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18.00 – 20.30 Prodejní výstavka Diakonického 
střediska CČSH NAZARET – Borovany

19.00 Procházka jednotlivými obdobími církevního roku
– Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky...

(Provázet vás budou spirituály, tradicionály i staré liturgické
písně, v podání sboru CČSH ze Suchého Vrbného.)

20.00 Prohlídka unikátních soch, obrazů a dalších děl 
akademického sochaře a mystika Františka Bílka.
(Úvodním slovem a komentářem poslouží 
místní farář Lubomír Chmelíček.)

Sbor Církve adventistů sedmého dne
Fráni Šrámka 34
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18.00 Otevření pro veřejnost
18.30 Koncert moderní křesťanské hudby
19.30 „20 let poté“ (unikátní filmový dokument 

o stavbě modlitebny)
20.00 Koncert moderní křesťanské hudby
21.30 „20 let poté“ (unikátní filmový dokument 

o stavbě modlitebny)
18.00 – 23.00 „Pomáhat může každý“ (představení

práce Dobrovolnického centra ADRY)

Kostel sv. Rodiny
Karla IV. 22
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18.00 Ekumenická modlitba
19.00 Vystoupení pěveckého sboru BIGY
20.00 Vystoupení pěveckého sboru Jirsíkova gymnázia
20.30 Minutové hry (studenti Gymnázia Česká)
21.00 Modlitba světla

(studenti Gymnázia Jírovcova a Bigy)
22.00 Cantus firmus

(nápaditý a oblíbený pěvecký soubor)
23.00 Modlitba za město

Sbor Bratrské jednoty baptistů
U Hvízdala 9a (mezi Arpidou a domovem mládeže)
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18.00 – 23.00

U příležitosti 400 let od vydání jednodílné Bible Kralické.
Vystavené budou nejen Bible Kralické ale různé překlady
a to ne jen v českém jazyce. V menším rozsahu nabídneme
také různé konkordance a slovníky pro studium Bible.
V průběhu celého večera bude možné zapojení se 
do ručního opisu Bible. 



Kostel Českobratrské církve evangelické
Tř. 28. října 28
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18.00 Otvíráme
19.00 Banda nueva 

(dětský pěvecký soubor– řídí Petra Nová)
20.00 Spirituály pro každého

(hraje a zpívá Walter Matlášek)
21.00 Otaband (řídí Ota Šmíd)
22.00 Varhanní klasika (písně z evangelického

zpěvníku – hraje Jan Matějka)
23.00 Závěr
Po každém hudebním programu:

• zamyšlení (David Nečil)
• recitace (Jiří Šesták a Dalibor Tureček)
• „vždy v půl“ (společná prohlídka kostela)

Dále můžete zkusit: • Zeď nářků • Tichou poštu
• Školu pro zvoníky (do 21.30)

Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova třída 250/4
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Církev bratrská sbor České Budějovice
J. Š. Baara 64
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Apoštolská církev sbor České Budějovice
Riegrova 17 (1. patro)
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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: Moderní církev a tradice
(Povídání s diskusí s pastorem 
Petrem Škopkem)

20.30 – 22.00 Promítání filmu: LUTHER
(Historický film německého 
režiséra Erika Tilla 2003)

• Kavárna

Kaple Smrtelných úzkostí Páně
(za katedrálou sv. Mikuláše)
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Po celý večer – Výstava ikon
19.00 –21.00 Prostor před kaplí či v kapli 

– východní liturgické zpěvy 
(živé vstupy dle shromážděných poslu-
chačů, účinkují Žížalky od Smrtelných
úzkostí Páně – studentský sbor)

Začátek vždy v 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 :
A) Promítání dokumentu: Řeckokatolíci v České 

republice (dokumentární film o životě 
řeckokatolíků v ČR / cca 10 min.)

B) Beseda: O dějinách a spiritualitě řeckokatolíků
(o. Mgr. Ruslan Zassiedko - řeckokatolický kněz; 
Mgr. Tomáš Král)

C) Možnost rozhovoru s ženatým knězem 
(o. Mgr. Ruslan Zassiedko)

18.00 Zvony zní
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 Kostel patří dětem

(zábavný dětský program v kostele)
20.00 –21.00 Prohlídka kostela a sakristie s výkladem

(s výstavou liturgických předmětů a oděvů)
21.30 –22.15 Noční barokní hudba

(koncert pro dvě zobcové flétny a cem-
balo B. Plachá, I. Hovorková, K.Omura)

22.45 –23.30 Naslouchej tichu (chvíle v tichu 
s duchovními zpěvy a četbou)

23.30 –24.00 Půlnoční polévka
(na posilněnou pro noční příchozí)

Kaple sv. Josefa
Na Sadech 19

3

19.00 – 19.30 Malý varhanní koncert
19.30 Komentovaná prohlídka
20.30 – 21.00 Meditace se zpěvy žalmů

18.00 –18.20 EKUMENICKÁ MODLITBA (kostel svaté Rodiny)

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Boženy Němcové (u nemocnice)
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19.00 –21.00 Povídání o kostele
a varhanní improvizace Kostel sv. Václava

Kostelní ulice (za hotelem Clarion Congress)
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19.00 – 21.00 Kostel otevřen pro prohlídku
Varhanní improvizace

Klášterní kostel Obětování Panny Marie
Piaristické náměstí
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19.00 Žestě 200 v chodbě (žesťová hudba)
20.00 – 21.00 Dyškanti (koncert)
21.00 Katedrální sbor s orchestrem
22.00 Komentovaná prohlídka s besedou

Přijďte si prohlédnout modlitebnu - kostel, oceněný
jako „Prestižní stavba jižních Čech 2000“.
18.00 –21.00 Opakující se živá 

šedesáti minutová smyčka
• komentovaná prohlídka s obrazovou projekcí
• krátká historie sboru (jeho aktivity 

včetně projekce)
• komentovaná výstavka Biblí (v prostoru kostela)
• duchovní hudba (k poslechu, zpěvu i zamyšlení)
• další doprovodné aktivity
21.00 –22.00 Varhanní a pěvecký koncert

(duchovní skladby a poezie,
slovo evangelia)

Po celou dobu možnost duchovního rozhovoru.

Kostel sv. Vojtěcha
Emy Destinové 1 (Čtyri Dvory)
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18.00 Mše svatá do Radia Proglas
19.00 Varhanní koncert
19.30 Osobnost sv. Vojtěcha a historie kostela
20.00 Meditační hodina

(ãetba z Bible a duchovních autorÛ)
21.00 Dokumentární film o životě farnosti
21.30 Koštování mešního vína
22.00 Závûr


