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Chrám Navštívení Panny Marie
Klášterní 1, 463 62 Hejnice, www.mcdo.cz

Chrám Navštívení Panny Marie se nalézá v Hejni-
cích, tj. asi 26 km za Libercem. Je to barokní stavba 
z poč. 18. století, ovšem svými architektonickými 
kořeny sahá až do středověku, do roku 1211, kdy 
byla na základě zjevení Panny Marie v tomto místě 
v červenci r. 1159, postavena kamenná kaple s 
gotickým klenutím, jež lze dodnes vidět. Barokní 
kostel byl postaven kolmo na původní gotický, tj. 
severojižně. Největším pokladem interiéru je malá 
dřevěná soška Panny Marie Hejnické, pocházející 
z 1. pol. 13. století. Pro svůj milý a krásný zjev je 
zvána „Mater Formosa“ (Matka Spanilá). 
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
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Ticho, které mluví
Program je zaměřen na modlitbu, mlčení a adoraci, která 
je ústředním bodem celého večera. Během ní ovšem 
bude příležitost pro případné zájemce k duchovnímu 
rozhovoru. A též možnost komentované prohlídky kos-
tela i v místech, kde se běžně neprovádí

Kostel Nalezení svatého Kříže
Malé náměstí, Liberec 1
http://www.rkc-lbc.cz
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Farní kostel sv. Jakuba Staršího v Přepeřích
Přepeře 10, 512 61, www.farnostprepere.estranky.cz

Kostel byl založen v první polovině 14. století. Od té doby 
byl dvakrát přestavován a rozšiřován. Druhá přestavba 
provedená knížecím rodem Rohanů ze Sychrova dala stavbě  
tvář francouzských gotických kostelů. V posledních letech 
byl kostel kompletně renovován, aby opět vynikla bohatá 
ornamentální výmalba interiéru. Restaurované oltáře se 
vyznačují výjimečnou barevností barokních soch, ornamen-
tů a sloupů. Při této renovaci byla za bočním oltářem obje-
vena nástěnná malba ze 16. století. Zvon na věži jménem 
Barbora, ulitý roku 1566, je kulturní památkou. Z tohoto 
období se nachází  v kostele ještě několik dalších památek.

18:00–19:00

19:00–19:30

19:30–19:50

20:00–20:45

21:00–21:50

22:00–22:30
22:30–23:20

23:25–23:50

23:55–24:00

Všehochuť pro děti a rodiče
Blok her a úkolů pro děti a rodiče

Popelka Nazaretská
Recitují děti našich farností

Večerní matiné pro violu
Malý recitál vážné hudby pro violu a doprovod

Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela sv. Jakuba 

Zpíváme o naději
Koncert známé turnovské folkové hudební skupiny Pranic

Šaty dělají člověka-ornát dělá kněze
Varhanní meditace

Nabízíme čas a prostor pro odpočinutí a zklidnění duše 
při poslechu varhanní hudby

Povídání potmě o světle
Krátké povídání potmě o postavách a dějích na obrazech 
v kostele sv. Jakuba

Závěrečná modlitba
Modlitba za prosby příchozích

2

2 Modlitebna Sboru Církve bratrské v Liberci
Puchmajerova 359/4, Liberec
www.cb.cz/liberec



Modlitebna ČCE Liberec 
ČCE, Masarykova 22, Liberec, 
http://liberec.evangnet.cz

Ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické  
v Liberci, Masarykova 22, se nachází modlitebna s 
varhanami, které jsou darem Evangelické luterské 
církve Meklenburska. Kostel po německé luterské 
církvi na Náměstí Českých bratří byl pro nedosta-
tek peněz na opravy v roce 1973  odevzdán státu s 
výhledem, že v něm podle usnesení ONV vznikne  
koncertní síň. MěNV však dal kostel v roce 1976 
zbourat.

