11 Kostel sv. Rodiny
Karla IV. 22
18.00 sbor Biskupského gymnázia
19.00 Povídání o obnově kostela, jak jsme za rok
pokročili v obnově podle návrhu Josefa Pleskota,
vysvětlení symboliky kostela
20.00 Cantus firmus
21.00 Abwun (komorní pěvecké sdružení
absolventů Gymnázia J. V. Jirsíka)
22.00 Modlitba za město (při svíčkách)

12 Sbor Bratrské jednoty baptistů
U Hvízdala 9a (mezi Arpidou a domovem mládeže)
18.00 – 23.00 Diskusní program na téma:
„Jak chápeme a praktikujeme křest
z Novozákonního kontextu"
Průběžně bude zajištěno občerstvení.

13 Betlémský sbor CČSH
Lidická 218 (Rožnov)
18.00 – 19.00 Prohlídky s individuálním výkladem
střediska CČSH NAZARET – Borovany
19.00 – 21.00 Koncert skupiny ČD Band

14 Katedrála sv. Mikuláše
U Černé věže
18.00 Povídání o velké rekonstrukci katedrály
20.00 Katedrální sbor se svým repertoárem
21.00 Biblické písně Antonína Dvořáka
(varhany a sólový zpěv)

České Budějovice
Tento projekt je spolufinancován
Statutárním městem
České Budějovice
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17.00 – 17.30

1

EKUMENICKÁ MODLITBA (kostel svaté Rodiny)

4

Kostelní ulice (za hotelem Clarion Congress)

Kostel Panny Marie Růžencové

2

Kostel Českobratrské církve evangelické
Tř. 28. října 28
18.00 Tancujeme s Ovečkou
(vystoupení dětí z Ovečka o.p.s.)
19.00 Otaband
(zpívání pro radost, vede Ota Šmíd)
20.00 Canzonetta (pěvecký soubor
pod vedením Petry Nové)
21.00 Walter Matlášek
(spirituály a tradicionály)
22.00 Jan Meisl, David Nečil
(improvizační duel – varhanní variace
na biblické verše s výkladem)
Po celý večer Škola zvoníků (do 22 hodin),
Zeď nářků, Církev onlive.

18.00 Mše svatá vysílaná Radiem Proglas
19.00 Varhanní koncert
20.00 Povídání o historii kostela, komentovaná prohlídka, chvíle ztišení, koštování mešního vína

8
5

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Boženy Němcové (u nemocnice)

Církev bratrská sbor České Budějovice
J. Š. Baara 64

Piaristické náměstí

3

Emy Destinové 1 (Čtyri Dvory)

Výstava bude v kostele k vidění ještě každou neděli před bohoslužbou
od 10.25 do 10.55 hodin až do konce června.

Klášterní kostel Obětování Panny Marie
18.30 „Žestě 200“ v klášterní chodbě
(žesťové nástroje rezezvučí
prostor kláštera)
20.00 „Cestou k víře slovem i tóny“ (krátká
biblická čtení s doprovodem varhan)
21.00 Dyškanti (vokální soubor předvede
hudbu 16. – 19. století)
22.00 Noční procházka kláštera
s poutavým výkladem

Kostel sv. Vojtěcha

Program zajištěn formou tématické výstavy:
18.30 – 21.30
– J. V. Jirsík, katolický kněz a buditel, zakladatel
1. českého gymnázia v Českých Budějovicích
– rozvoj města a národní uvědomělosti jeho
obyvatel ve 2. pol. 19. stol. a na přelomu století

Žižkova třída 250/4
18.00 – 18.05 Zvony zní
18.00 – 19.00 V kostele máme Petrklíč
(tvořivá dílna pro děti v herně)
19.00 – 19.30 Na kůru je otevřeno
(komentovaná prohlídka varhan)
19.30 – 20.00 Kostel patří dětem
(dětský program v kostele)
20.00 – 21.00 Prohlídka kostela a sakristie s výkladem
21.30 – 22.15 Cantus Firmus
(koncert renesanční hudby
s dobovými nástroji a kostýmy)
22.45 – 23.30 Naslouchej tichu (chvíle v tichu
s duchovními zpěvy a četbou)
23.30 – 24.00 Půlnoční polévka
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Kostel sv. Václava

20. – 22.
30

6

00

Stavba modlitebny – kostela umístěna ve dvoře
domu, která byla oceněna jako
„Prestižní stavba jižních Čech 2000“.
18.00 – 20.30 Opakující se „smyčka“ živých
vstupů asi po 60-ti minutách:
• komentovaná prohlídka s obrazovou projekcí
• minihistorie sboru, jeho aktivity s pozváním pro
veřejnost (projekce) • komentovaná výstavka Biblí
(v prostoru kostela) • duchovní hudba (k poslechu,
zpěvu i zamyšlení) • další doprovodné aktivity
Varhanní a pěvecký koncert (duchovní skladby, chvály, duchovní
poezie, slovo evangelia)
Po celou dobu možnost duchovního rozhovoru.

19.00 – 21.00 Povídání o kostele
a varhanní improvizace

9

Sbor Církve adventistů sedmého dne
Fráni Šrámka 34
18.00 Otevření pro veřejnost
18.30 Koncert moderní křesťanské hudby
19.30 Dokument o historii lidstva
(unikátní atorský snímek)
20.30 Koncert moderní křesťanské hudby
18.00 – 22.00 „Pomáhat může každý“ (představení práce
Dobrovolnického centra ADRY)

Apoštolská církev sbor České Budějovice
Riegrova 17 (1. patro)

18.00 – 19.00 The Story
(videoklipy na téma Biblických příběhů včetně krátkého
dokumentu o sboru Apoštolské církve v Č. Budějovicích)
18.00 – 20.00 Tvoření pro děti(malování na sklo)
19.00 – 20.00 Koncert worship kapely
(současná křesťanská muzika,
při které můžete chválit Boha)
20.00 – 20.30 The Story
(videoklipy na téma Biblických příběhů včetně krátkého
dokumentu o sboru Apoštolské církve v Č. Budějovicích)
20.30 – 22.00 Promítání filmu The Encounter
(příběh o tom, jak by se Ježíš choval, kdyby přišel na zem dnes)
22.00 – 23.00 The Story
(videoklipy na téma Biblických příběhů včetně krátkého
dokumentu o sboru Apoštolské církve v Č. Budějovicích)

10 Kaple Teologické fakulty Jihočeské univerzity
Kněžská 8
18.00 – 20.00 Teologická fakulta Jihočeské univerzity
se připojí k Noci kostelů a zpřístupní
veřejnosti svou školní kapli.
Na programu bude hudební vystoupení
studentů fakulty a představení publikací
pedagogů ať už v podobě přednášky
či veřejného čtení.

