
NOC KOSTELŮ 25.5.2018 
POUTNICKÝ PAS – VYSOKÉ MÝTO 

 

*společná hra "Pátrání po ztracených obrazech“ 

Letos si připomínáme 350. výročí narození významného barokního malíře Petra Brandla. Jeho obrazy vás 
budou provázet celým večerem. Začít můžete např. v kostele sv. Vavřince, kde se nachází jeden z jeho 
největších podepsaných obrazů - „Nanebevzetí Panny Marie“. Dokonce se budete moci stát jeho 
spolutvůrci... Zde také můžete shlédnout výstavu kopií jeho obrazů a vyzvednout si průkazku na hru. 
Hra bude jako každý rok spojovat všechny kostely a modlitebny Vysokého Mýta a v letošním roce se k 
nám navíc přidá ještě Městská galerie, protože současně s Nocí kostelů probíhá i Noc galerií. 
Sešit s úkoly a mapkou si vyzvednete v jakémkoliv kostele, sboru či galerii. Ke každému objektu je 
přiřazen jeden obrázek k vybarvení a rébus, jehož rozluštění je důležité, abyste získali šifru k nalezení 
ztraceného obrazu... Za získání alespoň čtyř razítek jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moct 
vyzvednout v kostele sv. Vavřince. 
 
*Chrám sv. Vavřince 

náměstí Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto  
http://www.katolik.vmyto.cz/  
49.9523186N, 16.1587728E 
 
Římskokatolický kostel svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě je 
trojlodní vrcholně gotická stavba z tesaného kamene se dvěma 
věžemi v průčelí. Kostel byl založen koncem 13. století, regotizován v letech 1875–1904. V interiéru je 
hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla z r. 1728. Unikátem evropského 
významu je vnitřní fresková secesní výzdoba od Karla Vítězslava Maška.  V kostele se nachází i 
pozoruhodná cínová křtitelnice z r. 1499 a zvon z r. 1466.  
 
Program NK: 17:00-23:00 
celý večer:  výstava kopií obrazů Petra Brandla 
17:00-17:40  společné zahájení Noci kostelů, scénka ze života Petra Brandla v podání 

ekumeny 
 hudební vystoupení dětí ZUŠ 
 pozdravení starosty města Františka Jiraského 
 vernisáž výstavy kopií obrazů Petra Brandla ve spolupráci s Městskou galerií 
17:45-20:00  zpřístupnění obou věží s novým i historickým zvonem, výstava obrazů z tvorby Jaroslava 

Korbela, návštěva kůru 
17:45-21:30  výtvarná dílna pro děti „Malujeme s malířem“ – společné vytváření kopie obrazu  
  „Nanebevzetí Panny Marie“ od Petra Brandla s Filipem Dvorským 
  „Staň se malířem“ - malování obrázků na plátno 
22:30-22:55  Svatovavřinecké vytrubování – koncert na varhany a dechové nástroje 
 
 

*Kostel Nejsvětější Trojice  
Javornického, Vysoké Mýto 
http://www.katolik.vmyto.cz/ 
49.9508061N, 16.1614158E 
 
Vystavěn r. 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle jako hřbitovní kostel. 
R. 1592 rozšířen mistrem Trebkem. Kněžiště kostela je pozdně 
gotické, loď byla restaurována v baroku. Průčelí dominuje barokní štít 
od pardubického sochaře Vlčka. 
 



Program NK: 19:00-22:30 
celý večer: kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, 

meditační hudba 
19:00-19:30 Koncert Sborečku 
20:00-21:00 mše sv. s požehnáním, vystavení Nejsvětější svátosti 
22:15-22:20 slavnostní zakončení 
 
 

*Vinárna U Brandlů 

Försterova 161, Vysoké Mýto (budova římskokatolické fary) 
http://www.katolik.vmyto.cz/ 
49.9521506N, 16.1596586E 
 
Program NK: 23:00-0:30 
povídání při sklence vína ve farním sklípku, společné ukončení Noci kostelů 
 
 

*Husův sbor 

ul. Hálkova, Vysoké Mýto 
http://www.ccsh-vm.cz/  
49.9558361N, 16.1586956E  
 
Husův sbor představuje moderní chrámovou architekturu prvé poloviny 
20. stol. Svým výrazem navazuje na českou architekturu dvacátých let.  V 
jeho průčelí předstupuje před štítem plochá věžovitá část zakončená kalichem a dvojitým křížem. 
 
