
NOC KOSTELŮ 2011

Farní sbor ČCE v Miroslavi
Husova 67/44, Miroslav, 671 72



PROGRAM

17:00 - 17:55 Dětem vstup povolen
Haleluja zpívej! + AΩ kvíz + Biblické postavičky vyprávějí (příběh Rút)

17:55 - 20:00 Dětská dílna (výroba papírových domečků)
18:00 - 18:30 Všechno, co jste chtěli vědět o evangelickém kostele, ale báli jste se zeptat

Komentovaná prohlídka kostela
18:30 - 19:00 Ať zazní chvály!

Pěvecký sbor a flétnový soubor
19:00 - 19:30 Varhany slyšet a vidět

Komentovaná prohlídka varhan
19:30 - 20:00 Kostelní ticho promlouvá

Nekomentovaná prohlídka kostela
(možnost prohlédnout si výstavu Biblí, dětských kreseb, fotografií ze života sboru atd.)

20:00 - 20:45 Letem světem evangelickým zpěvníkem
Co se zpívá v evangelických kostelech

21:00 - 21:30 Oku i uchu pro potěchu
Několik obrazových zastavení s reprodukovanou hudbou

21:30 - 21:55 Zakončení dne se zpěvy z Taizé



DOPROVODNÝ PROGRAM

• výstava Biblí

• výstava dětských prací

• výstava fotografií ze života sboru

• Encyklopedie moderních evangelických kostelů

• papírový model kostela

• materiály o ČCE a Diakonii ČCE

• církevní tisk



PROGRAM PRO DĚTI

• Výstava Biblí
– včetně historických, cizojazyčných a dětských vydání

– po dohodě s vedením základní školy prezentace pro školní kolektivy v době čtvrtečního 
a pátečního vyučování

• Dětem vstup povolen
– Haleluja zpívej

– AΩ kvíz

– biblické postavičky vyprávějí příběh Rút

• Dětská dílna
– výroba papírových domečků

– výroba kostelů z modelovací hmoty

– tvoření z domácí modelíny



NÁPADY NA HRY

• Obří pexeso

– karty se zvířaty, předměty nebo postavami z Bible připevněné na tabuli

– děti  rozdělit na 2-4 skupiny, hrát jako pexeso

• Předměty z Bible

– použijeme pokud se účastní alespoň několik dětí, které umí vyhledávat v Bibli

– seznam veršů, v nichž se vyskytuje určité slovo, např. tráva

– předměty z bible (tráva, list, hřeb, vlna, sůl, peří, písek,…)

– tabulka s veršíky, kam děti lepí příslušný předmět

• Šifry

– XXJXÁXXXJSXEXMXXXTXAXXXPRXAVXXDXAXIXXŽXIXVXOTXX

• Olympiáda

– nejlépe venku – několik stanovišť tematicky spjatých s Biblí/vírou: lovíme ryby, kreslíme 
do písku, hledáme ztracený peníz, procházíme mořem,…



DALŠÍ INFORMACE

• Noc kostelů
www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost471

• Farní sbor ČCE v Miroslavi
miroslav.evangnet.cz

• Tim 2, 2
www.timdvadva.cz

• Domácí modelína
www.brydova.cz/napady/ostatni-/117-domaci-modelina-pro-deti

• Daniela Bednaříková
daniela.bednarikova@seznam.cz


