Nebojte se vstoupit. Je to jedinečná
příležitost. Pozvání platí pro každého.
Nechejte se zlákat nabídnutým programem.
Usedněte do lavice. Ptejte se na to, co vás
zajímá. Prohlížejte, užívejte, diskutujte,
nebo jen zakuste chvíli ztišení.
Kostel je zde mnoho let a můžete se do něj
kdykoliv vrátit. Křesťanské církve jsou vám
nejen tento večer k dispozici. Prolistujte
pas a vnímejte rozmanitost jejich nabídek.
Všechny však vyznávají jediného živého
Boha, který miluje člověka a je zde pro něj.
Boha, který se i v dnešní době sklání
k lidem v Ježíši Kristu. Boha, který je také
jako Duch svatý k dispozici všem, kdo jej
hledají.

3 Křesťanské kulturní centrum, Zlín
7 Kostel sv. Jiljí, Pohořelice
11 Kostel sv. Jakuba Většího, Tečovice
15 Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Velíková
19 Kostel Všech svatých, Hvozdná

… i taková může být Noc kostelů. Překročit
práh kostela, kaple, modlitebny. Vejít
dovnitř. To je okamžik očekávání, napětí
i bázně. Je to výzva pro všechny hledající,
pochybující, i zvědavé. Výzva k setkání
s lidmi, i s tím, co nás přesahuje.

2 Kostel Českobratrské církve evangelické, Zlín
6 Kostel sv. Jana Nepom., Pohořelice
10 Kostel sv. Mikuláše, Malenovice
14 Kostel Narození Panny Marie, Štípa
18 Kostel sv. Josefa, Lukov
22 Kostel Narození sv. J. Křtitele, Slušovice

Dotknout se tajemství…

4 Kaple sv. Anny, Otrokovice-Kvítkovice
8 Kostel sv. Bartoloměje, Napajedla
12 Kostel sv. Anny, Lhota u Malenovic
16 Evangelický kostel, Zádveřice-Raková
20 Kaple sv. Martina, Vlčková

Úvodní slovo, mapka kostelů

1 Kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín
5 Kostel sv. Vojtěcha, Otrokovice
9 Kostel Nanebevzetí P. Marie, Spytihněv
13 Starý gotický kostel, Štípa
17 Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
21 Kaple sv. Václava, Držková

Přeji
vám, abyste
nejen
tuto Noc prožili
Milí návštěvníci
našich
kostelů,
v Boží přítomnosti.
předkládáme Vám poutnický pas, ve kterém naleznete program
a informace z deseti kostelů a kaplí ve Zlíně a jeho okolí. V každém
Jiří Vlček
z těchto míst můžete do tohoto pasu získat otisk razítka, a to nejen
během Noci kostelů, ale i do 14 dnů po jejím skončení.
Ve všech kostelech a kaplích jsme pro Vás připravili bohatý kulturní
i duchovní program. Věříme, že si najdete čas se zastavit a popřemýšlet o svém vlastním životě, o jeho smyslu i hodnotách, které
pomáhají náš život proměňovat.
Přejeme Vám příjemné prožití Noci kostelů 2012 a těšíme se na Vás.
Organizační tým Noci kostelů ve Zlíně a okolí
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1 Kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín
nedělní bohoslužby: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:30

Farní kostel, který tvoří jednu z dominant centra města Zlín.
Nejstarší zmínka o kostele je z roku 1390-1420. Největších změn se
dočkal kolem roku 1800. Kostel byl přestavěn do nynějšího severojižního směru a věž se tím dostala do průčelí kostela. Počátkem
19. století kostel postihly dva ničivé požáry. Nynější vzhled
interiéru pochází z pokoncilních změn podle akademického malíře
Františka Peňáze.
Opravdovou zvláštností je, že kostel je přístupný po celý den
(od 6.00 do 19.30h).
V budově fary, která je za kostelem se nachází Klub Pod Kánoí.
Jedná se o prostor k posezení, popovídání si s přáteli u kafíčka
nebo čaje, případně i s nějakou sladkostí. Klub bývá pravidelně
otevřený v neděli dopoledne po bohoslužbách (od 7.30 do 12.00
hodin) pro všechny farníky.

17:50 18:00 Zvony zvou na Noc kostelů
18:30 19:30 Mše svatá za návštěvníky programu
20:00 22:00 Udělej něco dobrého a pošli to dál
Projdi se kostelem a nechej se oslovit pro DOBRO

22:00 22:45 Varhanní hudba
Zaposlouchej se do tónů, které neodmyslitelně patří
k atmosféře kostela.
Hrají: Pravoslav Březík a Dominik Kruyer

23:45 24:00 Modlitba za město a návštěvníky Noci kostelů

20:00 22:00 VENKOVNÍ PROGRAM: PŘIJĎ A OCHUTNEJ
Slovenská kapela LÁMAČSKÉ CHVÁLY nás osloví
hudbou i svědectvím,
prostor pro rozhovor

Doprovodný program (19:30 - 23:30)
Osobní požehnání od kněze
Prodej křesťanských knih
Prohlídka půdy a věže kostela včetně zvonů
Úryvek z Bible pro Tebe
Zapal si svou svíci na konkrétní úmysl
Přímluvné modlitby za Tvé úmysly

2 Kostel Českobratrské církve evangelické, Zlín
nedělní bohoslužba: 9:30

Stavba chrámu byla zadána zlínskému staviteli Josefu Winklerovi
a 17. července 1936 začaly výkopové práce. Konečná cena stavby
se včetně zařízení vyšplhala na 403 000 korun. Z důvodů nutných
úspor se upustilo od zakoupení dvou zvonů, takže věž zvonice
nakonec nikdy nesloužila svému hlavnímu účelu. Zlínský
evangelický kostel bezesporu náleží mezi nejzdařilejší sakrální
stavby československé meziválečné architektury. Vyváženými
proporcemi a funkcionalistickou jednoduchostí dokonale zapadá
do urbanistického kontextu baťovského Zlína, vůči němuž se
zároveň vymezuje pominutím nejtypičtějšího vizuálního prvku –
červené režné cihly. O kvalitě architektonického řešení Vladimíra
Karfíka nesporně svědčí autentičnost, s jakou se kostel dochoval
do dnešních dnů. Jedinou dispoziční změnu doznal hlavní sál roku
1970 instalací varhan. Nové využití má pak někdejší šatna
ve vstupním prostoru kostela, kde byla
u příležitosti 70. výročí postavení kostela
roku 2007 zřízená galerie pro pořádání
výstav. V roce 2016 byl na zvonici po 80 ti
letech instalován první zvon v tónině B1,
který nyní pravidelně vyzvání a zve
obyvatele města k účasti na sborovém
programu a bohoslužbách.

