Program Noci kostelů 29. 5. 2015 v Litoměřicích
Děkanský kostel Všech svatých
www.farnost-litomerice.cz

14 – 18 h
18 – 24 h

Katedrála sv. Štěpána

19 – 23 h

www.svaty-stepan.cz

14,00 - 18,00

Otevřený kostel (kostel otevřený všem příchozím)

19,00 – 19,00

Otevření katedrály, hlas zvonů

17,50 - 18,00
18,00 - 19,00

Slavnostní zahájení – trubači ze ZUŠ Litoměřice pod vedením p. Růžičky, hlas zvonů
Mše sv. s hudbou Litoměřického chrámového sboru
za oběti a ukončení všech válečných konfliktů ve světě
Chvála liturgii - aneb vyznáte se v křesťanské liturgii?
(naučný program)
Varhany předmětem Vašeho zájmu – varhanní hudba a prohlídka varhan,
varhaník Martin Maxmilián Kaiser
Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
Křížová cesta - modlitba i příběh v podání mladých farnosti
Vystoupení vokálního uskupení Appendix
Závěrečná modlitba s požehnáním

19,10 – 19,50
20,00 – 20,45

Liturgický rok ve varhanní hudbě – hraje pan Alois Kubišta
Koncert duchovní hudby v podání Mužského sboru Páni kluci Concentus ludibundus pod vedením PaeDr. Václava Hanče Ph.D.
Prohlídka katedrály s výkladem - umělecko-historická prohlídka katedrály
s komentářem probošta Katedrální kapituly Mgr. Jiřího Hladíka O. Cr.
Prohlídka katedrálních varhan s možností zahrát si na ně,
pod vedením pana Aloise Kubišty
Uzavření katedrály

19,00 - 20,00
20,00 - 20,45
21,00 - 22,00
22,00 - 23,00
23,00 - 23,45
23,45 - 24,00
8,00 - 13,00

Den kostelů – možnost komentovaných prohlídek pro školy – pro objednané třídy
V kostele současně probíhá výstava Návštěva papeže Františka ve Svaté zemi 2014
(pořádá Biskupství litoměřické a Velvyslanectví státu Izrael v ČR)

Kostel sv. Vojtěcha
18,00 – 18,30
19,00 – 20,00
20,15 – 20,45
21,00 – 21,45
22,00 – 22,20
23,00

18,00 – 18,30
18,30 – 19,00
18,00 – 21,00
18,00 – 21,00
19,00 – 20,00
20,00 – 21,00
21,00 – 21,20
21,20 – 22,00
22,00 – 22,20
22,20 – 23,00
23,00

18,00 – 22,00
20,00 – 21,00

17,00 - 22,00

9,00 – 11,45

Den kostelů – možnost komentovaných prohlídek pro školy – pro objednané třídy

Věž u katedrály sv. Štěpána www.vez-litomerice.cz
17,00 – 22,00
18,50 – 19,00

17 – 22 h

Možnost volné prohlídky věže
Slavnostní troubení – trubači ze ZUŠ Litoměřice, pod vedením p. Růžičky

Hospic sv. Štěpána – kaple sv. Štěpána
16,00 – 19,00
16,15 – 19,00
16,00 – 23,00
22,45 – 23,00
16,00 – 23,00

16 - 23 h

Staň se tvůrcem vitráže – výtvarná dílna pro děti
Žertovné soustředění pro děti
Stopy světla – stopy lásky
Slavnost odevzdání
Ochutnávka mešních vín

Kostel Zvěstování Panny Marie
(jezuitský kostel) www.galerie-ltm.cz

18 - 23 h
18,00 – 22,00
20,00

18,00 – 22, 00

17,00 – 22,00
21,30

17 – 22 h

Koncert žáků ZUŠ, varhanní hudba, přednáška o historii kostela a výstava prací dětí z MŠ

18 – 22 h

Máchova ul.
Volná prohlídka

Pravoslavná církevní obec v Litoměřicích
chrám sv. Václava www.pravoslavi-litomerice.cz

18 – 22 h

18 – 22 h

Otevřený kostel spojený s výstavou fotografií litoměřického fotografa Josefa Rottera
s názvem "V zaujetí". Jedná se o výběr fotografií jezuitského kostela z několika
posledních let.
Komentovaná prohlídka výstavy

Kaple sv. Jana Křtitele www.farnost-litomerice.cz

Volná prohlídka
Liturgická hudba – gregoriánský chorál
Možnost ztišení a meditace během celého večera.

Kostel sv. Petra a Pavla v Žitenicích

23,00

www.hospiclitomerice.cz

Zahájení – úvodní slovo a historicko-naučný exkurz
Komorní kytarový orchestr p. Zdislavy z Lemberka
Prohlídka nádvoří kláštera
Dílničky pro děti - Andělé - výtvarná soutěž v rámci Noci kostelů
Kytlický chrámový sbor pod vedením MUDr. Marie Šťastné
ZUŠ – flétničky s I. Krmíčkovou, hudba Litoměřické Scholy
Biblické příběhy – Divadelní soubor Li-Di
Varhanní hudba a možnost meditace při svíčkách
Biblické příběhy - Divadelní soubor Li-Di
Varhanní hudba a možnost meditace při svíčkách
Závěr – uzavření kostela

Kostel sv. Jakuba www.farnost-litomerice.cz

22,00 – 22,55

18 – 23 h

www.farnost-litomerice.cz
Volná prohlídka s možností komentáře
Hudební blok - vystoupení žáků litoměřické ZUŠ
Varhanní hudba, ukázka varhan – A. Kubišta
Duchovní hudba - sbor Bell canto – prof. Jíša
Biblické čtení – přednese JUDr. Tomáš Zadražil
Uzavření kostela

Kostel sv. Ludmily, klášter www.farnost-litomerice.cz

21,00 – 21,50

17 – 22 h

Zpěv liturgických hymnů v několika jazycích, předvedení a popis liturgických rouch
a nádob, flétnový recitál, degustace liturgických vín, předvedení kadidel a kadidelnic.
Večerní bohoslužba a závěr.

Noc kostelů 2015 se uskuteční také s podporou Města Litoměřice,
záštitu nad Nocí kostelů 2015 přijal starosta města Mgr. L. Chlupáč.

