
 
 

►BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ 

           
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:50 - 18:00  Vyzvánění zvonů vyšehradské baziliky 

18:00 - 18:40  Mše svatá 

19:00 - 19:30  Individuální prohlídka baziliky doprovázená varhanní hudbou  hudební doprovod: Ondřej Valenta - varhany 

19:30 - 20:00  Vyšehradská bazilika očima historika – přednáška před bazilikou 

Přednáška historika prof. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D. 

20:00 - 20:30  Individuální prohlídka baziliky doprovázená varhanní hudbou  hudební doprovod: Ondřej Valenta - varhany 

20:30 - 21:00  Vyšehradská bazilika očima historika – přednáška před bazilikou 

Přednáška historika prof. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D. 

21:00    - 21:30  Individuální prohlídka baziliky doprovázená varhanní hudbou  hudební doprovod: Ondřej Valenta - varhany 

21:30 - 22:00  Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty – přednáška před bazilikou 

Liturgickým prostorem provází děkan kapituly P. Mgr. Ing. Michal Němeček 

22:00 - 22:30  Individuální prohlídka baziliky doprovázená varhanní hudbou  hudební doprovod: Ondřej Valenta - varhany 

22:30 - 23:00  Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty – přednáška před bazilikou 

Liturgickým prostorem provází děkan kapituly P. Mgr. Ing. Michal Němeček 

23:00 - 23:30  Individuální prohlídka baziliky doprovázená varhanní hudbou  hudební doprovod: Ondřej Valenta - varhany 

23:40 - 23:50  Modlitba za českou zemi a její obyvatele 

23:50 - 24:00  Zastavení u Vyšehradské Madony  

24:00 - 00:10  Vyšehradská zvonkohra  výběr skladeb na závěr Noci kostelů 
 

Celovečerní program: 

Zeptejte se – informační pult ve vstupní části baziliky 

Obchůdek – ve vstupní části baziliky bude otevřen obchůdek,  

kde si můžete zakoupit knihy, suvenýry a další drobnosti 

Výstava: Klenotnice vyšehradské baziliky  

stálá výstava v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 

Možnost osobní modlitby v kapli P. Marie Šancovské  

možnost osobní modlitby v průběhu celého večera 

Virtuální prohlídky baziliky sv. Petra a Pavla 

 
 

 ►ROTUNDA SV. MARTINA NA VYŠEHRADĚ 

19:00 - 22:00  Seznámení se s rotundou sv. Martina - individuální prohlídky   

Celovečerní program:  virtuální prohlídka rotundy 
 

 ►BAZILIKA SV. VAVŘINCE NA VYŠEHRADĚ 

19:00 - 22:00  Nahlédněte do nejstarších prostor na Vyšehradě - individuální prohlídky  

Celovečerní pr ogram:  virtuální prohlídka baziiky sv. Vavřince 
 

 ►KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE NA VYŠEHRADĚ 

19:00 - 22:00  Prohlédněte si kostel ukrytý ve vyšehradských hradbách - individuální prohlídky 

 

  

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=60019
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=60024
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=60024
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=60028
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=60027
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=60030
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=60033
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=60032