17:50 17:55 Zahájení hlasem zvonu
Poslechněte si hlas našeho zvonu B1 a pojďte dál...

18:00 22:00 Prohlídky kostela s výkladem
O kostele, sboru i Českobratrské církvi evangelické
včetně ukázky hry na varhany.
V každou celou hodinu.

18:00 22:30 Výrobky Fair Trade
Prodej netradičních výrobků a pochutin Fair Trade
ze zemí třetího světa

18:00 22:45 René Hábl, Pavel Preisner: Švihák a krajánek
Výstava ve foyer kostela

18:00 22:00 Zeď proseb, díků a modliteb
Přijďte napsat svou prosbu, modlitbu či díky

18:00 22:30 Jak lahodnou chuť má to, co ty říkáš! (Ž 119,103a)
Evangelické palačinky i slova na cestu pro každého

18:00 22:30 Prohlídka nového zvonu pro odvážné
Na vlastní nebezpečí a na vyžádání, bariérové

18:00 22:00 Evangelické balónky
Balónky na cestu nejen pro děti

19:30 20:40 Bohu žel (film; Festival Jeden svět)
Promítání filmu Saši Dlouhého z festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

3 Křesťanské kulturní centrum, Zlín
Církev československá husitská, Zlín

kkczlin.wix.com/kkczlin
www.ccshzlin.cz
Křesťanské kulturní centrum ve Zlíně je společným projektem šesti
zlínských církví. Sídlí v nově zrekonstruované budově Zlínský klub
204 (bývalá Krajská knihovna). Nabízí zlínské veřejnosti zajímavou
nabídku různých aktivit jako jsou přednášky, půjčování knih,
hudebních setkání a další klubové činnosti. Církev československá
husitská, které nemá ve městě vlastní budovu, využila možnost
prezentovat v prostorách KKC společenství CČSH ve Zlíně
a křesťanství připraveným duchovním a kulturním programem.
V průběhu Noci kostelů se seznámíte s prostorem KKC, shlédnete
zajímavou výstavu i program a budete mít čas popovídat si
s pořadateli i ostatními návštěvníky při malém občerstvení.

18:00 19:00 Songová liturgie
Vernisáž výstavy fotografií Václava Kovalčíka
„Květiny farní zahrady”
19:30 21:00 Komponovaný pořad
přednáška s hudebními ukázkami a s obrazovou
prezentací „A. Dvořák a 125 let Biblických písní”
vede Zdeněk Kovalčík

21:15
21:30

Hudební nokturno
Modlitební ztišení
modlitba Žaltáře, požehnání a zpěv písně Tebe, Bože,
chválíme

Pro účastníky je připraveno pohoštění.

4 Kaple sv. Anny, Otrokovice-Kvítkovice
nedělní bohoslužba: 9:00

www.farnost.otrokovice.cz
Kvítkovice patřily dříve do farnosti
napajedelské, kam také jejich
obyvatelé docházeli na bohoslužby.
Kaple sv. Anny byla postavena
z rozhodnutí valné hromady občanů
v letech 1898-1899 na místě zchátralé
dřevěné zvoničky.
V roce 1916 se kvítkovičtí občané
rozhodli přistavit ke kapli sakristii.
Po zřízení hřbitova v roce 1920 začali
pomýšlet na rozšíření kaple. K této
rekonstrukci však došlo až v letech
1940 a 1941. Kromě stavby předsíně
a kůru byl opraven a pozlacen hlavní
oltář, obraz sv. Anny a obrazy křížové cesty. Kromě soch sv. Josefa,
sv. Judy Tadeáše a soch Božského Srdce a Pražského Jezulátka byly
pořízeny také obrazy sv. Cyrila a Metoděje, Panny Marie
Hostýnské a sv. Václava. Na jaře roku 1944 byl postaven i boční
oltář s obrazem Panny Marie Hostýnské. V roce 1969 byly
Kvítkovice přifařeny k Otrokovicím. V roce 1973 byl v kapli
instalován nový zvon a o tři léta později došlo k úpravě vnitřního
prostoru dle nových liturgických předpisů. Boční oltář byl
přepracován na obětní stůl. V průběhu dalších let bylo pořízeno
nové vybavení (lavice, ambon). V roce 1985 zde byly svépomocí
postaveny nové varhany, nezvykle umístěné pod kůrem při boční
straně kostela. V roce 2010 prošla kaple rozsáhlou rekonstrukcí,
při níž byla vyměněna střecha a obnovena věž.

18:00 18:30 Májová pobožnost
18:30 22:00 Volná prohlídka kostela
Doprovodný program
Malá výstava křížů
Zapal svíčku za toho, koho máš rád

5 Kostel sv. Vojtěcha, Otrokovice
nedělní bohoslužby: 7:30, 10:30

Kostel byl stavěn v letech 1992–1995 podle návrhu architekta
Mojmíra Korvase. Silueta kostela symbolizuje sepjaté ruce mířící
k nebi. Vnitřní lodi vévodí keramický reliéf sv. Vojtěcha nad oltářem
a pískovcový obětní stůl se symbolem ryby. Na čelní stěně visí
vyřezávaná biblická křížová cesta, v bočních výklencích stojí dřevěné
sochy sv. Anežky, sv. Jana Bosca, sv. Jana Pavla II a sv. Zdislavy.
V křestní kapli se sochou Panny Marie je na pískovcovém podstavci
umístěna kovová křtitelnice. Při bohoslužbách a koncertech
v kostele zní dvoumanuálové digitální varhany, nad nimiž visí na zdi
imitace varhanních píšťal. Věž kostela se při mimořádných
příležitostech otvírá návštěvníkům, je z ní výhled na široké okolí.
Ve zvonici jsou zavěšeny tři zvony: sv. Cyril a Metoděj, sv. Michael
a sv. Vojtěch. Kostel je chodbou spojen s budovou fary. V jeho
suterénu je k dispozici větší sál a další společenské prostory, včetně
potřebného zázemí. Za kostelem pak je
umístěno sportovní hřiště. Vzniklý komplex slouží především bohoslužbám
a církevním slavnostem, ale také pořádání
společenských, kulturních, sportovních
a vzdělávacích akcí.

18:00 18:45 Bohoslužba
19:00 19:05 Slavnostní přivítání
Návštěvníky přivítá otrokovický farář P. Josef Zelinka.

