
 

 

 

 
 

V HRADCI KRÁLOVÉ 
  



 

Katedrála Svatého Ducha ─ řím. katol. 
 

Karla Tomana, 500 03 

 
 
19.00 Zvony zvoní napříč časem 

  Vyzvánění katedrálních zvonů 

 
19.10 Přivítání návštěvníků Noci 

kostelů 
 
19.15 Duchovní a varhanní hudba 

Účinkují Cantores Gradecenses 
pod vedením regenschoriho 
katedrály Josefa Zadiny 

 
19.30 Přenesení a výstav 

relikviáře s ostatky sv. Jana 
Pavla II. 

  
19.40 Představení relikviáře a 

vzpomínka na návštěvu 
sv. Jana Pavla II. 
v katedrále  
Provází umělecký zlatník Pavel 
Šrytr a arciděkan  
Mons. František Hladký  

  
20.30 Prohlídka interiéru 

katedrály 
  Provázejí katedrální farníci 
 
20.40 Duchovní a varhanní hudba 

Účinkují Cantores Gradecenses 
pod vedením regenschoriho 
katedrály Josefa Zadiny 

 
21.00 Katedrála jiným pohledem 

Komentovaná prohlídka 
Ing. arch. Jana Falty 

 
21.30 Duchovní a varhanní hudba 

Účinkují Cantores Gradecenses 
pod vedením regenschoriho 
katedrály Josefa Zadiny 

 
21.45 Prohlídka interiéru 

katedrály 
  Provázejí katedrální farníci 

 
22.00 Katedrála jiným pohledem 

Komentovaná prohlídka Ing. 
arch. Jana Falty 

 
22.30 Duchovní a varhanní hudba 

Účinkují Cantores Gradecenses 
pod vedením regenschoriho 
katedrály Josefa Zadiny 

 
22.45 Prohlídka interiéru 

katedrály 
  Provázejí katedrální farníci 
 
23.00 Duchovní a varhanní hudba 

Účinkují Cantores Gradecenses 
pod vedením regenschoriho 
katedrály Josefa Zadiny 

 
23.15 Prohlídka interiéru 

katedrály 
  Provázejí katedrální farníci 
 
23.30 Závěrečná modlitba 

s požehnání, rozloučení 
 
 
Po celý večer: 

 
• Pro případné dotazy bude po celou 

dobu k dispozici kněz a řeholní sestry 
 

• Výstava fotografií ze života farnosti. 
 

• Výstava liturgických předmětů 
a oděvů v kapli sv. Michala 
 

• Výstava k výročí 20 let od založení  
Farní knihovny v severní lodi 
 
 
 
 
 



 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a kaple sv. Josefa 
na Velkém náměstí ─ řím. katol. a řec. katol. 
 

Velké náměstí 32/40, 500 03 

 

18:30  Mše svatá 

19:30  Program pro děti 

V sakristii   

19:30  Schola Biskupského gymnázia  

Bohuslava Balbína 

Již tradiční krásný koncert studentů  
BiGy pod vedením P. Vojtěcha Brože  

20:00  Komentovaná prohlídka kostela 

Provází Ing. Jan Doskočil  

20:30  Schola Biskupského gymnázia  

Bohuslava Balbína 

Již tradiční krásný koncert studentů 
BiGy pod vedením P. Vojtěcha Brože 

21:00  K čemu jsou dobrý kostel aneb 

na co jste se chtěli zeptat? 

Krátká přednáška s možností dotazů, 
o kostele a toho, co se v něm děje, 
přednáší P. Jan Linhart  

21:30  Gospel: Jacqueline Jágrová 

Koncert  talentované mladé  
zpěvačky 

22:00  Komentovaná prohlídka kostela 

Provází  
doc. Phdr. Tomáš Petráček PhD., ThD 

22:20  Za svitu svíce poznáme více 

Netradiční ztišení, zastavení zamyšlení 

 
 
 
 

Po celý večer: 
 
Řeckokatolické ikony 
Již tradiční prohlídka kaple sv. Josefa, 
sídelního kostela řeckokatolické 
Církve, výstava ikon a výklad P. Adriana 
Kostilníka 
 
Stopy lidského života očima žáků a 
studentů Bigy B.B. a Církevní ZŠ Jana 
Pavla II. 
Výstava studentských prací 
 
Duchovní rozhovor s knězem 
Celý večer bude přítomen a připraven 
případné zájemce vyslechnout P. Jan 
Linhart.  
 
Pohled do nitra varhan 
Nikdy jste neviděli varhany zblízka? 
Prohlídku vede varhaník pan Hušek.  
 
