
KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA (v parku pod Kotnovem)

17.30 –20.45 Otevření kostela pro veřejnost
(na programu je komentovaná prohlídka)

19.15 Ekumenický průvod
(zastavení v rámci ekumenického putování křesťanských církví)
Zajišťuje Starokatolická církev – farnost Tábor.

... zde je místo pro vaše razítko

EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ

18.00 Sbor Českobratrské církve evangelické
(Bílkova ulice)

18.30 Sbor Božích bojovníků 
Církve československé husitské
(ulice Dr. Farského)

19.15 kostel sv. Filipa a Jakuba
Starokatolická církev
(park pod Kotnovem)

19.45 klášterní kostel Narození P. Marie
Církev římskokatolická
(náměstí Mikuláše z Husi)

20.00 Sbor Církve adventistů sedmého dne
(náměstí Mikuláše z Husi, Dům u Lípy)

„DĚKUJEME ZA LASKAVOU PODPORU AKCE
TĚMTO PARTNERŮM“

Římskokatolická farnost Tábor

Město Tábor

Základní škola a Mateřská škola Tábor
náměstí Mikuláše z Husi 45

Comett Plus spol. s r.o.

MikroChem LKT spol. s r.o.

Petr Kaněra - KAPEX s.r.o.

Advokátní kancelář
Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec s.r.o.

... zde je místo pro vaše razítka

TÁBOR



KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA HOŘE TÁBOR

17.50 –18.00 Kostelní zvony
18.00 –18.45 Mše svatá (celebruje P. Petr Plášil)
19.00 –19.30 Komentovaná prohlídka kostela

(provází Františka Kovandová)
19.30 –19.45 Slovo k zamyšlení
20.00 –21.00 Koncert dávné muziky Majales – MÁJ A LES

• zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello
• připravil a vede Michael Pospíšil
... po koncertě průvod s muzikou do klášterního kostela

21.00 –21.30 Vyznáte se v kostele?
(význam jednotlivých míst a předmětů v kostele)

21.30 –22.30 Varhany promlouvají
• koncert s prohlídkou kůru a varhan
• na varhany hraje a slovem provází L. Šotek

22.30 –23.30 Zpěvy Taize
23.30 –24.00 Společná modlitba a zakončení Noci

DALŠÍ POŘADY V KOSTELE A NA FAŘE
18.45 –20.00 Poznávací hra pro děti
19.00 –22.00 Nabídněte si ... (Zahrada potěšení)

• malé občerstvení ve farní zahradě 
(v případě nepříznivého počasí na faře)

20.00 –24.00 Světlo města (volný vstup na věž děkanského kostela)
18.45 –24.00 Vy všichni jste děti Světla!

• přijďte zapálit svíčku za sebe nebo své blízké a napište svá
přání a prosby na lísteček; všechny Vaše prosby budou před-
loženy Pánu v rámci přímluv v nedělní mši svaté 3. 6. 2012.

KLOKOTY – KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE

17.50 –18.00 Zahájení: KLOKOTSKÉ ZVONY
18.00 –18.30 P. Jiří Můčka, OMI

(mluvené slovo, Pavla Kohelová, zpěv)
18.30 –19.15 Komentovaná prohlídka kostela
19.15 –20.00 Prohlídka varhan
20.00 –20.45 Koncert Chrámového sboru
21.00 –22.00 Přednáška zvonaře Petra Manouška
22.15 –23.00 Komentovaná prohlídka kostela při svíčkách
23.00 –23.45 Hudební zastavení a Kniha knih 

(z Bible čte Pavla Kohelová)
24.00 Zakončení

DALŠÍ POŘADY V KOSTELE
18.00 –24.00 Po celý večer prohlídky kaplí a věží kostela

Občerstvení (klokotské bramboráky, a další ...)
19.00 –20.00 Program pro děti

KLÁŠTERNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

18.00 –19.00 Volná prohlídka kostela, zimní kaple a krypty
prezentace farních aktivit (Orbis Pictus, 
Domácí hospic Jordán, dětský oddíl Piškoti, Charita)

19.00 –19.45 Slovo a hudba (četba duchovních textů s hudebním doprovodem)
19.45 –20.00 Ekumenický průvod (zastavení v Římskokatolické církvi)

• společné putování po kostelech a modlitebnách 
křesťanských církví v Táboře

• provází P. Petr Plášil
20.00 –21.00 Kostel promlouvá 

(příležitost k zastavení, rozjímaní a poslechu)
21.00 –21.15 Koncert dávné muziky Majales – MÁJ A LES

... příchod průvodu s muzikou z děkanského kostela 
• zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello
• připravil a vede Michael Pospíšil

21.30 –22.15 Komentovaná prohlídka kostela
(slovem provází P. Petr Plášil)

22.15 –24.00 Filmový klub
• v kryptě kostela promítání filmu „O bozích a lidech“

(režisér Xavier Beauvois), film oceněn mj. Zlatou palmou, 
uveden na MFF Karlovy Vary

(vezměte si s sebou deku nebo teplé oblečení)

DALŠÍ POŘADY V KOSTELE
18.00 –20.00 Výtvarná dílna pro děti
18.00 –21.00 Krypta (tajemná prohlídka pro děti v kostelní kryptě)
18.00 –24.00 Klanějme se v duchu a v pravdě!

(příležitost ke ztišení a rozjímání, adorace Nejsvětější Svátosti)

... zde je místo pro vaše razítko ... zde je místo pro vaše razítko

... zde je místo pro vaše razítko


