulín, farář 24.00–01.00

Nymburk,  
kostel sv. Jiljí
adresa: Kostelní nám., Nymburk
www: www.nymburk.farnost.cz
dopravní spojení: vlak: Praha U kostelíčka, Kolín 
Nymburk hl. n., bus: Praha, Černý Most – Nymburk 
GPS: 50°11‘8.907“N, 15°2‘40.16“E

Kostel sv. Jiljí (původně sv. Mikuláše) byl postaven 
v gotickém stylu. Stavba bazilikálního trojlodního 
kostela byla zahájena krátce po založení města 
Nymburka kolem roku 1280 výstavbou presbytáře a dokončena byla 
výstavbou jižní kamenné věže od Parléřovské huti o století později. 
Kostel měl až do roku 1846 dvě věže: severní (cihlovou) a jižní 
(kamennou), bohužel severní věž musela být pro silné statické 
narušení stržena. 

Mše svatá 18.00–19.00
Koncert chval 19.30–20.30

Schola při kostele sv. Jiljí poprvé zazpívá a zahraje mimo mši 
svatou. Zpěv bude prokládán četbou

Komentovaná prohlídka kostela 20.30–22.00
Kostelem sv. Jiljí vás provede PhDr. Pavel Fojtík, historik 
Polabského muzea v Nymburce. Budete moci zhlédnout místa běžně 
nepřístupná

Koncert Hlaholu 22.00–23.00
Pěvecký sbor Hlahol Nymburk letos slaví 150 let svého působení. 
Pravidelně spolupracuje s naší farností i charitou. Předvede 
duchovní skladby známých autorů

Adorace, ztišení, poděkování 23.30–24.00
Výstavka dětských prací Celovečerní

Po celou noc si budete moci prohlédnout výstavku výrobků  
našich dětí

Čelákovice,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie

adresa: Na Hrádku, Čelákovice
www: www.farnost-celakovice.cz
dopravní spojení: vlak: Praha Hl. nádraží směr  
Lysá nad Labem, bus: Praha, Černý Most – Čelákovice
GPS: 50°9‘45.865“N, 14°45‘11.45“E

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích byl 
vybudován na vyvýšené levobřežní labské terase koncem 
12. století v prostoru bývalého Hrádku. V letech 1708–1712 

byl kostel na východní straně barokně rozšířen za použití stejného 
stavebního materiálu a loď zaklenuta valenou klenbou. 

 18.30–23.00 Mariánská bohoslužba
  Prohlídka kostela s odborným výkladem
  Čtení, hudba, rozhovory
  Meditace za zpěvů z Taizé

Kolín,  
kostel sv. Víta (na Zálabí)

adresa: ul. U kostelíčka, Kolín V
www: www.bartolomej-kolin.cz
dopravní spojení: vlak: Praha, Hl. n. – Kolín (R, EC, IC)
vlak: Praha, Masarykovo nádr. – Kolín (Ex, Sp, os)
GPS: 50°1‘51.639“N, 15°12‘22.107“E

Farní kostel sv. Víta někdejších Mnichovic, dnešního Zálabí, 
tj. pravobřežní části Kolína byl postaven ve 14. století. 
Po četných požárech byl upravován naposledy roku 1902. 

Jde o jednolodní orientovanou stavbu s mohutnou západní věží v ose 
a pravoúhlým nižším a užším presbytářem, zevně barokní, věž má omítku 
členěnou štukovými pilastry s bohatě zdobenými hlavicemi.

 19.00–19.30 Zahájení – modlitba – P. Bulín, farář 
 20.00–21.00 Přednáška o historii kostela – Mgr. P. Hulík
 21.30–22.30 Zpívání farníků 
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kostel sv. Gotharda
adresa: Krupkovo náměstí, Praha 6 – Bubeneč
www: www.svatyantonin.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Hradčanská
bus 131 – zastávka Sibiřské náměstí
GPS: 50°6‘14.606“N, 14°24‘29.763“E

Malebný kostelík sv. Gotharda z roku 1801 na okraji 
Stromovky svou architekturou i polohou připomíná  
spíše venkovské chrámy. Originální atmosféru  
umocňuje krásný interiér, zvláště spojení barokní  
křivky a ozdoby s jednoduchostí klasicismu.

Leze, leze po kostele… 16.00–16.20
Prohlídka kostela s krátkým programem pro malé děti s rodiči 
a prarodiči

Mše svatá 17.30–18.05
Mše svatá v pravidelném čase

Vyzvánění zvonů 18.15–18.25
Naše dva zvony budou zvát k návštěvě Noci kostelů

Bůh mluví skrze dílo člověka 18.30–18.50
Krátké představení historie kostela a jeho interiéru s prohlídkou

Kdo s láskou Pánu Bohu zpívá, dvakrát se modlí 19.00–20.00
Potěší vás zpěv servírovaný Sborem svatého Gotharda (složeného  
ze zdejších farníků), prokládaný tenkou vrstvou moudrého slova

Bůh mluví skrze dílo člověka 20.30–20.50
Krátké představení historie kostela a jeho interiéru s prohlídkou

Bůh mluví skrze dílo člověka 21.30–21.50
Krátké představení historie kostela a jeho interiéru s prohlídkou

Kdo se neptá, nic se nedozví Celovečerní
Po celý večer trvá možnost setkat se s knězem, farníky  
a o čemkoliv promluvit

Osov,  
kostel Narození sv. Jana Křtitele

adresa: Osov
www: www.revnice.farnost.cz
dopravní spojení: vlak: Praha, Hl. n. – Zadní Třebaň – Osov
GPS: 49°50‘52.748“N, 14°4‘52.752“E

Jednolodní barokní chrám sv. Jana Křtitele stojí naproti 
zámku, na okraji obce Osov u Hostomic. Byl postaven mezi 
lety 1734–1738 podle návrhů B. Scottiho a A. Luraga. 
Průčelí dominuje vstupní portál se štítem a sdruženými 

pilastry, na bocích lodě najdete niky se sochami od F. Weisse, velmi 
cenné jsou také fresky v interiéru od mistra de Risiho.

 18.00–22.00 Kostel otevřen k prohlídce i ztišení, možnost výkladu o historii

Peruc,  
kostel sv. Petra a Pavla

adresa: Peruc
www: www.zlonice.farnost.cz
dopravní spojení: vlak: Praha – Slaný – Peruc, bus: Praha, 
Dejvická – Smolnice – Peruc
GPS: 50°20‘37.191“N, 13°57‘47.449“E

Kostel sv. Petra a Pavla, postavený v letech  
1722–1724 z popudu zbožného šlechtice Alexandra 
Johanna z Ledeburu, který stavbou pověřil stavitele  
Petra Pavla Columbaniho.

 22.00–22.30 Zpívání při svíčkách
  Sbor LP x-tet zazpívá duchovní písně
 23.55–24.00 Půlnoční zvony
  O půlnoci zazní zvony na ukončení Noci kostelů
 Celovečerní Možnost prohlídky kostela, návštěva věže
  Zájemci si budou moci prohlédnout kostel, vyšplhat na věž 

ke zvonům či se projít po starobylém přilehlém hřbitově
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Koncert 18.30–19.00
Vystoupí Dolnopočernický chrámový sbor

Na požádání 15 min. komentář o nově odkrytých  19.00–22.00 
a zrestaurovaných freskách

Praha–Hlubočepy, 
kostel sv. Filipa a Jakuba
adresa: Na Zlíchově, Praha 5 – Hlubočepy
dopravní spojení: MHD: metro B – stanice Smíchovské 
nádraží 
tram 12, 13, 14, 20, 54, bus 104, 120 – zastávka Zlíchov
GPS: 50°2‘47.912“N, 14°24‘30.751“E

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově je středověkého 
původu. Původně raně gotická stavba ze 13. století se 
v roce 1713 dočkala své barokní přestavby. Kostel stojí 
na kopci nad zbraslavskou silnicí a tvoří dominantu  
patrnou z mnoha pohledů a nepřehlédnutelný orientační bod.

Varhanní improvizace 19.00–20.00
Prostor k ztišení a meditaci 19.00–23.00
Varhanní improvizace 21.00–22.00

Praha–Holešovice,  
kostel sv. Antonína
adresa: Strossmayerovo nám., Praha 7 – Holešovice
www: www.svatyantonin.cz
dopravní spojení: MHD: metro C – stanice Vltavská 
tram 1, 12, 14, 17, 25, 26 – zastávka 
Strossmayerovo nám.
GPS: 50°5‘55.563“N, 14°26‘6.441“E

Kostel sv. Antonína v Holešovicích byl postaven v letech 
1908–1914 v novogotickém slohu, podle plánů Františka 
Mikše. Je trojlodní o délce 51 metrů, se dvěma věžemi o výšce 
63 metrů. Ve věžích jsou umístěny dva zvony: Kliment z roku 1572, 
přenesený z kostela sv. Klimenta v nedaleké Kostelní ulici, a Václav 

Praha–Čakovice,  
kostel sv. Remigia 

adresa: Cukrovarská, Praha 9 – Čakovice
www: www.farnostcakovice.wz.cz
dopravní spojení: MHD: metro C – stanice Letňany
bus 140, 158 – zastávka Cukrovar Čakovice, bus 195, 269 – 
zastávka Čakovický zámek
GPS: 50°9‘6.04 N, 14°31‘23.63 E

Kostel sv. Remigia v Praze – Čakovicích byl postaven 
roku 1881 ve stylu pseudorománském pod patronací 

rytíře Filipa Schoellera na místě někdejšího barokního kostela. 
Architektonickou zajímavostí stavby je boční kaple, přistavěná roku 
1905 dle plánu Kamila Hilberta, s vyobrazením jednotlivých částí 
modlitby Vyznání víry.

