
Druztová, Noc kostelů, pátek 29. 5. 2015 

Kostel sv. Máří Magdalény ve své kráse všem! 
»»» Moje Noc 

Na kostel sv. Máří Magdalény se často zapomíná, stojí schovaný za vsí a během roku zeje prázdnotou. Noc 
kostelů jej probouzí k životu. Kdo má rád historii, kulturní vyžití, mystiku a tajemství, má zvídavé a hravé 

děti,... nechť zavítá dovnitř,  stmívá se tu brzy. 

 

 

18:00-18:30 - prohlídka kostela, výstava světců Očima dětí 
 

mezi 18-19 hodinou mohou děti se svými rodiči vyzkoušet zábavnou stezku za 

poznáním některých světců. S mapou v ruce se vydají po obci Druztová, kde na 

ně čekají zajímavé úkoly na jednotlivých stanovištích.  Na stanovišti v Lesní 
školce Berounka je možnost drobného pohoštění mezi 18:00 - 20:00 hodinou. 

  
18:30 - koncert sboru Melodica  - můžete se těšit a sborové skladby:  Tebe 
poem, Ubi caritas, Ave verum corpus, Pán nebeský,... 

  

19:05 - koncert dětí z Druztové a dětské kapely Komorní kotrmelec 
  

19:30 - kapela Škatulata (pro velký úspěch znovu!!!) ze Smedčic 

  

20:30 - četba z díla Bohuslava Reynka 
  

21:00 -vstup pana pátera Pavla Petrašovského. Během večera do krabičky u 

dveří kostela sbíráme otázky pro našeho pana faráře,  v této chvíli je možnost 
dostat k nim odpověď a zapojit se do diskuse. 

 

21:30 - kostel při svíčkách - Kostel v šatu, jaký nikdo z nás nezná, tajemná 
atmosféra nás vede k zamyšlení a pohroužení se do sebe..., závěrečné slovo. 

 

Kaple pro každého 
Kaple sv. Jana Nepomuckého bude zpřístupněna k volné prohlídce, přičemž bude možnost dovědět se 

zajímavosti o staviteli M. O. Kondelovi, který tuto památku nechal v roce 1745 postavit. 
 

• 18:00 - 19:00 hodin 
Od kaple bude také možno zahájit tajuplné putování s mapou po obci Druztová 

za poznáním několika světců. Tato stezka je určena pro rodiče nebo prarodiče s 
dětmi. Při splnění všech úkolů čeká na děti odměna. Stanoviště na pozemku 

Lesní školky Berounka nabízí drobné pohoštění, které připraví místní lidé a z 

blízkého okolí. 
 
Na stezku je možné vyrazit kdykoliv mezi 18:00 a 19:00 hodinou. 

 Výchozí body jsou buď kaple sv. Jana Nepomuckého, nebo kostel sv. Máří 

Magdalény. 

 Stanoviště připravily děti z Druztové a těší se na hojnou účast! 

 
Na organizaci Noci kostelů v Druztové se podílí: Farnost Dýšina, Obec Druztová, Lesní 

školka Berounka, MŠ Druztová a spřátelené organizace. 
 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=mojenoc&action=add&id=46068