18:00–19:00

19:00–20:00

20:00–20:30

20:30–21:00

21:00–22:00

22:00–23:00

23:00–23:30

23:30–24:00

24.00–24:15

Fotografie ze života sboru

Žalmy, duchovní písně a chorály ve čtyřhlase

Čtení ze sborové kroniky

Varhanní skladby

Panelová diskuse: Církev a společnost

Žalmy, duchovní písně a chorály ve čtyřhlase

Objevujeme poezii

Společně ze zpěvníku „Svítá“

Půlnoční pobožnost

4
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4 Modlitebna Sboru Církve bratrské v Liberci
Puchmajerova 359/4, Liberec
www.cb.cz/liberec

Řadí se mezi moderní sakrální stavby. Liberecký Sbor Církve 
bratrské zakoupil v červenci 1989 (tedy ještě před sametovou 
revolucí) na Keilově vrchu vilový objekt s možností přístavby 
kaple a společenského zázemí sboru do zahrady. Slavnostní 
otevření celého objektu proběhlo v roce 1996. 
Přestavba vily a přístavba kaple byla realizována dle návrhu 
libereckého architekta Pavla Vaněčka. Právě charakter 
hmotového řešení stávajícího objektu viladomu s výraznou 
věží byl inspirací pro hmotové řešení dostavby kaple a zázemí. 
Princip věže o půdorysném profilu 4x4 m se stal základem 
hmotové kompozice celého souboru (stávajícího i nového). Jde 
o jakýsi „rozhovor tří věží“. Nízkou věžičkou se vstupuje do 
haly, pod střední věží je umístěn stůl Páně, kazatelna a kříž, 
kde se zároveň využívá symbolu světla, a ve stávající třetí 
věži je meditační prostor. Vlastní kaple s vedlejším sálem má 
amfiteatrální stupňovité sezení, kde se využívá svažitý terén. 
Objekt skýtá výborné podmínky jak pro nedělní bohoslužby 
či koncerty (hlavní sál), tak pro neformální setkávání všeho 
druhu - svatby, setkávání dětí, dorostu, mládeže, mladých 
rodin, starší generace... (přidružené prostory včetně sborové 
kuchyně). Chceme být pro každého otevřeným místem setká-
ní s Pánem Bohem i lidmi. K tomu zveme i vás.

16:00–17:30

18:00–18:45

19:00–19:30

5

Program pro děti a teenagery
Deskové hry, stolní tenis a jiné

Rozhovor tří věží
Prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu

Chvalte Pána
Duchovní písně v podání pěv. skupin sboru 



Na místě původního kostelíka u morového hřbitova 
byl v letech 1753 - 61 vystavěn nový větší chrám v 
podobě, v jaké se dochoval dodnes. Jednolodní barokní 
kostel se dvěma věžemi je uvnitř bohatě vyzdoben 
nástropními freskami, oltářními obrazy a sochami. 
Na hlavním oltáři je umístěna renesanční socha Piety 
(Panny Marie s mrtvým Synem v náručí) a také obraz 
sv. Heleny se svatým Křížem od významného malíře 
F. X. Palka. Dva postranní oltáře jsou zasvěceny 
sv. Josefovi a sv. Aloisovi. Další boční oltáře nesou 
obrazy sv. Severina, patrona soukenického cechu, sv. 
Antonína Paduánského a sochy českých zemských 
patronů. Ikonograficky je také zajímavá výzdoba dvou 
rokokových zpovědnic. Na kúru, jehož zábradlí zdobí 
andělíčci s hudebními nástroji a citáty z Žalmů, usly-
šíte ukázky hry na zdejší varhany. Bohaté nástropní 
fresky z r. 1761 znázorňují Nalezení a Povýšení sv. 
Kříže. V zahradě vedle kostela, na místě bývalého 
morového hřbitova, se nachází křížová cesta, barokní 
Mariánský sloup z dílny M. B. Brauna a kaple Božího 
hrobu z r. 1772.

