
 

KOSTEL SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA 

18:00 – 19:00 Mše svatá - za stříbrné město Kutná Hora  
19:00 – 19:30 Komentář k obrazu Nejsvětější Trojice od Petra Brandla - Marie Slavotínková 
19:45 – 20:15 Co znamená manželský slib - P. Jan Uhlíř, varhany - Viktor Darebný 
20:15 – 20:30 Svědectví manželů Poživilových 
20:45 – 21:45 Cesta manželů - úvahy nad etapami manželského života prokládané hudbou -  Jan Drahota - violoncello 
22:00 – 22:30 Co znamená manželský slib - P. Jan Uhlíř, varhany - Viktor Darebný 
22:30 – 24:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

CHRÁM SV. BARBORY, KUTNÁ HORA 

19:00 - 24:00 Výstava relikviářů - v sakristii chrámu   
19.00 - 19:30  Netradiční prohlídka vitráží  
19:30 - 20:00  Charita - prezentace činnosti na území Kutné Hory 
20:00 - 22:00  Empory chrámu sv. Barbory - prohlídka 
20:30 - 21:30  Dvojí inspirace - výtvarný workshop pod klenbami katedrály za doprovodu varhanní hudby (vede 
                             Marie Slavotínková, na varhany hraje Marie Martínková) 
21:45 - 22:30  Nejen Barbora hledala Boha - svědectví o hledání pravdy a víry v současném světě 
22:30 - 24:00  Ticho kostela promlouvá – prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, modlitbě a meditaci  

KAPLE BOŽÍHO TĚLA, KUTNÁ HORA 

20:30 – 21:30 Biblické a židovské tance - modlitba pohybem  -  poznejte různé formy tance, jehož kořeny sahají až do doby 
                             krále Davida. V průběhu programu vám představíme tance, ty jednodušší vás také naučíme. 

VĚŽ JEZUITSKÉ KOLEJE 

19:00 – 21:00 Výstup na věž až ke zvonům 

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KUTNÁ HORA 
18:00 – 20:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 
20:00 – 20:30 Sean BARRY (GB) – keltská harfa, zpěv,  Andrea KUDRNOVÁ-HRUBÁ – housle 
21:00 – 22:00 Sean BARRY (GB) – keltská harfa, zpěv,  Andrea KUDRNOVÁ-HRUBÁ – housle 

KOSTEL PANNY MARIE NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA 

19:00 – 19:45 Pavel a Marie Štorkovi s přáteli - koncert duchovní hudby 
20:00 – 20:30  Komentovaná prohlídka kostela - výklad Ondřeje Holého , studenta historie a výtvarné tvorby 
21:00 – 21:30  Komentovaná prohlídka kostela - výklad Ondřeje Holého , studenta historie a výtvarné tvorby 
22:00 – 23:00  Křížová cesta - Marie Macková 

KAPLE SV. VÁCLAVA, VLAŠSKÝ DVUR, KUTNÁ HORA 

18:00 – 20:00 Komentovaná prohlídka kaple 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, KUTNÁ HORA 

18:00 – 19:30 Cantica - smíšený komorní pěvecký sbor, duchovní hudba středověku, renesance a baroka  

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ, KUTNÁ HORA (klášterní) 

20:00 – 23:00 Tichá adorace  

KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A sv. JANA KŘTITELE, SEDLEC 
18:00   Program pro děti 
19:30 – 20:30 Přednáška Mgr. Karla Vopařila o životě J. B. Santiniho - Aichla 
21:00 – 22:00 Modlitba za obec a národ 

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, KUTNÁ HORA (Jiřího z Poděbrad) 

18:00   Program pro děti 
19:00  Varhanní koncert 
20:00  Cantica - smíšený komorní pěvecký sbor, duchovní hudba středověku, renesance a baroka  
21:00  Double guitar band 
22:00  Večerní meditace 

 



MODLITEBNA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ (Masarykova ul.) 