 18.00–24.00 Kostel otevřen k prohlídce i ztišení
  Za doprovodu meditativní hudby, s možností rozhovoru s knězem

Praha–Dolní Počernice,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie

adresa: Národních hrdinů, Praha 14 – Dolní Počernice
www: www.farnost-dolni-pocernice.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Depo Hostivař, 
bus 208 – zastávka Dolní Počernice
metro B – stanice Hloubětín, bus 110 – zastávka Dolní 
Počernice
vlak: Praha, Masarykovo nádraží – Dolní Počernice
GPS: 50°5‘18.29“N, 14°34‘49.49“E

Románský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích dal 
postavit dnes již neznámý velmož u svého dřevěného sídla a dvorce 
pravděpodobně někdy ke konci 12. století. Dnešní podoba je převážně 
dílem novorománské úpravy z let 1886–87, oltáře – barokní, s vloženými 
novodobými obrazy.

 17.50–18.00 Vyzvánění zvonů
 18.00–18.30 Přivítání návštěvníků, úvodní slovo
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Praha–Hradčany,  
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
adresa: Praha 1 – Hrad, III. nádvoří
www: www.mekapha.cz
dopravní spojení: MHD: tram 1, 8, 15, 18, 20, 22, 26 –  
zastávka Pražský Hrad
GPS: 50°5‘26.87“N, 14°24‘1.969“E

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnějším 
kostelem v naší zemi. Její stavba byla započata v době 
vlády Karla IV., dokončena do dnešní podoby byla 
v r. 1929. V katedrále jsou pohřbeni čeští králové, pražští biskupové 
a arcibiskupové a především naši národní světci: sv. Václav, sv. Vít, 
sv. Vojtěch, sv. Zikmund a sv. Jan Nepomucký. V korunní komoře nad 
svatováclavskou kaplí jsou uchovávány české korunovační klenoty.

Vyzvánění zvonů 17.50–18.00
Mše svatá 18.00–18.45
Varhanní preludia 19.00–20.00
Litanie k českým patronům 20.00–20.15
Čtení o českých patronech 20.30–20.45
Litanie k českým patronům 21.00–21.15 
Čtení o českých patronech 21.30–21.45
Závěr 22.00
V mezičasech – možnost prohlídky katedrály Celovečerní

Praha–Hradčany, kostel Panny Marie 
Andělské u kláštera kapucínů

adresa: Loretánské nám. Praha 1 – Hradčany
www: www.kapucini.cz
dopravní spojení: MHD: tram 22 – zastávka Pohořelec
GPS: 50°5‘24.158“N, 14°23‘26.671“E

Kostel Panny Marie Andělské byl vybudován v letech  
1600–1602, po příchodu prvních kapucínů do Prahy v čele 
se sv. Vavřincem z Brindisi, který osobně řídil stavbu tohoto 
prvního kapucínského kostela (i kláštera) v Čechách.

– kopie Zvonu svobody z Philadelphie, darovaná americkými krajany 
v roce 1919 prezidentu Masarykovi. Současná úprava liturgického 
prostoru je dílem akademického sochaře Karla Stádníka.

 20.00–22.00 Prohlídka zvonů
  Výstup do věže s možností prohlédnout si zvony 
 22.30–23.00 Varhanní koncert
  Koncert prof. Jana Kalfuse s úvodním slovem o varhanách u sv. Antonína
 Celovečerní Minulost a současnost kostela
  Vždy v celou hodinu výklad kronikáře o historii kostela a jeho 

výzdobě. Možnost zalistovat farními kronikami
 Celovečerní Ze života farnosti
  Prezentace fotografií z farních akcí v kostele i mimo něj

Praha–Holešovice, Husův sbor  
Církve československé husitské

adresa: Farského 3, Praha 7 – Holešovice
www: www.husiteholesovice.cz
dopravní spojení: MHD: metro C – stanice Vltavská 
tram 1, 12, 14, 17, 25, 26 – zastávka Strossmayerovo nám.
GPS: 50°5‘58.145“N, 14°26‘8.396“E

Husův sbor v Holešovicích byl vystavěn v letech 
1935–1937 podle projektu arch. Františka Kubelky. 
V přízemí tohoto, z části činžovního domu, byla zřízena 

modlitebna, obložená černým a zeleným mramorem. Samozřejmostí 
bylo i kolumbárium, dnes označované za jedno z největších v Evropě. 
Dominantou je 35 m vysoká modernistická věž, na jejímž vrcholu stojí 
kalich, původně pouze betonový, dnes pozlacený. 

 18.00–18.30 Komentovaná prohlídka budovy Husova sboru
 18.30–19.00 Historie holešovického Husova sboru a jeho okolí
  Přednáška o dějinách Církve československé (husitské), Holešovic 

a místního Husova sboru 
 19.00–20.00 Varhanní koncert
  Koncert varhaníka Petra Tvrdka
 20.00–21.00 Texty Otců
  Texty církevních Otců a zakladatelů CČSH
 21.00–21.30 Modlitební ztišení
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Pozorování hvězd astronomickým dalekohledem  22.00–23.45 
s odborným komentářem 
Pásmo hudba a víra 22.00–22.30
Komentovaná prohlídka Komunitního centra Matky Terezy 23.00–23.30
Modlitba breviáře – společné zakončení ztišením se v kapli 23.45–00.00
Kavárna – otevřený prostor k setkání ve foyer Komunitního centra Celovečerní

Filmový klub, klubovna č. 2
Stánek s křesťanskou literaturou ve foyer Komunitního centra
Prezentace sborů a organizací působících v Komunitním centru
Farní Charita, MC Domeček, Církev Bratrská, Křesťanské společenství
Možnost duchovního rozhovoru

Praha–Jinonice,  
kostel sv. Vavřince
adresa: Vavřinecká ul., Praha 5 – Jinonice
www: www.farnostsmichov.cz/bohosluzby
dopravní spojení: MHD: metro B – stanice Jinonice 
bus 130 – zastávka Sídliště Jinonice
GPS: 50°2‘52.04“N, 14°22‘3.161“E

Kostel sv. Vavřince v Jinonicích je pravděpodobně z 11. 
století a je jedinou zachovalou památkou této prastaré 
osady na úpatí neolitického hradiště. Kostel byl později 
výrazně upravován v roce 1571 a koncem 18. století. Dnešní podoba 
je výsledkem pseudorománské přestavby z roku 1894, při které byla 
prodloužena loď a sjednoceny všechny fasády.

Škola zvoníka od svatého Vavřince 18.00–19.00
Zvonit není vůbec snadné. Je třeba porozumět řeči zvonu, jeho duši, 
pak teprve jeho půltunovému tělu. Když se sladí zvon a zvoník, je to 
krása. Přijďte si to i s dětmi vyzkoušet!

Mše svatá 19.00–20.00
Po ní se můžete dozvědět, co to vlastně je mše, proč chodí křesťané 
každou neděli do kostela, k čemu je zpověď a mnoho dalších 
zajímavostí – záleží jen na vás, na co se zeptáte

Trochu historie a liturgie 20.00–20.30
Prohlídka kostela s výkladem

 17.50–18.00 Vyzvánění zvonů
 18.00–18.40 Mše svatá
 19.00–19.40 Komentovaná prohlídka kostela a betléma 
  s písní „bratra Slunce“
 19.50–20.30 Koncert – duchovní skladby starých mistrů
 20.30–20.50 Komentovaná prohlídka části kláštera:
  sakristie, chór, rajský dvorek, meditační zahrada, východ ze zahrady
 21.00–21.40 Komentovaná prohlídka kostela a betléma
  s písní „bratra Slunce“
 21.50–22.30 Koncert – duchovní skladby starých mistrů
 22.30–22.50 Komentovaná prohlídka části kláštera
  sakristie, chór, rajský dvorek, meditační zahrada
 23.00–23.30 Komentovaná prohlídka kostela a betléma
 23.30–24.00 Koncert – duchovní skladby starých mistrů

Praha–Chodov,  
Komunitní centrum Matky Terezy

adresa: U Modré školy 1, Praha 11 – Háje
www: www.kcmt.cz
dopravní spojení: MHD: metro C – stanice Háje 
GPS: 50°1‘47.725“N, 14°31‘24.968“E

Komunitní centrum Matky Terezy slouží nejen jako 
místo setkání pro křesťany, ale vychází vstříc 
potřebám všech obyvatel Jižního Města. Nabízí 
pravidelný program (vzdělávání zaměřené na rodinu, 

seniory a mládež, ekumenická setkání, duchovní obnovy, výuku 
náboženství, přípravu na svátosti, filmový klub, divadelní představení, 
koncerty, plesy atd.). Provozováno je Římskokatolickou farností 
u kostela sv. Františka z Assisi na Chodově.

 17.00–18.00 Adorace se sestrami Misionářek lásky – sestrami Matky 
Terezy v kapli

 17.50–18.00 Vyzvánění zvonů
 18.30–19.00 Hudební představení žáků umělecké školy Altera pars
 19.15–19.45 Komentovaná prohlídka Komunitního centra Matky Terezy
 20.00–21.00 Komentář a diskuse s malířem P. Šleglem o výtvarném  

konceptu kaple
 21.15–21.45 Komentovaná prohlídka Komunitního centra Matky Terezy



14 15

16

17Praha–Kobylisy, 
kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše
adresa: Kobyliské náměstí, Praha 8 – Kobylisy
www: www.terezicka.sdb.cz
dopravní spojení: MHD: metro C – stanice Kobylisy
tram 14, 17 – zastávka Hercovka, 10, 14, 17, 24, 25 –  
zastávky Ke Stírce nebo Kobylisy
bus 102, 144, 152, 169, 177, 183, 200, 505 – zastávka 
Kobylisy
GPS: 50°7‘47.077

Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze – Kobylisích je součástí 
Salesiánského centra, jehož výstavba začala v roce 1936  dle návrhu 
architekta Čeňka Vořecha. Dne 24. října 1937 se konala slavnost 
posvěcení, kterou vedl kardinál Kašpar.  Po roce 1989 zde salesiáni 
budují nový kostel a centrum, kam patří klubovny a kroužky, hřiště, 
horolezecká stěna s posilovnou a Salesiánské divadlo. Poskytuje 
zázemí pro mnoho dětí a mladých  z celé Prahy.

