
Proboštský chrám
Nanebevzetí Panny Marie Evangelický kostel

Bohoslužby - neděle 9.30

Mše sv. sloužena P. Ivo Valáškem

Hra o sv. Hippolytovi - dětský program 
děti z římskokatolické farnosti pod vedením 
Evy Hejdové představí příběh o patronu města 
sv. Hippolytovi. Chrámový sbor pod vedením 
Tomáše Petrů doprovodí program písní Adama 
Michny z Otradovic k oslavě svatého Hippolyta

Koncert Chrámového sboru Adama Michny

Divadlo obraznosti aneb Literatura v prostředí 
jezuitského řádu 
kulturněhistorická přednáška Petra Šulce

Komentovaná prohlídka kostela 
v podání Petra Šulce

Varhanní koncert

* po celou Noc kostelů bude otevřena farní 
kavárnička s možností menšího občerstvení

Zajišťuje spolek Hippolyt.
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Divadlo pro děti 

Detektivem v kostele 
pátrací hra pro děti 

Říkám si má to vůbec cenu... 
křesťanské (nejen)blues na farní zahradě

Bratr Roger z Taizé 
přednáška Jaroslava Hojného

Kostel v tichu 
možnost zastavit se a spočinout při svíčkách, 
s projekcí inspirativních obrazů

Pěvecký sbor Jakoubek
spirituály a jiné

Noční modlitba na závěr Noci 
s písněmi z Taizé

*  vždy v půl - komentované prohlídky kostela   
   a varhan 

*  po celý večer možnost rozhovoru s farářem 
 sboru

*  po celý večer POŠTA DO NEBE - na lístky 
 můžete napsat své prosby či díky a vhodit 
 je do připravené schránky. Zazní pak během 
 Noční modlitby

*  po celý večer k dispozici občerstvení
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Kostel sv. Maří Magdaleny
bývalý jezuitský kostel

Jezuité v Jindřichově Hradci 
přednáška Petra Šulce doplněná zpěvem 
Chrámového sboru Adama Michny

Kontakt:
P. Ivo Valášek, okrskový vikář
Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: valasek.ivos@seznam.cz
Tel.: 384 361 690, www.proboststvi-jh.cz

(ul. Za kostelem)
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19.00

Nedělní Mše svatá - 9.30

Evangelický kostel byl 
postaven v parku nad 
Nežárkou v roce 1906. 
Budovu kostela v seces-
ním stylu s novogotický-
mi prvky a prvky lidové 
architektury navrhl arch. 
M. Blecha. Není bez 
zajímavosti, že velmi 
podobný kostel byl 
postaven v rakouském 
Heidenreichsteinu. 

Evangelický kostel v Jindřichově Hradci je státem 
chráněnou památkou, ale lidé, kteří se v něm scházejí, 
rozhodně nechtějí žít jen historií. Evangelický sbor 
je živým společenstvím, otevřeným i pro příchozí.
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20.00 

Kontakt:
David Balcar, farář
Bratrská 129, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 777 032 221 
E-mail:jindrichuv-hradec@evangnet.cz
http://jindrichuv-hradec.evangnet.cz

kroužená žebrová klenba, z níž dolů shlížejí plastické 
postavy zvířat. V kryptě pod presbyteriem kostela 
odpočívají pozůstatky pánů z Hradce a Slavatů. 
Původní interiér kostela se bohužel téměř nedochoval, 
současná výzdoba pochází z 19. stol. Při zničujícím 
požáru v r. 1801 spadlo a rozbilo se všech 7 zvonů, 
oheň zachvátil i oltář s malbami od Petra Brandla. 
Chrám byl později nově zaklenut a věž byla snížena 
o jedno patro.

Chrám s městskou věží tvoří dominantu 
starého města. Jedná se o chrám farní, 
od roku 1625 s titulem proboštský. Byl 
zbudován v gotickém slohu ve 14. stol. 
Ještě v 17. stol. se z věže 68,3 m vysoké 
ozývalo až 7 zvonů, z nichž největší, 
Knaur, byl po Zikmundu z pražského 
chrámu sv. Víta druhým největším 
zvonem v Čechách. K severní lodi byla 
v letech 1489 - 1506 přistavěna tzv. 
Špulířská kaple, jež se řadí po bok 
umělecky nejcennějších staveb pozdní 
jihočeské gotiky. Pozoruhodná je její 



Klášterní kostel 

Nedělní Mše svatá - 18.00
sv. Kateřiny 3

Prostá jednolodní 
svatyně františkán-
ského klášterního 
kostela byla vy-
stavěna v letech 
1478 až 1491.  
Kostel třikrát vyhořel 
a během oprav se 
úplně změnila jeho 
původní gotická 
podoba. Jeho raně 

barokní rotundové přístavky - kaple sv. Antonína 
a tzv. Porciunkule byly postaveny ve třetí čtvrtině 
17. století při jižní části kostela. Obě kaple jsou 
cenné především svými interiéry. 

19.00
až
21.00
 

Volná prohlídka

Kontakt:
P. Ivo Valášek, okrskový vikář
Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: valasek.ivos@seznam.cz
Tel.: 384 361 690, www.proboststvi-jh.cz