18:00  Přednáška Jiřího Justa „Martin Luther a česká reformace“ 
19:30  Chvály hudební skupiny ASAF 
21:00  Chvály Kateřina Urbanová a Jiří Vomočil 

GRUNTA - kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

17:00 – 19:00 Poznáváme a objevujeme - poznávání nejen pro děti - tvoření, kreslení, prohlídka kostela 
17:00 – 19:00 Poznáváme a objevujeme – světlo, stín, symbol, obraz v kostele – prohlídka s komentářem pro dospělé 
18:00 – 18:15 Slavnostní zvonění  - hlas přes 500 let starého zvonu  
19:00 -  20:30 Rozhlédněme se a ztišme - otevřený kostel zve k individuálnímu poznání a ztišení 
20:30 – 21:15 Zpívejte s námi -zpěv s kytarou 
21:30 – 22:15 Hudba a Slovo - varhanní meditativní hudba-hraje kutnohorský varhaník Michal Hanuš,čtení biblických úryvků 
22:15 – 22:30 Modlitba - osobní, společná modlitba za naše úmysly 

MALEŠOV – kostel sv. VÁCLAVA 

18:00 – 19:00 Píšťaly a pedály ožívají - varhanní koncert Michala Hanuše 
19:00 – 21:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela,  příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

KŘESETICE – kostel sv. MARKÉTY  

18:00 a 19:30 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela,  příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

KLUKY – kostel sv. JANA KŘTITELE 

17:30 – 18:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela,  příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 
18:00 – 18:15 Slavnostní zvonění  - hlas starého zvonu  
18:15 – 18:45 Komentovaná prohlídka kostela a povídání o sv. Janu Křtiteli 
18:45 – 19:00 Komentovaná prohlídka kostela a náhrobních kamenů 
19:00 – 19:15 Čtení z bible o sv. Janu Křtiteli 
19:15 – 19:45 Komentovaná prohlídka kostela a povídání o sv. Janu Křtiteli 
19:45 – 20:00 Komentovaná prohlídka kostela a náhrobních kamenů 
V průběhu celé akce probíhají soutěže a budou znít písně v podání Lucie Hrubé a Lucie Snížkové 

MALÍN – kostel apoštolů JANA a PAVLA – Církev ČSH 

18:00 – 21:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

MALÍN – kostel sv. ŠTÉPÁNA 

18:00 – 20:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

CÍRKVICE – kostel sv. VAVŘINCE 

18:00 – 20:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela,  příležitost ke ztišení, meditace, modlitbě 

JAKUB – kostel sv. JAKUBA 

18:00 – 19:00 Koncert barokní hudby  - saxofon a trombon 
19:30 – 20:30 Koncert barokní hudby  - Jakub Směsný - varhany; Filip Jerie - příčná flétna 
20:30 – 21:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

KAŇK - kostel sv. Vavřince 

17:00 – 18:00 Koncert žáků ZUŠ Kutná Hora pod vedením Lenky Drahotové - hudba starých mistrů 
18:00 – 20:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

LOCHY - kostel sv. Bonifáce 

18:00 - 23:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

STARKOČ u Čáslavi - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
18:00 – 19:00 FREETET - smíšený komorní pěvecký sbor – duchovní hudba gotiky, renesance 
19:00 – 20:00 Ticho kostela promlouvá - prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě 

HLÍZOV - HŘBITOVNÍ KAPLE 

19:00 -21:00   Výstava fotografií „3200 km objektivem fotoaparátu“ - vzpomínka z pěší pouti Ivany Soukupové z Prahy 
                             do Santiaga de Compostelly. Výstava knih s tématikou svatojakubské cesty s možností tichého čtení. 
19:30 -20:00  Sv. Jakub - o životě patrona Hlízovského unikátního spolku - Jitka Šimková 
20:00 -21:00  Zpívání s kytarou - Eliška Šimková 


