
Kostel sv. Mikuláše
SVĚDECTVÍ

Kostelní náměstí

19.00 
SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ 
na zahájení Noci kostelů

„Vy všichni jste děti světla“ 
– rukodělná a pěvecká 
dílna pro děti a dospělé

20.00 
Příběhy psané Duchem 
vernisáž výstavy Biblí 
a recitace nejkrásnějších 
biblických veršů

21.00 
„Noc je mým světlem ve 
všech mých radostech“ 
– koncert chrámového 
sboru

22.00 
Příběhy psané životem 
– Jak to dopadne, když 
nás něco přepadne

23.00 
„Noc jako den se rozjasní“ 
– koncert chrámových 
instrumentalistů 

23.45 – 24.00 
ZÁVĚR NOCI KOSTELŮ
Slavnostní troubení z věže 
a půlnoční překvapení

Kostel sv. Václava 
SLAVENÍ

Kamenná ulice

18.00 
Liturgie v praxi 
– slavení eucharistie

19.00  
Úvod do radosti: Mod-
litba a pět jazyků lásky 
+ praxe chvalozpěvu
 

20.00 
Liturgická roucha 
včera a dnes – módní 
přehlídka ze sakristie

21.00 
Úvod do lítosti: 
Zpověď a pět jazyků 
omluvy + praxe smíření

22.00 
Liturgické předměty 
v proměnách času 
– prezentace „pokla-
dů církve“

23.00 
Úvod do spočinutí: 
Mystika a pět jazyků 
spirituality + praxe kon-
templace

Farní dům
SLUŽBA

Kostelní náměstí

19.00 
A léta běží – komento-
vaná fotoprojekce ze 
života farnosti 
a charity 

20.00 – 22.00 
Pošli to dál – film pro 
celou rodinu ve farním 
sále

Půdní doupě – krátké 
filmy a četba pro děti 
na půdě fary

22.00 
Poklady z šatníku 
svaté Alžběty – módní 
přehlídka z charitního 
šatníku

23.00 
A léta běží – komento-
vaná fotoprojekce ze 
života farnosti 
a charity

Františkánský kostel, 
Křížová chodba

Františkánské nám.

19.00 
otevření

19.00–20.00 
Taneční workshop s Terezou 
Havlickovou (ČR) a André 
Amalio (Portugalsko) 
Workshop je zaměřen na 
taneční improvizaci. Je ur-
čen všem, bez rozdilu věku, 
kteří maji rádi pohyb a něco 
nového.

21.15 
„Fé“ Tanečně divadelní 
představení, které nahlíží do 
historie a života Františkánů, 
v současném podání, režii 
a choreografii T&A, Terezy 
Havlíčkové (ČR) a André  
Amálio (Portugalsko).

22.30 
Oživlá kniha aneb horory 
na dobrou noc
Scénické čtení v podání 
herců Západočeského 
divadla v Chebu (knihovna 
v Křížové chodbě)

Kostel sv. Kláry

Františkánské nám

19.00 otevření

19.30 
Varhany se předsta-
vují – zvukové 
a technické mož-
nosti nástroje(M. 
Kolářová, V. Vála)
 
20.00 
„Broučci“
pro malé i velké – 
hudební obrázky, 
čtení a soutěžení 
(MK, VV + A. Svato-
šová)

20.30
„Broučkova lucer-
nička“ – výtvarná 
dílna pro šikovné 
ruce

23.00 – 23.30
Malý koncert na 
malých varhanách 
(V. Vála, M. Kolářo-
vá)

Evangelický 
kostel 

26. dubna

19.00 
otevření

19.30 
Francouzská barokní 
hudba pro violu da 
gamba a loutnu 
(Přemek Hájek 
a Pia Frenzel)

21.30–22.15
Dějiny Kostela poko-
je (PhDr. P. Šebesta) 
a varhany f. Stein-
meyer – představení 
nástroje 
(V. Vála, M. Kolářová) 

Společenské 
centrum Vinice

Mánesova 7

19.00 
otevření

19.30 
Koncert nevidomého 
zpěváka Radka Žalu-
da – Biblické písně od 
Antonína Dvořáka

Modlitebna 
Bratrské jednoty 
Baptistů
Libušina 4

19.00 
Evoluce a Stvořitel 
– mýtus, báje, víra 
a věda – přednáška

20.00 
Cesta do Emauz 
– krátký film 
o setkání s Ježíšem

21.00 
Cesta do Emauz 
– krátký film 
o setkání s Ježíšem

22.00 
Cesta do Emauz 
– krátký film 
o setkání s Ježíšem

23.00 
Cesta do Emauz 
– krátký film o setká-
ní s Ježíšem

Kostel sv. 
Bartoloměje

Křižovnická ulice

19.00 
otevření

19.00 – 24.00
výstava
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Pravoslavný 
chrám sv. 
Olgy
Kollárova ul.
Františkovy Láyně

18.30 
večerní boho-
služba

19.30 – 20.00 
komentova-
ná prohlídka 
chrámu  
s ochutnávkou 
liturgického 
chleba a vína

21.00–21.30 
komentovaná 
prohlídka chrá-
mu  
s ochutnávkou 
liturgického 
chleba a vína 

Celonoční programy:

Kostel sv. Mikuláše
Prohlídka kostelních věží
Výstava starých i nových Biblí
Soukromá i komentovaná prohlídka kostela

Kostel sv. Václava
Výstava liturgických předmětů a oděvů
Soukromá prohlídka kostela

Kostel sv. Bartoloměje
K vidění  plastiky od Hany Purkrábkové, které 
pro tuto noc zapůjčila Galerie výtvarného 
umění v Chebu. 

Farní dům
Prezentace a prodej rukodělných výrobků
„Knihy za babku“ – jarmark starých i nových 
knih
Možnost komentované prohlídky celého 
farního domu
Nabídka malého občerstvení s ochutnávkou 
mešního vína

Kostel sv. Kláry
Několikahodinová výstava knižních vydání 
Karafiátových Broučků – pochlubte se svými 
„Broučky“, přineste je a na chvíli zapůjčete.

Podívat se můžete také do evangelického 
kostela sv. Petra a Pavla ve Františkových Láz-
ních, Anglická 12, a to od 19 do 21 hodin.

Od 14 hodin jsou děti od 6 do 11 let zvány na 
„melounovou párty“ do malého sálu modli-
tebny Bratrské jednoty Babtistů.


