Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17:50 18:00

Hlas zvonů nad městem
Slavnostní vyzvánění všech zvonů ve městě.

18:00 18:40

V jednotě je síla
Ekumenická bohoslužba za účasti všech křesťanských církví v Mladé Boleslavi

18:40 18:50 Slovo zástupce města Ml. Boleslav
18:50 19:00

Slavnostní fanfára z věže
Produkce trubačů z horního ochozu věže

Pohled do historie kostela
19:10 19:40 PhDr. Karel Herčík bude vyprávět o vzniku kostela a historických
souvislostech
19:50 20:10

Varhany z blízka
hraje a vnitřní stavbu varhan z blízka představí K. Škoda

20:30 21:30 koncert Gospel Limited
22:00 22:30

Co je co?
Komentovaná prohlídka kostela (vybavení a interiér)

22:40 23:20 Varhanní koncert (Z. Nečesaná, K. Škoda)
23:30 24:00 Modlitba za město a jeho obyvatele

18.30 22:00 otevřena vyhlídka na radniční věži, poslední vstup 21:30

Kostel sv. Jana Nepomuckého
18:00 23:00 kostel otevřen
19:00 20:00 Chrámový řeckokatolický sbor od kostela Nejsvětější Trojice z Prahy - východní
zpěvy katolíků byzantsko-slovanského ritu
19:00 20:00 Program pro děti na dvorku za kostelem
19:00 21:00 Vyhlídka z věže kostela

Kostel sv. Havla
18:00 24:00 kostel otevřen
20:50 21:20 Přednáška PhDr. Herčíka o historii kostela

Modlitebna Jednoty bratrské
17.00 22:30 modlitebna otevřena
17:00 19:00 zahrada – společné grilování, soutěže pro školní děti, dívčí taneční skupina
20:00 21:00 Koncert folkové skupiny Amnis
21:00 21:45 Povídání o historii sboru (Karel Novák)
22:00 22:30 – promítání fotografií a filmu z minulosti a současnosti sboru

Modlitebna ČCE
19:00 22:00 modlitebna otevřena
20:00 20:30 Keltské doteky - promítání videozáznamu z koncertu - irské křesťanské písně

Modlitebna Církve československé husitské (CČSH)

19:00 23:00 modlitebna otevřena
19:30 20:00

Koncert souboru Flauto collegium
Soubor zobcových fléten ZUŠ Mladá Boleslav

20:30 21:00

Od roku 1919 k dnešku
Přednáška k historii CČSH a náboženské obce v Mladé Boleslavi a okolí

21:00 22:00

Moderní křesťanské hudba
Výběr reprodukovaných písní křesťanských skupin

22:30 23:00 Meditativní ztišení při svíčkách

Kostel sv. Bonaventury a piaristický klášter
18:30 23:00 kostel otevřen, výstava školství Na Karmeli - čeští bratři a piaristé
18:30 22.30 organizované prohlídky kláštera a kostela – v půlhodinovém taktu
20:00 20:30 Přednáška PhDr. Herčíka – historie vzdělávání Na Karmeli

Sbor českých bratří
18:00 22:00 Sbor otevřen, výstava fotografií Jiřího Všetečky

Všechny výše uvedené programy mohou být ještě aktualizovány, sledujte
www.nockostelu.cz

Letošní ekumenická Noc kostelů v Mladé Boleslavi bude z hlediska objektů dvakrát větší než
loňská. Do Poutnického pasu budete moci získat tentokrát 8 razítek. Mimo místní křesťanské
církve jsme rádi též za zapojení města (Sbor českých bratří) a Škody Auto (kostel sv.
Bonaventury). Obchůzkové pořadí může zvolit každý libovolně. Jako vhodné výchozí místo se
nabízí kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel tohoto zasvěcení byl již od konce desátého
století mateřským kostelem pro celou oblast Pojizeří. Účast objektů/nositelů programu:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolická církev

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Římskokatolická církev

Kostel sv. Havla

Českobratrská církev evangelická

Modlitebna Jednoty bratrské

Jednota bratrská

Modlitebna Českobr. církve evangelické

Církev bratrská

Modlitebna Církve čsl. husitské

Církev československá husitská

Kostel sv. Bonaventury a klášter

Škoda Auto a. s.

Sbor českých bratří

město Mladá Boleslav

V tomto pořadí jsou zařazeny i fotografie objektů:

