


Pozdrav biskupa

Pozdrav hejtmana Plzeňského kraje

Milí přátelé,

opět se blíží Noc kostelů, kdy se znovu v neobvyklou dobu otevřou 
brány kostelů, kaplí a modliteben, abychom do nich mohli vstoupit 
a nechali na sebe působit jejich atmosféru. 

Na mnoha místech můžeme obdivovat krásu interiérů, zaposlou-
chat se do krásné hudby či zpěvu nebo vyslechnout něco o historii 
daného místa. Můžeme zde také na chvíli opustit všední starosti a 
problémy, načerpat klid a zakusit radost ze setkání nejen s blízký-
mi, ale i s někým, kdo nás přesahuje, kdo chce přinášet smysl, cestu 
a radost do našich životů – s Bohem, k jehož oslavě bylo toto vše vytvořeno. 

Děkuji všem organizátorům a účinkujícím za jejich úsilí při vytváření a realizaci programů 
a všem návštěvníkům přeji mnoho krásných zážitků a setkání při letošní Noci kostelů.

Tomáš Holub, biskup plzeňský

Vážení,

jsem velmi rád, že i v této uspěchané době, kdy se materialismus 
a mocenství mezi lidmi dostává do popředí zájmu, si mnoho lidí 
najde cestu do kostelů, chrámů a kaplí. Jsou to právě tato místa, 
která přináší útěchu, klidný prostor k relaxaci a možnost porozu-
mět sám sobě. Každý z nás potřebuje znát sám sebe, aby mohl žít 
spokojený život nejen osobní, ale také na poli pracovním. 

V loňském roce navštívilo u příležitosti Noci kostelů necelou 
stovku míst v Plzeňském kraji téměř 25 tisíc návštěvníků, kteří měli možnost se nezávazně 
seznámit s křesťanstvím na pozadí hudby a umění prostřednictvím těchto míst. Ta jsou 
pro  nás všechny důležitá, mají vypovídající hodnotu o místě, kde žijeme a jaký k němu 
máme vztah. Proto doufám, že také v letošním roce bude Noc kostelů zajímavým tipem 
na páteční noc a přinese vám mnoho klidných a příjemných prožitků.

Josef Bernard 
hejtman Plzeňského kraje



Pozdrav hejtmanky Karlovarského kraje

Pozdrav primátora města Plzeň

Vážení přátelé,

velice mne těší, že jsem mohla převzít záštitu nad dalším ročníkem 
Noci kostelů. Stejně jako vloni se i letos otevřou brány několika 
stovek svatostánků po celé naší zemi, aby přivítaly návštěvníky 
z blízkého i vzdáleného okolí. 

Jsem ráda, že si díky této akci můžeme prohlédnout unikátní interi-
éry kostelů a kaplí, jež jsou mnohdy jinak nepřístupné, a pozdravit 
se s těmi, kteří se o ně s láskou a velkou péčí starají. Věřím, že si 

i  obyvatelé Karlovarského kraje najdou chvilku na to, aby do některého ze svatostánků 
zavítali. Je to totiž skvělá příležitost, jak se dozvědět něco více o křesťanství, regionální 
historii a místní kultuře.

Všem návštěvníkům bych chtěla popřát, aby si prohlídky i doprovodný program užili. 
Organizátorům bych pak ráda poděkovala za jejich práci a úsilí, jež vynaložili při přípravě 
této akce.

Mgr. Jana Vildumetzová
hejtmanka Karlovarského kraje

Milí Plzeňané,

blíží se letošní Noc kostelů, velmi úspěšná celorepubliková akce, 
do níž se již tradičně zapojuje i město Plzeň. Loni prošlo plzeňskými 
kostely a modlitebnami více než 20 tisíc návštěvníků. Osobně jsem 
velmi rád, že akce vzbuzuje mezi obyvateli Plzně i okolí rok od roku 
větší zájem, bez ohledu na to, zda je do kostelů přivádí jejich víra, 
zájem o krásu církevních památek či obojí.Velká návštěvnostpotěší 
o to více, že Plzeňský kraj patří k méně religiózním oblastem naší 

země. Znamená to tedy, že jedinečnost a ducha sakrálních staveb o Noci kostelů obdivují 
a užívají si i lidé, kteří by na návštěvu církevní památkyv každodenním shonu nepomysleli. 

Plzeňskému biskupství bych chtěl poděkovat za to, že každoročně připravuje pro Noc 
kostelů přitažlivý program, účastníkům letošního ročníku přeji mnoho krásných zážitků.

Martin Zrzavecký
primátor města Plzně

Seznam kostelů

Plzeňský kraj

Plzeňské kostely
1 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje
2 Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE
3 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie
4 Plzeň, kostel západního sboru ČCE
5 Plzeň, kostelík U Ježíška
6 Plzeň, modlitebna Církve bratrské
7 Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny
8 Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého
9 Plzeň, kaple v Domově pro seniory sv. Jiří
10 Plzeň, kostel sv. Jiří
11 Plzeň, kaple sv. Maxmiliána Kolbe, Památník obětem zla
12 Plzeň – Křimice, kostel Narození Panny Marie
13 Plzeň – Litice, kostel sv. Petra a Pavla
14 Plzeň, kostel sv. Martina a Prokopa
15 Plzeň, ECM Sbor Lochotín
16 Plzeň, ECM Sbor Maranatha
17 Plzeň, kostel Všech Svatých
18 Plzeň, kostel CASD
19 Plzeň, kaple Hospice sv. Lazara
20 Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové
21 Plzeň, kostel sv. Mikuláše
22 Plzeň, modlitebna CASD
23 Plzeň, sbor Kristova kříže

Ostatní kostely v kraji
24 Břasy, kostel sv. Vavřince
25 Černošín, kostel Českobratrské církve evangelické
26 Dobřany, kostel sv. Mikuláše
27 Dobřany, kostel sv. Víta
28 Dolní Bělá, kostel Povýšení sv. Kříže
29 Domaslav, kostel sv. Jakuba Většího
30 Domažlice, Sborový dům Jana Roha
31 Drahoňův Újezd, kostel sv. Jakuba Většího
32 Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy
33 Hamry, Kostel Panny Marie Bolestné, Kollerův kostel 
34 Hlince – Dolany, kostel sv. Petra a Pavla
35 Horšovský Týn, kostel sv. Apolináře
36 Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla



37 Hostouň, hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie
38 Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího
39 Chotíkov, kostel Povýšení sv. Kříže
40 Chrást, modlitebna ČCE
41 Chválenice, kostel sv. Martina
42 Kdyně, sborový dům Českobratrské církve evangelické
43 Kladruby, kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Benedikta a sv. Wolfganga
44 Kladruby, kostel sv. Jakuba
45 Klatovy, kostel sboru Dr. Farského CČSH
46 Klenčí pod Čerchovem, kostel sv. Martina
47 Konstantinovy Lázně, modlitebna Bratrské jednoty baptistů
48 Kožlany, kostel sv. Vavřince
49 Kralovice, evangelický kostel
50 Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla
51 Ledce, kostel sv. Jakuba
52 Letiny, kostel sv. Prokopa
53 Lhota pod Radčem, kostel sv. Filipa a Jakuba
54 Liblín, kostel sv. Jana Nepomuckého
55 Manětín, kostel sv. Jiří
56 Manětín, kostel Panny Marie Sedmibolestné
57 Merklín, Husova kaple
58 Město Touškov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
59 Mířkov, kostel sv. Víta
60 Mladotice, kostel Jména Panny Marie
61 Mlečice, kostel Nejsvětější Trojice
62 Nýřany-Úherce, kostel sv. Josefa
63 Obora u Kaznějova, kostel sv. Michaela Archanděla
64 Planá, kostel Nanebevzetí Panny Marie
65 Plasy, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
66 Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
67 Předslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie
68 Přeštice, kaple Nejsvětější Trojice
69 Přeštice, kostel sv. Ambrože
70 Rokycany, evangelický kostel
71 Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné
72 Semněvice, kostel sv. Jiří
73 Spálené Poříčí, kostel sv. Mikuláše
74 Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího apoštola 
75 Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie
76 Stříbro, sborový dům Českobratrské církve evangelické
77 Šťáhlavy, kostel sv. Vojtěcha
78 Štěnovice, kostel sv. Prokopa
79 Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
80 Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha
81 Žihle, kostel sv. Václava

karlOvarský kraj
82 Bečov nad Teplou, hradní kaple Navštívení Panny Marie
83 Bečov nad Teplou, kaple Eleonory Beaufort-Spontin
84 Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří
85 Bečov nad Teplou, zámecká kaple sv. Petra
86 Bochov, kostel sv. Linharta
87 Bublava, kostel Nanebevzetí Panny Marie
88 Dalovice, Kostel Panny Marie Utěšitelky
89 Doupovské Hradiště, kostel Nanebevzetí Panny Marie
90 Františkovy Lázně, Chrám svaté kněžny Olgy
91 Cheb, farní dům - farní sál
92 Cheb, františkánský kostel Zvěstování Panny Marie
93 Cheb, kaple sv. Jana - farní dům
94 Cheb, kostel sv. Kláry
95 Cheb, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty
96 Cheb, kostel sv. Václava
97 Cheb, modlitebna Bratrské jednoty baptistů I
98 Cheb, modlitebna CASD společenství Sedmička
99 Chodov u Bečova nad Teplou, kaple sv. Anny
100 Chodov, kostel sv. Vavřince
101 Jáchymov, kaple sv. Anny
102 Jáchymov, Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
103 Karlovy Vary, Ondřejská kaple, chrám sv. Ondřeje
104 Karlovy Vary, kostel Povýšení sv. Kříže
105 Kynšperk nad Ohří, evangelický kostel Vykupitele
106 Ostrov nad Ohří, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné
107 Otročín, kostel sv. Michaela Archanděla
108 Ovesné Kladruby, kostel sv. Vavřince
109 Sokolov, evangelický kostel
110 Sokolov, Husův sbor CČSH
111 Sokolov, kostel sv. Jakuba Staršího
112 Staré Sedlo, kostel Nejsvětější Trojice
113 Svatava, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
114 Toužim, Kostel svatého Vavřince
115 Útvina, kostel sv. Bartoloměje
116 Valeč, kostel Nejsvětější Trojice
117 Vysoká Pec, kostel Navštívení Panny Marie
118 Žlutice, poutní kostel Navštívení Panny Marie

středOčeský kraj
119 Jesenice, kostel sv. Petra a Pavla
120 Velká Chmelištná, kostel sv. Bartoloměje
121 Všesulov, kostel sv. Martina
122 Žďár, kaple sv. Martina

Ústecký kraj
123 Petrohrad, kaple sv. Vavřince



Kyvadlová doprava Plzeň

19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30

19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39

19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43

18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50

18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58

19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08

18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19

18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27

Zastávky

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Zas. A B A B A B A B A B

Praha

Domažlice

České Budějovice

Kl
at

ov
sk

á

Sl
ov

an
sk

á

E.
 B

en
eš

e

D
ou

dl
ev

ec
ká

Litice

Vejprnice

Křimice
Cheb

Žatec

Praha

Tyršův most

Meditační 
zahrada

U Prazdroje

Tylova

Borská

nám. 
Republiky

Hlavní 
nádraží

Re
vo

lu
čn

í

Pl
as

ká

Lidická

Starý Plzenec

Rozvadov

Dobřany Klatovy

1

6

19
22

8

13

14

10

20

17

21
5

15

11

2

9

7
18

23

16
12

4

3



87
117

101

106

103
88

104100 89

112
113

10590

82-85
99

107

115

86

116

118

114

55

56

108

123

119

122 120

121

7778

75

70-71

53

31

61

34

54

4849-50

81

60

65

63284729

25

64

79
51 24

32

4039
58

80

62

76

44 43

102

109-111

91-98



77

73

41

52

69
6857

74

7259

66

46 30

45

33

67

30

78

75

70-71

53

31

61

34

54
65

63284729

25

64

79
51 24

32

4039
58

80

62

76

26-27

35-36

37-38

44 43



14 15

1 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje

Plzeňský kraj

Náměstí Republiky, Plzeň
49°44‘50.858“N, 13°22‘39.161“E
www.plzenkatedrala.org

15:00 - 19:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 20:20

20:20 - 21:00

21:00 - 21:30

21:30 - 22:00

22:00 - 22:55

23:00 - 23:40

23:45 - 23:55

Nahlédněte mezi zvony 
Výstup ke zvonové stolici a komentovaná 
prohlídka zvonů. Přijďte si prohlédnout 
poctivou práci zvonařů a tesařů. Bezplat-
né vstupenky nutno vyzvednout osobně, 
budou k dispozici od 14:30 u stánku před 
vstupem do katedrály.

Mše svatá, zahájení, úvodní pozdrav 
celebruje Mons. František Radkovský

Pěvecký sbor konzervatoře jana deyla (Praha) 
a komorní adlibitum 
duchovní skladby řídí Jan Kyjovský

katedrální schola 
Výběr z renesančního a barokního repertoáru, řídí P. Kryl

koncert: david cízner - zpěv, jakub david smešný - varhany 
Program: bach, Händel, Monteverdi ad.

Přednáška: vitráže katedrály svatého Bartoloměje 
Tématem provází architekt Jan Soukup

katedrální sbor resonance 
Výběr z barokních a romantických skladeb, řídí J. Chaloupková

Představení varhan a varhanní koncert 
představení varhan - diecézní organolog J. Chaloupková 
a katedrální regenschori M. Moudrý

schola cantorum Pilsensis 
Gregoriánský chorál, řídí P. Šmolík

„Pokoj vám“ - modlitba za Plzeň s požehnáním 
Mons. Emil Soukup

Plzeňský kraj

19:00 - 19:10
20:15 - 20:25
20:30 - 20:50
21:10 - 21:30
21:40 - 22:00
22:00 - 23:00
22:30 - 22:50
23:00 - 23:05
23:10 - 23:30

19:00 - 23:50

23:50 - 00:00

O českobratrské církvi evangelické
vztah k biblickému poselství - slovo duchovního
komentované prohlídky 
Historie varhan a ukázka rozpracované opravy varhan
komentované prohlídky 
varhanní hudba
komentované prohlídky 
slovo na dobrou noc
Noční hudba

light4You 
Nepřetržitá hudba hrajících kapel, speciálně nasvícený kostel a 
hluboká atmosféra pro zklidnění, ztišení, naslouchání, modlitbu. 
To je večer Light4You. Přijďte si i vy zapálit si svíčku a na chvíli se 
zastavit.

