
Program Datum Čas, od kdy změna Den Barva Poznámky
1. Celoroční program dle zapínacího místa teplá bílá nebo žlutá / bílá

2. Státní svátky

Letošní datum: 1.1.; 2.4., 5.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 

28.9., 28.10., 17.11., 24.12., 25.12., 26.12. 2021

DPmÚL a.s.                                                   

nasvícení kostela

Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok; Velký pátek; Velikonoční 

pondělí; Svátek práce; Den vítězství; Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje; Den upálení mistra Jana Husa; Den české státnosti; Den vzniku 

samostatného československého státu; Den boje za svobodu a demokracii; 

Štědrý den; 1. svátek vánoční; 2. svátek vánoční

3. Významné dny 

1. ledna po setmění až do rána Matky Boží Panny Marie modrá / zlatá slavnostní

6.ledna po setmění až do rána Zjevení páně zlatá slavnostní

2.února po setmění až do rána Uvedení Páně do chrámu (Hromice) zlatá slavnostní

19.března po setmění až do rána Slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie zlatá slavnostní

25.března po setmění až do rána Slavnost Zvěstování Páně zlatá slavnostní

1.dubna po setmění až do rána Zelený čtvrtek - Velikonoce zelená Čtvrtek před velikonočním pondělím

2. dubna

od 19:00 do 22:00                            

od 22:00 do 24:00                

od 24:00 do rána

Velký pátek, Světový den zvýšení povědomí o 

autismu modrá + červená

po dohodě do 22.h bude červená, od 22 do 24.h modrá a od 24:00 do rána 

červená

3.-4.dubna po setmění až do rána Bílá sobota, neděle zmrtvých vstání zlatá slavnostní

5.dubna po setmění až do rána Velikonoční pondělí zlatá slavnostní

8.května po setmění až do rána Den vítězství trikolóra

13.května po setmění až do rána Český den proti rakovině žlutá

16.května od 20:00 do 24:00 Světlo pro AIDS červená

28.května,                            

4. a 11.června po setmění až do rána Noc kostelů oranžová Poslední pátek v květnu, první až druhý pátek v červnu 

1. června po setmění až do rána Mezinárodní den dětí žlutá

29.června po setmění až do rána Slavnost apoštolů Petra a Pavla červená

5.července po setmění až do rána Den sv.Cyrila a Metoděje zlatá slavnostní

6.července po setmění až do rána Den upálení mistra Jana Husa zlatá slavnostní

15.srpna po setmění až do rána Nanebevzetí Panny Marie zlatá slavnostní

28.září po setmění až do rána sv Václava a dne české státnosti trikolóra

od 20:00 do 24:00 Dny evropského dědictví světle fialová 2. víkend v září (pá+so+ne) a 3. víkend v září (pá+so)

13. října po setmění až do rána Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu růžová

28.října po setmění až do rána Den vzniku sam. československého státu trikolóra

1. listopadu po setmění až do rána Slavnost všech svatých zlatá slavnostní

2. listopadu po setmění až do rána Vzpomínka na všechny věrné zemřelé fialová

17.listopadu

od 19:00 do 22:00                            

od 22:00 do rána

Světový den předčasně narozených dětí,                      

den boje za svobodu a demokracii purpurová / trikolóra od 19:00 do 22:00 purpurová, od 22:00 do rána - trikolóra

25. listopadu po setmění až do rána Červená středa červená Poslední středa před 1. adventem

27. listopadu od 19.00 začátek adventu fialová 1. adventní sobota

28. listopadu po setmění až do rána 1. neděle adventní fialová

5. prosince po setmění až do rána 2. neděle adventní fialová

8.prosince po setmění až do rána Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie zlatá slavnostní

12. prosince po setmění až do rána 3. neděle adventní světle fialová

19. prosince po setmění až do rána 4. neděle adventní fialová  

24. prosince od 16.00 Vigilie slavnosti Narození Páně zlatá slavnostní

25. prosince po setmění až do rána Slavnost Narození Páně zlatá slavnostní

26. - 31. prosince po setmění až do rána Slavnostní vánoční nasvícení zlatá slavnostní

Návrh barevného osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie v roce 2021