Program NK: 18:00-22:00 
Celý večer: výstava fotografií Čestmíra Karpíška „Tajemství“, prohlídka sboru, bramboráky 
20:30-21:15 Kytarový koncert 
 
 

*Sbor Českobratrské církve evangelické  
Javornického 49, Vysoké Mýto 
http://vysoke-myto.evangnet.cz/ 
49.9496914N, 16.1641692E 
 
Současná modlitebna (kostel) Farního sboru vznikla jako přestavba 
rozestavěného obytného domu. Po dostavbě zde byl posvěcen chrám Páně roku 1897. Farář dojížděl 
zprvu z nedaleké Bučiny. Samostatnost náš sbor získal teprve 1922 a v roce 1938 je přistavěna další část 
objektu - fara, která těsně sousedí s kostelem. Kromě bytu faráře, který je umístěn v patře, tak ve spodní 
části naleznete velký sál, kancelář, sborovou kuchyňku plus malé sklepní místnosti, které v minulosti 
využíval dříve kostelník. 
 
Program NK: 18:00-22:00 
Celý večer: prohlídka kostela, výstava Křížové cesty od Filipa Dvorského, promítání fotografií ke 

stému výročí evangelické církve (ČCE) ve sborovém sále 
 
 

*Sborový dům Církve bratrské 

Brandlova 1, Vysoké Mýto 
www.cbvm.cz  
49.9531269N, 16.1644344E 
 



Dům, ve kterém se dnes schází Církev bratrská, s popisným číslem jedna, má za sebou bohatou a 
různorodou historii. Jako první zde byla postavena stará kovárna s kamennými základy a později byla 
přistavena hlavní část domu, která původně sloužila jako koželužna. Svého času zde sídlil Národní 
památkový ústav a později byla budova využívána ke komerčním účelům. Před pěti lety byl objekt 
zakoupen církvi a vlastními prostředky přestavěn na víceúčelový sborový dům s hlavním sálem, 
klubovnami, interní kavárnou, učebnou a prostorami pro matky s dětmi. 
 
Program NK: 18:00-22:00 
Celý večer: zajištěn i program pro děti: malování pod vedením zkušeného učitele, skákací hrad, 

občerstvení a grilování pro malé i velké, možnost prohlídky celé budovy  
18:15-18:45  Beseda s Danielem Hejzlarem o křesťanské humanitární pomoci. 

Bihár - nejchudší část Indie - povídání o stavbě křesťanské školy a internátu v 
hinduistickém prostředí. 

19:00-19:30  Křesťanské písně a chvály 
19:30-20:00  Beseda s Danielem Hejzlarem (2. část). Škola na hranicích Konga a Ugandy - vzděláním 

proti migraci. 
20:15-21:00  Křesťanské písně a chvály 

 
 

*Bratrská jednota Baptistů Vysoké Mýto – Lavina 
Pražská 72, Pražské předměstí, Vysoké Mýto  
49.9556219N, 16.1530081E  
http://www.bjbvm.cz/ 
 
Jsme církev, tedy společenství lidí, kteří ve svém životě následují Ježíše. 
Avšak nejsme uzavření a naše církev je otevřená i pro všechny, kteří 
v Boha nevěří, či hledají smysl svého života. V letošním roce jsme dokončili přestavbu nového sálu, kde se 
scházíme. Snažíme se, aby naše setkávání byla přínosná a srozumitelná nejen křesťanům, ale i ostatním a 
zvláště mladým lidem. Název La-Vi-Na vyjadřuje naše hodnoty Lásku – Víru – Naději. 
 
Program NK: 18:00-22:00 
Celý večer: komentovaná prohlídka, posezení u kávy čaje a palačinek, rukodělné aktivity 
 

 

*Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi 
Vraclav 
49.9688239N, 16.0906078E 
http://www.katolik.vmyto.cz/ 
 
Dle kroniky Dr. Loskota byl chrám založen v druhé polovině 13. století v raně 
gotickém slohu. Později byl přestavěn do pozdně gotické podoby a další 
úpravy proběhly v letech 1618, kdy byl k severní straně přistavěn nový presbytář, a po požáru 1719 
přibyla k severní straně obdélná loď.  
Zásadními opravami prošel chrám v 70. letech minulého století za P. Bartoloměje Kulhavého.  
Vedle stojící Zvonice plní zároveň funkci brány. Dnešní hlavní pseudorománský oltář zdobí obraz 
Nanebevzetí Panny Marie z roku 1903. 
 
Program NK: 17:00-20:00 
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 

18:00 flétnový koncert Patricie Vítkové 

 

http://www.bjbvm.cz/
http://www.katolik.vmyto.cz/

