Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců
předběžný plán kulturních akcí na rok 2021
4. dubna 2021 – 16.00

Velikonoční koncert – ZRUŠENO

2. května 2021 – 16.00

Svatojánský koncert – v kostele proběhne k 300. výročí blahořečení sv. Jana
Nepomuckého pěvecké vystoupení Natálie Šmausové a Martina Vydry
za klavírního doprovodu Ludmily Juránkové. Pořádá Pod Zelenou Horou, z.s.
za finanční podpory Plzeňského kraje. Přenos online a zdarma přes
https://www.facebook.com/events/467907511324222

28. května 2021 – 18.00

Noc kostelů – otevřený kostel nabídne již posedmé nevšední atmosféru uvnitř
i v jeho okolí včetně příjemného programu (www.nockostelu.cz). Letošní Noc
kostelů bude probíhat s podtitulem "Pět hvězd, aneb letos Vás vítá sv. Jan
Nepomucký" u příležitosti 300. výročí jeho blahořečení.

12. června 2021 – 09.00

Svatojánská plavba „Dolanské Navalis“ – 8. ročník plavby na lodích
od 10.30 hodin z Tábořiště na Střelnici a Reggae baru v Liblíně po řece
Berounce ke kostelu sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců, před kterým stojí
od roku 2013 socha sv. Jana Nepomuckého, patrona vodáků. Po doplutí
je připravena podvečerní volná zábava s možností občerstvení.

3. července 2021 – 14.00

Zahájení tradiční pouti v kostele, letos při významné příležitosti:
❖ 660 let od první dochované zmínky o obci Hlince z roku 1361.
Úvodem proběhne Bohoslužba slova a zahájení prodejní výstavky prací
klientů Domova Zvíkovecká kytička (www.kyticka.zvikovec.cz), od 15.00
hodin odpolední program zpříjemní pořad Jiřího Krampola a Šimona
Pečenky, a od 17.00 hodin bude následovat koncert kytarového virtuosa
Lubomíra Brabce. Program pouťového odpoledne bude poté zakončen
večerní volnou zábavou s možností občerstvení.

6. až 18. července 2021

Výstava „Tvorba regionálních umělců“, přístupná bude 6. až 17. července
denně od 10.00 do 17.00 hodin, 18. července pouze do 12.00 hodin.

11. září 2021 – 10.00

Cyklovyjížďka Hlineckým rájem – 17. ročník, organizovaný společně obcí
Hlince a Bajk klubem Hlince. Kostel bude odpoledne otevřen k prohlídce pro
cyklisty včetně kiosku s občerstvením.

Konání nebo organizace připravených programů však mohou být upraveny podle platných pravidel
a opatření souvisejících s epidemií COVID-19 (sledujte proto aktuální informace na www.hlince.cz,
www.facebook.com/kostelsv.petraapavlavdolanechuhlincu/, nebo na www.nockostelu.cz).
V rámci programů budou dodržována platná protiepidemiologická opatření včetně aktuálních
podmínek pro pořádání akcí. Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost...

Změna programu vyhrazena!!!
Předběžný program akcí je sestaven po dohodě s účinkujícími, má však předběžný charakter, v případě jakékoliv změny bude tato
uveřejněna formou opravy v programu. Případné konání další kulturní akce, v aktuálním roce původně neplánované, bude v tomto
programu dodatečně také zveřejněno.
V dostatečném časovém předstihu před každou pořádanou akcí bude na www.hlince.cz umístěna oficiální pozvánka, která bude
zároveň rozesílána formou SMS zpráv a e-mailem na kontakty z dostupné databáze.
Případný výtěžek z jakékoliv kulturní akce bude vždy použit pouze ve prospěch konání dalších kulturních akcí a na obnovu
a vybavení kostela.
Při akcích je zajištěn bezbariérový přístup do kostela, parkování aut je možné na příjezdové cestě.
K dispozici je u kostela stánek s občerstvením – více na www.obzerstveniukostela.cz.

Těšíme se na Vaši účast!!!