19:05 19:40 Kytarové zpívání během církevního roku
s průvodním slovem
19:45 22:40 Volná prohlídka kostela
Možnost využít průvodce, nabídky osobních
duchovních rozhovorů či přímluvné modlitby

22:40 23:00 Závěr večera
Modlitba za naše město, za návštěvníky, poděkování
a závěrečné požehnání

Doprovodný program (do 22 hodin)
Letem světem církevním rokem
Výstava a vysvětlení jednotlivých částí církevního roku
Výstava kněžských rouch
- v souvislosti s církevním rokem
Ruční přepisování Bible
Staň se spoluautorem Bible otrokovické
Vstup na věž a zvonici kostela
Věž kostela nabízí neopakovatelné pohledy na město, zájemci mohou
vystoupit i do zvonice.
Zapal svíčku za toho, koho máš rád

6 Kostel sv. Jana Nepomuckého, Pohořelice
nedělní bohoslužba: 9:00

www.fapohorelice.cz

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta
z Lichtenštejn-Kastelkornu, který ho také 15. května 1740 posvětil.
Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře,
čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V kapli
na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně
evangelní oltář Všech svatých. Naproti němu byl v rámci
novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného
obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel
v presbytáři. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela,
sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící
na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz
je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad ním je
v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele. Nad sakristií
se nachází oratoř, která byla přímo
propojena s pohořelickým zámkem
průchodem ve výši prvního patra.

17:55
18:00
18:55
19:00

18:00
18:45
19:00
19:20

Slavnostní vyzvánění zvonů
Mše sv.
Zahájení letošní „Noci kostelů”
„Radujte se, nebesa, zajásejte, země!”
Malý úvodní koncert: hudba pro varhany a žestě

19:25 19:55 Při misijním putování překvapíme indiány
Vystoupení dětí naší farnosti

20:00
Odjezd vláčku (farní kostel -> kostel sv. Jiljí)
20:00 20:45 Pohleď, viz a naslouchej!
Volná prohlídka kostela, věže, oratoře a kůru
s varhanami nebo možnost ztišení v kostele

20:45 21:25 Makovice vydala své tajemství I.
Na oratoři kostela: komentovaná prohlídka dokumentů, jež byly uloženy
v makovici kostelní věže, před jejich návratem na původní místo

20:45 21:25 Řekni, co vidíš...
„Skrze krásné věci k Původci krásy” - komentovaná
prohlídka pamětihodností našeho kostela

21:30 22:00 Sestřenky chválí Pána
Rytmické písně v podání místní scholy

22:10
Odjezd vláčku (farní kostel -> kostel sv. Jiljí)
22:10 23:20 Dívej se a naslouchej...
Volná prohlídka kostela, věže, oratoře a kůru
s varhanami nebo možnost ztišení v kostele

22:10 23:20 Makovice vydala své tajemství II.
Na oratoři kostela: komentovaná prohlídka dokumentů, jež byly uloženy
v makovici kostelní věže, před jejich návratem na původní místo

23:30 24:00 „Mé dlaně zvednuté přijmi teď, Bože můj...”
Společné klanění se živému Kristu, přítomnému
v Nejsvětější Svátosti + závěrečné svátostné požehnání

Doprovodný program
Výstava na oratoři kostela (dokumenty z makovice kostelní věže a další
zajímavosti) - od 20.00 do 23.20 hod.
Slovo pro Tebe
„Bděte a proste...” (možnost napsat svou prosbu - na úmysly z „Noci
kostelů” bude obětována mše sv.)
„Mezikostelní místní vlaková doprava“ - výletní vláček opět propojí
farní kostel v centru obce s kostelem sv. Jiljí na hřbitově

7 Kostel sv. Jiljí, hřbitov, Pohořelice
Bohoslužby se konají příležitostně dle ohlášení.

www.fapohorelice.cz

Barokní kostel sv. Jiljí na pohořelickém hřbitově je jednolodní
orientovanou stavbou s půlkruhovým závěrem kněžiště
a čtyřbokou věží nad průčelím. Nachází se v lokalitě, kde s velkou
pravděpodobností stával středověký, původně farní kostel
pro zaniklou ves Podhradí. Jde o příklad kvalitní rustikální sakrální
architektury velmi dobré umělecké úrovně z druhé poloviny
18. století (po r. 1760; benedikován 14. června 1770 holešovským
děkanem Jindřichem Aloisem Krausem) s pozoruhodnou
nástropní malbou v presbytáři, zachycující výjev z legendy
o sv. Jiljí. Kostel se dochoval bez jakýchkoliv architektonických
úprav, díky čemuž si zachoval původní ráz.
V současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

20:10

Příjezd vláčku od farního kostela

20:15 20:25 „Pochválen buď a pozdraven, svatý Josefe!“
Krátké pozdravení našeho velkého dobrodince

20:30

Odjezd vláčku od kostela sv. Jiljí k farnímu kostelu

20:30 22:30 Čekám na Tebe...
„Jenom On je schopen dát našemu životu plný smysl”
- prostor pro ztišení před živým Ježíšem přítomným
ve svatostánku.

22:30 23:00 Pomocnice křesťanů, oroduj za nás!
V měsíci máji zpíváme Panně Marii a prosíme o Její
pomoc a ochranu...

23:05

Odjezd vláčku od kostela sv. Jiljí k farnímu kostelu

23:05

Zakončení programu „Noci kostelů” u sv. Jiljí

Doprovodný program
Slovo pro Tebe,
„Bděte a proste...” (možnost napsat svou prosbu - na úmysly z „Noci
kostelů” bude obětována mše sv.),
„Mezikostelní místní vlaková doprava“ - výletní vláček opět propojí
farní kostel v centru obce s kostelem sv. Jiljí na hřbitově.

8 Kostel sv. Bartoloměje, Napajedla
nedělní bohoslužba: 9:00

napajedlafarnost.8u.cz

Naproti starého zámku stojí barokní budova fary, která byla
postavena v 80-tých letech 17. století a tvoří jednotný komplex
s ko ste l e m sv. B a r to l o m ě j e , ke kte ré m u v ysto u p áte
po majestátním schodišti, lemovaném sochami národních světců.
Kostel byl vystavěn v letech 1710-1712 a při jeho stavbě bylo
použito některých stavebních prvků a soch ze starého kostela,
např. kamenných soch sv. Petra a Pavla, umístěných v průčelí
chrámu. Nad portálem hlavního vchodu je vsazen erb rodu Rotalů,
který přidržují dva andělé a letopočet dokončení stavby r. 1712.
Po stranách hlavního vchodu jsou zasazeny dva renesanční
náhrobky Bedřicha a Bartoloměje ze Žerotína, datované rokem
1568. Ze starého kostela sem byly přeneseny i dřevěné sochy
apoštolů (sv. Matouš, Marek, Lukáš a Jan). Oltářní obraz umučení
svatého Bartoloměje je dílem Fr. Kančice z roku 1809. Barevné
vitráže nad kněžištěm pocházejí z konce
minulého století. V kostelní věži jsou
dnes dva zvony. Nejrozsáhlejší úprava
interiéru byla provedena na přelomu
19. a 20. století.