Modlitba a zakončení

2

3

Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE

Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Anglické nábřeží 13, Plzeň
49°44‘34.294“N, 13°22‘46.610“E
www.koranduvsbor.cz

Františkánská 11, Plzeň
49°44‘44.045“N, 13°22‘42.887“E
www.plzenkatedrala.org
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4

5

Plzeň, kostel západního sboru ČCE

Plzeň, kostelík U Ježíška

Němejcova 2, Plzeň
49°44‘22.61“N, 13°21‘59.598“E
www.plzen-zapad.evangnet.cz

U Ježíška 2, Plzeň
49°44‘27.930“N, 13°23‘6.834“E
www.kostelujeziska.cz

Historie kostela(/kostelíka/kaple) U Ježíška, dříve též Nejsvětějšího 
Jména Ježíš, sahající snad až do závěru 17. století, není zcela zná-
ma. Jisté je, jak bylo zjištěno při rekonstrukčních pracích v roce 2001, 
že historie sahá před první zdokumentovanou přestavbu kostelíka 
v letech 1745-1746. Tehdy zde stávala mírně obdélná kaple oriento-
vaná vchodem přibližně k severu. Dnes tato část tvoří vstupní vesti-
bul kostelíku. Není však znám žádný spolehlivý pramen objasňující 
informaci kdo a kdy nechal kapli postavit. Jednou z domněnek je, 
že šlo o soukromou kapli plaských cisterciáků či spíše opatů tohoto 
kláštera užívanou při jejich návštěvách Plzně. Zhruba ve stejné době 
vznikla poblíž původní kaple i venkovská usedlost.

18:00 - 18:05

18:05 - 18:10
18:10 - 18:40

18:40 - 19:30
18:40 - 19:30
18:40 - 19:30
19:30 - 20:30
20:30 - 21:00
20:30 - 21:30
21:30 - 21:40
21:40 - 22:10
22:15 - 22:20
22:20 - 23:00

23:00 - 23:00

rozeznění kostelního zvonu 
a otevření kostela

Oficiální zahájení 
vystoupení pěveckého sboru Berušky 
pod vedením paní Hany Macháčkové

– Hledá se kostelní myš – I. část 
výtvarné dílny pro děti i dospělé
kavárna U kostelní myši
- Písničky z klobouku, nejen v rytmu swingu 
150 let evangelické církve v Plzni
kavárna U kostelní myši
zakončení oficiální části večera
varhanní variace s flétnou
rozeznění zvonů
Úklid prostor za doprovodu kytar, 
ještě možnost prohlídek kostela

Uzamčení kostela

Plzeňský kraj

6

7

Plzeň, modlitebna Církve bratrské

Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny

Doudlevecká 31, Plzeň
49°44‘18.629“N, 13°22‘47.247“E
www.cbplzen.cz

Bezručova ulice, Plzeň
49°44‘44.079“N, 13°22‘33.178“E
www.facebook.com.pravoslavna.plzen

Sbor Církve bratrské v Plzni patří ke společenstvím 
církve, která vznikla misijní prací křesťanské or-
ganizace z amerického Bostonu. Ta vyslala v roce 
1872 do tehdejšího Rakouska – Uherska rodiny 
misionářů Schaufflerových, Clarkových a Adam-
sových. Misionáři měli kázat v Praze a okolí evangelium s důrazem 
na osobní obrácení k Ježíši Kristu a závazný život z víry. Začali pořádat 
náboženské přednášky a zvát zájemce do svých domácností. V těch-
to domácích skupinách uvěřilo v Ježíše Krista tolik lidí, že za 8  let, 
v roce 1880, mohl být založen v Praze první sbor nové církve, vedený 
kazatelem Aloisem Adlofem. Církev si dala název Svobodná církev 
reformovaná. Název vystihoval oba základy víry, totiž reformovanou 
zbožnost, obohacenou o myšlenky nezávislosti na státu.

18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
20:00 - 20:30
20:30 - 23:30
21:30 - 22:00
23:30 - 23:55

zahájení a přivítání účastníků
Povídání o historii kostela
Historie pravoslaví v českých zemích
Možnost volné prohlídky
dějiny pravoslaví v české republice od začátku První republiky
Modlitba za město a požehnání

Plzeňský kraj
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9 Plzeň, kaple v Domově pro seniory sv. Jiří
Mohylová 92, Plzeň – Doubravka
49°45‘4.161“N, 13°25‘24.337“E
www.mchp.cz

17:00 - 17:05
17:05 - 17:15
17:15 - 18:00

18:00 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

rozeznění zvonů 
zahájení s otcem jiřím Barhoňem 
„vzpomínky nad řekou 
u kostelíka sv. jiří“
vypráví paní Taťána Kořenková 

vystoupení pěveckého sboru cHrÁstOcHOr 
autorské čtení s otcem jiřím Barhoněm 
závěr, setkání u sochy Panny Marie 
za domovem pro seniory sv. jiří

8 Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého
Chodské náměstí, Plzeň – Bory
49°44‘18.02“N, 13°22‘16.12“E
www.rkfp.cz

17:55 - 18:00
18:00 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:10
19:10 - 19:40
19:45 - 20:15
20:15 - 21:00

21:00 - 21:30
21:00 - 21:30

21:30 - 22:00

22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:00 - 23:05

vyzvánění zvonu Marie anna 
Mše svatá 
Májová pobožnost
Přivítání účastníků Noci kostelů
koncert žáků zUŠ chválenická pod vedením jany Boučkové
„chuť svátostí“ s ochutnávkou vína 
koncert scholy kostela sv. jana Nepomuckého 
pod vedením ing. antonína Švehly

kafírna - autorské čtení P. jiřího Barhoně 
Uvedení a provedení výstavou „sakrální architektura 
očima farnice paní Heleny lekavé“ 

kafírna - Majka lachmanová:  
„co může dělat obyčejný člověk v církvi“ 

„Pocta chrámovému kůru“ 
Modlitba při svíčkách doprovázená meditační hudbou
Modlitba za obyvatele Plzně s požehnáním

celovečerní program:
„Vitráže naboso“  „Sakristie známá neznámá“
Plzeňské jesličky - 1. patro Vstup na věž 

Plzeňský kraj

10Plzeň, kostel sv. Jiří
Ke  Svatému Jiří, Plzeň – Doubravka
49°45‘49.005“N, 13°24‘48.709“E
www.sdbplzen.cz

17:00 - 18:00

19:00 - 23:30
19:00 - 23:30

21:00 - 22:00

23:50 - 23:55

koncert zUŠ doubravka
Koncert žáků ZUŠ Doubravka, 
pod vedením pana M. Petrůně

Prohlídka věže
Prohlídka kostela 
Individuální prohlídka kostela
Přednáška o historii kostela 
přednáší Ing. arch. Martin kondr
závěr

celovečerní program:
Výstava dětských výtvarných prací 

Plzeňský kraj

11Plzeň, kaple sv. Maxmiliána Kolbe, 
Památník obětem zla
Meditační, Plzeň – Doudlevce, 49°43‘6“N, 13°23‘17“E
www.nove.katedralaplzen.org

19:00 - 19:05
20:00 - 22:00
21:30 - 23:15

zvonění zvonku Maxmiliánek
koncert jazz - latin skupiny jazz 4 Us (jazzindustry)
Noční osvětlení zahrady 
Výjimečné noční osvětlení Meditační zahrady včetně osvětlení 
jednotlivých soch křížové cesty.
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13

14

Plzeň – Křimice, kostel Narození Panny Marie

Plzeň – Litice, kostel sv. Petra a Pavla

Plzeň, kostel sv. Martina a Prokopa

Prvomájová, Plzeň – Křimice
49.7496792N, 13.2987992E
http://krimice.info/?page_id=963

Budilovo nám. 1, Plzeň – Litice
49°41‘42.861“N, 13°21‘10.724“E
www.koinonia.cz

Revoluční 151/98, Plzeň – Lobzy
49°44‘27.508“N, 13°24‘33.392“E
www.sdbplzen.cz

17:00 - 17:15
17:00 - 22:00
17:30 - 18:00
18:15 - 18:45
19:00 - 19:30

19:45 - 20:15
20:30 - 21:00

21:15 - 21:45
22:00 - 22:00

17:00 - 19:30
17:00 - 19:30
17:00 - 19:30

16:00 - 18:00

zahájení
výstava obrazů ssUPŠ zámeček
Mariánská modlitba
MUsIca aMIca - pěvecký sbor
Marie Nocarová (zpěv) 
& jaroslav schaffer (klávesy)

MUsIca aMIca - pěvecký sbor
salband - kapela ze salesiánského střediska ve skvrňanech 
„Chválu vzdejte Hospodinu“ (pásmo písní)

Modlitba za Plzeň a její obyvatele a za naši zemi
závěr

výstup na věž a prohlídka zvonů
seznámení s Biblí
volná prohlídka kostela

aktivity pro děti 
Salesiánské středisko mládeže; 
horolezecká stěna, keramika, výroba svíček

Plzeňský kraj

15Plzeň, ECM Sbor Lochotín
Bolevecká náves 2016/2, Plzeň – Lochotín
49°46‘33.027“N, 13°22‘44.638“E
www.lochotin.umc.cz

18:00 - 18:15
18:05 - 24:00
23:55 - 00:00

17:00 - 19:00

17:30 - 21:30

18:00 - 18:30
18:30 - 18:40
18:40 - 23:00

19:00 - 19:45
19:00 - 20:00

19:45 - 22:00

20:00 - 22:00

23:00 - 23:10

zahájení Noci kostelů 
komentované prohlídky a občerstvení. 
Poslední prohlídky 

Přehlídka talentů 
vystoupení a výstava prací dětí a fotografií ze zájmových kroužků; 
Salesiánské středisko mládeže

Prohlídky kaple salesiánského střediska mládeže 
S komentářem Václava Česáka 

zahájení a uvítání, mše sv. v kostele
seznámení s historií kostela
zahájení výstavy „BUdIŽ svĚtlO“ 
Zahájení výstavy žáků ZUŠ Bedřicha Smetany 
a Základní umělecké školy T. Brzkové

koncert česká píseň
liturgické zvyklosti 
Chcete se dovědět něco o kadidlu, paškálu? Pokud ano, 
tak přijďte před kostel.

Historie místa lobzy, doubravka 
Průvodní slovo o historii místa Lobzy, Doubravka 
a místních církevních stavbách - současné i zaniklé

Prohlídka věže 
s možností si zazvonit

Modlitba a závěr

Plzeňský kraj
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16 Plzeň, ECM Sbor Maranatha
Husova 14, Plzeň 3
49°44‘43.973“N, 13°22‘13.505“E
umc.cz/maranatha/

18:00 - 24:00

18:00 - 19:00

18:00 - 24:00

18:00 - 23:50

19:00 - 19:30

19:45 - 20:15

Prohlídky od sklepa až po půdu 
Od sklepa až po věž aneb pestrá směs pro-
stor a programu v Betlémské kapli

Blok tance na téma zvířátek a poutavé po-
vídání Martina votruby z plzeňské zOO 

kavárna s občerstvením 
V přízemí kostela bude opět po celou dobu otevřena farní kavárna 
s čerstvou kávou od Gorana, domácími zákusky a atmosférou

výstava - jak to bylo s Betlémskou kaplí 
aneb od kostela přes katedru politologie do dnešní podoby 

Plzeňský dětský sbor 
Plzeňský dětský sbor pod vedením sbormistryně 
Bedřišky Koželuhové 

Povídání karikaturisty Pavla Bosmana 
aneb Humor ke křesťanství patří a písně Míly čecha

17 Plzeň, kostel Všech Svatých
Pod Všemi svatými, Plzeň – Roudná
49°45‘30.461“N, 13°22‘46.037“E
www.frantiskani-plzen.farnost.cz

18:00 - 18:10

18:00 - 22:30

„vítejte u nás“ - zahájení Noci kostelů 
2018 u všech svatých na roudné 
bratr Dominik Daniel Valer, OFM

„Náš kostel, současný i budoucí“ očima 
farníků - výstava amatérských výtvarných 
prací

celovečerní program:
Dehum - Deskové hry u metodistů
Deskové hry v kostele? I toto je možné. Přijďte si zahrát do naší kavárny deskové hry, 
které pobaví děti, mládež, ale i dospělé. K dispozici bude široký výběr her pro všechny 
věkové kategorie. Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám vše vysvětlíme.

