
Vážený návštěvníku, 
dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude 
provázet po kostelích a modlitebnách Liberce a okolí. Na kaž-
dé stránce najdete kromě fotografi e kostela a informací také 
místo pro razítko, které dostanete v jednotlivých kostelích. Po 
získání všech razítek obdržíte v každém ze zapojených koste-
lů CERTIFIKÁT POUTNÍKA.
Tento certifi kát můžete získat, i když se Vám nepodaří všech-
ny zapojené památky navštívit během jedné noci. O razítko 
totiž můžete požádat také kdykoli jindy po nedělních boho-
službách v sakristiích kostelů nebo u kazatelů sborů. Časy bo-
hoslužeb jsou vyznačeny na stránkách jednotlivých kostelů. 

Přejeme Vám radostné putování!

Biskupství litoměřické, 2010

WWW.NOCKOSTELU.CZ

1 Chrám Navštívení Panny Marie

Klášterní 1, Hejnice
www.mcdo.cz

Chrám Navštívení Panny 
Marie se nalézá v Hejnicích, 
tj. asi 26 km za Libercem. 
Je to barokní stavba z poč. 
18. století, ovšem svými ar-
chitektonickými kořeny sahá 
až do středověku, do roku 
1211, kdy byla na základě 
zjevení Panny Marie v tom-
to místě v červenci r. 1159, 
postavena kamenná kaple 

s gotickým klenutím, jež lze dodnes vidět . Barokní kostel byl po-
staven kolmo na původní gotický, tj. severojižně. Největším po-
kladem interiéru je malá dřevěná soška Panny Marie Hejnické, 
pocházející z 1. pol. 13. století. Pro svůj milý a krásný zjev je zvá-
na „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.

GPS: 50°52´33.307´´N, 
 15°10´58.041´´E

Nedělní bohoslužby:
7.30, 9.00, 11.00

2 Farní kostel sv. Jakuba Staršího v Přepeřích 

Přepeře 10
www.farnostprepere.estranky.cz

Farní kostel sv. Jakuba Star-
šího v Přepeřích byl založen 
v první polovině 14. století. 
Od té doby byl dvakrát pře-
stavován a rozšiřován. 
V posledních letech byl kostel 
kompletně renovován aby 
opět vynikla bohatě zdobe-
ná ornamentová výmalba 
a oltáře vyznačující se výji-
mečnou barevností barok-

ních soch, ornamentů a sloupů. Při této renovaci byla za bočním 
oltářem objevena nástěnná malba ze 16. století. 
Zvon na věži jménem Barbora, ulitý roku 1566, je kulturní pa-
mátkou. Z tohoto období se nachází v kostele ještě několik dalších 
památek.

GPS: 50°34´59.388´´N,  
 15°6´52.168´´E

Nedělní bohoslužby:
11.00

3 Modlitebna ČCE Liberec 

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

Ve sborovém domě Česko-
bratrské církve evangelické  
v Liberci Masarykova 22 se 
nachází modlitebna s var-
hanami,  které jsou darem 
Evangelické luterské církve 
Meklenburska. Kostel po ně-
mecké luterské církvi na Ná-
městí Českých bratří byl pro 
nedostatek 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.

GPS: 50°46´28.387´´N,  
 15°4´12.77´´E

Nedělní bohoslužby:
9.00

4 Modlitebna Sboru Církve bratrské v Liberci 

Puchmajerova 359/4, Liberec
www.cb.cz/liberec

Řadí se mezi moderní sak-
rální stavby. Liberecký sbor 
zakoupil v červenci 1989 na 
Keilově vrchu (nad budovou 
Krajského soudu) vilový 
objekt s možností přístav-
by kaple a společenského 
zázemí sboru do zahrady. 
Přestavba vily a přístavba 
kaple byla realizována dle 
návrhu libereckého architek-

ta Pavla Vaněčka. Slavnostní otevření celého objektu proběhlo 
v roce 1996. 

GPS: 50°46´10.63´´ N,  
 15°2´52.43´´E

Nedělní bohoslužby:
10.00

5 Kostel Nalezení svatého Kříže 

Malé náměstí, Liberec 1
www.rkc-lbc.cz

Římsko-katolický barokní 
jednolodní kostel z roku 
1753 - 61 zaujme bohatou 
výzdobou, freskami, obrazy 
a sochami. Nejstarší dílo, re-
nesanční Pieta (socha Matky 
Boží s mrtvým Synem v ná-
ručí), se nachází na hlavním 
oltáři. Ikonografi cky zajíma-
vá je také výzdoba rokoko-
vých zpovědnic. Boční oltáře 

zdobí sochy českých zemských patronů.

GPS: 50°46´15.631´´N;     
 15°3´10.225´´E

Nedělní bohoslužby:
18.00



6 Kostel sv. Vavřince 

Kostelní 7, Liberec
www.vavrinec.webnode.cz

Kostel sv. Vavřince na Dlou-
hém Mostě byl postaven 
v letech 1696 – 1699, v roce 
1711 byla přistavěna také 
mohutná věž, viditelná už 
z dálky. Uvnitř kostela je 
dvoupatrová kruchta. Zaří-
zení je ve stylu opožděného 
baroka a pochází z 19. sto-
letí.

GPS: 50°42´49.429´́ N                   
 15°4´25.715´´E

Nedělní bohoslužby:
Třetí neděle v měsíci v 15.00

7 Chrám sv. Antonína Paduánského  

Markova 4, Liberec 14
www.farnostruprechtice.cz

Chrám sv. Antonína Paduán-
ského  byl postaven v letech 
1909 - 1910. Iniciátorem 
stavby byl „Spolek pro posta-
vení 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 obnove-
ny bohoslužby.

GPS: 50°47´20.251´´N,  
 15°3´54.551´´E

Nedělní bohoslužby:
9.00

8 Kaple Vzkříšení 

Tanvaldská, 
463 11 Liberec 30 – Vratislavice
http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/

Kaple Vzkříšení vznikla podle 
návrhu architekta Pavla Va-
něčka a je součástí pastorační-
ho střediska. Na její výzdobě 
se podílela Eva Ouhrabková z 
Liberce (předměty ze šamotu) 
a akademický malíř Petr Veselý 
z Brna (obraz Vzkříšení a vitrá-
že). Kapli vysvětil 29.12. 2001 
litoměřický biskup Josef Koukl.

GPS: 50°44´35.228´´N, 
 15°5´34.314´´E

Nedělní bohoslužby:
Zimní období 8.30

9 Kostel Nejsvětější Trojice 

Tanvaldská 51, 
463 11 Liberec 30 – Vratislavice
http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/

Kostel Nejsvětější Trojice byl 
postaven v letech 1700-1701, 
z rozhodnutí hraběte Gallase, 
podle návrhu pražského archi-
tekta M.A. Canevalleho. Tato 
jednolodní barokní stavba 
nahradila původní dřevěný 
kostelík, který zde stával. Dů-
kladnou opravou prošel kostel 
v letech 1900-1901.

GPS: 50°44´35.228´´N, 
 15°5´34.314´´E

Nedělní bohoslužby:
Letní období 8.30

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 Liber-
ci Hanychově byl postaven 
v letech 1915-1919 němec-
kými 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.

GPS: 50°44´29.817´´N,  
 15°1´15.537´´E

Nedělní bohoslužby:
7.45