Prohlídka zvonice a výhled z věží 
Prohlídka věže s průvodcem 
 
Příběhy a svědectví 
Příběhy různých lidí o cestě, víře a lásce 
k Bohu, pro ukrácení chvíle při čekání na 
věž  
 
Rajská zahrada 
Zastavení při čekání na věž nebo po cestě 
z věže - drobné občerstvení, příjemné 
prostředí, materiály k nahlédnutí 
a rozebrání, filmy Papežských misijních děl 
a další... 
  
Výstava fotografií ze života farnosti 
Výstava fotografa Petra Macla  
 
 
 
 



  

 

Kostel sboru Českobratrské církve evangelické 
Nezvalova 529/1, 500 03 

 

18:00 ─ 24:00 

Na programu je komponovaný večer hudby a slova. Zazní biblické texty a hudba v podání 
rozmanitých interpretů. Na varhany zahraje Vojta Esterle, na flétnu a zazpívá Giulia Cattani, 
a další. 

 

Sbor kněze Ambrože CČSH v Lipkách 

Ambrožova 728, 500 02 

 

17:00 – 23:00  

17:00 „Flauttissimo“ a jeho hosté 

 komorní soubory dechového oddělení ZUŠ Habrmanova 

Po skončení koncertu budou zpřístupněny k prohlídce všechny prostory kostela vč. sakristie 
a věže. 

Bude možné shlédnout výstavu v Galerii AMB a výstavu kresleného humoru místního faráře 
Mgr. Tomáše Altmana. 

 

Apoštolská církev, Element 

MeetingPoint, Škroupova 673/25, 500 02 

 

18:00 – 20:00 

Představení církve Element, která své bohoslužby spojila s prostorem kina Bio Centrál a usiluje o 
předávání křesťanské víry srozumitelným způsobem pro dnešní generaci. Element je církev pro 
lidi na jakémkoliv bodě jejich duchovní cesty: ať už jste ateistou, agnostikem, aktivně hledajícím 
člověkem, nebo jste věřícím. Přijďte se podívat na prezentaci našich celoročních aktivit, mezi 
které patří například festival o rodině FamilyFest, kreativní příměstský tábor X-LARGE CITY CAMP 
nebo naše misijní projekty v Mosambiku, Keni nebo Norsku. Více informací na webu 
www.element.cx. 



Kostel Božského Srdce Páně na Pražském Předměstí ─ 
řím. katol.  

Náměstí 28. října 13, 500 02 

 

17:30  Zahajovací mše svatá 

22:00  Závěrečná večerní modlitba 
Po celý večer komentované i volné prohlídky kostela v atmosféře roku 1932, kdy byl 
tento kostel vysvěcen, prohlídka kůru, výstup na věž a stavění 3D puzzle kostela pro 
děti i dospělé. 

 

Modlitebna Církve bratrské v Kopečku 

V Kopečku 89/17, 500 03 

 

20:00  Okénko do historie 

Krátký pohled do historie Sboru Církve bratrské v Hradci Králové a do historie 
sborového domu  

 

20:05  Hudební pásmo 

Hudební pásmo s prvky literárními a divadelními 

 

21:00  Okénko do historie 

Krátký pohled do historie Sboru Církve bratrské v Hradci Králové a do historie 
sborového domu   

 

Kostel sv. Jana Křtitele na Zámečku v Třebši – řím. katol.  
Zámeček, 500 08 

 

16:00  Vol Volná prohlídka kostela   

16:30  Komentovaná procházka po hřbitově   

18:00  Koncert Michala Horáka a jeho hostů   

19:30 

21:00 

22:00 

 Varhanní preludia prokládané čtením z Písma 

Varhanní preludia prokládané čtením z Písma  

Ukončení programu 

 



 

Kaple na Rožberku ─ kostel N. P. Panny Marie 
na Slezském předměstí ─ řím. katol.  
Slavíčkova, 500 00 

 

16:00 

17:00 

 Adorace ─ soukromý rozhovor s Bohem 

Mše svatá a májová pobožnost   

 

18:00  Soukromá meditace nad texty z Bible, modlitba   

  Brožurka o tomto místě je připravena pro Vás, domů si můžete odnést barevnou 
brožurku, která byla vydána k 90. letům vysvěcení kostela, obsahuje zajímavé 
informace. 

 

  Napsání prosby, nebo poděkování Bohu 

Vaše lístky nebude nikdo číst, kněz je předloží Bohu při nedělní mši sv. 31. 5. 
v 9:30, dobré je, když se této mše sv. zúčastníte.  

 

  Nové obrazy Ivy Šlitrové-Fendrychové opět na půdě 

Tato díla jsou umístěna v atraktivním prostoru půdy, chcete- li některý obrázek, 
můžete se domluvit s autorkou, která bude přítomná po celý večer.  