Plzeňský kraj

celovečerní program:
„Skryté zajímavosti“ - otevřená sakristie 
„Maluj, skládej, vybarvuj“ - dětské tvoření – koutek pro děti 
„Pojďte ochutnat“ - pozvání k občerstvení 

celovečerní program:
Program pro děti - výroba vlastnoručního 
suvenýru

Výstava knih s křesťanskou tématikou 
a tématikou zdravého životního stylu

Výstava fotografií z činnosti KVK centra
Možnost pohovoru s místním pastorem
Možnost posezení a malého občerstvení

18Plzeň, kostel CASD
Malesická 10, Plzeň – Skvrňany
49°44‘42.129“N, 13°20‘40.312“E
www.kvkcentrum.cz

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30

20:30 - 21:00

Promítání filmu o církvi adventistů s.d. 
s možností následné diskuze

videoprezentace ze života místního sboru a kvk centra
Promítání filmu o stavbě kvk centra
Promítání filmu o církvi adventistů s.d. 
s možností následné diskuze

Promítání filmu o službě humanitární organizace adra

Plzeňský kraj

18:15 - 19:00

19:15 - 19:30

19:30 - 19:50

20:00 - 20:45
21:00 - 21:20
21:20 - 21:45
22:45 - 22:55
22:55 - 22:55

„chvála zní!“ - skupina mladých hudebníků 
pod vedením jany vlčkové 

„stále se něco děje“ - o nedávných i nadcházejících změnách 
v kostele a na hřbitově 

„Nová tvář Plzeňského slavína“ 
- prohlídka obnovovaného hřbitova 

„Potěšení ucha i ducha“ - trio kaphé - komorní hudba 
„kostel v běhu času“ - o historii a zajímavostech 
„Pokoj v srdci“ - pěvecké kvarteto Šalom 
„Bohu díky“ - poděkování a modlitba na závěr 
Na shledanou za rok“ - ukončení Noci kostelů 2018 
u všech svatých na roudné 
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20 Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové
Jiráskovo nám. 30/814, Plzeň – Slovany
49°44‘10.225“N, 13°23‘32.998“E
plzen.op.cz

18:00 - 18:05
18:05 - 19:00
19:00 - 19:05
19:15 - 20:00
20:00 - 20:15
22:00 - 22:15
23:55 - 00:00

zvony na zahájení Noci kostelů
Mše svatá, Nešpory
Uvítání návštěvníků
Prohlídka kostela Panny Marie růžencové
Hudební improvizace na varhany Ing. václava Šlajse
Hudební improvizace na varhany Ing. václava Šlajse
závěrečná modlitba a požehnání

19 Plzeň, kaple Hospice sv. Lazara
Sladkovského 66, Plzeň – Slovany
49°44‘28.175“N, 13°23‘40.804“E
plzen.op.cz

18:00 - 18:10
18:15 - 18:45

18:50 - 19:40
19:45 - 20:45

21:00 - 21:05

zahájení Noci kostelů, úvodní slovo
Hudební vystoupení 
Hudební vystoupení sboru od 
františkánů pod vedením Ing. Jany 
Pachnerové. Zpěv křesťanských písní

Marek karpíšek akusticky
autorské čtení P. jiří Barhoň 
Autorské čtení a povídání

závěr Noci kostelů

Plzeňský kraj

celovečerní program:
Možnost rozhovoru s knězem

Časy programu 
jsou jen informativní

21

22

Plzeň, kostel sv. Mikuláše

Plzeň, modlitebna CASD

Mikulášská, Plzeň – Slovany
49°44‘21.429“N, 13°23‘7.449“E
www.svaty-mikulas.mozello.cz

Koterovská 84, Plzeň – Slovany
49°44‘14.424“N, 13°23‘42.115“E
www.plzen2.casd.cz

Plzeňský kraj

18:00 - 18:15
18:15 - 18:45
18:45 - 22:00
22:00 - 22:05

Úvodní slovo a přivítání návštěvníků
klíč band - zpívané chvály 
Prohlídka prostor klíče s výkladem 
zakončení - společná modlitba za město, přátelé a návštěvníky 

celovečerní program:
Dětský koutek - hry, interaktivní příběhy 
Promítání hudebních klipů 
křesťanských zpěváků a skupin 

Nabídka zajímavých knih - možnost zakoupit 
nebo některé tituly zdarma 

Klub zdraví - zdravotní test, poradenství, 
materiály, ochutnávka 

Drobné pohoštění 
Videoprezentace aktivit Klíče 
Videoprezentace o.s. ADRA

Uplynulo už víc než 600 let co na své vinici zvané 
„Mitterwald“ vystavěl plzeňský měšťan Vít Malíř roku 
1406 kostel ke cti svatého Mikuláše a sv. Jana Křtitele 
(poslední výzkumy však ukazují až přibližně na  rok 
1340). Stavba byla situována na skalnatém ostrohu, 
který prudce spadá k řece Radbuze, a která jej až do své 
regulace roku 1935 přímo obtékala.  
Patrně hned po Vítově smrti zakoupilo město pozemky 
kolem kostela za účelem zřídit zde hřbitov. Svolení 
ke  zřízení hřbitova dal sám král Václav IV. dne 12. 09. 
1414.
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23 Plzeň, sbor Kristova kříže
Mikulášské náměstí 487/11, Plzeň – Slovany
49°44‘24.712“N, 13°23‘19.969“E

17:00 - 17:45

18:00 - 18:15

19:00 - 19:30

20:00 - 20:30
21:00 - 22:30
22:00 - 22:30
23:00 - 23:30

kocert Plzeňské Bublinky, 
50 MŠ Plzeň

Hra na harfu od F. Bolfové, 
žákyně zUŠ

koncert na flétnu a klavír pí. uči-
telky P.Šanderové a uč. a.tiché 

koncert na kytaru žáků zUŠ uč. Pavly a jiřího kučvových 
skupina Gutta, středověká hudba 
koncert na kytaru e.jančové a v.klimeše od pí.uč. M. Šimanové
Meditační reprodukce písní taize

24 Břasy, kostel sv. Vavřince
Břasy – Stupno
49°49‘27.653“N, 13°34‘30.472“E

19:00 - 19:05
19:10 - 19:15
19:15 - 19:30
19:30 - 20:00

20:15 - 20:45
20:45 - 21:15

21:15 - 21:45

21:45 - 22:15
22:15 - 22:30

k návštěvě kostela pozve zvon ze 14. století
Poutníky uvítají varhany od sv. vavřince
seznámení s programem celého večera
vystoupení dětí základní školy stupno 
Vystoupí malí zpěváci a flétnisti

vystoupení pěveckého sboru cantate
Přehlídka mešních rouch v liturgickém čase s komentářem 
Roucha předvede místní pan farář

Přestávka na občerstvení 
V přestávce je kromě venkovního občerstvení možné také navštívit 
ochutnávku mešních vín, prohlédnout si novou zrestaurovanou 
část kostela a vložit přání do stromu proseb a díků.

vystoupení skupiny Quo vadis z Plzně
vzpomínka na vystoupení spirituál kvintetu ve zdejším kostele 
a pozvánka na koncert Hardišťanu v září

celovečerní program:
výstava obrazů „Boží chrám“

Plzeňský kraj

celovečerní program:
100 událostí ve 100letech v našich obcích 

100 zajímavostí, které se udály v našich obcích za 100 let trvání republiky. 
Vybráno z místních kronik. Jednotlivé vstupy mezi body programu.

Výstup na věž s komentářem 
Tentokrát vás průvodce seznámí s osudy světců z hlavního oltáře kostela.

Pro děti tvůrčí dílnička, soutěže, malování - před kostelem
Vyhlášení návštěvníka z nejvzdálenějšího místa
Tradiční občerstvení před kostelem.

celovečerní program:
Skauti pro děti 

Skautský oddíl Ichthys připravil pro děti 
naučná stanoviště o kostele.

25Černošín, kostel Českobratrské 
církve evangelické
Husova 249, Černošín, 49°49‘02.4“N 12°52‘28.3“E
cernosin.evangnet.cz

18:00 - 18:20

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

slovo paní farářky na úvod 
Mgr. Juliana Hamariová, farářka Českobrtarské církve evangelické, 
přivítá návštěvníky na Noci kostelů.

Historie kostela sv. jiří s prohlídkou 
Starosta Města Černošín promluví o historii kostela 
a provede zájemce po uzamčených částech kostela.

vokální soubor lentilky 
Vokální soubor složený z místních i přespolních dětí 
pod vedením pan Landsmana 
zazpívá připravené písně.

Plzeňský kraj

22:30 - 22:45

23:00 - 23:15

00:00 - 00:00

duchovní okénko a společná modlitba 
Výklad modlitby „Otčenáš“ s hudebním vstupem

závěrečný ohňostroj s hudbou 
Rozloučení z Nocí kostelů 2018 velkým ohňostrojem podmalova-
ným hudbou

Ochutnávka mešních vín o přestávce mezi programem
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26 Dobřany, kostel sv. Mikuláše
Náměstí T. G. M., Dobřany
49°39‘21.2“N, 13°17‘23.812“E

19:00 - 19:30

19:30 - 20:00

20:00 - 20:45
20:45 - 21:30
21:30 - 21:35

komentovaná prohlídka 
kostela sv. Mikuláše

komentovaná prohlídka 
kostela sv. víta

Popelka Nazaretská (václav renč)
volná prohlídka kostelů sv. Mikuláše a sv. víta
závěr

27

28

Dobřany, kostel sv. Víta

Dolní Bělá, kostel Povýšení sv. Kříže

Náměstí T. G. M., Dobřany
49°39‘20.809“N, 13°17‘21.432“

Dolní Bělá 41, Dolní Bělá
49°53‘41.942“N, 13°16‘24.141“E
www.dolnibela.farnost.cz

19:30 - 20:00
20:00 - 21:30

19:00 - 19:05
19:05 - 20:00

20:00 - 20:30
20:30 - 21:30

21:30 - 22:00

22:00 - 22:10

komentovaná prohlídka kostela
volná prohlídka. vstup vám zajistí pořadatel, 
který je vám k dispozici v kostele sv. Mikuláše

Přivítání
Něco málo z historie kostela, 
prohlídka kostela od sakristie 
po kůr, výstup do krovu 
a ke zvonům, výstava liturgických oděvů

rytmické písně
Něco málo z historie kostela, prohlídka kostela, výstup do kro-
vu a ke zvonům, výstava liturgických oděvů a knih

zapalme si svíčku 
(interiér kostela v šeru, ztišení při svíčkách)

závěrečná modlitba a rozloučení

Plzeňský kraj

29

30

31

Domaslav, kostel sv. Jakuba Většího

Domažlice, Sborový dům Jana Roha

Drahoňův Újezd, kostel sv. Jakuba Většího

farní areál Domaslav, Domaslav
49°52‘37.913“N, 12°54‘39.245“E
www.domaslav.cz

Tyršova 690, Domažlice
49°26‘29.901“N, 12°55‘18.989“E
www.domazlice.evangnet.cz

Drahoňův újezd 55, Drahoňův Újezd
49°52‘39.279“N, 13°43‘30.855“E
www.farnostzbiroh.cz

19:00 - 22:00

18:00 - 18:15
18:15 - 19:15

19:30 - 20:15
20:30 - 21:30

19:40 - 19:45
19:45 - 20:05
20:05 - 20:25
20:30 - 00:00

Během celého večera bude kostel otevřen 
k individuální prohlídce. 
Návštěvníci jsou zváni také 
k prohlídce farního areálu. 
Hostům se budou věnovat 
členové spolku domaslav.

zahájení
Přednáška rudolfa Prokše o absolvování cyklistického závodu 
1000 Miles

divadelní hra Na stopě vánočního dítěte
koncert křesťanské skupiny exusia

Příjezd poutního autobusu z Mlečic
O historii a vybavení kostela - dr. jana 
Bělová

vystoupení dua arioso: 
Iva Mužová (klávesy, zpěv), zdeňka 
krauslová (zpěv)

Odjezd poutního autobusu do lhoty pod radčem

Plzeňský kraj
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32 Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice 
a sv. Šimona a Judy
V. Brožíka 43, Dýšina, 49°46‘34.879“N, 13°29‘23.469“E
www.farnostdysina.cz

19:00 - 19:30

19:30 - 19:45
19:45 - 20:00

20:00 - 20:05
20:05 - 20:30

20:30 - 20:35
20:35 - 21:10

21:10 - 21:15
21:15 - 21:35

21:35 - 21:50
21:50 - 22:10

22:15 - 22:30

22:30 - 22:40

kostel Nejsv. trojice a sv. Šimona a judy v dýšině 
Zahájení programu, koncert dětských sborů Kapky a Kapičky.

Přejezd do Nadryb
kaple sv. antonína Paduánského v Nadrybách 
Světelné a zvukové oživení prostoru Santiniho zvonice 
s přistavěnou lodí.

Přejezd do kostelce
kostel sv. jiří v kostelci 
Architekt Santini a jeho dílo (krátká přednáška).

Přejezd do Plané nade Mží
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané nade Mží 
Prohlídka s restaurátorem gotických fresek Karlem Švugerem, 
občerstvení.

Přejezd do Nynic
kaple sv. kateřiny v Nynicích 
Instalace v prostoru kaple.

Přejezd do druztové
kostel sv. Maří Magdaleny v druztové 
Rozeznění kostela.

kaple sv. jana Nepomuckého v druztové 
Duchovní zakončení putování s páterem Pavlem Petrašovským.

Přejezd do dýšiny

celovečerní program:
Společné putování po kostelech a kaplích 
Dýšinské farnosti (autobusem) 

Pro zájemce bude z Dýšiny vypraven 
autobus, rezervace místa je možná 
na bafarbafar@seznam.cz.

Plzeňský kraj

celovečerní program:
Zdravice z Římskokatolické farnosti v Kralovicích 

V průběhu večera navštíví dolanský kostelík zástupce Římskokatolic-
ké farnosti v Kralovicích, který pronese krátkou zdravici k účastníkům.

Návštěva při svíčkách 
Každý příchozí má možnost si zapálit svoji svíčku na bočním oltáři 
kostela. Svíčky budou zdarma k dispozici po celou dobu konání akce.

34
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Hlince – Dolany, kostel sv. Petra a Pavla

Hamry, Kostel Panny Marie Bolestné,
Kollerův kostel 

údolní niva řeky Berounky, Hlince – Dolany
49°56‘52.29“N, 13°39‘20.74“E
www.hlince.cz

Hamry 30, Hamry, 49°13‘46.2“N 13°09‘38.1“E
www.farnost-nyrsko.cz

18:00 - 18:15

18:15 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 21:30

21:30 - 22:00

18:40 - 19:20

19:30 - 20:15

20:30 - 21:50

zahájení Noci kostelů 
Slavnostní zahájení Noci kostelů 2018 a otevře-
ní kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců.

Přivítání účastníků 
Přivítání účastníků starostou obce Hlince.

Přátelské meditování 
Společné přátelské meditování při svíčkách.

Pěvecké vystoupení 
Vystoupení smíšeného pěveckého sboru ARNICOR z Třemošné.

komentované prohlídky 
Komentované prohlídky interiéru i exteriéru kostela.