Vyzvánění zvonů 17.50–18.00
Modlitba růžence 18.00–18.25
Eucharistická bohoslužba 18.30–19.15
Instrumentální hudba 19.15–19.45
Prezentace činnosti farnosti a Salesiánského centra 19.45–20.15
Rytmická hudba a zpěv farní mládeže 20.15–21.00
Sv. Jan Bosko 21.00–21.30

Ukázka z filmu o zakladateli salesiánů
Osobnost sv. Jana Boska 21.30–22.00

Možnost otázek k osobě sv. Jana Boska a salesiánskému dílu
Koncert chrámového sboru sv. Terezie 22.00–22.45
Závěrečné slovo a požehnání faráře P. Josefa Brtníka 22.45–23.00

 21.00–21.30 Byl jednou jeden kostel…
  V srdci Prokopského údolí stával na skále kostel svatého Prokopa, 

který byl pověstným poutním místem. V 50. letech byl odstřelen. 
Svatý Prokop ale na své údolí přesto nezapomněl

 23.00–24.00 Čtení z Jeruzalémské bible
  Boží slovo k nám nejen mluví, ono v nás tvoří, koná své dílo spásy 

ve dne i v noci, nevrací se k Pánu bez užitku, ale vykoná, k čemu je 
vyslal… Boží slovo v novém překladu Bible

 00.00 Krása ticha
  I v Praze jsou místa, kde je skutečné ticho jako v kostele. Pokud 

nám ho nenaruší štěkot psa či houkání sovy. Ticho ve spojení 
s krásou opravdu léčí – přijďte se poléčit!

Praha–Karlín,  
kostel sv. Cyrila a Metoděje

adresa: Karlínské nám., Praha 8 – Karlín
www: www.farnost-karlin.cz
dopravní spojení: MHD: metro B – stanice Křižíkova, 
metro C – stanice Florenc
tram 8, 24 – zastávka Karlínské náměstí 
GPS: 50°5‘32.484“N, 14°26‘57.798“E

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně je trojlodní 
novorománská bazilika, postavena v letech 1854–1863 

podle plánů vídeňského stavitele Karla Rösnera. Stavba tohoto chrámu 
byla celonárodní záležitostí, která měla v době národního probuzení 
poukázat celému světu na slavné kořeny křesťanské civilizace našich zemí.

 18.30–19.00 Mše svatá
 19.10–19.45 Prohlídka varhan
  s komentářem pana varhaníka. Na kůr vede 67 schodů
 20.00–20.30 Výstup ke zvonům kostela
 20.45–21.15 Komentovaná prohlídka kostela
  P. Miroslav Cúth
 22.00–22.30 Varhanní hudba
  Varhaník Ivan Diblík
 00.00–00.05 Svatováclavský hymnus
  Půlnoční
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Praha–Liboc,  
kostel sv. Fabiána a Šebestiána
adresa: Libocká ul., Praha 6 – Liboc
www: www.liboc.euweb.cz/homepage.php
dopravní spojení: MHD: tram 1, 2, 18, 56 – zastávka 
Petřiny, tram 22, 25, 58 – zastávka Vypich, metro B – 
stanice Nové Butovice, bus 179 – zastávka Libocká, 
metro A – stanice Dejvická, bus 218 – zastávka Brodecká 
GPS: °5‘12.165“N, 14°19‘43.957“E

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána je dominantou Liboce. 
Kostel zdobí rozměrný obraz sv. Fabiána a Šebestiána od malíře Josefa 
Hellicha. Zvláštností kostela je umístění oltáře na západní straně.

Ticho pro tebe! 19.00–19.15
Pozvání k zastavení a spočinutí

Ticho pro tebe! 20.00–20.15
Pozvání k zastavení a spočinutí

Ticho pro tebe! 21.00–21.15
Pozvání k zastavení a spočinutí

Ticho pro tebe! 22.00–22.15
Pozvání k zastavení a spočinutí

Malejov café Celovečerní
Občerstvení ve farním centru za kostelem

Praha–Malá Strana, 
kostel Panny Marie Vítězné
adresa: Karmelitská ul., Praha 1– Malá Strana
www: www.pragjesu.info
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Malostranská, 
tram 12, 20, 22 – zastávka Hellichova, metro B – stanice 
Národní třída, tram 22 – zastávka Hellichova, metro B – 
stanice Anděl, tram 12, 20 – zastávka Hellichova
GPS: 50°5‘8.39“N, 14°24‘12.39“E

V chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně je možné 
si prohlédnout  jeden z nejzachovalejších barokních interiérů. 

Praha–Kunratice,  
kostel sv. Jakuba Staršího

adresa: Kostelní náměstí, Praha 4 – Kunratice
dopravní spojení: MHD: metro C – stanice Kačerov, bus 
114 – zastávka Kunratická škola
bus 165 – zastávka Kunratická škola 
GPS: 50°0‘46.514

Kostel sv. Jakuba Staršího v Praze – Kunraticích patří mezi 
vynikající ukázky architektury vrcholného baroka u nás, 
avšak nejstarší částí kostela je raně gotická sakristie 

s freskami ze 14. století. Nádhernou řezbářskou prací je velkolepá 
plastická výzdoba – sochy v nadživotní velikosti, velké množství 
andělíčků a vázy s květinovými pletenci. 

 17.00–17.45 Mše svatá
  Mše svatá zahajuje Noc kostelů v 17 hod.
 18.00–18.20 Varhanní koncert
  Varhanní koncert začíná vždy v celou hodinu – 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00
 18.20–18.45 Tajemství kostela
  Prohlídky kostela s výkladem začínají vždy po varhanním koncertě – 

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20
 18.45–19.00 Chvíle ticha
  15 minut před každou celou hodinou bude chvíle na osobní ztišení
 Celovečerní Občerstvení
  Lidé z kunratické farnosti připraví malé občerstvení
  Prohlídka Arcidiecézního centra pro mládež (ADCM)
  ADCM sídlí v kunratické farnosti. Je arcibiskupem pověřeno prací 

s mládeží v arcidiecézi a jeho jménem vyvíjí formační činnost. 
Prohlídka začíná každou celou hodinu

  Program pro děti v Arcidiecézním centru pro mládež
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Benedikt XVI. v ČR 20.15–20.45
Návštěva papeže Benedikta XVI. v Praze 26. 9. –28. 9. 2009 
obrazem – video spoty. Diskuse

Zákulisí 20.30–22.30
Prohlídka „zákulisí“ kostela, aneb Kam se běžně v kostele 
nedostaneme – komentovaná prohlídka prostor: sakristie, klášterní 
knihovna, varhany…

Čtení na pokračování z Evangelia sv. Lukáše 20.30–21.00
Svatotomášský sbor 21.00–21.25

Koncert klasické hudby. Skladby od gregoriánského chorálu  
až po současné autory

Čtení na pokračování z Evangelia sv. Lukáše 22.00–22.30
Modlitba kompletáře 23.30–23.40
Požehnání 23.45–24.00
Modlitba-Adorace výstavu Nejsvětější svátosti Celovečerní

Praha–Nové Město,  
kostel Panny Marie Sněžné
adresa: Jungmannovo náměstí, Praha 2 – Nové Město
www: www.pms.ofm.cz
dopravní spojení: MHD: metro A a B – stanice Můstek
GPS: 50°4‘58.516 N, 14°25‘21.952 E

Kostel Panny Marie Sněžné s klášterem založil roku 1347 
císař Karel IV. podle velkolepého plánu – dnešní kostel 
je pouze presbytář původně plánovaného gotického 
chrámu, který měl být 100 metrů dlouhý a 40 metrů 
vysoký. Po roce 1990 se sem vrátili františkáni  
(Ordo fratrum minorum – OFM) a obnovili klášterní život. 

Mše svatá 18.00–18.45
Nešpory 18.45–19.00

Společná modlitba breviáře s bratry františkány
Zahájení Noci kostelů 19.00–19.30

Varhanní hudba, úvodní slovo faráře, františkánské čtení
Prohlídka kostela a františkánského kláštera 19.30–20.00

Prohlídka kostela a prostor kláštera, kam se běžně nedostanete. 
Kaple sv. Michala, kaple Panny Marie pasovské, ambit, velký 
refektář, bývalý hřbitov, základy boční lodi

V kostele je vystavena vzácná vosková soška Pražského Jezulátka, 
kterou v současné době zdobí pozlacená korunka od Svatého Otce 
Benedikta XVI. 

 18.00–18.45 Mše svatá
 18.45–19.30 Eucharistický výstav a tichá adorace
 19.30–19.45 Nešpory
 19.45–23.00 Prodloužená otevírací doba poutního místa

Praha–Malá Strana,  
kostel sv. Tomáše

adresa: Josefská ul., Praha 1 – Malá Strana
www: www.augustiniani.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Malostranská, 
tram: 12, 20, 22, 57 – zastávka Malostranské náměstí
GPS: 50°5‘19.775“N, 14°24‘18.623“E

Gotický chrám sv. Tomáše na Malé Straně byl postaven 
na místě staršího románského kostela v letech 1285–1316. 
Při něm stojící augustiniánský klášter založil Václav II. 

roku 1285. V 16. století byl přestavěn renesančně a posléze v letech 
1725–1731 zbarokován Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem. Přímo pro 
kostel namaloval dva oltářní obrazy Petr Pavel Rubens – obraz svatého 
Tomáše a svatého Augustina.