18:00 18:45 Mše sv.
19:00 20:10 Projekt On
Chválová kapela z Valašských Klobouk

20:10 20:45 Komentovaná prohlídka kostela a věže
20:45 21:15 Vystoupení chrámového sboru
21:15 21:30 Chvíle ticha, volná prohlídka kostela
21:30 22:00 Adorace, modlitba za město
22:00 22:10 Zakončení Noci kostelů, požehnání

Doprovodný program
Výstava Člověk a víra v klášterní kapli

9 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Spytihněv
nedělní bohoslužba: 8:45

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Spytihněvi je dominantou obce.
Původní kostel byl v roce 1622 vypleněn válečnými tlupami a kolem
roku 1624 se podemletý kostel zřítil do řeky. Již v roce 1681 byl
položen základní kámen pro stavbu nového kostela, ale po průtazích
trvajících 32 let, byla jeho stavba dokončena teprve v roce 1712.
K slavnostnímu posvěcení došlo až v roce 1740 biskupem Jakubem
Arnoštem z Lichtenštejna. V průběhu 19. století došlo k větším
opravám, roku 1845 byl kostel i s věží pokryt břidlicí. V roce 1927 byly
zakoupeny 3 zvony, v roce 1930 pořízeno elektrické osvětlení, v roce
1931 byly posvěceny nové varhany. V letech 1933-1934 byla
pořízena nová střecha, v interiéru nový oltář a malba. Při přechodu
fronty v závěru druhé světové války byl kostel poškozen. V dalších
letech docházelo postupně k mnoha opravám a úpravám exteriéru
i interiéru. Jednou z posledních větších prací bylo pořízení 6 nových
vitráží do oken kostela v roce 2009. Tyto
byly zpracovány na motivy ze života Panny
Marie podle návrhů akademického malíře
Václava Vrby. V interiéru kostela je
umělecky cenný hlavní oltářní obraz, který
je dílem Ignáce Raaba. V roce 2018 byla
obnovena fasáda kostela a instalovány
hodiny na věži.

17:50 18:00 Vyzvánění zvonů - zahájení Noci kostelů
18:00 18:30 Volná prohlídka kostela za znění hudby
18:30 19:00 Veselé a hravé zpívání (nejen) o nespokojené
housence.
Přijďte si poslechnout bajku o housence a jiné
písničky v podání spytihněvské malé scholy Žabky
19:00 19:30 Komentovaná prohlídka kostela
19:30 20:00 Písně chval s kytarami, klávesami, bubínkem...
Hudební vystoupení spytihněvské scholy
20:00 22:00 Volná prohlídka kostela
Možnost i s průvodcem
20:00 22:00 Videoprojekce akcí spytihněvské farnosti

Doprovodný program
Výstavka mešních rouch používaných při liturgii v dřívějších dobách.
Možnost prolistování fotoknihy s ukázkami činnosti farnosti
za posledních 10 let.
Zapal svíci na konkrétní úmysl, za toho, koho máš rád.

10 Kostel sv. Mikuláše, Malenovice
nedělní bohoslužby: 7:30, 9:00

www.farnostmalenovice.cz
Na místě, kde nyní stojí farní
kostel sv. Mikuláše, stával
gotický kostel, který je písemně
doložen roku 1386. Ten zde stál
až do roku 1845, kdy byla
dokončena stavba nového
kostela a ten starý byl stržen.
Z původního kostela se dochovaly některé oltářní obrazy
a také nejstarší památka náhrobní kámen Tetoura
z Tetova, pána z Malenovic
a Pohořelic. Je datován rokem
1560. Nápis na něm je dodnes
dobře čitelný. Stavbu kostela
v dnešní podobě financoval tehdejší majitel panství Leopold
ze Šternberku (císařský komorník) a na jeho památku zde máme erb
jeho rodu - zlatou hvězdu na modrém poli. Stropní malby z roku
1893 pocházejí od akademického malíře Schmidta. Oltáře byly
zhotoveny v roce 1902 olomouckým řezbářem Františkem
Cellerem. Kostel má jednu loď, presbytář, sakristii, věž s hodinami
a čtyřmi zvony a také kůr s varhanami.

Program
18:00 18:45 Mše svatá s obětním průvodem dětí
19:00 19:55 Přednáška na téma Tajemství Turínského plátna
20:00 20:55 Prohlídka kostela s průvodcem
20:00 21:30 Prohlídka věže kostela s průvodcem
21:00 21:30 Večerní chvály, zakončení
Noci kostelů

Doprovodný program
Opisování Bible, výstava ornátů, výstava
fotografií ze života farnosti, možnost
zapálit svíčku na vlastní úmysl, doprovodný
program pro děti

Kostel sv. Jakuba Většího, Tečovice

11

www.farnostmalenovice.cz

Kostel pochází někdy z doby kolem roku 1260. Je postaven
v románském slohu a barokně přestavěn. Někdejší farní, nyní
filiální kostel necelých osm kilometrů od centra Zlína je významnou
historickou památkou. Dnes více méně zapomenutá stavba, i když
svého času vzbuzoval zaslouženou pozornost památkových kruhů.
Tečovický kostel je východně orientovaná stavba, skládající se
z presbiteria (kněžište), lodi a sakristie. Kolem kostela leží hřbitov
ohraničený zdí. Stavba je jednopatrová, nepodsklepená s 1,2 m
silnou zdí. Presbiterium je čtvercové, zaklenuté dvěma obdélnými
poli křížové klenby s okrouhlými svorníky. Okna jsou zaklenuta
lomeným obloukem. Kněžiště je vyzdobeno původními
nástěnnými malbami. Tyto fresky vznikaly asi někdy ve 14. století.
Podle odborníku se na jejich tvorbě podílelo více umělců. Freskami
byla vyzdobena celá loď bez její přední stěny.

