Program Noci kostelů

Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích
Program
18.30 – 18.40 Zvony - Na zahájení se rozezní všechny zvony kostela sv. Vavřince
18.45 – 19.15 Bůh je naší radostí - Zpěvy písní v podání dětské scholy
19.15 – 19.45 Prohlídka kostela pro nejmenší - Odhalme, co všechno ukrývá náš kostel
19.45 – 20.00 Varhanní preludium
20.00 – 20.20 Výhled z horní paluby - Prohlídka varhan s výkladem
20.30 – 20.50 Komentovaná prohlídka kostela
20.50 – 21.15 Vystoupení mladých houslistek
21.15 – 21:45 Mládež chválí Pána - Zpěvy písní v podání mládežnické scholy
21.45 – 22.00 Dobrou noc městu Vizovice - Skladby hrané z kostelní věže
22.00 – 22.45 Vizovský Juráš - Vystoupení cimbálové muziky pod vedením Dalibora Bambucha
22.45 – 23.15 Modlitby před Nejsvětější svátostí - Modlitba za naše město a závěrečné požehnání
Doprovodný program:
Ukázka materiálů o historii farnosti a prodej knížky o farnosti.
Po celý večer můžete vhazovat lístky se svou prosbou do krabice u bočního oltáře.
Na znamení prosby, díků nebo nového rozhodnutí si můžete v kostele zapálit svíci.
Zájemci mohou oslovit přítomného kněze, požádat o požehnání a modlitbu.
Od 18:45 do 22:30 možnost výstupu na věž (jen pro osoby starší 15 let).

Kaple Panny Marie Matky Dobré Rady v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích
Program
19.00 – 21.00 Volná prohlídka kaple
19:15, 19:45, 20:15, 20:45 Vyprávění o historii i současnosti nemocnice spojené s prohlídkou kaple a
zahrady

Sborový dům ČCE ve Vizovicích
19.00 – 21.00 Volná prohlídka sborového domu
Doprovodný program:
Výstava obrazů Oldřicha Františka Krajíčka - Nezbytné maličkosti.
Varhanní preludium a tradiční sborový zpěv evangelických písní.

Kostel sv. Marie Magdalény v Jasenné
Program
18.30 – 18.35 Zvoňte zvony na vše strany
18.35 – 19.00 Vystoupení mladých houslistek
19.00 – 19.15 Střípky z historie kostela a komentovaná prohlídka
19.15 – 19.30 Varhanní preludium
19.30 – 19.45 Varhany pod drobnohledem
19.45 – 20.45 Volná prohlídka
20.45 – 21-15 Promítání fotek z generální opravy kostela
21.15 – 21.30 Střípky z historie kostela a komentovaná prohlídka

Doprovodný program:
Prodej knížky o farnosti.