20:00–20:45

21:00–21:30

22:00–22:45

23:00–23:30

Rozhovor tří věží
Prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu 

Chvalte Pána
Duchovní písně v podání pěv. skupin sboru 

Rozhovor tří věží
Prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu 

Řeč ticha 
Tiché rozjímání spolu s četbou biblických textů
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Kostel Nalezení svatého Kříže
Malé náměstí, Liberec 1
http://www.rkc-lbc.cz
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17:50–18:00

18:00–18:30

19:00–19:30

20:00–20:30

21:00–21:30

22:00–22:30

23:15–23:45

23:45–23:50

STÁLÝ 
PROGRAM
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BUĎME SAMI ZVONKOHROU
PRVNÍ ZVONĚNÍ - Protože v našem kostele nejsou velké 
zvony od II.světové války, můžete si zazvonit vlastním zvo-
nečkem, nebo si vyzkoušet zvonění na zvoncích používaných 
při liturgii.

PROCHÁZKA BAROKEM
BLOK SLOVA, ZPĚVU A HUDBY - komentovaná prohlídka 
kostela a kůru s ukázkami zpěvu, doprovodem a prohlídkou 
varhan.

PROCHÁZKA BAROKEM
BLOK SLOVA, ZPĚVU A HUDBY - komentovaná prohlídka 
kostela a kůru s ukázkami zpěvu, doprovodem a prohlídkou 
varhan

CHVALTE HO BUBNEM I TANCEM
BIBLICKÉ TANCE - můžete se taky zapojit! 

PROCHÁZKA BAROKEM
BLOK SLOVA, ZPĚVU A HUDBY - komentovaná prohlídka 
kostela a kůru s ukázkami zpěvu, doprovodem a prohlídkou 
varhan

PROCHÁZKA BAROKEM
BLOK SLOVA, ZPĚVU A HUDBY - komentovaná prohlídka 
kostela a kůru s ukázkami zpěvu, doprovodem a prohlídkou 
varhan

MODLITBA PŘED SPANÍM
KRÁTKÁ TICHÁ ADORACE A KOMPLETÁŘ

SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ - POŽEHNÁNÍ NA CESTU DOMŮ
 

HUMOR V CÍRKVI DOVOLEN
SMUTNÝ SVATÝ - ŽÁDNÝ SVATÝ. Výstava anekdot a kresle-
ného humoru z církevního prostředí

LITURGICKÉ OBLEČENÍ
VÝSTAVA LITURGICKÝCH ODĚVŮ KNĚŽÍ A MINISTRANTŮ

SVÍCE A VZPOMÍNKA 
VZPOMÍNKA NA BLÍZKÉ, PODĚKOVÁNÍ, PROSBY, 

CERTIFIKÁT POUTNIKA
POUTNICKÝ PAS - RAZÍTKO



Se stavbou kostela svatého Vavřince, jáhna a mučed-
níka, se začalo v roce 1696 a o tři roky později, tedy v 
roce 1699, 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 a jsou směrována na silnici vedoucí od Liberce. 
Zdá se, že při její stavbě a pozdějších úpravách byly 
brány v úvahu i věci vojenské, nikoli pouze církevní. 
Uvnitř kostela je dvoupatrová kruchta. Zařízení je ve 
stylu opožděného baroka a pochází z 19. století. Var-
hany byly v kostele od roku 1782, kdy byly převezeny 
z kostela v Hodkovicích nad Mohelkou. Hlavní oltář 
pochází z roku 1818, je sloupový, portálový a je stejně 
jako kazatelna dílem libereckého truhláře a řezbáře 
Ginsela. 
Věžní hodiny byly instalovány v roce 1815 jičínským 
hodinářem Klingerem a vyznačovaly se tím, že měly 
obrácené ručičky. V roce 2008 byly hodiny restaurová-
ny pražským orlojníkem Petrem Skálou a ručičky byly 
dány do původního stavu, tzn. že jsou dnes opět obrá-
ceně. Kostel sv. Vavřince je farním kostelem farnosti 
na Dlouhém Mostě.

