
 
 

Srdečně vás zveme v pátek 10.6.2016 na NOC KOSTELŮ, která letos nese moto z knihy Zjevení sv. 
Jana 21:25 „Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude“ 
 
Všechny vás zároveň zveme k účasti na hře „Postavme společně Nebeský Jeruzalém“, která 
navazuje na motto letošní Noci kostelů a bude, jako každý rok, spojovat všechny kostely a 
modlitebny Vysokého Mýta. I Karel IV., jehož 700. výročí od narození si letos připomínáme, měl 
představu Nebeského Jeruzaléma, ideálního města, a znázornil ho alespoň v kapli sv. Kříže na 
Karlštejně. Na náměstí, v altánu u Komerční banky, se pokusíme kapli Nebeského Jeruzaléma 
postavit a i vy můžete pomoci s jeho stavbou. Staňte se i vy v letošním roce milosrdenství těmi, kteří 
se snaží vykonávat skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Při svém putování mezi 
jednotlivými kostely a modlitebnami k tomu budete mít příležitost, a za každý skutek získáte 
samolepku. Za získané samolepky budete moci ve směnárně na náměstí (u altánu před Komerční 
bankou) získat drahokamy, které můžete použít na společnou stavbu kaple Nebeského Jeruzaléma 
(od 20:00 do 23:00). Průkazku, do které budete samolepky nalepovat, a kde najdete mapku všech 
objektů, si můžete vyzvednout v jakémkoliv kostele či sboru.  
 
Náměstí Přemysla Otakara II. 
17:00-17:30 společné zahájení Noci kostelů, ukázka z muzikálu Noc na Karlštejně v podání 

vysokomýtských ochotníků, Karel IV. nám představí svoji myšlenku o stavbě 
Nebeského Jeruzaléma 

20:00  otevření kaple Nebeského Jeruzaléma střeženou anděly 
20:00-23:00 otevřená směnárna, kde budete moci za získané samolepky za splněné úkoly získat 

drahokamy na stavbu Nebeského Jeruzaléma 
23:00 uzavření kaple Nebeského Jeruzaléma 
 
Chrám sv. Vavřince     17:30-23:00 
celý večer:  výstava fotografií z Barmy Elišky Blajdové „Chudé máte mezi sebou vždycky…“, 

výstava kamenických prací 
17:30-20:00   zpřístupnění obou věží s novým i historickým zvonem, návštěva kůru  
17:40-18:00 pantomima na skutky Božího milosrdenství v podání dětí 
18:00-18:30 vystoupení romských dětí ze Světélka  
18:30-19:30 mše sv. s eucharistickou modlitbou o smíření (uzavření kůru a zákristie) 
18:30-21:30 výtvarná dílna pro děti – tvorba Brány milosrdenství 
19:30-20:30  praktická ukázka práce kameníka pana Zdeňka Šmahela 
20:00-20:30 komentovaná prohlídka presbytáře se zaměřením na svaté z vitráží a jejich skutky  
20:30-21:00 koncert Sborečku 
21:00-22:00 praktická ukázka práce kameníka pana Zdeňka Šmahela 
22:00-22:30 koncert sboru Otakar 
 
Kostel Nejsvětější Trojice    19:00-23:00 
celý večer: prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační hudba 
19:30-20:00  vystavení Nejsvětější svátosti, adorace pro děti 
21:00-21:30 moderovaná adorace 
21:30-22:30 možnost duchovního rozhovoru s knězem 
22:30  svátostné požehnání, ukončení adorace 
 



 
 
Vinárna „U Buška“ (Försterova 161)  23:00-0:30  
Povídání při sklence vína ve farním sklípku, zpěv podpoří Otakar, společné ukončení Noci kostelů. 
 
Husův sbor     18:00-22:00 
celý večer výstava Marty Hoškové – Reliéfy, prohlídka sboru 
18:00   otevření sboru, posezení, občerstvení, bramboráky před sborem 
20:00-20:30  koncert pěveckého sboru Otakar 
21:00-21:30  koncert Jazz v Noci kostelů, zpěv Petra Boštíková, kytara Milek Havlík, baskytara Lukáš 

Daněk 
 
Sbor Českobratrské církve evangelické 18:00-22:00 
celý večer  výstava obrazů Hynka Schustera, představení sboru, přístup na kůr, hry pro děti 
19:00-19:30 koncert Otakaru 
20:00-20:30  hra na varhany a housle 
 
Sbor Bratrské jednoty baptistů  18:00-22:00  
celý večer  výstava historie církve, komentovaná prohlídka modlitebny, posezení u kávy, čaje a 

palačinek 
 
Sborový dům Církve bratské   18:00-22:00 
celý večer kavárna s občerstvením, prohlídka budovy s komentářem, hra pro celou rodinu, 

výstava vysokomýtského fotografa Radka Štěpána „Kavkazská idyla“ 
18:15-19:00  seminář židovských tanců 
19:15-20:15  koncert Jesus Children  
 

 
 
Vraclav, kostel sv. Mikuláše    11:00-22:00 
organizuje Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 
Na pouti - Program v rámci festivalu Noc kostelů 2016 zahájí Loutkové divadlo Srdíčko již od 11:00 
hodin dopoledne. Téma pro letošní rok je spojené s nově otevřenou výstavou Na pouti. Po celý den 
bude otevřena výstava i kostel sv. Mikuláše. 
11:00-12:00  Loutkové divadlo Srdíčko, představení: Když pán Bůh se sv. Petrem chodili po zemi 
12:00-17:00  Putování po barokním areálu (hra pro rodiny s dětmi) 
17:00-19:00   Dárek z pouti: zdobení perníčků 
19:00-19:45  Školní kapela ZŠ Javornického VM 
19:45-20:45  Improvizace divadelního spolku Šembera na téma pouti 
20:45-21:15  Komentované nahlédnutí do barokního krovu 
21:15-22:00  Barevné nahlédnutí na barokní klenby 
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