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Kostel sv. Rodiny
Karla IV. 22
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18.00 Slavnostní otevření kostela
(po čtyřiceti letech začíná kostel sloužit 
opět ke svým původním účelům)
18.30 Historie posledních čtyřiceti let, aneb 
kostel jako archiv a jak se takový archiv stěhuje
(referují pracovníci Státního archivu)
19.00 Představení projektu obnovy kostela 
sv. Rodiny podle architekta Josefa Pleskota

19.30 Bez vytáček o křesťanství speciál
(moderuje a otázky odpovídá P. Josef Prokeš, spirituál Bigy)

21.00 Představení projektu obnovy kostela sv. Rodiny podle architekta Josefa Pleskota
21.30 Modlitba za město České Budějovice, zvláště za všechny studenty
22.00 Zakončení

Husův sbor
Palackého náměstí
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18.00 –19.00 Modlitba Žalmů proložena 
duchovní hudbou (varhany RNDr. Ladislav Tříska, 
zpěv Irena Lencová a Miroslav Smyčka)
19.00 –19.30 Hudební vstup -kytara a zpěv

(účinkují studenti Hamu)
19.30 –20.00 Večerní liturgie rozsvěcování světel
20.00 –20.30 Přednáška o Diakonii CČSH

Po celou dobu si návštěvníci mohou prohlédnout unikátní díla sochaře 
a malíře Františka Bílka. Také bude možné zakoupit si výrobky 

z Dílny Nazaret a Domeček, a podpořit tak postižené.

Sbor Církve adventistů sedmého dne
Fráni Šrámka 34
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18.00 –19.00 Večer s dětmi a pro děti
(pásmo her a pohybových aktivit)
19.00 –20.00 Koncert moderní křesťanské hudby
(známé i méně známé písně stylu worship)
20.00 –21.00 Biblická mozaika
(čtení biblických textů, chvíle pro ztišení)
21.00 –24.00 Volný program
(možnost posedět nebo jen „nahlédnout“)

Během celého večera bude také probíhat výstava 
„Dobrovolnictví nanečisto“ organizovaná Dobrovolnickým centrem ADRA.



Kostel Českobratrské církve evangelické
Tř. 28. října 28
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17.00 –19.00

Hry pro děti i dospělé
(na zahradě a v kostele)

19.00 –20.00

Můžete vidět kruchtu i kroniku, 
na konec čeká vás škola zvoníků

20.00 –22.00

Co všechno v kostele zní? 
(hudba stará i moderní!)

22.00 – 23.30 Ticho uprostřed světa – křížová cesta světla
...dále – výstava evangelických zpěvníků s ukázkami

Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova třída 250/4
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Klášterní kostel Obětování Panny Marie
Piaristické náměstí
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Církev bratrská sbor České Budějovice
J. Š. Baara 64
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19.00 – 20.00

Písně mládeže 
(prokládané čtením z Bible)

20.00 – 21.00

Duchovní hudba
(z děl Georga Friedricha Händela, 
Marc Antoine Charpentiera 
a dalších autorů)

Kostel sv. Vojtěcha
Emy Destinové 1 (Čtyri Dvory)
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18.00 Mše svatá
19.00 Varhanní koncert
19.30 Historie kostela 

a osobnost sv. Vojtěcha
20.00 Dokumentární film 

o misiích salesiánů ve světě

20.30 Meditační hodina (ãetba úryvkÛ z Bible a duchovních autorÛ)
21.30 Koštování mešního vína na středisku mládeže
22.00 Závûr

19.30 – 22.00 Čtyři Dvory z ptačí perspektivy
(v˘stup na vûÏ kostela a prohlídka zvonÛ)

Apoštolská církev sbor České Budějovice
Riegrova 17 (1. patro)
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16.00 –18.00

Podvečer věnovaný dětem 
(loutkové divadlo, společné hry)
18.45 –19.45

Koncert worship kapely (současná Křesťanská 
muzika, při které můžete chválit Boha)
19.45 –20.15

Povídání o Apoštolské církvi. Povídání o historii
AC i Letničním hnutí. (chvíle pro otázky)

20.15 – 21.15 Dokumentární film – Síla přesvědčení – [h. Zinzendorf]
(životopis Hraběte Zinzendorfa, mecenáše a vedoucího 
misie Ochranovské Jednoty bratrské)

21.15 – 22.15 Čtení Bible s Hudbou (společné čtení Bible bez komentáře, 
mezi kapitolami zazní některé křesťanské melodie 
hrané na klasickou kytaru)

21.15 – 24.00 Čajovna (volné posezení u horkého nápoje, 
možnost k seznámení a rozhovorům)

Katedrála sv. Mikuláše
U Černé věže
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19.00 – 21.00

„Procházka po staveništi“
(nevšední pohled na katedrálu, 
která prochází kompletní rekonstrukcí 
interiéru s odborným komentářem)

Kaple Smrtelných úzkostí Páně
(za katedrálou sv. Mikuláše)
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20.15 Cyril a Metoděj – příběh stále aktuální
(přednáška)
Výstava ikon, liturgických oděvů a předmětů

21.30 Řeč ikon
(přednáška)
Příležitost popovídat si s knězem

18.00 –19.00

Zvony zní (mše svatá)
18.00 –19.00

V klášteře máme Petrklíč (tvořivá dílna 
pro děti v křesťanském rodinném centru)

19.00 –19.30

Na kůru je otevřeno
(komentovaná prohlídka varhan)

19.30 –20.00

Řeckokatolické večerní chvály (staroslověnsky)
20.30 –21.00

Prohlídka kostela a sakristie s výkladem
21.30 –22.30 Barocco?!Vivo!! (koncert barokní hudby 

pro zpěv, zobcovou flétnu a cembalo)
22.45 –23.30 Slovo hovoří i v tichu (adorace, duchovní zpěvy, četba a ticho)
23.30 –24.00 Půlnoční polévka (na posilněnou pro noční příchozí)

18.20 –19.00

Žestě 200 v křížové chodbě
19.00 –20.00

Renesanční hudba v křížové chodbě
(soubor Cantus firmus)

20.00 –21.00 Dyškanti (vokální soubor s historickými nástroji v kostele)
21.00 –22.00 Katedrální sbor
22.00 –23.00 Toulky klášterem (komentovaná prohlídka)
23.00 –24.00 Biblická čtení a ztišení před půlnocí

Kaple sv. Josefa
Na Sadech 19
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19.00 –19.30 Varhanní chvilka
19.30 –20.30 Prohlídka kaple s výkladem

(historie kaple a domu)
20.30 –21.00 Společná modlitba

18.00 –18.20 EKUMENICKÁ MODLITBA (Piaristické náměstí)