Přátelské meditování 
Společné přátelské meditování při svíčkách.

zakončení Noci kostelů 
Závěr Noci kostelů 2018.

Historie obnovy kostela 
Erwin Wierer, hamerský rodák přednese historii 
obnovy kostela P. Marie Bolestné v Hamrech.

schola sv. tomáše 
Schola sv. Tomáše, Nýrsko zazpívá pásmo 
duchovních písní za doprovodu kytar.

Posezení 
Posezení při ohni na hřišti.

Plzeňský kraj
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35 Horšovský Týn, kostel sv. Apolináře
Husovo nám. , Horšovský Týn
49°31‘34.596“N, 12°56‘31.548“E

Městský kostel sv. Petra a Pavla 
na náměstí Republiky vznikl patrně 
téměř současně se stavbou biskup-
ského hradu a s vysazením města. 
Prvně se připomíná v 80. létech 13. 
století. Původně raně gotická stav-
ba byla přestavěna ve stylu pozdní gotiky ve 2. polovině 15. století, 
kdy město ovládali Ronšperkové. Pozdně gotickou dispozici si kos-
tel udržel i nadále, přestože byl dvakrát postižen ničivými požáry. 
Po požáru v roce 1547 nechal kostel opravit Jan ml. z Lobkovic, který 
je také v kostele pohřben. Jeho nádherný náhrobek byl zničen zří-
cenou klenbou při dalším požáru v roce 1708. Poté byl kostel zbaro-
kizován. Při poslední rekonstrukci z let 1991-1992 byl opraven krov, 
vyměněna střešní krytina a obnovena fasáda. 

36 Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla
Nám. Republiky, Horšovský Týn
49°31‘46.694“N, 12°56‘38.975“E

Plzeňský kraj

19:00 - 22:00
19:05 - 19:30
19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale za-
měňte se a obnovte svoje smýšlení

zvony, pěvecké vystoupení zUŠ
zahájení, komentované prohlídky interiéru 
kostela

Pěvecké vystoupení j. l.

celovečerní program:
Komentované prohlídky
Výstava prací ZUŠ
Terapeutické dílny sv. Josefa
Připomenutí 100. výročí Fatimského zázraku
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Hostouň, hřbitovní kaple 
Nanebevzetí Panny Marie

Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího

Hostouň, 49°33‘27.336“N, 12°46‘16.850“E
www.horsovskytyn.cz

Chodské nám.1, Hostouň
49°33‘36.266“N, 12°46‘12.236“E
www.horsovskytyn.cz

Plzeňský kraj

celovečerní program:
Prohlídka nového oltáře
Možnost zapálit si svíčku před kaplí 
za své blízké zemřelé

celovečerní program:
Sakristie kostela 
výstava liturgických předmětů k slavení Eucharistie liturgických oděvů, ochutnávka vína

Možnost svezení dětí na koni - paní Michaela Kodadová
Věžní hodiny- výklad,vstup do věže pouze na vlastní nebezpečí 
výklad podá pan Jaroslav Fanfule

Ukázka hasičské techniky SDH Hostouň 
ve farní zahradě

Výstavka činnosti našeho farního společenství za poslední dobu

17:00 - 17:05

17:05 - 17:10

17:10 - 17:30

17:30 - 17:45

17:45 - 18:45

19:00 - 19:05
20:00 - 20:05

volání zvonů naše dva zvony - sv. jakub (velký zvon a malý 
zvon) a beze jména budou zvát k návštěvě Noci kostelů

zahájení 
přivítání starosty města ing. Raucha a starosty partnerského města 
Waldtuhurn pana Beimlera

kdo Pánu Bohu zpívá, dvakrát se modlí
samostatně učinkují žáci ZŠ Hostouň 
pod vedením paní učitelky Zdeborové

výroba modelu kostela ve 3d pro děti 
různé společenské hry

koncertní vystoupení paní vorlíčkové 
z domažlic na místní varhany 
prohlídka varhan

te deum
Ukončení, vyhodnocení a poděkování
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39 Chotíkov, kostel Povýšení sv. Kříže
Chotíkov 331, Chotíkov
49°47‘32.627“N, 13°19‘11.574“E
frantiskani-plzen.farnost.cz

19:00 - 19:30

19:30 - 20:15

20:15 - 20:30
20:30 - 22:00

19:55 - 20:00

20:00 - 20:30

20:30 - 21:45

22:00 - 22:15

vystoupení žáků základní školy chotíkov 
a základní umělecké školy Plasy 
- pobočka chotíkov

kytarový koncert 
Skladby pro kytary zahraje kvarteto ve slo-
žení Dušan Holub, Simona Koudelová, 
Jaroslav Kristl a Jaroslav Lehečka 
a sólově Dušan Holub a Jaroslav Lehečka.

Občerstvení
Blok otázek a odpovědí

vyzvánění zvonu 
na zahájení Noci kostelů

cHrÁstOcHOr 
zpívá u kříže na farské zahradě

křesŤaNskÉ MUzIcÍrOvÁNÍ 
s varhaníkem janem esterlem 
a mandolinistou Petrem vroblem 
v altánu na farské zahradě

lUcerNÁrIUM (v kapličce u školy) 
Noční modlitba na závěr Noci kostelů 
s požehnáním obci a poutníkům.

40 Chrást, modlitebna ČCE
Železniční 477, Chrást
49°47‘41.006“N, 13°29‘26.906“E
chrast.evangnet.cz

Plzeňský kraj

celovečerní program:
Soutěž pro děti 
Poznej zvláštní věci v kostele 
Pro každého výherce sladká odměna

celovečerní program:
Hudební performance
(Přijďte si zazpívat a zahrát na varhany, klávesy, kytaru, ukulele)

Otevřený kostel: Farář na zavolání
Otevřený kostel: Výstava 
Možnost prohlídky kostela s komentářem, výstava kroniky sboru
Občerstvení 
Prodejní výstava ručních prací

42
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Kdyně, sborový dům 
Českobratrské církve evangelické
Dělnická 359, Kdyně, 49°23‘38.045“N, 13°2‘17.325“E
www.kdyne.evangnet.cz

17:45 - 17:35
18:00 - 18:50

19:30 - 19:15
20:30 - 20:15
21:30 - 21:15
22:00 - 21:15

17:00 - 17:05
17:05 - 17:10
19:00 - 19:05
21:00 - 21:05
21:05 - 21:15

Uvítání, zahájení Noci kostelů 
Úvodní pobožnost 
Pobožnost 
závěrečná pobožnost 
Modlitební ztišení při svíčkách 

zvonění na zvony a úvodní slovo
straw Hat – koncert folkové skupiny 
Pohádka o kostelní myši

komentovaná prohlídka kostela.
Prohlídka věže s novými zvony a zvonění.
komentovaná prohlídka kostela.
rozloučení a slovo na závěr.

Plzeňský kraj

Chválenice, kostel sv. Martina
Chválenice 24, Chválenice
49°38‘35.859“N, 13°28‘30.933“E
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43 Kladruby, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
sv. Benedikta a sv. Wolfganga
Pozorka 1, Kladruby , 49° 42‘ 42.63“N, 12° 59‘ 42.83“E
www.klaster-kladruby.cz

44 Kladruby, kostel sv. Jakuba
nám. Republiky 28, Kladruby
49°42‘54.146“N, 12°58‘55.239“E
www.kladruby.cz/farnost-kladruby

Původně gotický kostel, o němž první písemná zmínka pochází 
z  roku 1396, získal svoji barokní podobu v 18. století, kdy byl 
v  letech 1722 - 1779 přestavěn na jednolodní barokní chrám. 
Tento kostel, situovaný ve středu obce, je zasvěcen sv. Jakubovi 
Staršímu, patronovi poutníků. Jako jeden z mnoha dalších Bo-
žích příbytků se nachází na Svatojakubské poutní cestě vedoucí 
ke hrobu sv. Jakuba do španělského města Santiaga de Compostela.
V roce 1792 byl filiální kostel povýšen na farní a později i na děkanský.

Plzeňský kraj

Kostel je součástí areálu bývalého benediktinského 
kláštera, založeného knížetem Vladislavem I. v roce 
1115.
Původní pozdně románská trojlodní bazilika byla do-
končena v roce 1233 a vysvěcena za přítomnosti krále 
Václava I. a vysokých církevních a státních úředníků. 
Roku 1421 byl kostel vypálen husity a  po  skončení 
válek byl provizorně opravován. V roce 1504 došlo k jeho znovu vysvěcení.
K celkové přestavbě kostela přistoupil opat Maurus Fintzguth. V roce 1710 vyzval 
k  vypracování projektu dva nejvýznamnější pražské architekty, Kryštofa Dientzen-
hofera a Jana Blažeje Santiniho Aichla. K realizaci vybral nákladnější a rozsáhlejší 
Santiniho návrh ve stylu tzv. barokní gotiky. Přestavba proběhla v několika etapách 
v letech 1712-1726. Nejprve bylo přestavěno trojlodí, následně transept, vybudová-
no západní průčelí a monumentální kopule zakončená mariánskou korunou. Při pře-
stavbě Santini maximálně využil zdivo románské baziliky. Interiér kostela je vybaven 
mobiliářem podle Santiniho návrhů.
V současnosti je celý areál kláštera, včetně kostela, ve správě Národního památkové-
ho ústavu.
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Klatovy, kostel sboru Dr. Farského CČSH

Klenčí pod Čerchovem, kostel sv. Martina

Konstantinovy Lázně, modlitebna 
Bratrské jednoty baptistů

Dukelská 438/III, Klatovy
49°24‘0.590“N, 13°17‘15.384“E
www.klatovske-varhany.cz

Klenčí pod Čerchovem 31
49°26‘5.383“N, 12°48‘53.339“E
www.farnostklenci.cz

Krátká 206, Konstantinovy Lázně, 49°53‘4.518“N, 12°58‘28.903“E
bjbtepla.cz

19:00 - 19:30

19:30 - 20:45

20:05 - 21:05

18:00 - 21:00
18:40 - 19:00
19:00 - 21:00

zahájení Noci kostelů 
Prezentace stavu opravy varhan a veřejné sbírky, uvedení výstavy 
výtvarných prací žáků ZUŠ J. Kličky Klatovy, uvedení koncertu

koncert zUŠ j. kličky klatovy 

koncert 
„Spolek nadšených“ nás zve na poho-
dové večerní zpívání, kytara, housle, 
kontrabas, flétna, ...

Možnost prohlídky
Písně s kytarovým doprovodem
Film

Plzeňský kraj

celovečerní program:
Asijské inspirace 
- výstava výtvarných prací žáků ZUŠ J. Kličky 
Klatovy

v průběhu večera občerstvení
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48 Kožlany, kostel sv. Vavřince
ulice Dr. E. Beneše, Kožlany
49°59‘37.253“N, 13°32‘49.852“E
farnost.kralovice.sweb.cz

18:00 - 18:05

18:00 - 23:00

18:05 - 18:20
18:20 - 18:40
18:40 - 19:00

19:00 - 23:00
19:00 - 23:00
19:00 - 23:00
19:00 - 23:00
19:00 - 23:00
19:05 - 19:20
20:05 - 20:20
22:50 - 23:00

17:00 - 17:15

17:00 - 20:00

Oficiální zahájení Noci kostelů 
2018 v kostele sv. vavřince. 

zahájení celovečerní vernisáže 
obrazů jany svobodové. 

vystoupení karolínky Mikšovské hrající na harmoniku. 
když přijdu do kostela. Malé povídání o kostele s farářem. 
Pěvecké vystoupení dětí ze zŠ a MŠ dr. e. Beneše kožlany 
vedené jaroslavem Berbrem. 

večerní prohlídka Městského muzea kožlany. 
Poutníkova tajná doplňovačka nejen pro děti. 
Prohlídka kostela sv. vavřince. 
Prohlídka varhan na balkóně kostela sv. vavřince. 
Prohlídka kostelní věže a místních zvonů. 
Opakované vystoupení karolínky Mikšovské hrající na harmoniku. 
Opakované vystoupení karolínky Mikšovské hrající na harmoniku. 
Oficiální ukončení Noci kostelů v kostele sv. vavřince.

slavnostní představení zastavení 
před kostelem 
Před kostelem (nejen) na letošní Noc kostelů 
vyroste informační panel a posezení 
s dětským prvkem.

Prohlídla kostela a vyhlídka z věže 
Přijďte i prohlédnout evangelický kostel v Kralovicích, 
vystoupit na věž, podívat se do okolí a setkat se s členy sboru...

49 Kralovice, evangelický kostel
Žatecká 480, Kralovice
49°59‘1.824“N, 13°29‘24.436“E
kralovice.evangnet.cz

Plzeňský kraj

celovečerní program:
Expozice kněžských ornátů (výstava) 
Tombola – výtěžek bude věnován na obnovu kostela

50
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18:00 - 18:15
18:15 - 19:15

19:30 - 20:00
19:15 - 20:15
20:30 - 22:00

22:00 - 23:00

zahájení 
vystoupení žáků základní umělecké školy a základní školy 
kralovice (koncert, přednáška)

když přijdu do kostela (přednáška) 
výstup na kostelní věž (prohlídka) 
rak a rak – kytarový koncert Štěpán rak a jan Matěj rak 
(koncert) 

výstup na kostelní věž (prohlídka)

Vesnice, nacházející se v severozápadním sousedství města 
Plzně, se v písemných pramenech objevuje poprvé v roce 
1180, krátce poté se zde zmiňuje i kostel. K roku 1269 se pak 
uvádějí jako součást obdarování plaského kláštera, které 
tamním cisterciákům udělil král Přemysl Otakar II. Přísluš-
nost Ledců k plaskému klášteru je doložena i v dalších stole-
tích, v roce 1788 pak patřily k panství Nekmíř. Obci dominuje 
na vyvýšené poloze situovaný kostel sv. Jakuba, původem 
gotická stavba, výrazně přestavěná v letech 1768–1769. 
Na gotickou stavební fázi upomíná trojboce uzavřený presbytář, zdi-
vo lodi a věže na západním průčelí je pravděpodobně až barokní. 
Barokní je také areál fary.

