
 

 

 

 

KOSTEL SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 

17:50 – 18:00 Zvony do celého města    18:15 – 18:30 Informace o kostele    
18:00 – 19:00 Mše svatá     18:40 – 19:00 Nabídka četby z Matoušova evangelia 
  Za stříbrné město Kutná Hora   19:30 – 19:45 Informace o kostele 
19:00 – 21:00 Sv. Jakub jak ho neznáte    20:00 – 20:20 Nabídka četby z Matoušova evangelia   

Pozvání k prohlídce barokních varhan,   KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, GRUNTA 

k nahlédnutí do matriky farnosti   17:00 – 18:00 Obecní paměť 
  příležitost pohovořit s knězem.      Pásmo čtení a hudby, zajímavé úryvky z obecní 

Od sutany k obleku – přehlídka liturgické módy    kronik, farní kroniky, povídání o kostel, okolních 
21:30 – 22:45 Michal Hanuš a Alfred Strejček     obcích, prokládáno hudbou na kytaru a zpěvem 

Podvečerní rozjímání s varhanní hudbou  18:00 – 18:15 Hlas zvonu volná prohlídka kostela    

a biblickými texty     18:15 – 19:15 Kutnohorská farnost o sobě   

CHRÁM SV. BARBORY, KUTNÁ HORA     Představení místní farnosti; rozhovory, 
18:30 – 19:30 Vernisáž výstavy        život farnosti 

Stavební proměny chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře  19:15 – 19:45 Kostel hovoří    

Na empoře chrámu zahájí prof. Jiří Fajt,     Pásmo textu a hudby kytary, úryvky z Písma 

doc. Michaela Ottová a dr. Aleš Pospíšil  20:00 – 21:00 Od Husa k papeži   
19:30 – 20:30 Biblické písně Antonína Dvořáka     Povídání o pěší pouti z Husince do Říma  

Blanka Beranová – zpěv, Kristýna Cermanová - varhany 21:00 – 22:00 Pojď a uvidíš   
20:30 – 21:30 Příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě    Hudba ke ztišení, prohlídka kostela  

Varhanní improvizace a preludia v podání žáků    modlitba, požehnání 
Základní umělecké školy ze třídy Michala Hanuše  PABĚNICE – kostel sv. JAKUBA   

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, KUTNÁ HORA  18:00 – 19:00 Xtet   

19:30 – 21:00 CANTICA       Smíšený komorní pěvecký sbor - duchovní hudba 
  Smíšený komorní pěvecký sbor; duchovní hudba    gotik, renesance a baroka 

 středověku, renesance a baroka se zvláštním přihlédn. 19:00 – 20:00 Ticho kostela promlouvá   

na skladby kutnohorské provenience (kutnohorské     Příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 
  graduály a skladatelé) proložená duchovními texty TŘEBONÍN – kostel sv. MATOUŠE   

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KUTNÁ HORA  19:00 – 20:00 Ticho kostela promlouvá    
18:00 – 21:00  Ticho kostela promlouvá      Příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě  
  Prohlídka kostel, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 20:00 – 21:00 Vyprávění nejen o sv. Matouši….   
KOSTEL BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ – klášterní, K. Hora    Rozhovor s knězem v netradičních prostorách  
16:00 – 18:00 Nechte maličkým přijíti ke mně a k nám…    kostela  
  Program pro děti pod širým nebem i v kostele  MALÍN – kostel apoštolů JANA a PAVLA   
KOSTEL PANNY MARIE NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA 18:00 – 21:00 Ticho kostela promlouvá – prohlídka kostela  
20:00 – 20:30 Kostel Na Náměti jak ho neznáte   MALEŠOV – kostel sv. VÁCLAVA    

Komentovaná prohlídka s dr. Marií Bisingerovou  18:00 – 19:00 Městys Malešov včera i dnes … 
20:30 – 22:00 Příběh pro potěchu duše      Čtené pásmo žáků ZŠ – historie kostela a obce 

  Sakrální hudba proložená duchovními texty   19:00 – 22:00 Ticho kostela promlouvá    

Bruna Ferrera       Výstava „Malešov v literatuře“ a „Práce studentů 

KŘESETICE – kostel sv. MARKÉTY      na téma Malešov a jeho historie“ 
17:00 – 18:00 Ticho kostela promlouvá    CHLÍSTOVICE – kostel sv. ONDŘEJE   
  Příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě  18:00 – 21:00 Odemknutí kostela sv. Ondřeje   
18:00 – 19:00 Koncert dětí ZŠ a MŠ Křesetice- flétny, klavír,    Komentovaná prohlídka kostela 
  housle, akordeon a možná něco víc duši hladí….   v dobových kostýmech  
  Oblíbené melodie od klasiky po současnost    Prohlídka zvonice – 600 let starý zvon 
19:00 – 20:00 Ticho kostela promlouvá      zhotovený kutnohorským zvoníkem O. Ptáčkem 

 

 

  

  

  Tato akce se koná  

 za podpory Města Kutné Hory 

http://cantica.kh.cz/grad