 18.00–19.00 Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité 
symboly“

 18.30–18.50 Koncert skupiny mladých „PROTI PROUDU“
 19.00–19.30 Mše svatá a zahájení výstavu Nejsvětější svátosti
  (výstava potrvá až do 24.00), kaple sv. Doroty – zóna klidu, 

soustředění a meditace
 19.30–19.50 Modlitba Nešpory s komunitou augustiniánů
 19.45–24.00 Klášterní kavárna v kryptě
 20.00–22.30 Výstava s výkladem „Liturgické předměty a oděvy používané 

při liturgii zblízka“
 20.00–23.00 Prohlídka kostela s výkladem
 20.00–23.00 Setkání s knězem – možnost rozhovoru s knězem – Sakristie
 20.15–22.45 Augustiniáni ve farnosti sv. Tomáše. Kdo jsou a co dělají? Třetí 

řád sv. Augustina 
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Kostel sv. Apolináře byl založen císařem Karlem IV. v letech  
1362 až 1376. Je centrálním z pěti kostelů postavených ve stejné 
době. Původní gotické fresky jsou dobře zachovalé a v nedávné 
době restaurované. Ke kostelu, kolem kterého býval hřbitov, přiléhá 
původně barokní později klasicistní objekt bývalé jezuitské školy. 
Z barokní výzdoby kostela je nejhodnotnější obraz Panny Marie 
Karlovské od malíře Heintsche z roku 1697.

Výstava Otevřený ateliér 20.00–22.00
autorka výstavy Pavla Výborná

Prohlídka kostela 20.00–22.00
Ztišení, modlitební večer 20.00–22.00

Praha–Nové Město,  
kostel sv. Václava – CČSH
adresa: Resslova ul., Praha 2 – Nové Město
www: home.tiscali.cz/nozderaz
dopravní spojení: MHD: metro B – stanice Karlovo náměstí
tram 17, 21 – zastávka Jiráskovo náměstí
GPS: 50°4‘32.16

Kostel sv. Václava by postaven kolem roku 1380 na místě 
románského kostelíka sv. Petra a Pavla v místě tehdejší 
osady Zderaz. Roku 1785 se spolu s augustiniánským 
klášterem stal vojenským skladištěm. Kostel byl roku 1927 zakoupen 
a znovu vysvěcen československou církví, která jej využívá dodnes. 
V roce 1930 byl opatřen pracemi Františka Bílka, jenž upravil 
a obohatil mobiliář.

Koncert – biblické písně 20.00–21.00
Renata Jandová zazpívá biblické písně

Výstava 90 let Církve československé husitské 16.00–24.00
vybrané úseky z historie církve a její současná práce, možnost četby 
ve sborníku církve 90 let CČSH a rozhovor s duchovní o životě církve

Prostor pro ztišení 16.00–24.00
Meditace, recitace duchovní poezie, reprodukovaná hudba

 19.50–20.00 Františkánské čtení
  Čtení z Kvítků sv. Františka a z další františkánské literatury
 20.00–20.30 Hudba a výtvarná dílna
  Vyrobte sněhovou vločku z hedvábného papíru. Na ni napište 

svá přání, přímluvné modlitby, životní hodnoty… Až je zavěsíte 
do prostoru kostela, budete spoluvytvářet „Sněžení u Sněžné“

 20.30–20.45 Prohlídka varhan
  Varhaník Přemysl Kšica vás zavede na kůr kostela a představí vám 

nově opravené varhany
 21.00–21.30 Prohlídka kostela a františkánského kláštera
 21.20–21.30 Františkánské čtení
 21.30–22.00 Hudba v kostele
 22.00–22.15 Prohlídka varhan
 22.30–23.00 Prohlídka kostela a františkánského kláštera
 22.50–23.00 Františkánské čtení
 23.00–23.30 Hudba a výtvarná dílna
 23.30–23.45 Prohlídka varhan
 23.45–24.00 Zakončení Noci kostelů Zpěvy z Taizé
 23.55–00.05 Půlnoční požehnání
 Celovečerní Knihkupectví Paulínky
  Knihkupectví bude otevřeno od 18 do 22 hodin, celonoční sleva 

na knihy a další překvapení
  Výstava fotografií ze života farnosti
  Výstava fotografií s možností rozhovoru se členy farnosti
  Radek Brož – Vnitřní svět
  Před hlavním oltářem bude po celou noc instalován dřevěný objekt 

Radka Brože (nar. 1967)
  Setkání s františkánem
  Možnost rozhovoru s bratry františkány

Praha–Nové Město,  
kostel sv. Apolináře

adresa: Apolinářská ul., Praha 2 – Nové Město
www: www.chemin-neuf.cz
dopravní spojení: MHD: metro C – stanice I. P. Pavlova, 
metro B – stanice Karlovo náměstí
tram 18, 24, 53, 55 – zastávka Botanická zahrada,  
bus 291 – zastávka Apolinářská
GPS: 50°4‘14.99
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Bufet Farní zápraží. 
Od 20.00 jednoduché občerstvení (čaj, káva, nealko, chlebíčky…) 
na krytém zápraží fary u kostela. Za dobrého počasí táborák na farní 
zahradě

Praha–Radotín,  
kostel sv. Petra a Pavla

adresa: ul. Václava Balého, Praha 16 – Radotín
www: www.trs-farnosti.cz
dopravní spojení: vlak: Praha, Hl. n.; Praha, Smíchov – 
Radotín, směr Řevnice, Karlštejn, Beroun
GPS: 49°58‘55.051“N, 14°21‘44.613“E

Kostel v Praze – Radotíně zasvěcený sv. Petru a Pavlu 
byl postaven pravděpodobně již na konci 13. století, ale 
z původní stavby se dochovala pouze část presbytáře. 
Hlavní části kostela jsou díly vrcholné barokní architektury z první 
poloviny 18. století. U kostelní zdi se dochovalo několik pomníků 
z doby, kdy okolí kostela sloužilo jako hřbitov (cca do roku 1880).

Mše svatá 18.00–18.45
Mše svatá zakončená tichou adorací, litaniemi  
a svátostným požehnáním

Průvodcovská služba 19.00–00.00
Od 19.00 pojďte s průvodcem poznat kostel a jeho historii. 
Prohlídka s výkladem bude možná vždy v celou hodinu, poslední 
prohlídka bude ve 23 hodin

Divadlo u kostela 19.30–20.00
Biblický příběh v moderním pojetí. Hraje Divadlo Vječné s písněmi 
J. K. Nováka. Scénář a režie Jana Radojčičová

Koncert středověké, renesanční a barokní hudby 20.30–21.00
Soubor Hora Fugit nás provede historií duchovní hudby

Koncert středověké, renesanční a barokní hudby 21.30–22.00
Soubor Hora Fugit nás provede historií duchovní hudby

Gregoriánský chorál 22.30–23.00
Černošická schola pod vedením Pavla Kopačky připravila ukázku 
starobylého jednohlasého latinského zpěvu, který se stal 
autentickým hudebním projevem katolické církve 

Z díla J.S.Bacha 23.30–24.00
Varhaní půlhodinka s Evou Procházkovou 

Praha–Petrovice,  
kostel sv. Jakuba Staršího

adresa: Bellova ul., Praha  10– Petrovice
www: www.farnost.petrovice.org
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Skalka,  
metro C – stanice Háje, 
bus 154 – zastávka Morseova
GPS: 50°02‘1.79“N 14°33‘17.79“E

Kostel sv. Jakuba v Petrovicích byl stavěn v r. 1733–35, 
a to patronem Karlem z Roggendorfu, majitelem rájeckého 

panství, na místě starého původního kostela, v jehož základech se 
nalezlo při bourání několik starých křížů z hrobů vladyků a malá hrobka. 

 17.50–18.00 Vyzvánění zvonů
 18.00–18.45 Mše svatá
  Bohoslužba se slavením Eucharistie
 19.00–19.45 Poznej svého faráře!
  Moderovaná beseda s administrátorem farnosti P. RNDr. Františkem 

Převrátilem, přírodovědcem, knězem a vězeňským kaplanem
 20.00–20.30 Co se skrývá v kostele?
  Prohlídka kostela se zasvěceným výkladem o jeho historii, 

architektuře a sakrálním umění
 20.30–21.30 Hudební rozjímání
  Čtyřhlasé meditativní zpěvy z ekumenické komunity Taizé – 

příležitost k poslechu nebo zpěvu, k individuální tiché prohlídce 
kostela, ke ztišení, rozjímání, modlitbě…

 21.30–22.00 Co se skrývá v kostele?
  Noční prohlídka kostela se zasvěceným výkladem o jeho historii, 

architektuře a sakrálním umění
 22.00–23.00 Hudební rozjímání
  Čtyřhlasé meditativní zpěvy z ekumenické komunity Taizé – 

příležitost k poslechu nebo zpěvu, k individuální tiché prohlídce 
kostela, ke ztišení, rozjímání, modlitbě…

 23.00–23.00 Požehnání na dobrou noc
 Celovečerní Chceš-li se zeptat nebo popovídat:
  Od 19.00 po celý večer během programu jsou označení pořadatelé 
  z farnosti k dispozici k individuálním tichým rozhovorům dle zájmu: 

o životě, víře, náboženství, církvi, farnosti
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i Karlo-Ferdinandovy univerzity. Odtud vycházeli slavní misionáři 
do celého světa, zde působil Bohuslav Balbín i Bernard Bolzano. Dnes 
je opět kostelem akademickým, který slouží všem pražským studentům 
i učitelům vysokých škol.

