
TÁBOR
SEZIMOVO ÚSTÍ

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA
park Pod Kotnovem

18.00 – 19.00 Zpěvy z Taizé
19.00 – 19.25 Komentovaná prohlídka kostela
20.00 – 20.35 Seznámení s liturgickými rouchy 

a předměty (budou vystavena liturgická roucha a liturgické
předměty a knihy s výkladem jejich historie a použití)

Kostel bude zapojen do dětské hry probíhající ve všech kostelech 
zapojených do Noci kostelů v Táboře.

... zde je místo pro vaše razítko

SBOR BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ
Farského 1960/7

18.00 –20.00 Představení církve a sboru
(komentovaná prohlídka kostela-sboru a varhan)

20.00 –21.00 Varhanní koncert (na varhany hraje Dalibor Matoška)
21.00 –22.00 Zpěvy a modlitební ztišení

Sbor bude zapojen do dětské hry probíhající ve všech kostelech 
zapojených do Noci kostelů v Táboře.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE
Sezimovo Ústí

19.00 – 23.00 Po celou dobu bude kostel otevřen veřejnosti, při komentovaných
prohlídkách se návštěvníci dozví, jak se používají obřadní ná-
doby, prohlédnou si varhany a budou se moci podívat i do věže 
na kostelní zvon. 

20.30 Vystoupení pěveckého sboru Domino

... zde je místo pro vaše razítko

KOSTEL SV. VÁCLAVA
Planá nad Lužnicí

17.55 Zahájení
18.00 – 18.45 Církev a církve (přednáška Dr.Ondřeje Doskočila)
19.00 – 19.25 Koncert Plánského chrámového sboru 

s varhaníkem Ladislavem Dohnalem 
19.30 – 20.00 Koncert žáků Základní umělecké školy Sezimovo Ústí
20.30 – 21.15 Meditativní večer: zpěvy z Taizé, odkaz Písma

... zde je místo pro vaše razítko

... zde je místo pro vaše razítko



KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA HOŘE TÁBOR
náměstí Jana Žižky

17.50 –18.00 Kostelní zvony
18.00 –18.45 Mše svatá 

(celebruje P. Petr Plášil)
19.00 –19.45 Abgar 

(melodram na básnický text J. Zeyera)
• hlavní postavou je arménský král Abgar, který zatouží 

poznat Ježíše Krista (hudba: J. Sycha, recitace: M.
Sovadina, zpívá Schola Proměnění)

20.00 –20.45 Komentovaná prohlídka kostela(provází P. Kaška)
21.00 –21.45 Rozjímání s J. S. Bachem 

• suity pro cello spojené s četbou z Písma
• cello: V. Sychová

22.00 –22.40 Noc jako den se rozjasní
• povídání o včelách a výrobě svíček z včelího vosku

(provází P. Stanislav Brožka)
22.45 –23.45 Zpěvy Taize (provází J. Čechtický)
23.45 –24.00 Společná modlitba a zakončení Noci

DALŠÍ POŘADY V KOSTELE A NA FAŘE
18.00 –21.00 Putovní hra pro děti 

• putovní hra po kostelech města Tábora
19.00 –22.00 Nabídněte si ... (Zahrada potěšení)

• malé občerstvení ve farní zahradě 
20.00 –24.00 Světlo města (volný vstup na věž kostela)
18.45 –24.00 Vy všichni jste děti Světla!

• přijďte zapálit svíčku za sebe nebo své blízké 
a napište svá přání a prosby na lísteček

KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE
Klokoty

17.50 –18.00 Klokotské zvony
18.00 –18.30 Přivítání

(P. Zahradníček a hudební vystoupení sboru ZŠ Orbis Pictus)
18.30 –19.15 Komentovaná prohlídka kostela
19.15 –20.00 Koncert Chrámového sboru
20.15 –21.00 Prohlídka varhan
21.00 –22.00 Procházka Jeruzalémem (přednáška P. Zahradníčka)
22.15 –23.00 Komentovaná prohlídka kostela při svíčkách
23.00 –23.45 Hudební zastavení a Kniha knih 
24.00 Zakončení

DALŠÍ PROGRAM
19.00 –20.00 Program pro děti

Po celý večer prohlídky kaplí a věží kostela
Občerstvení (klokotské bramboráky)
Možnost nahlédnout do KLokotské kroniky, 

výpravy ke kapli Dobrá Voda a další

KLÁŠTERNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
náměstí Mikuláše z Husi

18.00 –19.00 Volná prohlídka kostela, 
zimní kaple a krypty

19.00 –19.45 Legenda o Veronice
(divadlo v chrámu)
• příběh o Římance z kruhu Tiberiova dvora a jejím 

dramatickém setkání s Kristem na křížové cestě
scénář: E. Stupková, hudba: K. Doležal, 
režie: E. Strupková a L. Nešleha

20.00 –21.00 Kostel jako ideální architektura
• povídání o kostele s Mgr. Bc. Filipem Srovnalem, 

historikem umění
21.00 –21.45 Latinské chorální nešpory 

• zpívaná modlitba breviáře, jejíž těžiště spočívá 
v latinsky zpívaných žalmech

22.00 –22.45 Komentovaná prohlídka kostela
(slovem provází P. Petr Plášil)

22.45 –23.45 Meditace s hudbou
• chvíle pro ztišení, modlitbu 

či prohlídku kostela za svitu svíček
23.45 –24.00 Společná modlitba a zakončení Noci

DALŠÍ POŘADY V KOSTELE
18.00 –19.00 Výtvarná dílna pro děti
18.00 –21.00 Putovní hra pro děti 

• putovní hra po kostelech města Tábora
18.00 –24.00 Klanějme se v duchu a v pravdě!

(příležitost ke ztišení a rozjímání, adorace Nejsvětější Svátosti)

... zde je místo pro vaše razítko ... zde je místo pro vaše razítko

... zde je místo pro vaše razítko