Program
19:00 19:55 Prohlídka kostela s průvodcem
20:00 21:00 Prohlídka kostela s průvodcem
21:00 22:00 Prohlídka kostela „potmě”
s průvodcem - Zažijte atmosféru setmělého
kostela za svitu svíček.

12 Kostel sv. Anny, Lhota u Malenovic
nedělní bohoslužba: 10:30

www.farnostmalenovice.cz

Ke stavbě kostela bylo přikročeno roku 1890. Stavbu řídil P. Jakub
Slavík, děkan v Malenovicích. Začalo se pod vedením stavitele
Františka Rychlíka ze Zlína, stavbu ukončil roku 1900 stavitel Jan
Minařík. Velkou pomoc zajišťovali také samotní občané. Sbírky se
konaly v celé Moravě, ale i v Čechách. Několikrát přispěla i firma Baťa.
Důležitým mezníkem v historii farního kostela se stal 20. listopad
1910, kdy byl kostel benedikován (požehnán) P. Dr. Antonínem
Cyrilem Stojanem, arcibiskupem olomouckým. V roce 2010 se konaly
pak velké oslavy 100. výročí benedikace za účasti mnoha
významných hostů. Z vnitřní výzdoby kostela stojí za zmínku
nástropní obrazy pořízené při rekonstrukci kostela v roce 1967. Jedná
se o „Poslední večeři Páně“, kterou namaloval Theodor Mudřík
ze Lhoty, malíř a student bohosloví. Druhý nástropní obraz „Pán Ježíš
s dětmi“ je od Vladimíra Mahuška, též malíře a natěrače ze Lhoty.
Program
19:00 19:05 Přivítání
19:05 19:10 Písnička dětské scholičky
19:10 19:40 Liturgická módní přehlídka
19:40 19:45 Písnička dětské scholičky
19:45 20:15 Divadelní vystoupení dětí
Doprovodný program: Možnost prohlídky kostela,
zvonů, půdy a oratoria

Starý gotický kostel, Štípa

13

O četných poutních procesí svědčí postupné zvětšovaní malé
kaple, zakončené ve druhé polovině 14. století, kdy rodina
Šternberků tuto kapli rozšířila v gotický kostelík. Do této doby je
možno podle profilace zařadit i vstupní portál starého štípského
kostela. Vedle kostela byla zřízena také fara. V roce 1997 se začalo
s rozsáhlou opravou starého štípského kostelíku. Byla provedena
dokumentace dvou sond místně provedených, které pak byly
prohlédnuty pracovníky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Sondy měly dokumentovat přilehlý profil terénu a stav
základového zdiva. Bylo provedeno zaměření budovy
a fotodokumentace. Provizorní krytina z hliníkových šablon byla
v roce 1976 vyměněna za dřevěný šindel. V současné době
probíhá další rekonstrukce tohoto kostelíka, a to za pomoci
občanského sdružení Communitas auxilium.
Program
19:00 22:00 Prohlídka s komentářem
Seznámení s historií tohoto poutního
místa. Přijďte se podívat na novou fasádu.

21:15 21:45 Mužská schola ze Štípy zpěvy při svíčkách

14 Kostel Narození Panny Marie, Štípa
nedělní bohoslužba: 10:30

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize
farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním
okresním archivu ve Zlíně. Od nepamětných dob socha Panny
Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších
na Moravě. Už od 14. století zde můžeme předpokládat poutě
k Panně Marii do Štípy. První písemná zmínka o obci a zároveň
také o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním
štípského kostela Ješkem ze Šternberka. Historický vývoj Štípy je
těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen
zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla Štípa
až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli z církevního hlediska,
protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo
a přilehlý hřbitov sloužil k pohřbívání nejen místních obyvatel,
ale také i majitelů lukovského hradu.

18:00 19:00 Mše svatá
Mši doprovodí Rodinná schola ze Štípy, její součástí bude také
katecheze pro děti.

19:00 22:30 Prohlídka věže, kůru a varhan
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod u vchodu
do kostela.

19:00 22:00 Tvůrčí stan pro děti
Tvořivá dílna pro děti i rodiče ve stanu na náměstí.

19:00 19:50 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu
do kostela.

19:00 23:00 Udírna a občerstvení
19:00 23:00 Ochutnávka mešních vín a kavárnička
19:15 19:45 Plánovaná proměna okolí kostela
Prezentace architektonické studie okolí kostela, jejímž zpracovatelem
je Atelier Flera pod vedením Ferdinanda Lefflera.

20:00 21:00 Cantica laetitia Zlín pod vedením sbormistra
Josefa Surovíka
Koncert úspěšného pěveckého sboru, který získává pravidelně
ocenění u nás i v zahraničí. Letos oslaví 15 let od svého založení.

21:10 22:30 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu
do kostela.

21:15 21:30 Mary’s Meals (Mariino jídlo)
Myšlenkou tohoto hnutí je dát dětem v nejchudších zemích světa
jedno jídlo denně tam, kde se vzdělávají, neboť to znamená zajistit
jim lepší budoucnost. S projektem a možností jeho podpory vás
seznámí sestra Adéla Feitová.

21:30 22:00 Komentovaná prohlídka kostela
22:00 22:50 Varhanní hudba
Varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal
z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším
a nejkvalitnějším dochovaným dílům. K tichému rozjímání na ně
zahrají manželé Tomáš a Lenka Kuběnovi.

22:50 23:00 Závěrečná modlitba

15 Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Zlín-Velíková
mše sv. každý 2. pátek v měsíci v 18:00

www.falukov.cz
V roce 1996 započaly první
přípravné práce na stavbu
nové kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Velíkové. Kaple byla
postavena na základě návrhu
ing. arch. Jaroslava Meluzína
a projektu ing. Víta Kolmačky.
Dne 19. června 1999 byla
posvěcena Mons. Josefem
Hrdličkou. Vedle kaple stojí
samostatně zvonice, kde je
umístěn zvon z bývalé kapličky
a nese letopočet 1830. Tímto
zvonem se od roku 1946 zvonilo klekání a před bohoslužbami o svátku sv. Cyrila a Metoděje.
Stavba nové kaple byla velmi potřebná, neboť dosud se užívala
kaple ve středu obce, která však zasahovala do komunikace
a potřebovala nutně opravit. Jednalo se o bývalou obecní sýpku,
která byla přestavena na kapli v roce 1920. Osada ve Velíkové se
poprvé připomíná v roce 1391. Byla trvale součástí lukovského
panství. Nejdříve patřila do farnosti ve Hvozdné, ale r. 1858 byla
obec Velíková ze Hvozdné vyfařena a připojena do farnosti
v Lukově. V současné době se v kapli každé úterý schází věřící
ke společné modlitbě, v postní době ke křížové cestě a v měsíci
květnu k májovým pobožnostem. Také se zde schází věřící
k modlení za aktuálně zemřelého obyvatele ve Velíkové.
Program
17:00 18:00 Prohlídka kaple s výkladem
18:00 19:00 Májová pobožnost
19:00 20:00 Koncert žáků ZUŠ Morava
Vystoupí žáci pí. Zuzany Lapčíkové,
která vyučuje cimbál
Doprovodný program
Ukázka prací dětí, Tvořivé aktivity s dětmii