Světlo a zvuk v kostele Nejsvětějšího Salvátora  20.00–22.00
Světelná instalace, Život v kostele (netradiční projekce),  23.00–24.00 
výstava Věry Novákové-Brázdové na ochozu kostela, čtení  
fragmentů významných duchovních textů 

Světlo a zvuk v kostele Nejsvětějšího Salvátora 22.00–23.00
Setkání pěti zvuků (Salvátorská schola /africké spirituály/,  (22.00–otevřený
sbor Geshem /americké spirituály/, Jiří Hodina /gregoriánský  konec)
chorál/, Eva Bublová /varhany/, Dalibor Pavelka /příčná flétna)

Praha–Staré Město, 
kostel Matky Boží před Týnem

adresa: Staroměstské náměstí, Praha 1 – Staré Město
www: www.tyn.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Staroměstská, 
Můstek
metro B – stanice Náměstí Republiky
GPS: 50°5‘15.689“N, 14°25‘21.491“E

Nejslavnější chrám Starého Města, chrám Matky Boží 
před Týnem, je architektonickým skvostem i jedinečnou 
klenotnicí mimořádných uměleckých děl. Je úzce spjat s českou 
historií. Působili zde jako kazatelé Konrád Waldhauser, Jan Milíč 
z Kroměříže či Jan Rokycana, je tu pohřben světoznámý dánský 
astronom Tycho de Brahe, který v Praze pracoval pro Rudolfa II., 
v chrámu bylo uloženo srdce českého krále Jiřího z Poděbrad, který 
jeho stavbu štědře podporoval. 

Mše svatá 15.00–16.00
Individuální prohlídky 16.00–18.00
1. prohlídka chrámu s výkladem 18.00–18.30
2. prohlídka chrámu s výkladem 19.00–19.30
Mistr Týnské Kalvárie a jeho dílo 20.00–20.30
Varhanní koncert 21.00–21.30
3. prohlídka chrámu s výkladem 22.00–22.30

Praha–Smíchov,  
kostel sv. Václava

adresa: Štefánikova ul., Praha 5 – Smíchov
www: www.farnostsmichov.cz
dopravní spojení: MHD: metro B – stanice Anděl
GPS: 50°4‘24.49“N, 14°24‘16.891“E

Kostel sv. Václava na Smíchově byl postaven v letech 
1880–1885 v čistém slohu starokřesťanské basiliky 
dle plánu arch. Barvitia a dne 27. 9. 1885 vysvěcen 
kardinálem Schönbornem. Patří mezi nejvýznamnější 
české novorenesanční památky.

 18.30–19.00 Vyprávění o sv. Václavovi pro děti
 19.00–19.45 Komentovaná prohlídka kostela
 19.45–20.15 Prohlídka varhan s varhaníkem
 20.15–20.45 Hudební půlhodinka s flétnou a varhanami
  hrají Eva Svitáková a Veronika Zemanová
 21.00–21.45 Komentovaná prohlídka kostela
 22.00–22.30 Hraje Václav Band
  křesťanské písničky pro radost i k zamyšlení v podání rytmické 

hudební skupinky při kostele sv. Václava
 23.00–23.45 Komentovaná prohlídka kostela
 Celovečerní Misie v Africe (MBU)
  seznámení s činností laické misijní organizace v Tanzanii

Praha–Staré Město,  
kostel Nejsvětějšího Salvátora

adresa: Křížovnické náměstí, Praha 1 – Staré Město
www: www.salvator.farnost.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Staroměstská, 
tram 17, 18, 53 – zastávka Staroměstská
GPS: 50°5‘10.229“N, 14°24‘53.704“E

Kostel Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu byl 
vybudován na místě středověkého dominikánského 
kláštera po příchodu jezuitů na sklonku 16. století.  

Je součástí bývalé jezuitské koleje Klementinum a od počátku  
byl také kostelem studentů a učitelů zmíněné koleje, později 
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Praha–Staré Město,  
kostel sv. Jiljí 
adresa: Husova 234/8, Praha 1, Staré Město
www: www.kostel-praha.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Staroměstská, 
Můstek, metro B – stanice Národní třída, Můstek
GPS: 50°5‘6.09“N, 14°25‘7.29“E

Původně gotický barokizovaný farní kostel sv. Jiljí, 
který je ve správě bratří dominikánů, byl vysvěcen v roce 
1371. Jeho výstavbu započal biskup Jan IV. z Dražic 
a pokračoval Arnošt z Pardubic. Byl koncipován jako vysoká  
trojlodní síň, kde strop hlavní lodi je vyzdoben monumentální  
freskou Václava V. Reinera. V letech 1387–1388 zde pravděpodobně 
působil sv. Jan Nepomucký.

Zpívané mariánské litanie a modlitba růžence 17.55–18.30
Mše svatá 18.30–19.20
Nešpory 19.20–20.00
Koncert vážné hudby 20.00–21.00
Prohlídka chrámu s výkladem 21.00–22.00
Adorace Nejsvětější svátosti, možnost rozhovoru s knězem  22.00–23.00

Praha–Holešovice, kaple sv. Máří  
Magdalény Starokatolické církve v Praze

adresa: nábřeží E. Beneše, Praha 7 – Holešovice
www: www.starokatolici.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Malostranská
tram 8, 17,12, 53 – zastávka Čechův most
GPS: 50°5‘36.60“N 14°24‘57.50“E

Kaple sv. Máří Magdaleny je kruhová barokní kaple 
a první budova, jež byla na území Československa 
přesunuta, a to v roce 1956. Tuto raně barokní stavbu 
postavil roku 1635 Jan Dominik de Barifis na klášterní vinici Cyriaků 
pro vinaře z letenských vinic. Po zrušení císařem Josefem II. byla 
znovu obnovena a vysvěcena roku 1908, kdy ji do své péče převzala 
starokatolická církev.

 23.00–23.30 4. prohlídka chrámu s výkladem
 00.00–01.00 Individuální prohlídky

Praha–Staré Město,  
kostel sv. Jakuba

adresa: Malá Štupartská ul., Praha 1 – Staré Město
www: www.praha.minorite.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Staroměstská, 
Můstek, metro B – stanice Náměstí Republiky
GPS: 50°5‘18.826“N 14°25‘28.348“E

Kostel sv. Jakuba a klášter minoritů byl založen Václavem 
I. v roce 1232. Po požáru roku 1689 byla provedena 
barokní úprava. Dnes je kostel mohutnou trojlodní 

bazilikou s presbyteriem a barokním chórem. Výzdoba průčelí je dílem 
Ottavia Mosta. Vytvořil tři štukové reliéfy nad portály: sv. František 
z Assisi, sv. Jakub a sv. Antonín Paduánský.

 19.00–19.30 Varhanní koncert
  Příležitost vidět varhany zblízka na svatojakubském kůru
 20.00–20.50 Prohlídka baziliky s komentářem
  Kulturní památky
 21.00–21.20 1. varhanní koncert duchovní hudby
  Johann Sebastian Bach (1685–1750) Preludium a fuga C dur BWV 

547, Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951) Humoreska
 21.20–21.50 2. varhanní koncert duchovní hudby
  Léon Boelmann (1862–1897) Gotická suita op. 25 Introduction 

Menuet Priere a Notre Dame Toccata, Louis Vierne (1870–1937) 
Carillon de Westminster, Irena Chřibková – varhany 

 22.00–22.50 Řeholní život
  Řád minoritů, dějiny a současný život
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Adorace se zpěvy s Taizé  19.00–20.00
Čtení úryvků z Bible 20.30–21.00
Mini varhaní koncert  21.00–21.30
Worship 22.00–23.00

V pauzách možnost osobního rozhovoru jak s knězem,  Celovečerní
tak s ostatními věřícími

Praha–Strašnice, kostel  
Neposkvrněného Početí Panny Marie

adresa: ul. Ke Strašnické, Praha 10 – Strašnice
www: www.farnoststrasnice.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Strašnická, 
bus 224 – zastávka Ke Strašnické
tram 19, 22, 26 – zastávka Nádraží Strašnice
GPS: 50°4‘7.53“N, 14°29‘41.07“E

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 
ve Strašnicích je moderní stavba, kterou posvětil 
kardinál Miloslav Vlk v roce 1994. Střecha zobrazuje ochranný plášť 
Panny Marie, celá stavba se vypíná k nebi, ve všem je zobrazen nový 
život. Moderně pojatý interiér působí dojmem širokého otevřeného 
prostoru a k příjemnému teplému pocitu přispívá použitý konstrukční 
materiál – dřevo.

Mše svatá 18.00–19.00
Varhanní koncert 19.00–20.00

Varhanice – Lucie Žáková
Divadelní představení – Divadlo v chrámu Petrklíč 20.00–21.00

Selma Lagerlöfová: Legenda o Veronice
Varhanní preludia 21.00–22.00

Varhanice – Lucie Žáková

 17.30–18.00 Autorské čtení
  Lucie Kaletová – Strašidla na Silvrštejně
 18.30–19.00 Koncert
  Vokální jazzový kvartet
 19.30–20.00 Koncert
  Rajská zahrada
 20.15–21.00 Divadlo
  Divadlo
 21.00–21.30 Koncert
  Karel Kekéši – zpěv písní od klasiky po modernu
 22.00–22.30 Koncert
  Vokální jazzový kvartet
 22.30–23.00 Koncert
  Rajská zahrada
 23.00–23.30 Koncert
  Karel Kekéši – zpěvák
 Celovečerní Výstava fotek
  Lenka Kubištová – Krása dřeva a vody
  Občerstvení
  Káva, čaj, nealko v kryptě pod rotundou po celou dobu trvání  

Noci kostelů
  Informace o rotundě
  Po celý večer se budete moct seznámit s historií rotundy, kterou vám 

rádi poskytneme

Praha–Stodůlky,  
kostel sv. Jakuba Staršího

adresa: Kovářova ul., Praha 5 – Stodůlky
www: www.centrumbutovice.cz
dopravní spojení: MHD: metro B – stanice Stodůlky
bus 225 – zastávka Lýskova, 174 – zastávka Kovářova
GPS: 50°2‘57.275“N, 14°18‘46.034“E

Půvabný raně gotický kostelík sv. Jakuba Staršího z druhé 
poloviny 13. stol. byl v roce 1910 péčí hraběte Arnošta 
Emanuela Silva–Taroucy citlivě regotizován do dnešní 

podoby. Díky tomu se může pochlubit krásnými, částečně dochovanými 
středověkými freskami, původním gotickým sanktuáriem a zachovalým 
ostěním zazděného portálu z téže doby.
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Pohled do kuchyně varhaníka 22.35–22.55
Eucharistický výstav 23.15–24.00

Eucharistická adorace doprovázená zpěvem komorního pěveckého 
smíšeného sboru 

Modlitba před spaním – kompletář 00.00–00.20
Společná modlitba breviáře se závěrečným požehnáním

Praha–Vinohrady, 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – Vinohrady
www: www.srdcepane.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice  
Jiřího z Poděbrad
tram 11 – zastávka Jiřího z Poděbrad
GPS: 50°4‘37.4“N; 14°27‘11.32“E

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně je nejvýznamnější 
česká sakrální stavba 20. století. Projekt slovinského 
architekta Josipa Plečnika. Moderní a velmi osobitá stavba 
inspirovaná starokřesťanskými vzory. Kostel je sálovou stavbou 
obdélníkového půdorysu s 13 m vysokým kazetovým stropem. Tato 
kulturní památka usiluje o zapsání do světového architektonického 
dědictví UNESCO.