 

   Odpočívání při tiché hudbě z Taizé 

Bylo toho dnes na Vás až dost? Nechte na sebe působit toto místo, kde byly 
vyslyšeny mnohé prosby, pokuste se uvěřit slovům Ježíše Krista. 

 

  Samostatná prohlídka kostela a malé kapličky pomocí informačních 
tiskovin 

Připravili jsme pro Vás tiskoviny, kde naleznete veškeré informace o tomto místě.  

 

  Zapálení svíčky   

  Zvonění na terase 

Děti i dospělí si mohou zkusit, jak se zvoní na kostelní zvonečky.   

 
 

W W W. N O C K O S T E L U . C Z 
  



Kostel sv. Antonína na Novém Hradci – řím. katol. 

Svatováclavské náměstí, 500 08 

 

15:30  Otevření kostela a věže  

15:30  Volná prohlídka s možností výkladu, prohlídka zvonice ─ rok po 
rekonstrukci, malá komentovaná výstava bohoslužebných předmětů 

18:30  Mše svatá  

19:30  Základní škola Nový Hradec Králové 

Malý koncert   

20:00  Volná prohlídka s možností výkladu, prohlídka zvonice ─ rok po 
rekonstrukci, malá komentovaná výstava bohoslužebných předmětů 

21:00  Farní pěvecký sbor  

Vystoupení nově vzniklého sboru pod vedením Jakuba Stratílka, regenschoriho 
u sv. Antonína  

21:30  Volná prohlídka s možností výkladu, prohlídka zvonice ─ rok po 
rekonstrukci, malá komentovaná výstava bohoslužebných předmětů  

 

Kostel sv. Anny, Hradec Králové-Kukleny ─ řím. katol. 

Pražská třída, 500 04 

 

15.00  Možnost individuální prohlídky kostela 
Pro děti plnění drobných úkolů s malou odměnou; zároveň možnost ztišení 
a modlitby 

17.30  Komentovaná prohlídka  

Historie a vybavení kostela 

18.00  Návštěva kůru s ukázkou hry na varhany 

18.15  Možnost individuální prohlídky kostela 

Pro děti plnění drobných úkolů s malou odměnou; zároveň možnost ztišení 
a modlitby 

19.45  Společná modlitba 

 



Kostel sv. Pavla, Pouchov – řím. katol. 

Velká 1, 503 41 

 
17:50  Zahájení, zvonění zvonů 

Zvonění na oba chrámové zvony 
sv. Pavla a sv. Anežku Českou od 
17:50 do 18:00 hodin na zahájení 
Noci kostelů 2013.  

 

18:10  Komentovaná procházka po 
hřbitově 
Komentovaná procházka po 
hřbitově spojená s návštěvou 
hrobů významných osob. Sraz 
v daný čas u hřbitovní brány.  

 

18:30  Vystoupení rytmické scholy 
Vystoupení rytmické scholy, která 
v kostele doprovází každou první 
neděli v měsíci mši svatou.   
 

 

Po celý večer: 
 
K čemu vlastně kostel je? Co se v něm 
odehrává? Jaké symboly se užívají pro 
přiblížení nepopsatelného? 
Po celou dobu konání Noci kostelů budete mít 
v našem kostele možnost soukromě se 
seznámit s jednotlivými prvky interiéru 
kostela, prostřednictvím umístěných popisků 
pochopit k čemu jsou nebo co symbolizují.  
 
 
 
 
 

Komentovaná prohlídka kostela 
(chrámová loď) 
Komentovaná prohlídka kostela zaměřená na 
historii chrámu a  jeho současné vybavení.   
Ochutnávka mešního vína 
Ochutnávka mešního vína, které si pro 
bohoslužby do našeho kostela vozíme 
z Moravy. Vysvětlíme Vám, jaké víno může 
být mešní.  
Program pro malé i větší děti 
hra a výtvarný program pro děti  
Prohlídka varhan 
Komentovaná prohlídka varhan s možností 
vyzkoušet si na vlastní ruce a nohy hru na 
ně.   
Prohlídka věže a zvonů 
Komentovaná prohlídka věže, zvonů 
v doprovodu průvodce. 
Vlastní prosba, modlitba 
Napište na připravený lísteček vlastní prosbu, 
problém či přání. Křesťané svěřují své prosby 
a životní problémy Bohu. Lístky s Vašimi 
prosbami přineseme v neděli mezi obětními 
dary chleba a vína Bohu. Nebo jenom zapalte 
svíčku. 
Život farnosti 
Na prezentaci si budete moci prohlédnout 
fotografie ze života farnosti, které Vám 
přiblíží, jak vypadá a jak funguje společnost 
věřících lidí kolem našeho kostela, tedy v naší 
farnosti.   

 

 