Evangelický kostel, Zádveřice-Raková

16

nedělní bohoslužba: 9:45

cce.zadverice.cz
Zádveřický kostel, který svým
umístěním vytváří dominantu
obce, patří Farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické, byl vystavěn v letech
1860 - 1869 na místě shořelé
dřevěné modlitebny, kterou si
místní evangelíci postavili
krátce po založení sboru
v roce 1782. Ke své víře se
ovšem zádveřičtí přihlásili už
v roce 1777 za falešného tolerančního patentu. Prvního
kazatele - Matěje Bystrického
- si pak povolali ze Slovenska. Od doby působení reformovaného
kazatele Jana Šimona se sbor dosud hlásí k tradici helvetského
vyznání. Misijní činností ze Zádveřic se po 1. světové válce
osamostatnily sbory v Uherském Hradišti a ve Zlíně. K historickým
zajímavostem patří unikátní záchrana dvou zvonů konfiskovaných
v roce 1917, dnes památných a dosud sloužících. Většina ze 447 členů
sboru žije v Zádveřicích, menší část v Rakové, Lípě, Želechovicích,
Slušovicích, Klečůvce, Hvozdné a dalších blízkých vesnicích.
Program
18:00 Zpěvy členů sboru a dětí
18:30 Varhaní koncert Michala Vilíma
19:00 Prohlídka věže kostela a památečních zvonů
19:00 Prohlídka kostela a sborových
budov, galerie vystěhovalectví
19:00 Posezení u kávy a občerstvení
na sborovém domě
Zakončení modlitbou

17 Kostel sv. Mikuláše, Fryšták
nedělní bohoslužby: 8:00, 10:00

www.farnostfrystak.cz
Farní kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku naleznete kousek od náměstí.
Budova kostela stojí na původních gotických základech
pocházejících ze 14. století, v místě kde se v dávných dobách
nalézalo pohanské pohřebiště. Historicky nejstarší část současného
kostela byla vybudována počátkem 18. století ve stylu barokním.
V roce 1820 byla budova kostela stavebně rozšířena a doplněna
o kostelní věž s charakteristickým cibulovitým zastřešením. V roce
1841 po velkém požáru byla budova kostela několikrát po sobě
opravována a opatřena novým interiérem, včetně varhan.
Pod budovou kostela se nalézá podzemní krypta. Krypta má rozměr
cca. 6 x 4 metry a je zakončen zaklenutou válenou klenbou
s lunetami. Dlouhá léta sloužila jako poslední útočiště pánů z nedalekého hradu Lukova a jejich významných úředníků. Podle písemných dokladů se zde naposledy pohřbívalo ještě v roce 1715.
Od té doby sloužila majitelům lukovského
panství vlastní honosná hrobka postavená
na hřbitově v nedaleké obci Štípa.
Významných oprav se kostel sv. Mikuláše
ve Fryštáku dočkal v druhé polovině
20. století. Nejprve v roce 1964 byla
opravena střecha kostela. Hlavní práce
probíhaly od roku 1967.

16:30 18:00 Kostel očima detektiva
Napínavé pátrání rodinných detektivních týmů
po tajemství magického prostoru kostela sv. Mikuláše
ve Fryštáku

18:15 19:05 Mše svatá
19:05 19:10 Přivítání duchovního správce P. Josefa Brtníka
19:10 20:00 Prohlídka věže kostela, prostoru zvonů a varhan
20:00 22:00 Prohlídka muzea P. Ignáce Stuchlého a kaple
v prostorách budovy DIS ve Fryštáku
Souběžně možnost malého občerstvení v prostorách
učebny na faře a možnost osobního pohovoru
s duchovním správcem

19:15 19:50 Za tajemstvím archívu
Historie kostela sv. Mikuláše, farnosti a města Fryšták
ve světle nejnovějších poznatků - přednáší Mgr. Vítek
Němec

20:00 20:40 Tóny pro potěchu duše
Společný koncert fryštácké scholy a Komorního
smyčcového orchestru ZUŠ Morava pod vedením pana
Ladislava Doliny

20:50 21:30 Malý princ
Pásmo na motivy knihy Antoina de Saint-Exupéryho
v provedení divadélka FOFR.

21:30 22:20 Modlitba chval

18 Kostel sv. Josefa, Lukov
nedělní bohoslužby: 7:30, 10:30

www.falukov.cz
Kostel byl benedikován 25. srpna 1814 P. Martinem Rektoříkem,
víceděkanem a farářem v Kralicích. 19. října 1930 byl vysvěcen
olomouckým biskupem Msgre. Janem Stavělem. Na počest
zakladatele byl zasvěcen sv. Josefovi. Kostel je jednolodní s délkou
28,5 m a výškou 11,37 m. Výška věže je 27 metrů. Hlavní oltář,
který daroval hrabě Seilern se nedochoval. Dnešní oltář byl
přivezen ze zrušeného kostela sv. Mikuláše v obci Velká Střelná
na Libavě r. 1955. Obraz nad oltářem znázorňuje úmrtí sv. Josefa
a je věnován také hrabaty ze Seilernu r. 1813. Maloval ho víděňský
malíř Georg Schillingger. Dalším skvostem darovaným správci
panství jsou kromě křížové cesty také dva křišťálové, benátské
lustry zdobící presbytář kostela. Varhany pocházejí z r. 1854 a byly
vyrobeny bratry Šídlovými ze Zubří. Zabradlí kruchty zdobí plastika
sv. Jiřího, která nese letopočet 1445 a je pravděpodobnou
památkou na hradní kapli a významný rod
Štemberků. Každého návštěvníka
na první pohled jistě upoutá nádherná
ornamentální výzdoba kostela, kterou
nechal na své náklady zhotovit P. Adolf
Pírek. Malbu provedl Jan Ježek z Bystříce
pod Hostýnem r. 1930. Malby byly už
dvakrát renovovány..