Vyzvánění zvonů 17.50–18.00
Mše svatá + májová pobožnost 18.00–18.45
Celebruje P. MUDr. Jiří Slabý
Prohlídka kostela pro děti 19.00–19.40

Prohlídka je určena pro děti, ale vítáni jsou i rodiče. Je cílena 
na zajímavosti hlavního prostoru kostela, krypty a varhan. 
Minimum faktografie

Prohlídka kostela 20.00–20.40
Přivítání, projekce historických dokumentů. Prohlídka kostela, 
krypty, varhan

Píseň novou zpívat budu 20.40–21.00
zpěv Maria M. Ondrášová, varhany Lukáš Revenda

Prohlídka kostela 21.00–21.40
Přivítání, projekce historických dokumentů. Prohlídka kostela, 
krypty, varhan

Praha–Vinohrady,  
kostel sv. Ludmily

adresa: náměstí Míru, Praha 2 – Vinohrady
www: www.ludmilavinohrady.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Náměstí Míru, 
bus 135, tram 4, 10, 16, 22 – zastávka Náměstí Míru
GPS: 50°4‘31.08“N, 14°26‘13.92“E

Kostel sv. Ludmily na náměstí Míru byl postaven jako 
novogotická stavba v letech 1888–1893 podle plánů 
architekta Josefa Mockera. Na výzdobě chrámu se podíleli 

slavní umělci té doby, jako např. sochař Josef Václav Myslbek, nebo 
malíři Josef Čapek, Antonín Procházka nebo František Ženíšek. Kostel 
slavnostně vysvětil 8. října 1893 pražský arcibiskup František de Paula 
kardinál Schönborn. Od roku 1974 byl kostel nejdříve kvůli výstavbě 
metra a později kvůli rekonstrukci na dlouhou dobu uzavřen. Slavnostní 
bohoslužbou, vedenou kardinálem Miloslavem Vlkem, v roce 1992 byla 
stavba znovu otevřena.

 17.50–18.00 Vyzvánění zvonů
 18.00–18.30 Večerní chvály
  Modlitba nešpor
 18.00–23.00 Výstava plakátků
  První pátky u sv. Ludmily s celodenní adorací za nová kněžská 

a řeholní povolání
 19.00–20.00 Varhanní koncert
  Absolventský koncert Lenky Frausové, studentky pražské 

konzervatoře a varhanice u sv. Ludmily
 20.00–20.45 Tajemství pana kostelníka
  Sakristie – co všechno lze schovat v kostelní skříni?!
 20.00–21.00 Možnost duchovního rozhovoru s knězem
  Setkání s knězem – místo konání bude označeno
 20.15–20.45 Komentovaná prohlídka kostela
 21.00–22.00 Koncert duchovní hudby
  Gregoriánský chorál a polyfonní zpěv
 22.00–23.00 Možnost duchovního rozhovoru s knězem
  Setkání s knězem – místo bude označeno
 22.10–22.30 Pohled do kuchyně varhaníka
  Komentovaná prohlídka kůru s praktickou ukázkou hry na varhany
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Praha–Vyšehrad,  
kostel sv. Petra a Pavla
adresa: Štulcova ul., Praha 2 – Vyšehrad
www: www.kkvys.czdopravní spojení: MHD: metro C – 
stanice Vyšehrad
GPS: 50°3‘52.19“N, 14°25‘4.39“E

Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě stojí 
na místě původní trojlodní románské baziliky z doby 
krále Vratislava II. V kryptě kostela byli pohřbeni někteří 
panovníci z rodu Přemyslovců. Dnešní novogotická 
podoba chrámu s dvěma věžemi pochází z let 1885–1903.  
Byla realizována podle projektu J. Mockera a F. Mikše.

Mše svatá 17.30–18.30
Výstava: Památka sv. Petra na Vyšehradě 18.30–24.00
Četba z Vyšehradské kroniky Vojtěcha Rufflera a z Pamětí  19.30–20.30
proboštů vyšehradských od Mikuláše Karlacha
Varhanní koncert prof. Josefa Leciána 20.30–21.10
Informace a prohlídky 22.00–24.00

Informace o spiritualitě a činnosti řeholního domu Kongregace  
sester Matky Božího milosrdenství a komentované prohlídky baziliky  
s případnými informace pro návštěvníky  
Po celý večer bude příležitost k rozhovorům s členy kapituly Celovečerní 

Praha–Zbraslav,  
kostel sv. Jakuba

adresa: U Národní Galerie, Praha 5 – Zbraslav
www: www.zbraslav.info/farnost
dopravní spojení: MHD: metro B – stanice Smíchovské 
nádraží, bus 129, 241, 243, 314, 318, 338, 390 –
zastávka Zbraslavské náměstí
GPS: 49°58‘41.466“N, 14°23‘33.266“E

Kostel sv. Jakuba Staršího je situován v areálu někdejšího 
cisterciáckého kláštera (zal. 1292). Kromě unikátních 
uměleckých děl, která zdobí interiér, je kostel proslulý  
především jako místo odpočinku posledních Přemyslovců.

 21.40–22.00 Chvíle ticha 
  Možnost soukromé prohlídky a ztišení
 22.00–23.00 Hodinka hudby
  smíšený sbor Viktoria + komorní orchestr (J. J. Ryba – Regina,  

C. H. Biber – Missa Brevis), Hudební skupina Hroši (novodobé 
církevní písně v doprovodu instrumentálního souboru)

 23.00–23.40 Prohlídka kostela
  Přivítání, projekce historických dokumentů. Prohlídka kostela, 

krypty, varhan
 23.40–24.00 Chvíle ztišení
  Možnost soukromé prohlídky. Varhanní hudba
 00.00–00.40 Prohlídka kostela
  Přivítání, projekce historických dokumentů. Prohlídka kostela, 

krypty, varhan
 00.40–01.00 Chvíle ztišení
  Možnost soukromé prohlídky. Varhanní hudba

Praha–Vršovice, Husův sbor  
Církve československé husitské

adresa: Moskevská 34, Praha 10 – Vršovice
www: www.husuvsbor.cz
dopravní spojení: MHD: metro A – stanice Náměstí Míru, 
tram 4, 22 – zastávka Vršovické náměstí,
tram 7, 24 – zastávka Oblouková
GPS: 50°4‘8.381“N, 14°27‘14.012“E

Husův sbor v Praze 10 – Vršovicích. Postaven v roce 1930 
Církví československou husitskou. 

 18.00–19.00 Legenda o Veronice – Selma Lagerlöfová
  Veřejná zkouška scénického čtení v rámci projektu Divadlo 

v chrámu. Účinkují herci Divadla Miriam
 20.00–21.00 Ivan Vyrypajev / KYSLÍK (Divadlo Neklid)
  Divadelní představení s výrazným duchovním podtextem
 22.00–22.45 Varhanní recitál Adama Viktory
  Jeden z předních českých varhaníků hraje na cenný nástroj 

v Husově sboru ve Vršovicích skladby světových i domácích umělců 
od dob baroka až po současnost

 23.00–24.00 Noční vigilie
  Duchovní ztišení s modlitbami a zpěvem
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40Praha–Žižkov,  
kostel sv. Prokopa
adresa: Sladkovského náměstí, Praha 3 – Žižkov
www: www.farnost-zizkov.cz
dopravní spojení: MHD: tram 5, 9, 26 – zastávka 
Lipanská
GPS: 50°5‘2.795“N, 14°27‘2.263“E

Základní kámen novogotického kostela sv. Prokopa 
z roku 1903 byl položen u příležitosti 50. výročí panování 
císaře Františka Josefa I. Proto se mu v prvních letech 
existence také říkalo „Jubilejní“kostel. Vzácnou památkou je obraz 
Karla Škréty sv. Václav jako obránce Prahy proti Švédům.

