
 
 

 

Kostel svatého Václava (Votice)  
Čas Program Místo konání 

16:00 – 17:00 Prohlídka kostela se zaměřením na děti kostel sv. Václava 

17:00 – 18:00 
Komentovaná mše svatá s rytmickým doprovodem se 
zaměřením (nejen) na děti  

kostel sv. Václava 

18:00 – 20:00 
Dětský program na farní zahradě (o děti se vám postarají 
zkušené maminky) 

fara/farní zahrada 

18:00 – 19:00 
19:00 – 20:00 

Prohlídka kostela s průvodcem (pro dospělé) 
● jeho zákulisí a historie 

● varhan, kůru, výklad symboliky 

● věže Václavky (věž kostela sv. Václava) 

● liturgických předmětů a oděvů 

kostel sv. Václava 

18:00 – 20:00 

Let s dronem, rozšířená realita, virtuální realita, roboti, 3D 
tiskárna, 3D modelování, mluvící socha jako infostánek 
Opékání buřtů 
Soutěže pro děti 

farní zahrada 
fara 

před kostelem sv. Václava 

18:00 – 20:00 
Minulost votických sakrálních staveb ve fotografiích, ukázka 
farních kronik a dalších archiválií s odborným výkladem votické 
kronikářky 

fara 

19:00 – 20:00 Volejbalový či fotbalový turnaj farní zahrada 

20:30 – 21:00 Varhanní koncert kostel sv. Václava 

21:00 – 21:30 
Večerní ztišení se zpěvy, svíčkami, přednesení Vámi napsaných 
přímluv Bohu 

kostel sv. Václava 

21:45 – 22:00 Degustace mešního vína s výkladem farní zahrada 

22:00 – 23:00 Noční prohlídka kostela kostel sv. Václava 

celovečerní 
Drobné občerstvení, psaní přímluv Bohu, rozhovor s knězem 
Výhled z věže kostela (Václavka – kostel sv. Václava) 

různě 

Kostel svatého Františka (Votice) 
Čas Program 

18:30 – 20:00 
Prohlídka kostela sv. Františka z Assisi, Galerie sv. Františka (s průvodcem) 

● kostel, kůr, varhany, liturgické oděvy  

18:30 – 20:00 
Prohlídka kláštera 

● komentovaná prohlídka, individuální prohlídky expozic, promítání dobových dokumentů 
● prohlídka klášterní budoucí zahrady 

20:00 – 20:30 Vystoupení komorního sboru a orchestru 

22:00 – 23:00 
Prohlídka kostela sv. Františka z Assisi, Galerie sv. Františka (s průvodcem) 

● kostel, kůr, varhany, liturgické oděvy  



 
 

 

Kostel Všech svatých (Olbramovice) 
Čas Program 

18:00 – 18:30 Prohlídka věže a půdy kostela – budou otevřeny žaluzie a tím umožněn výhled po okolí 

18:30 – 19:00 Do kostela s kytarou (schola dětí a mládeže) 

19:00 – 19:15   Čtení z farní kroniky a povídání o historii kostela 

19:15 – 20:30  

● prohlídka kostela s výkladem 
● prohlídka varhan 

● prohlídka věže a půdy kostela – budou otevřeny žaluzie a tím umožněn výhled po okolí 

celovečerní Zábavný vědomostní kvíz o drobné odměny pro všechny od 3-99 let 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Jankov) 
Čas Program 

18:30 – 19:00 

Prohlídka kostela 
● výklad o historii kostela, jeho uspořádání a vybavení 
● informace o jednotlivých obrazech a sochách 
● čtení z kroniky jankovské farnosti 
● seznámení s fungováním varhan 

19:00 – 19:30 Vystoupení komorního sboru a orchestru 

19:30 – 21:00 

Prohlídka kostela 
● výklad o historii kostela, jeho uspořádání a vybavení 
● informace o jednotlivých obrazech a sochách 
● čtení z kroniky jankovské farnosti 
● seznámení s fungováním varhan 

 

 

 

 

 

 

Změna programu je vyhrazena. 

Vzhledem k epidemiologické situaci se budeme řídit aktuálními vládními opatřeními. 

Definitivní program najdete na webu farnosti a Noci kostelů. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. 