Plzeňský kraj

Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla

Ledce, kostel sv. Jakuba

Havlíčkova 156, Kralovice
49°58‘44.788“N, 13°29‘1.673“E
www.sweb.cz/farnost.kralovice

Ledce 1, Ledce
49°49‘19.244“N, 13°19‘39.514“E
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54

Letiny, kostel sv. Prokopa

Liblín, kostel sv. Jana Nepomuckého

Letiny
49°32‘19.975“N, 13°27‘18.659“E
www.kostelletiny.cz

Liblín 64, Liblín
49°55‘1.278“N, 13°32‘38.618“E
www.farnostzbiroh.cz

18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 19:35

20:45 - 00:00

20:50 - 21:10
21:10 - 21:30

21:35 - 00:00

Uvítání a historie kostela
kulturní hudební vložka
Prohlídka kostela, diskuze
závěr

Původně byl tento kostel postaven jako kap-
le. Iniciátorem této stavby byl tehdejší majitel 
panství Liblín pan Jan Alexandr Ledebur. Zá-
kladní kámen byl položen dne 31. 3. 1751. Do-
končen a vysvěcen byl dne 30. 7. 1752. V roce 
1754 byla potom kaple povýšena na kostel. 
Kostel je ve vlastnictví městyse Liblín. Nyní 
probíhá veřejná sbírka na jeho rekonstrukci 
(více informací o sbírce na www.liblin.cz).

Příjezd poutního autobusu 
z drahoňova Újezda

O historii a vybavení kostela - dr. jana Bělová
vystoupení dua arioso: Iva Mužová 
(klávesy, zpěv), zdeňka krauslová (zpěv)

Odjezd poutního autobusu zpět do rokycan

53 Lhota pod Radčem, kostel sv. Filipa a Jakuba
Lhota pod Radčem 55, Lhota pod Radčem
49°49‘34.924“N, 13°42‘34.052“E
www.farnostzbiroh.cz

Plzeňský kraj

56
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Manětín-Rabštejn nad Střelou, 
kostel Panny Marie Sedmibolestné
Manětín – Rabštejn nad Střelou, 50°2‘32.016“N, 13°17‘28.131“E
www.farnostmanetin.cz

17:00 - 23:00

18:00 - 23:00

19:00 - 19:00

20:00 - 21:30

22:00 - 23:00

23:00 - 23:00

Noc kostelů 2018 koncert 
Komorní sbor KOST-z Plzně Dětský pěvecký sbor -ŠUM-ZŠ ulice 
Míru, Rokycany sbormistryně Mgr.Hana Šlégrová Ph.D.

Otevření desátého ročníku Noci 
kostelů v poutním kostele P. Marie 
sedmibolestné

Možnost komentované prohlídky 
nově zpřístupněných relikviářů 
uložených v bočních oltářích 
klášterního kostela 

„Návrat Panny Marie Bolestné“ 
Přednáška a představení nově 
zrestaurované sochy P. Marie, která 
byla v kostele objevena roku 2016. 
Prvně prezentována na konferenci 
Zjevené a skryté, Plzeň 2016

Během přednášky bude nastíněn ikonografický význam díla. 
Požehnání P. Günterem.

Možnost volné prohlídky kostela, osobní modlitby, adorace, 
ztišení ...

rozloučení s návštěvníky jubilejní Noci kostelů a uzavření 
poutního kostela Panny Marie sedmibolestné.

Plzeňský kraj

Manětín-Luková, kostel sv. Jiří
Manětín – Luková
50°0‘59.355“N, 13°9‘37.879“E
www.farnostplasy.cz
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57 Merklín, Husova kaple
Husova 201, Merklín
49°33‘55“N, 13°11‘52“E
merklin.evangnet.cz

17:00 - 00:00 Prohlídky kostela s hudebním překvapením 
Kostel otevřený ke skupinovým 
i individuálním prohlídkám. 
Možnost podívat se i do běžně 
nepřístupných prostor (varhany, věž, zvony, 
půda atd.). Možnost rozhovorů o věcech 
duchovních i zcela „obyčejných“. Občas zazní 
zvony, varhany, kytara a zpěv.

58 Město Touškov, kostel Narození 
sv. Jana Křtitele
Kostelní, Město Touškov, 49°46‘27.706“N, 13°14‘51.832“E
farnost.touskov.net

Římskokatolický kostel Narození svatého Jana Křtitele v Městě 
Touškově byl vystavěn v letech 1777–1778. Nechal jej postavit 
poslední kladrubský opat Amand Streer, který jej dne 18. října 
1778 slavnostně vysvětil. Stavbu prováděl Antonín Haffenec-
ker, snad podle plánů K. I. Dienzenhofera, nebo pod  jeho 
vlivem. Kostel byl postaven v místech předešlého. Uvnitř se 
nachází rokokový hlavní oltář sv. Jana Křtitele a dva boční oltáře Panny Marie a sv. Bene-
dikta. Vybavení kostela je převážně z doby jeho postavení. Kostel je chráněn jako kulturní 
památka České republiky.
Do roku 1785 byl hlavním proboštovským kostelem touškovského proboštství, to zaniklo 
spolu s kladrubským klášterem. V roce 1787 zemřel poslední touškovský probošt Havel 
Tulipan, který je pohřben v hrobce uprostřed lodi kostela. Dále už se kostel uvádí jako farní. 
V roce 1780 nebyla dokončena věž, tu nechal dostavět tehdejší patron kostela Johann An-
ton Starck. Za něho se také restauroval inventář kostela. Na začátku 20. století se na kostele 
zcela opravila fasáda kostela a v roce 1928 i interiér. V té době se také vymaloval strop 
kostela freskami. Ve 20. století zde působili dva v tomto století asi nejvýznamnější faráři. 
Za první republiky v letech 1919–1938 Mons. Josef Resl a v letech 1966–1999 arciděkan 
P.  Jiří Mošna. Za těchto farářů se farnosti a kostelu dostalo největšího rozkvětu. V roce 
1995–1998 se postupně opravila střecha kostela, fasáda i interiér.
Na věži kostela visí přes 3,5 tuny vážící zvon z roku 1601 Nejsvětější Spasitel, který je jeden 
z největších v Plzeňském kraji.

Plzeňský kraj

60

59

Mladotice, kostel Jména Panny Marie
Mladotice 92, Mladotice
49°59‘9.294“N, 13°22‘0.035“E
farnost.kralovicewebnode.cz

Na návsi stojí malý jednolodní kostel sv. Víta s polygonálním pres-
byteriem. Podobá se kostelu v Křakově. Postaven byl patrně před 
polovinou 14. století. Prošel několika přestav-
bami - v 18. století byla stavba prodloužena, 
do zvětšené lodi byl zasazen gotický portál 
a do průčelí také dva náhrobky z kostelní dlaž-
by. Barokně byla upravena také okna. Dovnitř 
byla vestavěna dřevěná kruchta s obrazy svět-
ců. Velká oprava proběhla v letech 1992 – 93. 
Byla při ní objevena dvě gotická okna. Věž je 
viditelně dvojdílná, horní část je mladší.

Plzeňský kraj

Mířkov, kostel sv. Víta
Mířkov 54, Mířkov
49°35‘23.195“N, 12°52‘49.023“E

17:00 - 17:30

17:30 - 21:00

18:00 - 18:45

18:00 - 18:45

19:00 - 19:30
21:00 - 21:30
22:00 - 22:00

zahájení - Prohlídka kaple - Historie i 
současnost kaple Panny Marie 
v Mladoticích

dialog tvarů
- fotografie Ivo kornatovský zahájení
- (venkovní expozice)

Hudba starých mistrů 
- žáci zUŠ Plasy

renesanční básně 
- recitace alžběta Bartůšková, zuzana Šatrová

komentovaná prohlídka kaple
dialog tvarů Ivo kornatovský (venkovní projekce)
Noční osvětlení kaple jména Panny Marie - ukončení programu
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61 Mlečice, kostel Nejsvětější Trojice
Mlečice 19, Mlečice
49°55‘12.171“N, 13°41‘52.954“E
www.farnostzbiroh.cz

18:40 - 00:00
18:45 - 19:05
19:05 - 19:25

19:30 - 00:00

20:00 - 21:00

17:30 - 18:00

18:00 - 18:40

18:40 - 19:00

Příjezd poutního autobusu z rokycan
O historii a vybavení kostela - dr. jana Bělová
vystoupení dua arioso: Iva Mužová (klávesy, 
zpěv), zdeňka krauslová (zpěv)

Odjezd poutního autobusu do drahoňova 
Újezda

Noc kostelů v Úhercích 
Komentovaná prohlídka

zahájení Noci kostelů 
Zahájení Noci kostelů 
zvoněním zvonů.

koncert kapely III. míza 
Folkové duety

komentovaná prohlídka kostela

62

63

Nýřany-Úherce, kostel sv. Josefa

Obora u Kaznějova, 
kostel sv. Michaela Archanděla

Náves 34, Nýřany-Úherce
49°42‘4.511“N, 13°12‘47.475“E
uherce-nadace.funsite.cz 

Obora u Kaznějova, 49°53‘20.358“N, 13°24‘48.172“E
www.farnostplasy.cz

Plzeňský kraj

65

64

Plasy, klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie
Plzeňská 2, Plasy, 49°56‘7.576“N, 13°23‘23.741“E
www.farnostplasy.cz

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

17:00 - 17:30

17:45 - 22:30

vystoupení tachovského chrámového 
sboru 
Hudba z různých období

volná prohlídka kostela 
(včetně kůru, varhan a věže)

Prezentace započatých oprav kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Plasích 
přednáška a diskuze, v prostorech NTM v Plasích

konvoj - společné putování vlastními auty - pojeďte s námi! 
Konvoj bude projíždět farností a zastavovat v předem určených 
časech u kostelů, v nichž se zastavíme někde jen krátce, jinde 
na předem připravený program. Sraz u kostela v Plasích v 17:45 
hod. Předpokládaný návrat ve 22 hod. 
Je možné se připojit nebo odpojit

Plzeňský kraj

Planá, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostelní 133, Planá
49°52‘2.557“N, 12°44‘15.163“E
www.facebook.com/farnostplana
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67

66

Předslav-Němčice, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

Poběžovice, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie

Předslav-Němčice, 49°26‘7.196“N, 13°25‘34.417“E
www.farnostplanice.cz

nám. Míru, Poběžovice, 49°30‘38.540“N, 12°48‘6.581“E
farnostpobezovice.webnode.cz/o-nas/

19:00 - 19:30

19:30 - 19:35
19:35 - 19:45

19:45 - 20:00

20:00 - 20:30

20:30 - 20:40

20:40 - 20:50

20:50 - 21:20
21:20 - 21:30

17:45 - 18:00
18:00 - 19:00

19:10 - 19:50
20:00 - 21:00
21:05 - 21:15

samostatná prohlídka exteriéru kostela 
(s možností občerstvení)

Úvodní slovo a přivítání
sólové hudební vystoupení Barbory 
Špádové na barokní příčnou flétnu 
J. B. de Boismortier (1689–1755): Sixième 
Suite, op. 35 G. P. Telemann (1681–1767): 
Fantasia No. 1 in A maior

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích 
- historie a zajímavosti - prezentuje ing. václav zíka

Hlavní hudební program večera: skladby z klatovského 
hudebního archivu 18. století: kolegium pro duchovní hudbu 
& consortium musicum

Představení vzácných němčických varhan špičkového stavitele 
loketské varhanářské školy leopolda Burckhardta 
- přednáší Štěpán Špád

Prezentace spolku na záchranu němčických varhan 
v podání Petra Šindeláře (místopředsedy spolku)

Prohlídka interiéru němčického kostela a vzácných varhan
Ukončení Noci kostelů 2018

volání zvonů 
Ženský pěvecký sbor 
canzonetta domažlice 

chvíle pro rozjímání 
jana Štěrbová 
čas na modlitbu, ukončení programu 
a rozloučení 

Plzeňský kraj

19:00 - 19:15
19:30 - 21:00

zahájení
koncert žáků zUŠ Přeštice
Zazní skladby od: Giuseppe Verdiho, Wolfganga Amadea Mozarta, 
Giovanniho Battisti Sammartiniho, Jana Křtitele Vaňhala, George 
Philippa Telemanna, Leonarda Cohena 

68

69

Přeštice-Skočice, kaple Nejsvětější Trojice
Přeštice-Skočice
www.sos.skocice.cz

celovečerní program:
Vernisáž výstavy akvarelů sakrálních staveb 
z okolí Přeštic - Jiří Běl

Průvodní slovo celým večerem

19:00 - 21:00téma: počátek - tradice - obnova

Plzeňský kraj

Přeštice-Vícov, kostel sv. Ambrože
Přeštice-Vícov
49°34‘51.600“N, 13°21‘14.447“E
prestice.evangnet.cz

Kostel sv. Ambrože ve Vícově patří mezi nejstarší 
křesťanské kostely v celém Plzeňském kraji. Je 
jednolodní s obdélným trojbokým závěrem 
bez opěráků. Kostel je nyní ve vlastnictví města 
Přeštice, neboť v roce 2007 jej Římskokatolická 
farnost Přeštice městu darovala. Objekt prochází 
od r. 2005 postupnou celkovou obnovou (statické 
zajištění, oprava střechy věže, obnova fasádních 
omítek, výmalba interiéru).
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71 Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné
nám. Josefa Urbana, Rokycany
49°44‘34.632“N, 13°35‘47.243“E
www.farnostrokycany.cz

18:00 - 18:05
18:05 - 18:15
18:15 - 18:45

18:50 - 19:20

19:20 - 19:50

20:15 - 20:45

20:50 - 21:15

zahájení Noci kostelů - Otec Pavel Frývaldský
Přivítání a požehnání - Otec Pavel Frývaldský
1. část koncert pro kytaru a cembalo 
- jan Irving a Ivana Bažantová jandová