Zvonění zvonů 17.50–18.00
Mše svatá 18.00–18.40

Mši celebruje žižkovský farář P. Miloš Szabo
Komentovaná prohlídka kostela 19.00–19.40

Spolu s průvodcem se dozvíte něco o historii a nejvzácnějších 
památkách tohoto kostela

Komentovaná prohlídka kostela 20.00–20.40
Spolu s průvodcem se dozvíte něco o historii a nejvzácnějších 
památkách tohoto kostela

Koncert Kühnova dětského sboru 21.00–22.00
Pod taktovkou prof. Jiřího Chvály vystoupí v hodinovém programu 
jeden z nejznámějších dětských sborů v ČR

Prohlídka kůru a vyprávění o varhanách 22.30–23.00
Netradiční výšlap po schodech na kostelní kruchtu, kde Jan Steyer 
zasvětí přítomné do fungování varhan, které jsou dílem proslulého 
pražského varhanáře Emanuela Petra

Komentovaná prohlídka kostela se svíčkami 23.00–23.40
Noční prohlídka – tentokrát budeme objevovat nejhezčí 
a nejzajímavější místa v kostele se svíčkami v ruce

Výstav Eucharistie 00.00–00.30
Půlnoc a začátek nového dne – kostel je především místem  
ztišení a modlitby

Latinský kompletář 00.35–01.00
Společně zpívaná modlitba před spaním v latinském jazyce

 17.00–17.15 Zahájení, úvodní slovo P. Petra Kouteckého SJ.
 17.15–18.00 I. část četby ze Zbraslavské kroniky
  Jeden z nejvýznamnějších historických pramenů středověku 

(14. století) byl sepsán zbraslavskými opaty Otou a Petrem 
Žitavským. Čtení bude proloženo varhanními preludii

 18.00–18.30 I. komentovaná prohlídka kostela
  Seznámení se s historií kostela se zaměřením na přemyslovské 

pohřebiště a jeho proměny v průběhu doby
 18.30–19.15 Májová pobožnost
  Pobožnost v Mariánské kapli s obrazem Zbraslavské madony. Slouží 

P. Petr Koutecký SJ. Na varhany pobožnost doprovodí Karel Rauš. 
Kromě mariánské písně zazní také Loretánská litanie

 19.15–20.00 II. část četby ze Zbraslavské kroniky
  Jeden z nejvýznamnějších historických pramenů středověku 

(14. století) byl sepsán zbraslavskými opaty Otou a Petrem 
Žitavským. Čtení bude proloženo varhanními preludii

 20.00–20.45 II. komentovaná prohlídka kostela
  Seznámení se s historií kostela se zaměřením na umělecká díla 

v jeho interiéru – Zbraslavská madona, Nanebevzetí Panny Marie  
(G. B. Piazzetta), sochařská výzdoba...

 20.45–21.30 III. část četby ze Zbraslavské kroniky
  Jeden z nejvýznamnějších historických pramenů středověku 

(14. století) byl sepsán zbraslavskými opaty Otou a Petrem 
Žitavským. Čtení bude proloženo varhanními preludii

 21.30–22.00 Varhanní koncert
  Na varhany zahraje Karel Rauš a Lukáš Kunst. Zazní hudba 

barokních skladatelů Bacha, Frescobaldiho, Kuchaře a dalších
 22.00–23.00 III. komentovaná prohlídka kostela
  Prohlídka kostela a jeho největších zajímavostí se zaměřením 

na jeho historii a funkci především v období, kdy zde působili 
cisterciáci. Možnost výstupu na kůr s barokními varhany

 Celovečerní Oprava varhan v kostele ve Zbirohu
  Promítání DVD dokumentu z generální opravy varhan  

ve zbirožském kostele, za účinné pomoci farníků (2000–2006) 
ve cca hodinové smyčce
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Varhanní koncert 22.30–23.00
Meditativní tóny největšího hudebního nástroje znějící z kůru,  
čas ke ztišení

Modlitba za Příbram 23.00–23.20
Duchovní slovo a krátké zamyšlení na závěr

Čajovna a občerstvovna Celovečerní
Zastavení při čaji s povídáním a knihou, sakristie kostela
Pohádky s dobrým koncem
Čtené a dramatizované pohádky na dobrý den i dobrou noc
Tvořivá dílna pro děti
Andílci, vystřihování a vyrábění pro nadšené a nejen dětské ruce, 
sakristie kostela

Příbram–Březové Hory,  
kostel sv. Vojtěcha
adresa: náměstí J. A. Alise, Příbram VI – Březové Hory
www: www.farnostbrezovehory.ic.cz
dopravní spojení: bus: Praha, Na Knížecí – Příbram, 
MHD Příbram, bus 3 – zastávka nám. J. A. Alise
GPS: 49°41‘0.45“N 13°59‘23.90“E

Kostel svatého Vojtěcha byl postaven v novorenesančním 
slohu v letech 1887–1889. Okna jsou zdobena 
pseudorenesanční malbou Panny Marie Bolestné od 
J. Z. Quasta. V průčelí kostela je polychromovaný reliéf 
Ježíška držícího v rukou březovou větvičku – symbol Březových Hor 
a zdejších dolů. Hlavní oltář je zasvěcen patronu horníků sv. Vojtěchu. 

Mše svatá  18.00–19.00
Úvodní slovo a přivítání, vysvětlení smyslu celé akce  19.00–19.15
Prohlídka kostela s výkladem historie, včetně varhan  19.15–20.00
Prezentace místních spolků  20.00–21.00
Prohlídka kostela s výkladem historie, včetně varhan  21.00–21.30
Koncert  21.30–22.00
Modlitba za město Příbram + poslání „balonků přání“ 22.00–22.30 
před kostelem  
Koncert „Petrklíče“ze Slivice  22.30–23.00
Po celou dobu skromné občerstvení „co-dům-dal“.  Celovečerní

Pro dětí připravený program na faře. Snad přijde i … „Ponocný“
Kostel sv. Prokopa 19.00–00.00

Modlitba Akatistu (církev pravoslavná)

Příbram,  
farní kostel sv. Jakuba Staršího

adresa: náměstí T. G. Masaryka, Příbram I
www: www.farapribram.webster.cz
dopravní spojení: bus: Praha, Na Knížecí – Příbram
GPS: 49°41‘19,2“N;14°0‘35,0“

Děkanský kostel sv. Jakuba v Příbrami se poprvé 
připomíná v roce 1298. Je nejstarší stojící stavbou 
v Příbrami. V roce 1795 byl kostel přestavěn zhruba 
do dnešní podoby. Původně byl obklopen hřbitovem, který 

byl za vlády císaře Josefa II. v roce 1786 zrušen. Mramorový barokní 
oltář od sochaře Lauremana z roku 1749 sem byl přenesen z kostela 
v Mariánském Týnu.

 19.00–19.15 Vyzvánění zvonů
  Společně znějí zvony všech příbramských kostelů dohromady, 

otevření vchodů do kostela
 19.15–19.30 Zahájení programu – duchovní poselství
  Úvodní slovo k celému večeru, krátký projev zástupce Města 

Příbrami, seznámení s programem
 19.30–19.50 Koncertík Svatojakubské kapely
  Nejmladší muzikanti a zpěváci s doprovodem kytary a flétny  

pod vedením Lukáše Marka
 20.00–20.30 Pohled do minulosti
  Prohlídka kostela od oltáře až na kůr, fundovaný komentář 

Václava Mejstříka s důrazem na historickou a uměleckou hodnotu 
architektury a interiéru kostela

 20.30–20.50 Koncert Musica Podberdensis
  Duchovní hudba barokní doby v podání renomovaného 

příbramského tělesa, umělecký vedoucí Pavel Kopecký
 21.00–21.20 Pohled do současnosti
  Videoprojekce zajímavých událostí a farních akcí pro děti 

v uplynulých letech
 21.30–21.50 Koncert Codex Temporis
  Renesanční a barokní vokální duchovní skladby v podání smíšeného 

chrámového sboru, sbormistr Jan Cikler
 22.00–22.20 Pohled do současnosti 2
  Další videoprojekce farních akcí, tentokrát pro všechny generace
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Shromáždění pod svatohorskými schody 18.45–19.00
u vchodu do schodů z města (Dlouhá ulice). Rozdání svící, příprava 
na výstup na Svatou Horu

Průvod se svícemi svatohorskými schody 18.55–19.15
První z možností, jak se dostat na Svatou Horu. Po průvodu budou 
schody uzavřeny

Vyzvánění zvonů 19.00–19.15
všech příbramských kostelů, tedy i svatohorských

Otevření areálu Muzea 19.00–22.30
Druhý způsob pro vstup návštěvníků – Pražskou branou

Svatohorští hlídači 19.00–20.00
Ukázka svatohorských psů na prostranství před Svatou Horou

Přivítání návštěvníků u Korunovačního oltáře  19.15–19.30 
v otevřených kaplích  

Přivítání pronese pater Josef Michalčík, CSsR, svatohorský 
administrátor, spolu se zástupcem města Příbram.  
Hrají Svatohorští trubači

O Svaté Hoře v historii a současnosti 19.30–20.00
Bazilika. Krátké uvedení do historie a současnosti  
poutního místa Svaté Hory

Prohlídka refektáře (barokní jídelny) kláštera s výkladem 19.30–19.50
Začátek před muzeem. V refektáři budou také vystaveny 
nejvzácnější šaty Panny Marie svatohorské. Poté ukázka 
ekologického vytápění Svaté Hory, kterou vede K. Schneeweis

Koncert Svatohorského chrámového sboru 20.00–20.30
Bazilika. S průvodním slovem a možností, aby si i každý posluchač 
zazpíval s námi

Prohlídka areálu s výkladem 20.00–20.20
Zahájení před muzeem. Zahrnuje prohlídku ambitů, rohových kaplí, 
výstavy Svatohorského poutního muzea

Liturgické oblékání 20.30–21.00
Bazilika. Praktická ukázka, v čem chodí kněží, jaké liturgické oděvy 
a proč se při liturgii používají

Prohlídka refektáře (barokní jídelny) kláštera 20.30–20.50
Začátek před muzeem. V refektáři budou také vystaveny 
nejvzácnější šaty Panny Marie svatohorské. Poté ukázka 
ekologického vytápění Svaté Hory, kterou vede K. Schneeweis

Prohlídka areálu s výkladem 21.00–21.20
Zahájení před muzeem. Zahrnuje prohlídku ambitů, rohových kaplí, 
výstavy Svatohorského poutního muzea

Příbram–Březové Hory, kostel  
Církve československé husitské

adresa: Prokopská 313, Příbram VI – Březové Hory
www: www.noccsh-pribram.estranky.cz
dopravní spojení: bus: Praha, Na Knížecí – Příbram,  
MHD Příbram, bus 1 – zastávka Prokopská
GPS: 49°41‘2.578“N, 13°59‘29.559“E

Kostel církve československé husitské byl postaven 
na paměť Mistra Jakoubka ze Stříbra v roce 1936 podle 
návrhu architekta S. Vachaty. Objektu vévodí 30 m vysoká 

věž, která je zakončena dvouramenným křížem. Autorem výtvarného 
řešení je ak. sochař Václav Šára, jehož dílem jsou i reliéfy u oltáře 
a sousoší s názvem „Práce“a „Svoboda“v rozích sboru. 

