
Noc kostelů 2018 v Litomyšli
17:00 - 17:30 - Společný začátek Noci kostelů v kostele Nalezení sv. Kříže v písních, čtení Bible a 
modlitbách. Letošní dětská soutěž „Sedm posledních vět Pána Ježíše na kříži“ ve všech kostelech

Program jednotlivých kostelů:
Kostel Českobratrské církve evangelické, ul. Ant. Tomíčka 69
otevřen 17:30 - 23:00
19:00 Vernisáž výstavy k 500. výročí Reformace
19:00 - 23.00 zpěv písní ze zpěvníku Svítá
                                         
Kostel Nalezení sv. Kříže, Zámecké návrší, Jiráskova ul. 
otevřen 16:00 – 24:00, Od setmění bude kostel slavnostně dynamicky nasvětlen
20:00 Jazz v chrámu - atmosféru barokní památky doplní saxofony žáků ZUŠ Bedřicha Smetany v Lito-
myšli

Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, Šantovo nám.
otevřen 17:30 – 24:00
18:00 - Kytarové chvály (Matyáš Dezort a spol.)
19:00 - Povídání o varhanách + koncert (Petr Sauer)
21:00 - Prezentace restaurovaných barokních skříní v sakristii 
21:30 - Komentovaná prohlídka kostela
22:30 - Příběh čaje s ochutnávkou (v podloubí kostela)
17:30 - 23:00 - Během celého programu probíhá: „Pošta do nebe“, puzzle pro děti, promítání fotografií ze 
života farnosti, otevřená věž, výstava liturgických předmětů s případným komentářem, fotokoutek, staro-
dávné pečení hostií v blízkosti fary 
 
Kaple sv. Markéty
17:30 - 23:00 - Výstava okomentované křížové cesty od p. Ludmily Jandové, prostor k ztišení a modlitbě, 
„Pošta do nebe“ (možnost napsat na lístek svoji prosbu nebo poděkování Bohu - za ně bude později slou-
žena mše svatá)

Kostel Rozeslání sv. apoštolů, Toulovcovo nám.  
otevřen 17:30 – 23:00
17:30 - ZOOM, Vernisáž výstavy prací a z kurzů a kroužků DDM v Litomyšli

Husův sbor Církve československé husitské, Toulovcovo nám.
otevřen 17:30 – 24:00 
18:00 – Oříšková chaloupka – divadelní pohádka H. Voříškové
18:30 – Rukodělné zpracování lnu – dílna L. Kmoškové
19:00 – Dětské divadelní představení žáků dramatického oboru ZUŠ
20:00 – Provedení výstavou historických kočárků R. Glänznerové (se zaměřením na peřinky)
21:00 – Koncert mladých hudebníků
22:00 – Komentovaná prohlídka
22:30 – Po stopách Járy Cimrmana
23:30 – Závěrečné modlitební ztišení se zpěvy z Taizé

Kostel sv. Anny, hřbitovní kostel, Prokešova ul. 
otevřen 17:30 – 23:00
20:00 - 22:00 - Tichá adorace při svíčkách
18:00 - 23:00 - „Pošta do nebe“

Nový kostel Církve bratrské, Moravská 1222
otevřen 17:30 – 24:00
Výstavní panely a prohlídky přiblíží historii sboru a Církve bratrské, historii budování Nového kostela
Rozhovory na téma víry a všeho, co spolu s ní souvisí, písně, pečené špekáčky za kostelem  
22:00 Noční meditace v Novém kostele