17:45–18:00

18:00–18:25

18:00–19:00

Když srdce začne tlouct
Zahájení Noci Kostelů 2010 na Dlouhém Mostě 

18:00 - 18:25 Svatý Vavřinec se představuje
Přivítání a komentovaná prohlídka kostela

 18:00-19:00 Pozvání k setkání
můžete si popovídat a ptát se duchovního správce farnosti 
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Kostel sv. Vavřince 
Kostelní 7, 460 01  LIBEREC 
www.vavrinec.webnode.cz
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18:25–18:45

18:45–19:00

19:00–19:30

19:30–20:00

20:00–21:00

21:00–22:00

18:00–19:00

19:00–19:30

19:30–19:45

9

Za oponou kostela aneb móda a tajemství kostelního 
mobiliáře

Prohlídka běžně nepřístupných míst a věcí kostela. 
 Hlas Ticha

Tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání 
Andělé kolem nás

Program pro všechny děti s možností objevování a tvoření 
na téma andělé. 

 Hlas Ticha
Tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání 

Babí léto v kostele
Koncert duchovní hudby v podání komorního vokálního 
sboru Babí léto 

Hlas Ticha
Tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a indivi-
duální prohlídky kostela

Tobě patří den i noc…
Mše sv., doprovází rytmickými písněmi Schola od 3A

Co se skrývá v kostelních zákoutích
Komentovaná prohlídka kostela

Barevný svět kolem nás
Malování dětí

7 Chrám 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 postave-
ní kostela v Ruprechticích“.   Sloužil jako farní kostel pro 
Ruprechtice a Kateřinky do roku 1950. Poté v něm byl 
umístněn okresní archív. Od roku 1994 byly opět obnoveny 
bohoslužby.



Kaple Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou vznikla 
jako součást pastoračního střediska, které tvoří stará 
budova fary a nová budova, ve které jsou charitní byty, 
sál a kaple Vzkříšení. Architektem kaple je Pavel Vaně-
ček. Na její výzdobě se podíleli Eva Ouhrabková z Li-
berce - oltář, ambon, svatostánek, křtitelnice (materiál 
šamot a dřevo) a akademický malíř Petr Veselý z Brna 
- obraz Vzkříšení a vitráže. Kapli vysvětil 29. prosince 
2001 litoměřický biskup Josef Koukl. Jedná se o jednu  
z mála nových sakrálních staveb na severu Čech.

19:45–20:00

20:00–21:00

21:00–22:00

22:00–23:00

23:00–???

16:00–24:00

Móda pro faráře a jeho pomocníky
Výstava liturgických oděvů

Kostel, jak jej neznáte
Netradiční pohledy na kostelní klenbu

Co se skrývá v kostelních zákoutích
Komentovaná prohlídka kostela

Tóny a světlo
Koncert duchovní hudby 
Antonio Vivaldi:  Stabat mater
Účinkují členové Amaterskéhokomorní sdružení Liberec

Hospodine, Ty víš, když sedám i když vstávám     
Prosby, přání, díky, modlitby

Od 19.00 možnost rozhovorů s knězem a malého občer-
stvení.

Prohlídka, rozhovor, modlitba
Po celou dobu je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozho-
voru a předání vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za 
nemocné, za rodiny, atd.), které proběhnou v rámci závěrečné 
modlitby v kostele Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích od 23:30

10

Kaple Vzkříšení 
Tanvaldská, 463 11 Liberec 30 – Vratislavice
http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz
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16:30–17:00
17:00–17:45
18:00–18:15

18:30–19:00

19:00–19:45

20:00–20:45

21:00–21:45

22:00–22:45

23:00–23:30

11

Modlitba růžence 
Mše svatá 
Večerníček v kapli 

Krátký biblický loutkový příběh pro děti
Slova a tóny

Varhanní skladby doplněné texty v podání Pavla Fišera
Jak se staví kaple?