18:30 19:00 Prohlídka kostela s výkladem
18:30 21:00 Prohlídka věže
Po skupinách (4-5 lidí) podle zájmu

19:00 19:35 Májová pobožnost - Combat Rosary
19:45 20:10 Vystoupení lukovské scholy
20:15 20:45 Pouť ke hrobu sv. Jakuba
Povídání o pouti do Santiaga de Compostella s Olgou
Skovajsovou doplněnou promítáním fotografií.

21:00 22:00 Koncert žáků ZUŠ Morava
Koncert žáků p. Milana Přívary a jeho Bandu

22:00 22:30 Tiché rozhovory - Aleš Kincl
Pásmo autorské poezie doplněné hudbou

22:30 23:00 Závěrečná modlitba

19 Kostel Všech svatých, Hvozdná
nedělní bohoslužba: 8:00

www.hvozdna.cz/farnost-hvozdna
Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti v našem okolí
a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením od farnosti
fryštacké. Již roku 1480 je v kronikách zmínka, že Hvozdná má
kostel, faru a vlastní duchovní správu. První dva po sobě
následující kostely se nám bohužel nedochovaly (dle ústního
podání snad i vyhořely). Přesto je podoba druhé kostela
zachována na obecním razítku, které bylo užíváno až do roku
1900. Ke hvozdenské farnosti patřila tehdy ještě osada Ostrata,
část obce Veselá a obec Velíková, která byla roku 1858 přifařena
k Lukovu. Současný, v pořadí třetí hvozdenský kostel, byl postaven
roku 1784 a je zasvěcen „Všem Svatým“. V době postavení měl
dřevěný strop, deset oken, střechu krytou šindelem, pod věží
dřevěný kůr a ve věži dva velké zvony (z roku1598 a 1642) a jeden
malý. Od roku 1994 nemá farnost trvale kněze a je spravována
excurendo knězem z blízké farnosti
Štípa. V současnosti je to P. František
Sedláček.

18:00

Hlas zvonů
Společné vyzvánění na zahájení Noci kostelů

18:00 18:30 Samostatná prohlídka kostela
18:30 19:30 Koncert Chválové kapely z Vizovic
Večer chval je chvíle setkání a modlitby, která je
doprovázena chválovými písněmi.
19:30 20:00 Samostatná prohlídka kostela
20:00 20:45 Rozjímavý růženec s videoprojekcí
21:00 21:00 Zakončení
Doprovodný program
Rozsvícení svíček a pokládání před oltář
Psaní proseb a vložení do košíku před oltář (v neděli 26. 5. 2019 bude
na úmysly proseb sloužena mše svatá)
Dveře fary dokořán
- k nahlédnutí obrazové přílohy farní kroniky
- malé občerstvení

20 Kaple sv. Martina, Vlčková

Ve Vlčkové původně stávala jen
malá dřevěná zvonička. Její zvon
byl v době 1. světové války
zachráněn před rekvírací díky
tomu, že jej místní občané
potopili do místního rybníčku.
V roce 1900 se rozhodli postavit
novou kapli ke cti sv. Martina.
Pozemek na výstavbu kaple
věnovala r. Kolářová z č. 16. Sochu
Panny Marie Hostýnské přivezli
koňským povozem z Kroměříže
a požehnal jí P. Antonín Marek.
V 70-tých letech byla postavena
p. Gergelou opěrná zeď. V roce
1973 pak následovala generální oprava kaple. Konstrukce zůstala
původní, ale byla zvenku i zevnitř obložena dřevem. Kříž u kaple
stával původně na levé straně. Originál je nyní uložen v depozitáři
na Ploštině. Kopií tohoto kříže u kapličky poženal r. 1996 P. Antonín
Andrýsek. V roce 2005 byl proveden el. pohon zvonu a v r. 2015 byl
zvenku obnoven nátěr celé kaple. Krista na kříži namaloval v roce
2015 akademický malíř Petr Faron a stejně i obrázek Panny Marie
nad vchodem do kaple. V současné době probíhají v kapli
pobožnosti (zvláště v měsíci květnu) a příležitostné mše sv.
o výročních slavnostech. O kapli se pečlivě starají místní občané
pí. Julie Topičová a nyní pí. Marie Olivová.

Program
19:00 19:05 Začátek
19:05 20:00 Májová pobožnost
20:00 20:30 Mariánské písně
20:30 21:00 Prohlídka kaple
21:00 21:05 Závěr

Kaple sv. Václava, Držková

21

nedělní bohoslužba: 10:30 (nepravidelně)

Obec Držková patřila od počátku
do kašavské farnosti. Po jejím zániku
spadala střídavě pod Fryšták, Štípu
a Slušovice. Až po obnovení farnosti
v Kašavě, se stala znovu její součástí.
Podle legendy byl dnes již v zaniklé
obci Horní Držková (naposledy
zmiňované r. 1466) kostel sv. Marka,
který se však s celou obcí propadl
do země, ale jeho zvony je možné
o tomto svátku zaslechnout z jejich
hlubin. Držková kostel nikdy neměla
a tak část obyvatel evangelického
vyznání docházeli do Hošťálkové
a římskokatolíci do Kašavy. V roce 1930
za P. Josefa Klečky se rozhodli obyvatelé postavit ve středu obce kapli
zasvěcenou sv. Václavovi, která vznikla na připomínku
svatováclavského jubilea z darů dobrodinců. Na všechny dárce
a dobrodince je pamatováno při mších svatých zde sloužených. Kaple
byla posvěcena 31.srpna 1930. V roce 1998 byly v kapličce a okolí
provedeny velké úpravy. Před kaplí byla položena nová dlažba,
postaven nový plot. Došlo k výměně vchodových dveří. Na čelní
stěnu věže nad vchodové dveře, byla nainstalována mozaika Panny
Marie. Toto dílo z velké části financoval p. Jaroslav Šarman. V kapli
jsou mše sv. slouženy příležitostně. Pravidelně je sloužena slavnostní
mše sv. vždy na svátek sv. Václava, při držkovských hodech a to vždy
za velké účasti místních i přespolních farníků. V posledních letech se
stává tradicí otevírat kapli také po ‘‘Živém Betlému‘‘. Jedná se
o představení, které se pořádá vždy 25.12. před hasičskou zbojnicí.

