
Hra „Děti světla“ 

propojuje všechny kostely a sbory a navazuje tak na téma letošní Noci kostelů. Děti si vyzvednout v jakémkoliv kostele 

průkazku s mapkou a budou postupně plnit úkoly v jednotlivých kostelech a sbírat razítka či samolepky.  

Chrám sv. Vavřince               18:00-22:00 

Kostel Nejsvětější Trojice     18:30-21:00 

Sbor Bratrské jednoty baptistů    18:00-22:00 

Husův sbor     17:00-22:00 

Sbor Českobratrské církve evangelické     17:00-21:00 

Poutní kostel Knířov    18:00-22:00 

Ceny si budou moct převzít v kostele Nejsvětější Trojice od 19:00 do 22:30. 

  

Přejeme Vám hodně radosti a zážitků na vaší „cestě za světlem“! 

  

chrám sv. Vavřince 17:00-23:20 

celý večer výstava sv. Vavřinec a Nanebevzetí Panny Marie 

17:00-17:45 mše sv. 

18:00-18:30 taneční a hudební vystoupení MŠ Pod Smrkem  

18:30-19:30 přístup na kůr 

18:30-23:30 ochutnávka mešního vína v sakristii 

19:00-19:30 komentovaná prohlídka kostela 

19:30-20:00 zpívané Nešpory 

20:00-20:30 komentovaná prohlídka kostela 

20:30-21:00 koncert chrámového sboru 

21:00-22:00 přístup na kůr 

21:30-22:00 komentovaná prohlídka kostela 



kostel Nejsvětější Trojice 18:30-24:00 

celý večer nasvícení kostela svíčkami - prostor ke ztišení, meditační hudba, strom přání 

18:30-21:00 prožitkový program (nejen) pro děti na téma "Přitahuj mě" 

18:30-21:00 pečení hostií před kostelem 

21:00-21:30 taneční vystoupení ZUŠ 

21:30-22:00 koncert Sborečku 

23:00-23:20 meditace 

23:30:-24:00 společné zakončení Noci kostelů se zpívaným kompletářem 

  

Sbor Bratrské jednoty baptistů 18:00-22:00 

Průběžně komentovaná prohlídka, historie, videoprezentace, křesťanské aforismy 

Doprovodný program: Vyrábění pro maminky, hry pro tatínky a pro děti palačinky. 

18:30-21:30 palačinková party, posezení u kávy a čaje 

18:30-19:30 kreativní dílny pro maminky a děti + hry pro tatínky a děti 

20:30-21:00 kreativní dílny pro maminky a děti + hry pro tatínky a děti 

  

Husův sbor 17:00-23:15 

celý večer výstava křesťanských vtipů 

18:30-19:00 vernisáž výstavy křesťanských vtipů 

19:00-19:30 koncert Štěpánových 

20:00-20:30 komentovaná prohlídka s bramborákem na konci 

21:00-21:30 komentovaná prohlídka s bramborákem na konci 

22:00-23:00 hudebníci v kostele 

  

Sbor Českobratrské církve evangelické 17:00-22:00 

celý večer výstava fotografií z historie sboru, přístup na kůr 

17:00-17:30 představení historie sboru 

18:00-18:30 čtení z Písma sv. + hra na varhany a zpěv z evangelického zpěvníku 

19:30-20:00 představení historie sboru 

20:00-20:40 hudební vystoupení  žáků a učitelů ZUŠ 

21:00-21:30 představení historie sboru 

21:30-22:00 zakončení modlitbou 

  

Zahrada u sboru ČCE  

17:00-22:00 prostor ke ztišení a zamyšlení s citáty z Bible, vytvoření meditačních zákoutí, oheň, meditační hudba 

  

Poutní kostel Knířov 18:00-23:00 

celý večer nasvícení kostela svíčkami, prostor ke ztišení 

celý večer výstava fotografií a dokumentů k historii kostela a poutí v prostorách fary 

celý večer kavárna na farní zahradě 

průběžně  komentovaná prohlídka kostela a pohled z kůru 

22:00-22:30 hudební vystoupení 

22:30-23:00 zakončení modlitbou za děti 


