
11. Pravoslavný chrám 

svatých Cyrila a Metodìje 

 Veèerní bohoslužba 

 Chvalozpìv k pøesvaté Bohorodici

 Pøesvatá Bohorodice

             Prezentace o životì Matky Boží 

proložená ukázkami ikon a hudbou. 

Prezentace o zázraèných ikonách 

pøesvaté Bohorodice.

Svatí Cyril a Metodìj                

Pøipomínka a prezentace k 1 150. výroèí 

misijního díla slovanských vìrozvìstù.

   V prùbìhu veèera zazní liturgická hudba.

   Možnost prohlídky chrámu.

 

17.00 h

18.00 h

19.00 h - 21.00 h

-

-

„...každá duše                

pøestává žít                          

a nemá v sobì                      

života Božího,                         

když slova                             

Božího neslyší..."

12. Farní sbor Èeskobratrské církve 

evangelické

 

Spiritualita ano, Bùh možná, církev ne

Pohled na nové podoby spirituality. 

Poznatky psychologie náboženství 

zprostøedkuje PhDr. Ivan Ryšavý Ph.D., 

psycholog a teolog, faráø sboru v KM.

 Verše, hudba, obrazy  

Audiovizuální program. Otto Ondra, herec 

Slováckého divadla v Uherském Hradišti, 

pøednáší verše Miloše Vavreèky, 

inspirované umìleckými fotografiemi 

(budou promítány).                     

Houslovými                                  

improvizacemi                                      

doprovodí                                               

Zdena                                              

Vaculovièová.

 

 

19.00 h - 20.00 h

20.30 h - 21.00 h

 

HRADISKO: Kostel Všech svatých

 Slavnostní zvony; výstup na vìž; 

výstava fotografií Akce farnosti            

3. tisíciletí; májová pobožnost;     

výstava bohoslužebných rouch 

 Svatí ochránci a pomocníci - jejich 

význam v životì církve i svìta.             

Živé postavy z dìjin.

„

18.00 h

19.00 h 

20.00 h

20.30 h 

21.30 h 

22.30 h 

Dìkujeme za Vaši návštìvu 

a tìšíme se nashledanou!

www.nockostelu.cz

Jonáš - divadelní scénka dìtí

Dokument Otakáro Mária Schmidta 

Cyril a Metodìj, Dìdictví otcù..."

Varhany a klasická hudba

Ukonèení akce

5. Kaple svatého Šebestiána 

  

Komentované prohlídky kaple (cca 25 min)  

Volné prohlídky výstavy Bulharské ikony, 

autor Justinian Tilov (nové návštìvnické 

centrum) 

7. Kaple svatého Floriána

 

Volná prohlídka s výkladem

18.00 h -  22.00 h

18.00 h - 21.00 h

Proglas: veršovaný 

pøedzpìv k pøekladu 

evangelií                          

do staroslovìnštiny

6. Kaple svatého Vincence

                                

Otevøená kaple - volná prohlídka

 Pøednáška „Církev a støedovìk oèima 

historikù. Mýty a fakta."                                     

Pøednese sestra Petra Souèková.

18.00 h - 20.00 h

19.00 h

Z Proglasu:                                                      

„Dar tento jest zajisté od Boha daný..." 

8. Kaple svatého Køíže

 Veèerní chvály - modlitba inspirovaná 

biblickými texty.

 Cesta našeho života - netradièní køížová 

cesta doplnìná ilustracemi.

 Adorace - modlitby a zpìvy

18.00 h

19.00 h

20.00 h

„... slyšte, všechen lide slovanský, slyšte Slovo, 

pøišlo od Boha, slovo krmící lidské duše,          

slovo posilující srdce i rozum..."

10. Milíèùv sbor Èeskoslovenské c. husitské

 Varhanní preludium

18.00 h 

 

19.00 h 

20.00 h 

21.00 h 

21.30 h

Pìvecký sbor Sluneènice ze ZUŠ 

Kromìøíž a hosté

Skladby v podání pøíèných fléten        

pod vedením Šárky Janišové

Pìvecké vystoupení: Olga Malá - zpìv; 

Ctibor Palich - varhany.

Skladby v podání pøíèných fléten        

pod vedením Šárky Janišové

9. Kostel svatých Cyrila a Metodìje

 Zahájení

 Koncert pro varhany a housle - I. èást

 Pøednáška: „Historie a promìny kostela 

svatých Cyrila a Metodìje."               

Pøednáší Dr. Miroslav Koupil.

 Koncert pro varhany a housle - II. èást

18.00 h

18.10 h

18.30 h

19.30 h
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