
Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele
Staroměstská ulice

2

Kostel obětování Panny marie
Piaristické náměstí

1 Husitský kostel Suché Vrbné
Vojtěcha Nezvala 43 (Suché Vrbné)

5

Sbor církve adventistů sedmého dne
Fráni Šrámka 34
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18.00 – 21.00    otevření pro veřejnost
19.00 – 20.00    divadlo Víti marčíka – robinson crusoe 

(Divadlo bude současně i poděkováním dobrovolníkům ADRY 
za obětavou práci v době koronavirové pandemie)

Husův dům Čtyři Dvory
U Výstaviště 10
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20.00 – 22.30     Noc kostelů v husově domě a na přilehlé zahradě
(prohlídky, výstavy ...)

20.30 – 21.30     Příběhy písní (audiovizuální program s příběhy písní –
Ó jak věrný přítel Ježíš; Amazing grace; Preciouse Lord; 
Ó lásko která nezradíš; Svatá noc; Kdož sú boží bojovníci
a dalších)

21.30 – 22.15     Posezení u táboráku
22.15 – 22.30     Zakončení programu modlitbou otče náš, požehnání

Katedrála sv. mikuláše
U Černé věže

6

17.00 – 18.00    mše svatá
18.30 – 19.30    Venkovní prohlídka kolem katedrály (co se nachází 

pod chodníkem, jaká je historie sochy Krista nesoucího kříž,
umístěné ve výklenku u kaple Smrtelných úzkostí Páně)

21.30 – 22.30    muzikanti z katedrály

České Budějovice

Tento projekt je spolufinancován
Statutárním městem České Budějovice

Záštitu nad Nocí kostelů 2021 převzal
českobudějovický biskup mons. Vlastimil kročil

a primátor města ing. Jiří Svoboda

            17.30    mše svatá
18.15 – 18.45    mariánská pobožnost
19.00 – 20.00    Procházka po hřbitově po stopách 

budějovických biskupů sraz u hrobu J. V. Jirsíka
(provází doc. Rudolf Svoboda, Th.D., děkan TF JU)

18.00 – 19.00     dyškaNti (duchovní hudba 15. – 16. století)
19.00 – 20.00     lidové trio & housle krajina hlasů (Kateřina, Alena, 

Ondřej, Zuzana); a harfa & hlas (Kateřina & Ongaku) 
křížová chodba, nebo zahrada

20.00 – 20.45     rapsodické nocturno (noc rapsodek a rapsodů 
– zvuky, slova, tóny J. N. Piskač, jeho učitelé a žáci) 
křížová chodba, nebo zahrada

20.00 – 21.00     Venkovní prohlídka s Ing. Míchalem
(např. kde stála kaple sv. Markéty a proč již nestojí?)

21.30 – 22.30     caNtUS firmUS – mUSica mediterraNea
(koncert staré hudby)

(po celý večer výstava fotografií „Šumava“ v křížové chodbě; 
hudební programy se budou konat v zahradě u ZUŠ, 
nebo v kostele/křížové chodbě podle aktuálních možností)

18.00 – 21.00    Prohlídky kostela, posezení a rozhovory 
u ohně na farní zahradě

Kostel sv. Jana nepomuckého
Generála Svobody 421/12 (u Nemocnice)
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18.00 mše svatá
18.30 mariánská pobožnost
19.00 americké spirituály a gospely

(s českými texty Jiřího Tichoty, Dušana Vančury a dalších)

Kostel sv. rodiny
U Karla IV. 22
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18.30 – 21.00    možnost individuální prohlídky, 
včetně možnosti návštěvy krovů

Informace

Upozorňujeme návštěvníky, že všechny programy 
se budou řídit aktuálně platnými hygienickými opatřeními.
V této souvislosti mohou být některé programy přesunuty 
do venkovních prostor, případně mohou být i odřeknuty. 

Sledujte www.nockostelu.cz, 
případně mobilní aplikaci Noc kostelů.

ProSíme SoUčaSNě účaStNíky, 
aby dodržoVali VšechNa PředePSaNá oPatřeNí 

a dbali lidSké ohledUPlNoSti.



adresa: Piaristické náměstí
web: www.dekanstvicb.cz
telefon: 387 311 263
nedělní bohoslužby: 8.00, 18.30 hod. (6 a 7: 19.30 hod.)

kostel obětování Panny marie1

adresa: Staroměstská ul.
web: www.dekanstvicb.cz
telefon: 387 311 263
nedělní bohoslužby: 8.30 hodin

kostel sv. Prokopa a sv. Jana křtitele2

adresa: U Výstaviště 10
telefon: 773 557 979
nedělní bohoslužby: 10.00 hodin

husův dům čtyři dvory3

adresa: Fráni Šrámka 1353/34 
web: www.ceskebudejovice.casd.cz
telefon: 605 874 765
sobotní bohoslužby: 9.00 hodin

Sbor církve adventistů sedmého dne4

adresa: V. Nezvala 43
web: www.ccsh.cz/no.php?obec=42 
telefon: 776 373 032
nedělní bohoslužby: 9.30 hodin

husitský kostel Suché Vrbné5

adresa: U Černé věže 
web: www.dekanstvicb.cz 
telefon: 387 311 263
nedělní bohoslužby: 9.00, 10.30 latinsky, 17.00 hod.

katedrála sv. mikuláše6

adresa: Generála Svobody 421/12
web: www.jannepomuckycb.cz
telefon: 721 810 270
nedělní bohoslužby: 9.30 hodin

kostel sv. Jana Nepomuckého7

adresa: Karla IV. 22
web: www.studentskykostel.cz
telefon: 602 762 604
bohoslužby: pátek 7.07 hodin

kostel sv. rodiny8