Rozhovor s architektem Pavlem Vaněčkem
Zpívání o lásce

Komorní sbor Pedagogické fakulty TU Liberec pod vedením 
Jany Konvalinkové, průvodní slovo Václav Vaněk

Concertino
Letmý průřez varhanní tvorbou posledních pěti století - 
Pavel Fišer

Svědectví současnosti 
Dokaž mi víru ze svých skutků – pořad mládeže farnosti. 

Co vypráví vitráže v kapli?
Setkání se vzkříšeným Ježíšem v moderní umělecké výzdobě 
kaple - Václav Vaněk

Sál pod kaplí 18:00 - 24:00
Výstava Liturgický rok a svátosti

Proč má adventní věnec čtyři svíce a proč se křtí vodou?
Prodejní výstava křesťanské literatury

Svoji nabídku vystavuje Karmelitánské knihkupectví Liberec 
Výtvarná dílnička pro děti
Kavárna pod kaplí



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.

17:45–24:00

17:50–24.00

18:00–18.30

18:30–18.45

18:45–19.15

19:15–20.00

20:00–20.30

20:30–21:00

Prohlídka, rozhovor, modlitba
Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání va-
šich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné,za 
rodiny, za zemřelé atd.), které se uskuteční od 23:30

Kostel pohledem dětí a objektivem fotoaparátu
Výstava tematických výtvarných prací žáků místní 
základní školy doplněná dobovými fotografiemi kostela 
a dokumentací z letošní opravy věže a střechy

Messe breve
Komorní sbor CONCORE pod vedením Stanislavy 
Rygálové

 Večerníček v kostele
Krátký biblický loutkový příběh pro děti

 Najdete svého patrona?
Komentovaná prohlídka kostela

Láska je svobodná i za mřížemi
Pásmo varhanní hudby doplňené texty dopisů, které psal 
své ženě básník Jan Zahradníček vězněný v 50. letech. 
Pořad v podání Marií Bémových

 Příběhy z vitráží ožívají
Krátké divadelní scénky dětí na motivy biblických obra-
zů z vitráží kostela

Najdete svého patrona?
Komentovaná prohlídka kostela

12

Kostel Nejsvětější Trojice 
Tanvaldská 51, 463 11 Liberec 30 – Vratislavice
http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/
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21:00–21:45

22.00–22:30

22:45–23:00

23:00–23:30

23:30–24:00

13

Renesanční hudba v barokním kostele
Vokální sdružení REGNIS zpívá renesanční polyfonní du-
chovní skladby

 Co skrývá 14 obrazů?
Křížová cesta v kostele a v životě

 Krátké varhanní skladby 
Hraje Martina Vaňková

 „Dobrořeč, duše má, Hospodinu“ (Žalm 103)
Písně v podání mládeže doplněné úryvky z Bible a  modlitbami

 Závěrečné modlitby za naše město 
Prosby za naše město a za záležitosti, které jste svěřili pří-
mluvným modlitbám

10 Kostel Sv. Bonifáce
Ještědská, 460 08 Liberec XIX-Horní Hanychov
www.rochlice.farnost.cz

Kostel Sv. Bonifáce (takový patron pro německé věřící 
jako pro české Sv. Václav) v Liberci Hanychově 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.

17:50–18:00
17:00–18:45

19:00– ???

22:00–???

Zvonění všemi zvony na zahájení noci
Možnost výstupu na věž kostela 

...a po koncertu až do setmění – hezké výhledy
Koncert souboru Aries ZŠ Jabloňová – bicí nástroje a marimby 

Mimo koncerty prohlídky kostela s výkladem o historii a 
reprodukovaná hudba z benefičních koncertů

Varhanní koncert a improvizace Jakub Stratílek
Po koncertě kostel otevřen do 24:00
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