 18.00–23.00 Program ve Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami 
na Březových Horách

 Celovečerní Zveme vás k objevení krás interiéru i exteriéru Sboru,  
vyhlídce z místní rozhledny, ale též duševnímu a duchovnímu 
občerstvení při poslechu krásné hudby, rozhovorech,  
meditaci i společné modlitbě a zpěvu! Těšíme se na vás!

Příbram–Svatá Hora,  
basilika Nanebevzetí Panny Marie

adresa: Svatohorská alej, Příbram II – Svatá Hora
www: www.svata-hora.cz
dopravní spojení: bus: Praha, Na Knížecí – Příbram, MHD 
Příbram, bus 2 – zastávka Svatohorská
GPS: 49°41‘10.663“N, 14°1‘17.845“E

Svatá Hora. Nejvýznamnější mariánské poutní místo 
Čech, jehož historie sahá až do 13. století, kde na místě 
nynějšího rozsáhlého areálu byla vybudována první kaple 

jako dík Panně Marii za její pomoc. V současnosti o toto místo s čilým 
poutním i turistickým ruchem pečuje kongregace redemptoristů.
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je 22 m dlouhá a 9 m široká. Na východní straně kostela se nachází 
dřevěná zvonice, která je pokládána za nejcennější českou dřevěnou 
zvonici, svým způsobem ojedinělou i v evropském měřítku.

Otevřený kostel 18.00–23.00

Rakovník,  
kostel sv. Bartoloměje

adresa: náměstí J. Žižky, Rakovník I
www: www.rakovnik.farnost.cz
dopravní spojení: bus: Praha, Hradčanská – Rakovník
GPS: 50°6‘13.384“N, 13°43‘59.575“E

Děkanský chrám sv. Bartoloměje stojí na místě, kde již 
ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše. Do dnešní podoby 
byl kostel přestavěn na přelomu 15. a 16. století, za krále 
Vladislava II. Uvnitř kostela je skvostná kazatelna z roku 
1504, freskový cyklus umučení svaté Doroty z přelomu  
14. a 15. století a náhrobní kameny významných rakovnických  
rodin z doby renesance a baroka. 

Zvonění zvonů 17.50–18.00
Otevřený kostel 18.00–23.00
Varhanní koncert 19.00–20.00

Rakovník,  
kostel sv. Jiljí
adresa: ul. Dukelských hrdinů, Rakovník II
www: www.rakovnik.farnost.cz
dopravní spojení: bus: Praha, Hradčanská – Rakovník
GPS: 50°6‘31.915“N, 13°42‘35.231“E

Kostel sv. Jiljí stojí v místech, kam pověsti kladou 
počátek osídlení rakovnického údolí. Kostel je 
drobnou pozdně gotickou stavbou s žebrově klenutým 
presbytářem, k němuž přiléhá prostá loď s předsíňkou. 
Výprava kostela sv. Jiljí je barokní, ústředním motivem  
hlavního oltáře je obraz sv. Jiljí z 18. století.

 21.00–21.30 Nové svatohorské varhany
  Bazilika. Varhanář V. Šlajch předvede práci na intonaci píšťaly, 

varhaník P. Šmolík s tenoristou R. Prüglem předvedou několik 
skladeb s novými varhanami. Zkuste si zahrát i vy!

 21.30–22.00 Duchovní slovo, prostor pro dotazy
  Bazilika. O mé duchovní cestě. Krátké duchovní slovo a prostor 

pro dotazy na jakékoli téma související s životem kněží či křesťanů 
obecně. P. Josef Michalčík

 21.30–21.50 Prohlídka refektáře (barokní jídelny) kláštera s výkladem
  Začátek před muzeem. V refektáři budou také vystaveny 

nejvzácnější šaty Panny Marie svatohorské. Poté ukázka 
ekologického vytápění Svaté Hory, kterou vede K. Schneeweis

 22.00–22.30 Návštěva Krápníkové kaple v nočním osvětlení
  Zahájení před muzeem. Opět se svícemi po 52 schodech 

do krápníkové kaple sv. Maří Magdalény při nočním osvětlení 
svícemi. Překvapení

 22.45–23.00 Prosba za město Příbram
  Bazilika. Závěr večera, kdy nemůžeme opomenout město, jehož 

jsme součástí. Slovo, hudba, krátká modlitba
 23.00–23.15 Společně znějí zvony, ohňostroj
  Zakončení programu na svatohorském náměstí
 Celovečerní Projekce dokumentů o Kongregaci Redemptoristů a stavbě 

nových varhan
  v neustálé smyčce v průběhu celého večera v kapli sv. Ignáce
  Program pro děti: australský fotbálek na svatohorském náměstí * 

rytíř Malovec, historická osoba, se představí dětem v jižním ambitu 
* nakresli si Svatou Horu, Březnická kaple

  Občerstvení – čaj, káva, svatohorské oplatky, teplá medovina, atd.
  Svatohorské poutní muzeum 
  Muzeum bude v průběhu Noci kostelů otevřené. Prodej knih, 

upomínkových předmětů, informační služba

Rakovník,  
kostel Nejsvětější Trojice

adresa: Sixtovo náměstí, Rakovník II
www: www.rakovnik.farnost.cz
dopravní spojení: bus: Praha, Hradčanská – Rakovník
GPS: 50°6‘20.873“N, 13°43‘27.35“E

Kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěný na hřbitově v letech 
1585–1588 stavitelem italského původu. Stavba kostela 
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Bazilika sv. Václava byla založena v 11. stol. Břetislavem I. na místě, 
kde po zavraždění  Václava, přemyslovského knížete, začíná 
cesta Václava svatého, hlavního patrona naší země.

Komentovaná prohlídka 18.00–18.45
Varhanní intermezzo 19.00–20.00
Komentovaná prohlídka 20.00–21.00
Varhanní intermezzo 21.00–21.30
Modlitba za národ – krypta sv. Václava 21.30–22.00
Uzavření kostela 22.00

Vrané nad Vltavou,  
kostel sv. Jiří
adresa: ul. V Zídkách, Vrané nad Vltavou
www: www.sborsvjiri.cz
dopravní spojení: vlak: Praha, Braník – Vrané nad Vltavou
GPS: 49°56‘23.197

Barokní kostel sv. Jiří stojí na místě staršího 
gotického, který byl barokizován v 17. století. Ale první 
zmínka o kostele ve Vraném je již v zakládací listině 
břevnovského kláštera Boleslavem II. (falsum zhotovené  
ve 13. století, hlásící se k r. 993).

Májová pobožnost 17.30–18.00
Zpívaná Litanie Loretánská, požehnání,  
úvodní slovo farář P. Petr Koutecký, SJ

Koncert: varhany a saxofon 18.00–18.30
Varhany – Marie Nešněrová; sopránsaxofon – Milan Kotěborský; 
viola – Lidka Limpouchová

Prohlídka kostela s výkladem 18.30–20.00
Farní kronika, varhany, věž se zvonem, půda s historickými  
vazbami a trámovím

Koncert duchovních skladeb 20.00–20.30
Martin Slavík – tenor; Lidka Limpouchová – viola;  
Marie Nešněrová – varhany

Koncert: Spirituály s kytarou 20.30–21.00
Sbor svatého Jiří, kytara – Karel Pašek

 17.50–18.00 Zvonění zvonů
 18.00–23.00 Otevřený kostel
 21.00–22.00 Varhanní koncert

Stará Boleslav,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie

adresa: Mariánské náměstí, Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav
www: www.staraboleslav.com
dopravní spojení: bus: Praha, Černý Most, Praha, 
Českomoravská – Stará Boleslav
GPS: 50°11‘45.82“N, 14°40‘35.67“E

Raně barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie byl 
postaven jako monumentální domov pro starobylý reliéf 

Madony s Ježíškem, který je uctíván jako Palladium, ochranný obraz 
české země.

 18.00–19.00 Mše svatá s májovou pobožností
 19.00–19.45 Komentovaná prohlídka
  včetně krypty kostela
 20.00–20.45 Koncert sboru Václav
 21.00–22.00 Pouť k Palladiu – z tvorby České televize
  filmový pořad – promítání
 22.00–22.30 Hudební nokturno
 22.30–23.00 Modlitba a požehnání Palladiem
 23.00 Uzavření kostela

Stará Boleslav,  
kostel sv. Václava

adresa: náměstí sv. Václava, Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav 
www: www.staraboleslav.com
dopravní spojení: bus: Praha, Černý Most, Praha, 
Českomoravská – Stará Boleslav
GPS: 50°11‘40.62“N, 14°40‘19.239“E
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 21.00–23.00 Táborák
  Zpívání s kytarou (i donesenou), opékání buřtů

Všenory,  
kostel sv. Václava 

adresa: ul. V Chaloupkách, Všenory
www: www.revnice.farnost.cz
dopravní spojení: vlak: Praha, Hl. n. – Všenory
GPS: 49°56‘2.456“N, 14°19‘3.276“E

Pseudorománská kaple sv. Jana Křtitele byla vysvěcena 
v roce 1890. Je to jednolodní stavba s půlkruhovým 
presbytářem a s vížkou se zvonem nad průčelím.  
Kaple stojí nad hrobkou rodiny Nolčů. Jan Nolč byl 

poslancem České strany národní a členem spolku pro zřízení 
 Národního divadla v Praze. 

 18.00–22.00  Kostel otevřen k prohlídce i ztišení, možnost výkladu  
o historii

 19.00–20.00 Koncert místního chrámového sboru

Noc kostelů
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