Přednáška k historii kostela Panny Marie 
sněžné - dr. jan lehner

Prohlídka kostela s výkladem 
- Otec Pavel Frývaldský

2. část koncert pro kytaru a cembalo - jan Irving 
a Ivana Bažantová jandová

Ukončení Noci kostelů se závěrečnou motlitbou 
- Otec Pavel Frývaldský

Plzeňský kraj

70 Rokycany, evangelický kostel
Jiráskova 481, Rokycany
49°44‘27“N, 13°35‘35“E
rokycany.evangnet.cz

18:00 - 18:10
18:15 - 18:45
18:50 - 19:10

19:30 - 19:50
20:00 - 20:20

20:30 - 20:50
21:00 - 21:45
22:00 - 22:15
22:30 - 22:45

zahájení 
sbor jižní hvězdy 
Prohlídka kostela a prostor klubu 
Akcent Diakonie Západ

varhanní koncert 
divadelní hra vřed 
Divadelní soubor T.E.S.C.O. zahraje stereofonně hru 
Vřed od Efraima Kishona (modlitebna)

Prohlídka kostela 
koncert s.N.M. 
večerní čtení, čtení z knihy Roberta Fulghuma (kostel)
závěr 

celovečerní program:
Čajovna 
Rokycanské kuličky 

prodej domácích sladkostí a dalších pochutin
Výtvarný workshop pro děti 

Posezení na zahradě 
při dobrém počasí bude zajištění 
grilování s dalším programem 
a posezení na farní zahradě

72

73

Gotický kostel sv. Jiří vznikl nejpozději ve 14. století. 
Pro svoji polohu je vidět již z dálky. Ve středověku 
spadal pod kapitulu sv. Apolináře v Praze. V 18. sto-
letí byla prodloužena gotická loď kostela, vznikly 
nové klenby a byl barokizován interiér. Barokní malby vytvořil An-
tonín Krauz z Horšovského Týna (kolem poloviny 18. století). V roce 
1739 byla postavena také budova fary (čp. 4). V 90. letech v kostele 
několik let probíhaly nejnutnější opravy. Bylo potřeba především 
staticky zajistit mohutnou hranolovou věž a opravit její střechu. 
Kostel je klasickou obdélníkovou stavbou s polygonálním závěrem 
zaklenutým žebrovou klenbou. Některá okna jsou ještě gotická.

Plzeňský kraj

Semněvice, kostel sv. Jiří

Spálené Poříčí, 
kostel sv. Mikuláše

Semněvice 2, Semněvice
49°35‘47.021“N, 12°55‘45.652“E

náměstí Svobody, Spálené Poříčí
49°36‘52.411“N, 13°36‘18.025“E

17:00 - 17:50
18:00 - 18:40

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

21:30 - 22:30

23:00 - 00:00

Mše svatá
divadelní představení - císařská vojska ve spáleném Poříčí 
Divadelní představení z doby okolo r. 1620, kdy Císařská vojska 
podpálila město.

Prohlídky kostela
Prezentace charitní pečovatelské služby Blovice, spálené Poříčí 
+ rozvojové projekty v jižní americe diecézní charity Plzeň

Prohlídka fary a farní zahrady 
možnost občerstvení v prostorách fary a farní zahrady

dos vias - koncert 
Koncert skupiny Dos Vias - Eva Králová (zpěv), Zdeněk Martínek 
(kytara)

ztišení a závěrečné požehnání 
Možnost se na chvíli ztišit při tiché hudbě.
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celovečerní program:
Vyhlídka z kostelní věže. V Betlémě čajovna a výstavka 
starých farních kronik, bohoslužebných předmětů, rouch a knih.

74 Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
Nádražní 27, Staňkov
49°33‘3.791“N, 13°4‘21.111“E
www.farnoststankov.cz

18:00 - 18:45

19:00 - 19:45

21:00 - 21:30

18:00 - 18:10

18:10 - 19:00

19:00 - 19:30

19:30 - 20:00

20:00 - 20:45
20:45 - 21:15
21:15 - 21:30

Hra pro děti 
Hra je vhodná pro zvídavé děti, 
které již umějí číst. 
Prosím přijďte včas. 
Můžete se přihlašovat 
jako 4 - 5členné týmy nebo jako jednotlivci.

komentovaná prohlídka kostela, přednáška 
Opět k nám zavítá pan Alexej Petrašovský z Domažlic 
a něco zajímavého nám poví.

závěrečná přímluvná modlitba a požehnání

zahájení Noci kostelů zvoněním 
staroplzeneckých zvonů 

velká soutěž pro děti, malování křídami 
na chodník před kostelem, 
komentovaná/volná prohlídka kostela 

Hudební vystoupení 
malých velkých muzikantů 

kONIvadlO - Pohádka pro malé 
i velké diváky 

straW Hat - koncert country-folkové skupiny z Plzně 
Povídání o pátém pádu a učednické zpívání při svíčkách
Modlitba za město 

75 Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie
Třebízského náměstí, Starý Plzenec
49°42‘10.937“N, 13°28‘9.537“E
www.farnoststaryplzenec.cz

Plzeňský kraj

celovečerní program:
Občerstvení
Výstava obrazů Ivany Noble

76

77

19:00 - 19:15

19:15 - 20:00

20:30 - 21:30

16:00 - 22:00
16:00 - 18:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:45
18:00 - 18:45

20:00 - 21:30
23:00 - 23:00

slovo paní farářky na úvod 
Mgr. Juliana Hamariová, farářka 
Českobratrské církve evangelické, 
přivítá návštěvníky na Noci kostelů

zUŠ stříbro 
Vstoupí žáci ZUŠ pod vedením pana učitele 
Daniela Baxi

Malá noční hudba 
Varhanní skladby

zahrada šťáhlavského zámku - Občerstvení 
zahrada šťáhlavského zámku - dětské tvořivé dílny 
kostel sv. vojtěcha - zahájení Noci kostelů
kostel sv. vojtěcha - vystoupení místních dětí 
kostel sv. vojtěcha - dětský sbor divadla j.k.tyla v Plzni 
sbormistr: Zdeněk Vimr klavírní spolupráce: Eva Vimrová 

kostel sv. vojtěcha - Noc filmových a muzikálových melodií 
kostel sv. vojtěcha, zahrada šťáhlavského zámku - zakončení 
Noci kostelů

Plzeňský kraj

Stříbro, sborový dům 
Českobratrské církve evangelické

Šťáhlavy, kostel sv. Vojtěcha

Masarykovo nám. 15, Stříbro, 49°45‘12.787“N, 13°0‘21.335“E
www.stribro.evangnet.cz

Komenského, Šťáhlavy
49°40‘35.477“N, 13°30‘13.732“E
mujweb.cz/farnostplzenec
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78 Štěnovice, kostel sv. Prokopa
Farní 33, Štěnovice
49°40‘14.466“N, 13°23‘55.272“E
www.rkfp.cz

18:00

18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

21:00
21:30

17:30 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 21:30

zahájení: Historie stavby (MUDr. Jiří Albrecht); 
Vyprávění o sv. Prokopovi, patronovi našeho 
kostela (Ľudmila Trhlíková);  
Ze Štěnovic do Říma (Michal Plzák) 

Hudební vystoupení: Schola u redemptoristů 
Prohlídka kostela a bývalého kláštera včetně přilehlé zahrady 
Přednáška: Starý zákon – vyhnání z ráje (Radim Teodor Bílek DiS.) 
Mniši a káva 
Hudební vystoupení ,,Bože před tvou velebností“ 
Petry a Jany Boučkových

Přednáška: Naplnění starého zákona (Radim Teodor Bílek DiS.) 
volná prohlídka za hudebního doprovodu lenky vaškové

Modlitba růžence 
večerní bohoslužba 
chvíle ticha k osobnímu ztišení 
Modlitba před spaním

79 Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostelní 68, Tachov
49°47‘45.6“N, 12°38‘0.96“E
www.tachovskafarnost.cz

Plzeňský kraj

celovečerní program:
Malá výstava o zvonech a zaniklých sakrálních stavbách 
(kronikářka obce RNDr. Alena Vlčkova)

80

81

Vejprnice, ležící ve stínu města Plzně, mohou 
nabídnout barokní areál, který svou uměleckou a 
duchovní výpovědí patří k tomu nejlepšímu v Pl-
zeňském kraji. Jejich život byl poprvé zachycený 
písemně již k  roku 993, rozvíjel se spolu s  vlast-
níkem benediktinským klášterem v Břevnově, později s klášterem premonstrátek 
v Chotěšově. Poté jsou spojeny se šlechtickými rody, z nichž nejvýznamnější byli 
Vrtbové a Lobkowiczové. Farní kostel byl farním i pro jejich sídlo v  nedalekých 
Křimicích.
Za éry Vrtbů byl původní gotický kostel nákladně přestavěn Františkem Maxmi-
liánem Kaňkou za přímé účasti architekta Františka Ignáce Pree. Základní kámen 
byl položen v dubnu 1722 a vysvěcení kostela se konalo 25. srpna 1726. Po dobu 
dalších třiceti let byl kostel vybavován vynikajícím mobiliářem, realizovaným nejvý-
znamnějšími západočeskými umělci, sochařem Lazarem Widemannem, který zde 
vytvořil téměř padesát soch a malířem Františkem Juliem Luxem. 
Kostel stojí v poloze, v níž se obrací nádherně zdobeným průčelím přijíždějícím 
z Plzně a z Křimic. Spolu s monumentální farou, s níž je spojen dřevěným krytým 
mostkem, vytváří dominantu obce.

Plzeňský kraj

Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha

Žihle, kostel sv. Václava

Staročeská náves 3, Vejprnice
49°43‘50.916“N, 13°16‘39.082“E
www.farnost-plzen-zapad.wz.cz

Žihle
50°2‘43.192“N, 13°22‘33.959“E
sdskralovice.webgarden.cz

18:00 - 23:00
18:00 - 18:15

18:30 - 19:00
19:00 - 19:45
20:00 - 21:00

Otevření kostela
Mariánské písně 
- varhany, zpěv 

loutkové divadlo - pohádka
výstup k věžním hodinám
koncert touch Of Gospel
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82 Bečov nad Teplou, hradní kaple 
Navštívení Panny Marie
nám. 5. května - areál státního hradu a zámku, Bečov
50°5‘11.216“N, 12°50‘20.690“E, www.zamek-becov.cz

18:00 - 22:00

20:00

18:00 - 20:30
22:15 - 23:15

Hrad a zámek Bečov nabízí každých 30 min. 
komentované prohlídky zámecké kaple 
svatého Petra a hradní kaple Navštívení 
Panny Marie

dětský divadelní soubor vejprťáci předvede 
v areálu hradu a zámku Bečov baladu zlatý 
kolovrat od karla jaromíra erbena

komentované prohlídky 
kytice - divadelní představení 
divadelní představení souboru 
Vejprťáci Vodník a Svatební 
košile

83

Tepelská 411, Bečov, 50°4‘43.443“N, 12°50‘55.697“E
www.komtesa-becov.cz

karlovarský kraj

staňte se skUtečNýM zNalceM kOstelŮ 
a kaPlÍ BečOvskÉ FarNOstI!
Nezapomeňte požádat v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou, v kostele svatého 
Michaela Archanděla, v kapli svaté Anny, v letohrádku Komtesa či na hradě a zámku 
Bečov o poutnický pas s potvrzením návštěvy. Pokud během večera navštívíte ales-
poň čtyři místa farnosti Bečov nad Teplou zapojená do Noci kostelů a svou návště-
vu doložíte potvrzením v poutnickém pasu, získáte zdarma špekáček, který můžete 
opéct v areálu vily Komtesa. Při potvrzené návštěvě všech zapojených míst Vám bude 
vydán osobní certifikát znalce kostelů a kaplí bečovské farnosti.

Bečov nad Teplou, kaple Eleonory 
Beaufort-Spontin

celovečerní program:
posezení u ohně

84
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karlovarský kraj

Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří

Bečov nad Teplou, zámecká kaple sv. Petra

Kostelní 192, Bečov nad Teplou
50°5‘1.749“N, 12°50‘23.404“E

nám. 5. května - areál státního hradu a zámku, Bečov
50°5‘7.964“N, 12°50‘23.509“E
www.zamek-becov.cz

18:00 - 22:00

20:00

16:00

17:00

18:00 - 19:00

18:00 - 22:00

Hrad a zámek Bečov nabízí každých 30 minut komentované 
prohlídky zámecké kaple svatého Petra a hradní kaple Na-
vštívení Panny Marie (místo úkrytu relikviáře svatého Maura) 
s překvapením na závěr každé prohlídky 

dětský divadelní soubor vejprťáci předvede v areálu hradu 
a zámku Bečov baladu zlatý kolovrat od karla 
jaromíra erbena

Mše svatá v kostele svatého jiří v Bečově 
nad teplou, celebruje P. reginald Pavel 
větrovec

koncert žáků zUŠ j. labitzkého a souboru 
chorea Nova v kostele svatého jiří v Bečově 
nad teplou

Hra na varhany pro veřejnost v kostele svaté-
ho jiří v Bečově nad teplou - každý si může zkusit 
pod vedením p. faráře P. reginalda Pavla větrovce 
kvalitu tohoto nástroje

Možnost individuální prohlídky interiéru kostela svatého jiří 
v Bečově nad teplou s pomocí tištěného průvodce včetně věže 
nabízející krásný výhled na město a hodinového stroje
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86 Bochov-Údrč, kostel sv. Linharta
Bochov - Údrč
50°7‘58.405“N, 13°5‘14.313“E

17:00 - 21:00

18:00 - 22:00

18:00 - 20:00

16:00 - 18:00

17:50 - 17:55
18:00 - 18:10

18:10 - 18:15

18:20 - 18:25
18:30 - 18:55

19:00 - 19:40

19:40 - 21:00

21:00 - 22:00

22:00 - 22:05

výstava fotografií karlovarského klubu přátel 
fotografie 
Fotografie z prostředí kostela, 
které vznikly při loňské Noci kostelů

Galerie kostela - historické fotografie obce 
a oprav kostela, prohlídka dobových kronik

komentovaná prohlídka kostela

vycházka do okolí 
4 km horským terénem. Průvodci Tomáš Rund a Petr Rojík

Příjezd zvláštního autobusu z rotavy a kraslic, otevření kostela
varhanní znělka 
Petr Rojík

Přivítání 
Igor Jirsík, P. Peter Fořt, Petr Rojík

vzpomínka na zesnulého starostu stříbrné - Borise jirsíka
vystoupní kytarového souboru zUŠ kraslice a sólistů 
pod vedením Saši Müllerové

komentovaná prohlídka kostela 
Komentovaná prohlídka kostela vč. betléma, kůru, varhan, věže a zvonů

souvislý blok hudby a slova 
Účinkovat budou: Ludmila Fialová, Marie Bilková, Táňa Uhlíková, 
Monika Bechyňová, P. Peter Fořt, Eliška Radovanská, Věra Smržová, 
Petr Rojík, Alice Lukáčová, Lucie Doupalová, Martin Josef a další.

