
NOC KOSTELŮ 2017  

9.6.2017 
Motto: srov. Mdr 10,17 Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.  
 

V letošním roce se k Noci kostelů vzhledem k rekonstrukci modlitebny nepřipojí Bratrská jednota baptistů, ale 
novinkou je otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi.  
 

*společná hra "Po stopách Martina Luthera" 
Hra bude jako každý rok spojovat všechny kostely a modlitebny Vysokého Mýta. V letošním roce si připomeneme 
500. výročí, kdy Martin Luther zveřejnil v německém Wittenbergu svých 95 tezí. Sešit s úkoly a mapkou si 
vyzvednete v jakémkoliv kostele či sboru, kde také začnete luštit jednotlivé rébusy. Za získání alespoň čtyř razítek 
jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moct vyzvednout v kostele sv. Vavřince do 22:30. 
 

*Chrám sv. Vavřince:    17:00-23:00 

celý večer:  výstava věnovaná obrazu Nanebevzetí Panny Marie a Vysokomýtské Madoně, Preclíkové 

17:00-17:20  společné zahájení Noci kostelů s ekumenou 

17:20-17:45  koncert dětského sboru Rubínek  

17:45-20:00  zpřístupnění obou věží s novým i historickým zvonem, návštěva kůru 

17:45-21:30  výtvarná dílna pro děti – malování sošky Panny Marie  

modlitba u Preclíkové Madony (s preclíkovou odměnou)  

17:55-18:35  Panna Maria v našem kostele, Vysokém Mýtě a okolí – přednáška 

21:00-21:40  Panna Maria v našem kostele, Vysokém Mýtě a okolí – přednáška  

22:00-22:30  varhanní koncert  
 

*Kostel Nejsvětější Trojice    19:00-23:00 

celý večer:  kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, meditační 

hudba 

19:30-20:15  mše sv. s požehnáním, hraje Sboreček 

20:15-20:30  vystavení Nejsvětější svátosti, dětská adorace  

22:15-22:30  slavnostní zakončení 
 

*Vinárna U Zachea    23:00-0:30 

povídání při sklence vína ve farním sklípku, společné ukončení Noci kostelů 
 

*Husův sbor     18:00-22:00 

celý večer výstava obrazů Hanky Voříškové, prohlídka sboru, bramboráky 

19:00-19:15  vernisáž obrazů Hanky Voříškové 

19:15-20:00  koncert Pavly Šefrnové (basa, zpěv) 

20:00-20:30 koncert smíšeného pěveckého sboru Otakar 
 

*Sbor Českobratrské církve evangelické  18:00-22:00 

celý večer představení sboru, přístup na kůr, hry pro děti 

19:00-19:30 koncert smíšeného pěveckého sboru Otakar 

20:00-20:30  varhanní koncert 
 

*Sborový dům Církve bratrské   18:00-22:00 

celý večer kavárna s občerstvením, prohlídka budovy s komentářem, výstava, hra pro celou rodinu 
18:00-19:00  Jób - audioprodukce a diskuze s autory (Daniel Raus) 
20:00-21:30 duchovní hudba/chvály 

 

*Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi 18:00-20:00 

Celý večer:  prohlídka farního kostela včetně přístupu do sakristie 

                          přednes historie chrámu 

každou půlhodinu organizovaný výstup na zvonici s výhledem na Vraclav a okolí 

                           ochutnávka mešních vín v sakristii 


