
Kostel Božského Srdce Páně  

Pražské Předměstí 
 

17.30-18.15 Mše sv. s doprovodem scholy mladých 

18.30-19.00 Komentovaná prohlídka 

19.15-20.00 Tajemství varhan s manželi Audrlickými 

                     Možnost výstupu na kůr, prohlédnout si varhany  

                     zblízka a užít si atmosféru kostela za doprovodu 

                     varhanních melodií 

20.15-21.45 Svět indických dětí 

                    Povídání o životě indických dětí doprovázené  

                    promítáním fotek a videí z cesty do Indie v rámci  

                    projektu Adopce na dálku, který v tamější oblasti 

                    pomáhá. Souběžně bude v kapli kostela probíhat  

                    program pro děti – indické hry a drobné soutěže 

22.00-22.15 Závěrečná modlitba 

Celovečerní program: 

Věž plná dětských obrázků 

Vystoupejte na věž a prohlédněte si obrázky dětí 

3D model kostela - aneb postav v kostele 

Volné prohlídky kostela 

 

 

Programy v Hradci Králové  

Katedrála Svatého Ducha  

19.30-19.40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 

19.40-19.45 Vyzvánění katedrálních zvonů 

19.45-20.15 Koncert duchovní hudby 

20.15-21.00 Prohlídka interiéru katedrály 

21.00-22.00 Komentovaná prohlídka 

22.00-22.30 Koncert duchovní hudby 

22.30-22.50 Prohlídka interiéru katedrály 

22.50-23.00 Závěrečná modlitba s požehnání, rozloučení 

Celovečerní program: 

Pro případné dotazy bude po celou dobu k dispozici kněz  

a řeholní sestry  

Výstava liturgických předmětů a oděvů v kapli sv. Michala  

V průběhu večera zazní v kapli sv. Klimenta varhanní hudba  



Kostele sv. Antonína 

Nový Hradec Králové 
 

15:00  Otevření kostela a věže 

15:30 - 17:30 Volná prohlídka s možností výkladu 

 Komentované prohlídky kostela a zvonice 

 Drobné pohoštění v předsíni kostela 

17:15 – 18:00 Vystoupení žáků novohradecké základní  

školy - „flétničky“ 

18:30   Mše svatá 

19:30 – 22:00 Ukázka hry na varhany s výkladem –   

 regenschori Jakub Stratílek 

19:30 – 22:00 Volná prohlídka s možností výkladu 

 Komentované prohlídky kostela a zvonice 

 Drobné pohoštění v předsíni kostela 

průběžně – sakristie  

 Malá komentovaná výstavka liturgických 

potřeb 

22:00 – 22:30 Ukončení dle zájmu návštěvníků 

 

Kostel sv. Jana Křtitele  

„Na Zámečku“ 

 

15:30 – 16:30 Otevření kostela, volná prohlídka  

                               s možností výkladu 

 

16:30 – 18:00 Koncert Romantic band Petra Hubáčka 

                               "Hudba a písně ze života - hudba 

                                a písně o životě" 

     

18:00 – 19:30 Historická zvonice,  přednáška o historii, 

ukázky zvonění 

18:00 – 19:00 Historie hřbitova - komentovaná procházka  

19:00 – 19:30 Přednáška o historii kostela 

20:00 – 21:30 Koncert Romantic band Petra Hubáčka 

                              "Hudba a písně ze života - hudba 

                               a písně o životě" 

 

21:30 – 22:00 Volná prohlídka s možností výkladu 

22:00   Ukončení programu 

 

 



Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

18-00-18.25 Přivítání P. Pavlem Boukalem 

                     Noc kostelů zahájí zpěvem a hrou Schola  

Církevní základní školy v Hradci Králové 

18.30-19.40 Komentovaná prohlídka kostela  

                     Prohlídka kostela bude vedena církevním 

                     historikem doc. Tomášem Petráčkem 

19.45-20.00 Varhanní koncert v podání Václava Uhlíře ml. 

20.00-20.45 Chorální zpěv v podání Scholy  

Biskupského gymnázia v Hradci Králové 

20.45-20.55 Varhanní koncert v podání Václava Uhlíře ml. 

21.00-22.00 Komentovaná prohlídka kostela  

                     Prohlídka kostela bude vedena církevním 

                     historikem doc. Tomášem Petráčkem 

22.00-23.00 HANBA (Hradecký amatérský nezávislý barokní 

                     ansámbl): díla hradeckých mistrů 

23.00-23.05 Závěr Noci kostelů 

 

Celovečerní program: 

18.00-21.00 Program pro děti v sakristii 

18.00-22.00 Program s varhaníky kostela 

 

Symbolika světla 

Modlitební aktivita se S. M. Anežkou de Notre Dame 

Prohlídka věže 

Prohlídka kaple sv. Josefa - kapli v současné době užívá  

řecko-katolická farnost, prohlídkou bude provázet 

řeckokatolický kněz Adrián Kostilník 

Kostel sv. Pavla, Pouchov 

17.50-18.00 Zahájení Noci kostelů, zvonění zvonů 

18.00-18.45 Komentovaná prohlídka vojenského hřbitova  

                     na Pouchově - sraz u brány vojenského hřbitova 

19.00-19.45 Koncert žáků církevní Základní umělecké školy 

Celovečerní program: 

Ochutnávka mešního vína 

Ochutnávka mešního vína, které si pro bohoslužby do našeho kostela 

vozíme z Moravy. Vysvětlíme Vám, jaké víno může být mešní. 

Program pro malé i větší děti 

hra a výtvarný program pro děti 

Živé farnosti 

Na prezentaci si budete moci prohlédnout fotografie ze života farnosti, 

které Vám přiblíží, jak vypadá a jak funguje společnost věřících lidí kolem 

našeho kostela, tedy v naší farnosti 

Prohlídka varhan 

Komentovaná prohlídka varhan s možností vyzkoušet si na vlastní ruce 

a nohy hru na ně 

Prohlídka věže a zvonů 

Komentovaná prohlídka věže, zvonů v doprovodu průvodce. Odborný 

komentář poskytne RNDr. Rybecká 

K čemu vlastně kostel je? Co se v něm odehrává?  

Jaké symboly se užívají pro přiblížení nepopsatelného? 

Komentovaná prohlídka kostela (chrámová loď) 

https://www.nockostelu.cz/program/82593

