
Noc kostelů 2017 v Litomyšli
17:00 - 17:30 - Společný začátek Noci kostelů v Novém kostele v písních, čtení Bible a modlitbách.
Program jednotlivých kostelů:

Kostel Českobratrské církve evangelické, ul. Ant. Tomíčka 69
otevřen 17:30 - 23:30
19:00 - 21:00 Komentované prohlídky kostela
21:00 - 23.00 zpěv písní ze zpěvníku Svítá proložené citáty ze spisů Martina Luthera
                                         
Kostel Nalezení sv. Kříže, Zámecké návrší, Jiráskova ul. 
otevřen 17:00 – 24:00
19:00 Litomyšl z ptačí perspektivy - povídání o litomyšlské architektuře na vyhlídce mezi věžemi 
kostela
Po celý večer je otevřena Očistcová kaple, svítí slavnostní osvětlení chrámu a je možnost nahlédnout do 
zvonice s novými zvony

Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Šantovo nám.
otevřen 17:30 – 23:35
18:30 – 20:30 Šifrovací hra pro všechny – Navštivte všechna místa kostela, kde jsou šifry. 
21:00 v kapitulním kostele Povýšení sv. Kříže – představení znaku farnosti, komentovaná prohlídka 
fotografií z rekonstrukce kostelů a posezení s novoknězem nad koštem mešního vína ve farním 
sklepení
23:36 bude uděleno novokněžské požehnání v kapli sv. Markéty na proboštství (fara)
Po celý večer: Výstava fotografií z rekonstrukce kostelů, degustace mešních vín, nebo posezení s novo-
knězem - aneb zeptejte se, co Vás zajímá.

Kostel Rozeslání sv. apoštolů, Toulovcovo nám.  
otevřen 17:00 – 23:00
19:00-20:30 varhanní exkurze s možností zahrát si na varhany

Husův sbor Církve Československé husitské, Toulovcovo nám.
otevřen 17:30 – 24:00 
18:00 Přednáška o bohoslužbě CČSH a komentovaná prohlídka kostela
19:00 Prezentace obnovy kaplí ve Vysokém lese a Mikšíkova statku v Trstěnici 
19:30 Pohádkové představení žáků dramatického oddělení ZUŠ B.Smetany
20:00 "Vozíčku, ke mně leť!" - vyprávění Renáty Glänznerové o dobových dětských kočárcích spo-
jené s jejich výstavou
21:00 Klavírní recitál Kateřiny Glänznerové
22:30 Noční chvíle poezie Hany Voříškové s hudbou Pavly Šefrnové

Kostel sv. Anny, hřbitovní kostel, Prokešova ul. 
otevřen 17:30 – 23:00
18:00 – Komentovaná prohlídka kostela, rozeznění kostela komorním vystoupením v podání houslí 
a sopránu, možnost zapálení si svíčky a modlitby za zemřelé  
22:00 – Večerní rozeznění kostela – soprán a housle

Nový kostel Církve bratrské, Moravská 1222
otevřen 17:00 – 24:00
Výstavní panely přiblíží historii sboru a Církve bratrské, historii budování Nového kostela
18:00 Rozhovor na téma: Proč a jak křtíme
19:00 Unsere Gruppe - písně litomyšlského hudebního uskupení z Církve bratrské
20:00 Rozhovor na téma: Proč a jak děláme Večeři Pánovu
21:00 Rozhovor na téma: Proč a jak se modlíme
21:30 Unsere Gruppe - písně litomyšlského hudebního uskupení z Církve bratrské, Modlitby v písni
22:00 Rozhovor na téma: Proč a jak kážeme (děláme kázeň) a zpovídáme


