Srdečně vás zveme na NOC KOSTELŮ, která nese letos moto z Žalmu 139,12: „Žádná tma pro tebe není temná: noc
jako den svítí, temnota je jako světlo.“
Všechny vás zároveň zveme k účasti na hře, která bude jako každý rok spojovat všechny kostely a modlitebny
Vysokého Mýta a ponese název „Po stopách Mistra Jana Husa“, který byl před 600 lety upálen. Sešit s úkoly a
mapkou si vyzvednete v jakémkoliv kostele či sboru, kde také začnete luštit jednotlivé rébusy. Za získání alespoň
pěti razítek jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moct vyzvednout ve farní knihovně ve Försterově ul.
od 20:00 do 21:30 hod, ev. v Husově sboru do 22:00 hod.
Poutní kostel na Knířově můžete navštívit v rámci předprogramu, tj. již ve čtvrtek 28.5.2015.
17:30-18:30
komentovaná mše sv.
19:00-20:00
benefiční koncert pro Bereniku – vystoupení sboru Vlastimil z Litomyšle (biblické písně A. Dvořáka).
Poté bude následovat malé občerstvení.
Odvoz na Knířov autobusem je zajištěn od zdravotního střediska ve Vysokém Mýtě v 17:00 (odjezd na mši sv.) a
v 18:40 (odjezd na koncert). Odjezd zpět z Knířova bude ve 20:40.
Chrám sv. Vavřince
17:00-23:00
17:00-17:20
společné zahájení Noci kostelů, představení hry „Po stopách Mistra Jana Husa“
17:20-17:50
taneční vystoupení „Jdeme za světlem“ pod vedením Jany Scheibové
17:30-20:00
zpřístupnění obou věží s novým i historickým zvonem, návštěva kůru
17:50-18:30
praktická ukázka práce na restaurování vitráží – dílna pro děti
18:30-19:30
mše sv. s moderními prvky (uzavření kůru a zákristie pro veřejnost)
19:30-20:30
praktická ukázka práce na restaurování vitráží
20:30-21:00
komentovaná prohlídka kostela
21:00-22:00
praktická ukázka práce na restaurování vitráží
Kostel Nejsvětější Trojice
19:00-23:00
celý večer
prostor ke ztišení a modlitbě při hudbě z Taizé (meditativní a snadno zapamatovatelné melodie se
slovy modliteb inspirovaných Božím slovem)
19:15-19:45
zpěvy Taizé se Sborečkem
21:30-22:00
zpěvy Taizé s Anežkou a Ondrou Jiskrovými

Farní knihovna „U Zachea“ (Försterova 161)
20:00-21:30
Nabídka knih farní knihovny, která nabízí především literaturu náboženskou, různá vydání Bible a literaturu s tím
související, dále životopisy svatých, katechismy, církevní dokumenty, knihy o modlitbě, ale i beletrii a dětskou
literaturu. Možnost vypůjčení knih.
Posezení v knižní kavárně a vydávání cen za hru „Po stopách Mistra Jana Husa“.
Vinárna „U Zachea“ (Försterova 161)
22:00-1:00
Povídání při sklence vína ve farním sklípku, zpěv při kytaře, společné ukončení Noci kostelů.
Husův sbor
celý večer
18:00
20:00
20:30

18:00-22:00
výstava obrazů Marty Hoškové, prohlídka sboru s bramboráky
zahájení vernisáže obrazů Marty Hoškové
komentovaná prohlídka
promítání prvního dílu trilogie Jan Hus

Sbor Českobratrské církve evangelické
18:00-22:00
celý večer
představení sboru, přístup na kůr
18:15-18:45
vystoupení Dětského tanečního souboru Vínek MŠ Pod Smrkem
20:00-20:30
hra na varhany
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
prohlídka sborového domu, posezení v kavárně
18:10-18:40
Izraelské a jiné tance - Rock Solid Band
18:45-19:05
Jesus Children - Písně a Bible v podání mladší generace
19:15-19:50
Agamai - Chvály pod křížem
20:00-20:40
NAAM - Koncert chval
20:50-21:10
Jesus Children - Písně a Bible v podání mladší generace

Kostel sv. Mikuláše na Vraclavi
14:00 - 22:00
Program bude zaměřený na lázeňskou minulost místa.
Celý den
otevřena nová výstava (Lázeňství a léčitelství v proudu času) i kostel sv. Mikuláše
14:00-18:00
program pro rodiny s dětmi: Hra s poustevníkem Františkem, tvořivá dílna Síla bylinek
(výroba bylinné koupele a bylinného čaje)
18:00-19:00
přednáška Kateřiny Křížkovské (Lázeňství jako kulturní fenomén českého baroka)
Barokní lázeňská místa byla typickým projevem tehdejší mystiky a nabízela péči o lidské tělo i duši. Navíc si vytvářela
svoji specifickou symboliku, která je pro nás již těžko pochopitelná. Přednášející
Kateřina Křížkovská je památkářkou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v
Pardubicích. Zajímá se především o lázeňská místa zakládaná hrabětem Františkem Antonínem Šporkem, ale má
rovněž široký rozhled o historii lázeňství.
19:00-19:30
diskuze a lázeňské popíjení "zázračné vraclavské vody"
tvořivá dílna Síla bylinek (výroba bylinné koupele a bylinného čaje)
19:30-19:45
koncert smíšeného pěveckého sboru Musica da Chiesa
19:45-20:30
lázeňské popíjení "zázračné vraclavské vody"
komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše
20:30-20:45
koncert smíšeného pěveckého sboru Musica da Chiesa
20:45-22:00
netradiční nasvícení kostela sv. Mikuláše a pramene "zázračné vraclavské vody"
(možnost prohlídky s průvodcem)