Promítání o Bublavě 
Petr Rojík, Rundovi, Bublaváci

zakončení programu + odjezd autobusu do kraslic a rotavy

87
Bublava
50°22‘15.978“N, 12°30‘10.799“E
farnostkraslice.estranky.cz

karlovarský kraj

Bublava, kostel Nanebevzetí Panny Marie

celovečerní program:
Občerstvení před kostelem
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karlovarský kraj

Dalovice, Kostel Panny Marie Utěšitelky

Doupovské Hradiště - Svatobor, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie

pod Strání 159/1, 362 63  Dalovice
farnoststararole.cz

Svatobor 125, Doupovské Hradiště - Svatobor
50°14‘35.375“N, 13°1‘19.661“E, dokumentacepamatek.cz

18:00 - 00:00

18:00 - 00:00

18:00 - 18:50

19:00 - 19:55

20:00 - 21:00

Prezentace záchrany zdevastovaného areálu kostela ve svatoboru 
Návštěvníci budou během krátkých procházek a společné debaty 
u zapáleného ohně seznámeni s historií zaniklé farní vsi a postu-
pem obnovy areálu zdejšího kostela s farou, školou a hřbitovem.

zapálení svíček za zemřelé obyvatele svatoboru 
Zájemci budou moci zapálit své donesené svíčky u nově odhale-
ných náhrobků na revitalizovaném hřbitově v pietní vzpomínce 
na původní obyvatele zdejší vsi, potažmo celé krajiny Doupov-
ských hor.

Písně z muzikálů 
Pěvecká třída Štěpánky Šteinové

sefardské písně 
Zpívá Jan Anděl, Tereza Skalická a Pavel 
Žemlička za doprovodu Velmi malého 
komorního orchestru Varvary Divišové

Édith Piaf 
Forteband J.P.Š
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90 Františkovy Lázně, 
Chrám svaté kněžny Olgy
Kollárova 165/8, Františkovy Lázně, 50°7‘17.120“N, 12°21‘17.631“E
www.facebook.com/chram.sv.Olgy

91
Kostelní nám. 188/15, Cheb
50°4‘49.613“N, 12°22‘15.452“E
www.farnostcheb.cz

karlovarský kraj

Cheb, farní dům - farní sál

celovečerní program:
Život učedníků

„Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se hos-
podáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ (srov. Mt 13,52)

17:15 - 00:00

17:30 - 18:15

18:45 - 19:15

19:45 - 20:30

21:45 - 22:30
23:30 - 23:45

Během celého večera bude možno 
prohlédnout si chrám 
Návštěvníci mohou zapálit svíčku za zdraví, 
za zesnulé apod., nabrat a odnést si domů 
svěcenou vodu, na vzpomínkový list mohou 
napsat křestní jména svých blízkých, za které 
budou na konci večera v chrámu proneseny 
knězem přímluvné modlitby.

večerní bohoslužba se zpěvy duchovních písní 
Zpívá chrámový komorní sbor chrámu svaté Olgy.

Otec jan křivka – vzpomínka na pravoslavného duchovního 
a válečného hrdinu 

komentovaná prohlídka chrámu 
Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůle-
žitějších bohoslužebných předmětů, a popovídá o historii a sou-
časnosti chrámu. Ochutnávka bohoslužebného vína a tzv. koliva 
– tradičního svěceného pokrmu z obilí, oříšků a ovoce.

komentovaná prohlídka chrámu 
závěrečná modlitba s přímluvami za zdraví 
a pokoj návštěvníků i jejich blízkých

20:00 - 22:00aMBrOsIa - divadelní soubor Geisslers 
Hofcomoedianten 
Divadelně-interaktivní výstava o sv. Ambro-
žovi a pokání císaře Theodosia pro 9 herec-
kých exponátů.. Netradiční inscenace, bě-
hem níž diváci individuálně na vlastní pěst 
objevují a skládají jednu z nejstarších do-
chovaných jezuitských her na našem území
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Františkánské náměstí 12, Cheb, 50°4‘39.877“N, 12°22‘4.537“E
www.kcsvoboda.cz

Cheb, františkánský kostel 
Zvěstování Panny Marie

celovečerní program:
Modlitby učedníků

„Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá 
se hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ 
(srov. Mt 13,52)

93
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karlovarský kraj

Cheb, kaple sv. Jana - farní dům

Cheb, kostel sv. Kláry

Kostelní nám. 188/15, Cheb
50°4‘49.73“N, 12°22‘15.597“E
www.farnostcheb.cz

Františkánské náměstí, Cheb
50°4‘39.802“N, 12°22‘6.956“E
www.kcsvoboda.cz

19:00 - 19:30

21:00 - 21:20
23:00 - 23:20

jan venas ml. a kapela veNtUs 
Jan Venas ml. - VENTUS - se zabývá inter-
pretací evropské historické hudby vy-
cházející z původních pramenů a vlastní 
autorské multižánrové tvorby.

jan venas ml. a kapela veNtUs 
jan venas ml. a kapela veNtUs 
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96 Cheb, kostel sv. Václava
Kamenná ulice, Cheb
50°4‘49.523“N, 12°22‘8.638“E
www.farnostcheb.cz

19:00 - 23:30 sPOčINUtÍ v tIcHU cHrÁMU  
„Tvůj chrám je potom bude zvát a oni 
budou v jeho tichu usedat. A sami sebe 
nacházet.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

97

Libušina 4, Cheb, 50°4‘33.473“N, 12°21‘57.44“E
cheb.baptistcz.org

karlovarský kraj

Cheb, modlitebna Bratrské 
jednoty baptistů I

Po druhé světové válce přišlo několik 
skupin mladých lidí a mladých rodin 
z  Rumunska, z české vesnice Svatá 
Helena. Tito lidé měli stejnou víru 
a touhu společně sloužit svému Bohu.

95 Cheb, kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty
Kostelní náměstí 187, Cheb
50°4‘50.666“N, 12°22‘13.331“E
www.farnostcheb.cz

19:00 - 19:10

19:10 - 23:55

zahájení 
Zůstávali přes noc v okolí Božího domu… (Srov. 1 Pa 9,27)

cesty učedníků 
„Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se hos-
podáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ (srov. Mt 13,52)

celovečerní program:
Noc kostelů

Po celý večer běží videosmyčka s krátkými dokumenty 
o Církvi advetistů sedmého dne a úryvky z filmu Evan-
gelium podle Matouše. K dispozici jsou knihy zdarma.
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karlovarský kraj

Cheb, modlitebna CASD 
společenství Sedmička

Chodov u Bečova nad Teplou, kaple sv. Anny

Mánesova 7, Cheb, 50°4‘29.637“N, 12°22‘14.092“E
cheb.casd.cz

Chodov
50°4‘10.464“N, 12°51‘35.862“E

19:00 - 21:00Prohlídka nádherné barokní kapličky 
svaté anny v chodově u Bečova nad teplou 
s komentářem místní obyvatelky paní 
kuchařové

V roce 1948 se jim splnilo jedno z mnoha přání: založili sbor Bratrské jednoty baptistů 
v Chebu, kam se většina z nich postupně nastěhovala.
V roce 1969 byl zakoupen sborový dům v Libušině ulici a v dalších letech byla posta-
vena ve dvoře modlitebna.
Podle aktuálních možností v průběhu existence sboru při společných bohoslužbách 
slouží děti, mládež, pěvecký sbor, hudební (mandolinový) kroužek a další hudební 
skupiny.
Sbor pořádal regionální i celonárodní konference. Hostil české i zahraniční pěvecké 
sbory a sólové zpěváky.
Sbor má dvě stanice: v Libé ve vlastní modlitebně a ve Třech sekerách v pronájmu.
V minulosti se stanice Aš a Sokolov osamostatnily a založily vlastní sbory.
V roce 1997 se oddělila část členů a založila druhý sbor BJB v Chebu.
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100 Chodov, kostel sv. Vavřince
Staroměstská, Chodov
50°14‘25.548“N, 12°44‘55.860“E
www.farnost-chodov.cz

101
Na Slovanech 599, Jáchymov
50°22‘2.523“N, 12°55‘5.262“E
farnostostrov.wordpress.com

karlovarský kraj

Jáchymov, kaple sv. Anny

zpřístupnění veřejnosti 
Zpřístupnění kaple veřejnosti

zbyněk drda 
Zbyněk Drda, vítěz třetí řady soutěže Česko hledá SuperStar. V prů-
běhu večera se můžete těšit na široký repertoár písní, stejně tak 
i krátký exkurz historií kaple sv. Anny.

15:00 - 15:45
15:00 - 15:30

16:30 - 17:30

17:30 - 18:15
17:30 - 18:00

18:00 - 18:45

19:00 - 20:30

20:30 - 21:15
20:30 - 21:00

21:00 - 22:00

22:30 - 23:30

23:30 - 23:30

18:00 - 00:00

19:30 - 20:30

exkurze do věže kostela se zvoněním
komentovaná prohlídka varhan s ukázkou varhanní hry 
provází mistr varhaník Petr Písařík

Hudební vystoupení žáků zUŠ chodov 
vystoupí pěvecký a kytarový soubor

exkurze do věže kostela se zvoněním
komentovaná prohlídka varhan s ukázkou varhanní hry 
provází mistr varhaník Petr Písařík

komentovaná prohlídka kostela sv. vavřince 
provází historik Miloš Bělohlávek

violový a varhanní koncert 
Eva Mokrá - viola, Martin Matuška 
- varhany komorní skladby (nejen) z období baroka

exkurze do kostelní věže se zvoněním
komentovaná prohlídka varhan s ukázkou varhanní hry 
provází mistr varhaník Petr Písařík

Přednáška „tajemství krypty pánů z Plankenheimu“ 
přednáška o archeologickém a antropologickém průzkumu krypty 
s promítáním fotografií

Noční prohlídka kostela sv. vavřince 
provází historik Miloš Bělohlávek

Uzavření kostela

celovečerní program:
výstava artefaktů z krypty kostela
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Jáchymov-Suchá, 50°22‘15.206“N, 12°57‘20.838“E
farnostostrov.wordpress.com

Jáchymov-Suchá, 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

celovečerní program:
Zpřístupnění veřejnosti s komentovanou prohlídkou

Zpřístupnění kostela veřejnosti, součástí komentovaná prohlídka.

103
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karlovarský kraj

Karlovy Vary, chrám sv. Ondřeje

Karlovy Vary - Rybáře, kostel Povýšení sv. Kříže

Ondřejská 2, Karlovy Vary
50°13‘38.667“N, 12°52‘54.346“E
www.reckokatolikkv.estranky.cz

Nám. 17. listopadu 350/4, Karlovy Vary-Rybáře
50°14‘6.466“N, 12°51‘9.323“E
www.farnost-kv.cz/farnost-rybare

17:30 - 18:00

18:00 - 18:35

19:00 - 19:50

20:00 - 22:00

22:00 - 23:00

18:00 - 18:55
19:00 - 22:00

Modlitba růžence a možnost zpovědi. 
mariánská modlitba křesťanů

Mše svatá 
Liturgie s možností výkladu liturgických gest a modliteb.

komentovaná prohlídka kostela, podzemí a věže 
Seznámení s historií i současností kostela pod vedením Pavla Cinka juniora.

koncerty 
Komorní ženský sbor COLLEGIUM VOCALE JIŘÍHO ŠTRUNCE, který 
pravidelně zkouší a koncertuje v Karlových Varech od r. 2011, je 
složen z bývalých absolventek Karlovarského dívčího sboru.

adorace a modlitba, možnost setkání s knězem

svatá liturgie jana zlatoústého 
Svatá liturgie Jana Zlatoústého - Katolická, 
eucharistická bohoslužba byzantského obřadu, kterou sestavil sv. 
Jan Zlatoústý někdy mezi lety 347 – 407.

Prohlídka kaple, informace o řeckokatolické církvi, odpovědi na 
otázky návštěvníků 
Možnost navštívit přilehlý tzv. Mozartův hřbitov.
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První písemná zmínka o kostele je z r. 1384. Tehdy kostel 
nesl patrocinium sv. Mikuláše. Po přestavbě r. 1550 byl 
zasvěcen sv. Michaelovi. R. 1995 bylo zasvěcení rozšířeno 
a kostel se stal poutním místem.
Pozoruhodné klenby z období pozdní gotiky (hvězdicová 
žebrová klenba na stropě hlavní lodi či diamantová neboli 
sklípková v křestní kapli) reflektují stavební tendence na se-
verozápadě Čech z přelomu 15. a 16. století, kdy zdejší ob-
lasti spolu se Saskem tvořily jednu kulturní oblast. Kostel 
byl později za vlády markrabat Bádenských zbarokizován.

105 Kynšperk nad Ohří, 
evangelický kostel Vykupitele
M.J.Husa 62, Kynšperk nad Ohří, 50°7‘14.350“N, 12°31‘44.907“E
www.ccesokolov.cz

106

Malé náměstí 25, Ostrov nad Ohří, 50°18‘17.168“N, 12°56‘18.009“E
farnostostrov.wordpress.com

karlovarský kraj

Ostrov nad Ohří - Staré město, kostel sv. 
Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné

Dne 27. dubna 1902 byl ustaven spolek pro postavení nové-
ho kostela, který zaplatil v roce 1904 za pozemek 4.000,- ra-
kouských korun. Tento spolek se skládal z 6 volených členů 
(předseda, zástupce předsedy, zapisovatel, jeho zástupce, 
pokladník a jeho zástupce). Stavba byla financována svépo-
mocně a z darů příznivců.
Dne 21. srpna 1904 byl položen základní kámen pro stavbu 
kostela. Uvedení kostela do provozu bylo dne 8. prosince 
1905. Kostel je postaven v čistě novorománském slohu, in-
spirovaném porýnskou středověkou sakrální architekturou 
podle projektu architektů Eisenlohra a Weigleho ze Stutt-
gartu. Originály plánů se zachovaly dodnes a budou vystaveny v kostele.
Pozoruhodná je kvalita stavby. I když je kostel na svahu a je jinak velice úsporně zho-
toven, neprojevuje se žádný zásadní problém a obstál i v zemětřesení.
Kostel byl po roce 1945 převzat Českobratrskou církví evangelickou, která jej spravuje 
dodnes.

18:30 - 19:30

18:00 - 22:00

19:30 - 20:30

koncert souboru la dolce vita v kostele 
svatého Michaela archanděla v Otročí-
ně za doprovodu místních varhan

Možnost individuální prohlídky interiéru 
kostela svatého Michaela archanděla 
v Otročíně s pomocí tištěného průvodce 
včetně věže nabízející krásný výhled do krajiny a možnosti 
zazvonit si na kostelní zvon 

Hra na varhany pro veřejnost v kostele svatého Michaela 
archanděla v Otročíně - každý si může zkusit pod vedením 
p. faráře P. reginalda Pavla větrovce kvalitu tohoto nástroje

107
Otročín
50°1‘54.595“N, 12°53‘23.735“E
www.klastertepla.cz

Otročín, kostel sv. Michaela Archanděla

108

109

karlovarský kraj

Ovesné Kladruby, kostel sv. Vavřince

Sokolov, evangelický kostel

Ovesné Kladruby 16, Ovesné Kladruby
49°57‘8.787“N, 12°46‘44.084“E
www.klastertepla.cz

nábř. P. Bezruče 501, Sokolov
50°10‘52.994“N, 12°38‘37.367“E
ccesokolov.cz

20:00 - 21:00koncert folkové skupiny POlOŠerO 
folk acoustic

Kostel se nalézá na Nábřeží P. Bezruče u pobřeží Lobezské-
ho potoka. Koncem 19. století, v době rozvoje průmyslu 
a dolů na sokolovsku, nastává příliv obyvatelstva a přibývá 
lidí s  evangelickým vyznáním. V roce 1899 byla obnovena 
činnost evangelické církve v Sokolově a vznikla potřeba 
kostela. Kostel stavěný v letech 1903–4 na konci tehdejší 
Schillerovy ulice v sousedství městské tělocvičny a židovské 
synagogy, byl slavnostně posvěcen 19. 6. 1904.
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110 Sokolov, Husův sbor CČSH
Obce Ležáky 542, Sokolov
50°10‘45.545“N, 12°38‘53.494“E
www.husuvsbor-sokolov.cz

111

112

Staré nám. 1, Sokolov
50°10‘53.293“N, 12°38‘24.997“E
farnostsokolov.cz

Sokolovská 158, Staré Sedlo
50°10‘51.735“N, 12°43‘6.747“E, farnostloket.cz

karlovarský kraj

Sokolov, kostel sv. Jakuba Staršího

Staré Sedlo, kostel 
Nejsvětější Trojice

zahájení Noci kostelů
koncert pěveckého souboru jentak sokolov
Mše svatá
Otevření věže kostela
koncert pěveckého sboru vivat Musica kraslice
koncert písničkáře vladimíra Merty
koncert ve věži
zakončení akce

zahájení Noci kostelů 2018 
přednáška o historii kostela - Mons. Jiří Majkov, 
farář a generální vikář pro KV kraj

koncert vokálního souboru cOlleGIUM vOcale jIřÍHO ŠtrUNce
Historická přednáška 
Historická přednáška k 100. výročí vzniku republiky, 
příp. válečné a poválečné období v Západočeském kraji.

18:00 - 19:30

16:00 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 22:00
18:30 - 19:30
20:00 - 21:15
21:30 - 22:00
22:00 - 22:10

17:00 - 17:30

17:30 - 18:15
18:30 - 19:15

toulky po Himálajích 
Beseda s novinářem Vladislavem Podrackým o jeho loňské cestě 
do Indie a Himálají s promítáním fotografií. Občerstvení zajištěno, 
vstup zdarma. Možnost prohlídky kaple Husova sboru.

celovečerní program:
Výstava výtvarných prací studentů sokolovského gymnázia

113

ČSA, Svatava, 50°11‘31.992“N, 12°37‘35.069“E
farnost-sokolov.webnode.cz

Svatava, kostel Neposkvrněného 
Početí Panny Marie

celovečerní program:
Volná prohlídka 
Prohlídka + vyprávění o pohnuté historii kostela

114

115

karlovarský kraj

Toužim-Komárov, Kostel svatého Vavřince

Útvina-Přílezy, kostel sv. Bartoloměje

Komárov
50°2‘27.014“N, 13°4‘3.397“E

Útvina-Přílezy
50°5‘25.345“N, 12°56‘28.412“E
www.kostelprilezy.cz

16:00 - 16:15
17:00 - 17:40
17:45 - 18:45

19:30 - 19:35

10:00 - 17:00
18:00 - 20:00

zahájení
koncert cello + piano
koncert pěveckého souboru 
jentak sokolov

závěr

dobrovolná brigáda na hřbitově a prohlídka kostela 
tomáš Poláček - stopem po africe 
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117

118

Vysoká Pec-Rudné, 50°21‘08.7“N, 12°41‘10.8“E
www.vysokapec.eu

Skoky u Žlutic, 50°5‘47.127“N, 13°5‘49.934“E
www.skoky.eu

karlovarský kraj

Vysoká Pec-Rudné, kostel Navštívení 
Panny Marie

Žlutice-Skoky, poutní kostel 
Navštívení Panny Marie, Skoky u Žlutic

Barokní farní kostel Navštívení Panny Marie byl postaven 18. sto-
letí na stráni v obci Rudné. Ke kostelu chodila v minulosti proce-
sí věřících od kaple, nazývané Strickekapelle, která stávala v tzv. 
Liščího koutu (Fuchswinkel) ve Vysoké Peci. V letech 1985-1996 
byl kostel rekonstruován nákladem českých a německých rodáků 
z Rudného a Vysoké Pece. Pod jižním průčelím kostela se nachází 
také bývalá barokní fara, která je v současnosti využívána pro po-
třeby ústavu sociální péče v Rudném, se kterým kostel sousedí.

kostelní čajovna a kavárna 
Posezení návštěvníků ve Skokovské 
poutnické kavárně

18:00 - 24:00

celovečerní program:
Od sklepa po půdu 
Volné a netradiční komentované prohlídky kostela.

116 Valeč, kostel Nejsvětější Trojice
Karlovarská 178, Valeč
50°10‘22.255“N, 13°15‘1.95“E
www.zamek-valec.cz

20:30 - 21:30 Posezení při svíčkách 
Tradiční posezení v zámeckém 
kostele při svitu svíček vás nechá 
vychutnat si nezvyklou atmosféru 
této barokní památky.

Původní románský opevněný kostel pochází pravděpo-
dobně z 11. století. Nasvědčují tomu zachované zbytky 
románského zdiva a půdorys. Ze 14. stol., kdy byl kostel 
opevněn, pocházejí 2 střílny v hradební zdi.
V r. 1365 je zmiňován jako farní. V březnu toho roku byl 
ustanoven za faráře v Jesenici Marcus Peter z Rakovníka.
V r. 1622 se držitelem městečka Jesenice a tedy i patrony kostela stávají Černínové 
z Chudenic. Roku 1635 za Heřmana Černína byl kostel povýšen na děkanský.
Po ničivém požáru v r. 1684, kdy shořel kostel, fara, archiv, škola a 43 stavení, byla 
původní jednolodní stavba nahrazena stavbou barokní. Roku 1725 byl kostel přesta-
věn do dnešní podoby, a to rozšířením bočních kaplí na křížový půdorys. Z té doby 
pochází i lípa před brankou, jejíž stáří se odhaduje na 300 let.

119
Plzeňská, Jesenice
50°5‘51.935“N, 13°28‘7.360“E
farnost.jesenice.sweb.cz

Jesenice, kostel sv. Petra a Pavla

120

121

středočeský kraj

Velká Chmelištná, kostel sv. Bartoloměje

Všesulov, kostel sv. Martina, hřbitov

Velká Chmelištná 41, Velká Chmelištná
50°3‘47.712“N, 13°33‘3.970“E
farnost.jesenice.sweb.cz

Všesulov 32, Všesulov
50°2‘26.110“N, 13°36‘35.329“E
farnost.jesenice.sweb.cz

19:00 - 22:00

17:30 - 21:00

Připravujeme ... 
Kombinovaný večer s hudbou, tichem, projekcí. 
Kostel jako místo spočinutí v tichu, odpočinku 
nebo v Bohu.

vlakem do kostela 
Přijeďte vlakem nebo autobusem a prohlédněte 
si rekonstruovaný kostel sv. Martina ve Všesu-
lově, uvidíte zrestaurované náhrobní kameny, 
pustíme Vás i do věže a na půdu kostela.
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123

Petrohrad 1-zámek, Petrohrad, 50°7‘32.791“N, 13°26‘34.288“E
farnost.kralovice.sweb.cz

středočeský kraj

Petrohrad, kaple sv. Vavřince, 
starý Petrohrad-zámek

koncert - rOMaNce 19:00 - 20:00

122 Žďár, kaple sv. Martina
Žďár
50°3‘28.899“N, 13°27‘32.131“E
farnost.jesenice.sweb.cz

19:00 - 19:20

19:30 - 20:30

Modlitba za děti 
P. Richard Polák

klavírní koncert 
mladý klavírista Jaroslav Lazar

Ústecký kraj

Karlovy Vary – Stará Role, 
kostel Nanebevstoupení Páně

Újezd Svatého Kříže – Hostouň, 
kostel Nalezení svatého Kříže

Osvračín, kostel Narození Panny Marie

50°14‘55.806“N, 12°49‘46.772“E

49°34‘36.640“N, 12°44‘44.919“E

49°30‘47.366“N, 13°2‘49.912“E 

DALŠÍ ZAPOJENÁ MÍSTA V DIECÉZI

Program naleznete na www.nockostelu.cz

Program naleznete na www.nockostelu.cz

Program naleznete na www.nockostelu.cz
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Poznámky Poznámky



KRÁLEM VÍN A VÍNEM KRÁLŮ – TAK JE PRÁVEM NAZÝVÁN
RYZLINK RÝNSKÝ. JEHO SVĚŽÍ CHUŤ S JEMNOU KYSELINKOU
I TYPICKÁ VŮNĚ LIPOVÉHO KVĚTU ZMĚNÍ KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
V OPRAVDU KRÁLOVSKÝ ZÁŽITEK.

RYZLINKEM RÝNSKÝM KORUNOVAL BOHEMIA SEKT
SVOU NABÍDKU VÝJIMEČNÝCH SEKTŮ.

PŘICHÁZÍ JEHO VELIČENSTVO
RYZLINK RÝNSKÝ

BS_Ryzlink_rynsky_A5.indd   1 17. 4. 2018   9:24:31

 

 

 

Poutní maraton 23. 6. 2018 
Nejpohodovější maraton pro celou rodinu 

 
Start v 9:00 hodin před chrámem sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu 

 

Absolvovat jej můžete během, chůzí, na kole, koloběžce, s kočárkem, autobusem. 
Atraktivní trasa, každých 5 km občerstvovací zastávka, krásná příroda, skvělé zázemí v cíli, 

prostě pohoda. 
 

www.maraton.farnostcheb.cz 
 

https://www.facebook.com/events/378426022612771/ 
 
 

 



30/ 5     Den Plzeňské Madony,  

               oslavy vzniku Diecéze plzeňské, Plzeň 

09/ 6     Festival křesťanské hudby PilsAlive, Plzeň 

29/ 6     Pohádkové náměstí, Plzeň 

15/ 9     Diecézní pouť do kláštera Teplá 

16/ 9     Bohoslužba v rámci Ekumenické neděle, Plzeň 

20/ 9     Děkovná bohoslužba k 25 letům diecéze v Chebu 

29/ 9     Den seniorů, Plzeň 

27/ 10   Den otevřených dveří na biskupství, Plzeň 

28/ 10   Modlitba za republiku, Plzeň 

02/ 11   Dušičky: Svíce pro naše zemřelé, Plzeň 

23/ 11   Zahájení výstavy o kard. Josefu Beranovi, Plzeň 

01/ 12   1. neděle adventní: adventní a vánoční koncerty 

Fara ve Starém Sedlišti u Tachova nabízí 
své prostory pro vaše akce.

• Šest pokojů s celkovou kapacitou 21 lůžek, plynové topení
• Sál pro 30 osob
• Plně vybavenou kuchyni a malou kuchyňku
• Zahradu s ohništěm a travnatým hřištěm
• Dětské hřiště s houpačkami a skluzavkou

Kontakt: Petr Fojtíček, tel. 602 807 704, fojticek@cmail.cz



PROSECCOCukrovinky
Olivový olej

SÝRYSalámy

Víno
káva

těstoviny
rajčatové omáčky

Rooseveltova 13, Plzeň
nám. T.G.M. 151, Dobřany
Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice 
 

www.aggeo.cz

s.r.o.

ilovat   znamená 
 umět   si   vychutnávat   život

Italské speciality