Program
17:30 18:00 Zahájení
18:00 18:10 Zvonění držkovských zvonů
18:15 19:00 Vystoupení dětí MŠ Držková
19:00 20:30 Hudební vystoupení
20:30 21:00 Májová pobožnost
Doprovodný program: Výstava
o svatořečených panovnících

22 Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Slušovice
nedělní bohoslužby: 7:35, 9:30

www.farnostslusovice.cz
Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích stojí uprostřed
náměstí. Vybudován byl v letech 1812 – 1815. Nahradil starší
kostel, který stával v místech dnešního hřbitova. První písemnou
zmínku o farnosti máme z roku 1386. Katolická duchovní správa
trvala do počátku 16. století. Za vlády Nekešů z Landeka přešla fara
do rukou luterských kněží. V 17. století byla farnost spravována
z Fryštáku, k jejímu znovuobnovení došlo v roce 1686. Farní kostel
je jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a obdélnou
zákristií v jeho podélné ose. V lodi kostela pod kůrem je umístěn
klenební svorník s vytesanou šternberskou hvězdou, který
završoval gotickou žebrovou klenbu. V presbytáři visí po pravé
straně cenný obraz Panny Marie s Ježíškem. Obě tyto památky
pocházejí z původního kostela. Hlavní oltářní obraz z roku 1815
znázorňuje scénu obřezání a pojmenování sv. Jana Křtitele.
Na klenbě kostela jsou tři výjevy ze života
patrona chrámu a výjev se sv. Cecilií,
patronkou hudby. Autorem maleb z roku
1938 je malíř Adolf Heller. Na kůru se
nacházejí varhany z roku 1938. Byly
vyrobeny firmou Rieger v Krnově. V nedávné
době prošly kompletní rekonstrukcí.

17:00

Slavnostní vyzvánění zvonů

17:00 22:00 Prohlídka věže kostela s výskytem kolonie
netopýra velkého
17:00 22:00 Tvořivá dílna a dětské hřiště
18:30 19:10 Mše svatá
Během mše svaté bude veškerý doprovodný program
přerušený.

19:10 19:15 Přivítání návštěvníků slušovským farářem
20:00 20:30 Slušovská schola mladých
20:30 21:00 Komentovaná prohlídka kostela
21:00 21:30 Schola Cantiamo
Krátký koncert scholy rodičů a dětí Cantiamo
ze Slušovic se zamyšlením

22:00 22:30 Hudební vystoupení
23:00 23:30 Adorace při svíčkách, písně z Taizé
23:55 24:00 Kristus vítězí, Kristus kraluje

Nadační fond CREDO CZ
Posláním a cílem nadačního fondu Credo CZ
je šíření a upevňování křesťanských hodnot
ve společnosti. Zaměřujeme se na organizaci
duchovních a vzdělávacích akcí, seminářů
a kurzů pro manžele. Pořádáme tematické
konference se zajímavými hosty. Spolupracujeme s farnostmi
a s křesťanskými organizacemi. V charitativní oblasti pomáháme
především rodinám s nemocnými dětmi.

evangelizace

manželství
a rodina

OBLAST PODPORY

misijní
a charitativní
projekty

děti
se zdravotním
postižením

Více na www.credonf.cz.

Mobilní poutníci aneb autobusem mezi kostely po Zlínsku!
Návštěvníci, kteří nemají svůj dopravní prostředek, mohou využít
autobusu a navštívit vybrané kostely.

Časový harmonogram autobusu
17:30

odjezd autobusu ze zastávky Náměstí Míru (Aso)

18:00

Spytihněv (kostel Nanebevzetí Panny Marie)

19:00

Napajedla (kostel sv. Bartoloměje)

20:30

Pohořelice

22:00

Zlín (kostel sv. Filipa a Jakuba)

Rozmanité aktivity církví zlínského regionu
ADRA Zlín - www.adra.cz
Dům pro seniory Efata Zlín - Malenovice - mss.casd.cz,
Knihovna křesťanské literatury - zlin.casd.cz
Centrum pro rodinu Vizovice - www.vizovice.dcpr.cz
Centrum pro rodinu Zlín - www.cpr-zlin.cz
Církevní základní škola ve Zlíně - www.czszlin.cz
Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - frystak.sdb.cz
Charita Zlín - www.charitazlin.cz
Charita sv. Anežky Otrokovice - www.otrokovice.charita.cz
Komunitní web pro křesťanskou mládež - www.signaly.cz
Křesťanské kulturní centrum Zlín - kkczlin.wix.com/kkczlin
Nikodémova noc - www.nikodemovanoc.cz
Noc kostelů - www.nockostelu.cz
Otevřené brány - www.kr-zlinsky.cz/otevrene-brany-cl-714.html
RR49 a klub Pod Kanoí - www.rr49.cz
Tříkrálová sbírka - www.trikralovasbirka.cz
Společenství Vdov a vdovců - www.vdovyavdovci.cz

Kalendář významných událostí a výročí církví
24. 05. 2019

Noc kostelů

23. 06. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně v parku
Komenského ve Zlíně

01.–04. 08. 2019 Malý citerový seminář v Lukově
22.–24. 08. 2019 Multižánrový křesťanský festival UNITED
ve Vsetíně

07. – 08. 09. 2019 Hlavní pouť k Panně Marii do Štípy
04.–06. 10. 2019 Sjezd (nejen) evangelické mládeže, Open space,
Nové Město na Moravě

17. 11. 2019

Den boje za svobodu a demokracii - 80 let
od studentských demonstrací a smrti Jana
Opletala - evangelický kostel, Zlín, 14 hod.
slavnostní bohoslužba, 16 hod. koncert

25. 12. 2019

Boží hod vánoční - Narození Ježíše Krista

leden 2020

Alianční ekumenický týden modliteb, Zlín

10. 04. 2020

Velký pátek, státní svátek

12. 04. 2020

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína.
Noc kostelů 2019 se koná pod záštitou
Jiřího Čunka (hejtmana Zlínského kraje),
Bc. Hany Večerkové (starostky města Otrokovice),
Ing. Radovana Karoly (starosty obce Zádveřice-Raková),
Ing. et Ing. Jiřího Korce (primátora Statutárního města Zlín),
Ing. Petra Hradeckého (starosty města Slušovice),
Mgr. Miroslavy Sanytrákové (starostky obce Lhota),
Ing. Josefa Říhy (starosty obce Hvozdná),
Michala Teplého (starosty obce Lukov),
Vladimíra Zbranka (starosty obce Vlčková),
Ing. Jana Chudárka (starosty obce Držková),
Mgr. Víta Tomaštíka (starosty obce Spytihněv),
Jaroslava Němečka (starosty Pohořelic).
Velké díky patří všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku tohoto
poutnického pasu.

