Noc kostelů ve Vsetíně chystají tři památky

Možnost prohlídky i zábavný program do pozdních nočních hodin nabídnou 27. května tři vsetínské
kostely: Nanebevzetí Panny Marie na Horním náměstí, Horního sboru Českobratrské církve
evangelické a Sboru církve bratrské na Horní Jasence. Zapojí se do mezinárodní akce Noc kostelů,
jejímž cílem je předvést vysokou uměleckou a kulturní hodnotu památek i připomenout bohatství
tradic vycházejících z křesťanských základů.
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církve bratrské na Horní Jasence. Zapojí se do mezinárodní akce Noc kostelů, jejímž cílem je předvést
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie chystá program od 8 do 24 hodin. Prvních šest hodin bude vyčleněno pro školy.
Žáky a studenty čekají prohlídky s výkladem o architektuře, umění i historii. Obdivovat budou moci zajímavosti
v chrámové lodi, ve sklepě a také ve věži. Vše má doprovázet chrámová hudba i videozáznam Z historie do
současnosti. Bohoslužba pro veřejnost začne v 18 hodin, o hodinu později májová se zpěvy pro děti a mládež.
20 hod. Videozáznam ze života farnosti, chrámová hudba - varhany, housle
21 hod. Pro zvídavé: prohlídka zajímavostí s výkladem
22 hod. Výprava za poznáním: interaktivní program pro odvážné
24 hod. Uzavřeny prostory kostela
Kostel Horního sboru Českobratrské církve evangelické v Palackého ulici začíná Noc kostelů v 16 hodin. Hned
v první hodince připravuje loutkové divadlo pro děti, do 18 hodin potom soutěže s názvem Vyhrát se dá i v kostele.
Milovníci cizích kultur mohou zavítat na besedu spojenou s promítáním, která začne v 18 hodin. Tématem bude Život
mezi indiány v Mexiku. Prohlídnout si kostel s výkladem nebo zakoupit fair trade výrobky bude možné od 16 do
19.30 hodin.
19.30 hod. Varhanní koncert
20.30 hod. Filmová projekce – Baraka – Odysea země
22 hod. Meditace v kostele
23 hod. Zakončení Noci kostelů
Ještě o něco později začíná program v kostele Sboru Církve bratrské, konkrétně v 18.30 hodin. Začne představením
sboru. Jak prezentací aktivit dospělých včetně diskuse, výstavy a písní, tak dětí. Zejména menší návštěvníky čeká
prohlídka Legového městečka z tří set tisíc kostiček včetně drobného dárku. Průběžně bude možnost si vyslechnout
historii kostela, podívat se na fotografie místních autorů, pohovořit s kazateli sboru nebo navštívit kavárnu.
20 hod. Kapela Elementum
21 hod. Hudebně-světelná show před kostele
21.15 hod. Kapela Elementum
22 hod. Hudebně-světelná show před kostelem
23 hod. Uzamčení prostor kostela
Akce Noc kostelů ve Vsetíně se koná pod záštitou arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera, hejtmana
zlínského kraje Stanislava Mišáka a starostky města Vsetína Ivety Táborské.
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