NOC CRACOVIA SACRA 2020
PROGRAM
14.08.2020 (piątek)
Kościół św. Łazarza
ul. Kopernika 19
19.30 koncert Capelli Cracoviensis
W programie: Mozart ( Msza C-dur "z solo organowym”); Beethoven (Elegischer Gesang)
Warunkiem udziału w koncercie jest wcześniejsza rezerwacja darmowych wejściówek.
Rezerwacje od dnia 10.08.2020 w godz. 9.00-15.00, tel. +48 721 620 833.
Liczba miejsc ograniczona
Klasztor Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”
ul. Karmelicka 19
10.00 - 19.00 zwiedzanie wystawy „Karmelitańska Kultura Muzyczna” - iluminowane księgi
liturgiczno-muzyczne, świadczące o bogatych tradycjach muzycznych Karmelitów na Piasku (krużganki),
wejścia w grupach do 20 osób
Kościół św. Józefa (ss. Bernardynki)
ul. Poselska 21
9.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy fotograficznej „Skarby Bernardynek - Ornaty ręcznie haftowane”
(arkady przed Sanktuarium św. Józefa; wejścia w grupach do 15 osób)
Opactwo Cystersów w Mogile
ul. Klasztorna 11
10.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy „100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II” (podcienie w ogrodzie);
ekspozycja fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego relacjonująca wizytę papieża Jana Pawła II
w Opactwie oo. Cystersów w Krakowie – Mogile w 1979 roku; możliwość zwiedzania ogrodu; wejścia
w grupach do 20 osób
Klasztor Zgromadzenia Księży Misjonarzy
ul. Stradomska 4
9.00, 10.30, 13.00, 14.30 zwiedzanie muzeum i ogrodu oraz wystawy fotograficznej „Zbiory Muzyczne
w Bibliotece Księży Misjonarzy”(krużganki), wejście przez furtę klasztorną, w grupach do 15 osób.
Bezpłatne wejściówki do odbioru od dn. 9.08 2020 r. w Kościele przy ul. Stradomskiej 6 oraz na furcie
przy ul. Stradomskiej 4
Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
Staniątki 299, Niepołomice k. Krakowa
10.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy fotograficznej z kolekcji Krakowskiego Klubu Fotograficznego
upamiętniającej wizytę w Krakowie papieża Jana Pawła II (plener przed klasztorem) oraz wystawy
„Skarby Benedyktynek - hafty i inne przedmioty zabytkowe” (krużganki wokół wirydarza – korytarz
wewnętrzny, wejścia w grupach do 15 osób)
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Kanonicza 19-21
12.00 - 19.00 zwiedzanie wystaw stałej „Tempus Argenti. 25 lat Muzeum Archidiecezjalnego w domu
Karola Wojtyły”, ekspozycji stałej „Sztuka Dawna - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne”
oraz wystawy czasowej „Pasterz” zorganizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
Zwiedzanie wystaw odbywa się na szczególnych zasadach, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie:
https://archimuzeum.pl/noc-cracovia-sacra/

15.08.2020 (sobota)
Klasztor Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”
ul. Karmelicka 19
10.00 - 19.00 zwiedzane wystawy „Karmelitańska Kultura Muzyczna” - iluminowane księgi
liturgiczno-muzyczne świadczące o bogatych tradycjach muzycznych Karmelitów na Piasku (krużganki),
wejścia w grupach do 20 osób
Kościół św. Józefa (ss. Bernardynki)
ul. Poselska 21
11.30 - 18.00 zwiedzanie wystawy fotograficznej „Skarby Bernardynek – Ornaty ręcznie haftowane”
(arkady; wejścia w grupach do 15 osób)
Opactwo Cystersów w Mogile
ul. Klasztorna 11
10.00 -18.00 zwiedzanie wystawy „100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II” (podcienie w ogrodzie);
ekspozycja fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego relacjonująca wizytę papieża Jana Pawła II
w Opactwie oo. Cystersów w Krakowie – Mogile w 1979 roku; możliwość zwiedzania ogrodu; wejścia
w grupach do 20 osób
Klasztor Zgromadzenia Księży Misjonarzy
ul. Stradomska 4
9.00, 10.30, 13.00, 14.30 Zwiedzanie muzeum i ogrodu oraz wystawy fotograficznej „Zbiory Muzyczne
w Bibliotece Księży Misjonarzy”(krużganki), wejście przez furtę klasztorną, w grupach do 15 osób
Bezpłatne wejściówki do odbioru od dn. 9.08 2020 r w Kościele przy ul. Stradomskiej 6 oraz na furcie
przy ul. Stradomskiej 4
Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
Staniątki 299, Niepołomice k. Krakowa
10.00 - 18.00 zwiedzanie wystawy fotograficznej z kolekcji Krakowskiego Klubu Fotograficznego
upamiętniającej wizytę w Krakowie papieża Jana Pawła II ( plener przed klasztorem) oraz wystawy
„Skarby Benedyktynek – hafty i inne przedmioty zabytkowe” (krużganki wokół wirydarza – korytarz
wewnętrzny, wejścia w grupach do 15 osób)
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Kanonicza 19-21
12.00 - 19.00 Zwiedzanie wystawy stałej „Tempus Argenti. 25 lat Muzeum Archidiecezjalnego w domu
Karola Wojtyły”, ekspozycji stałej „Sztuka Dawna - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne”
oraz wystawy czasowej „Pasterz” zorganizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
Zwiedzanie wystaw odbywa się na szczególnych zasadach, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie:
https://archimuzeum.pl/noc-cracovia-sacra/
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
Instytut Dziedzictwa - organizator projektu Cudowna Moc Bukietów – zaprasza do udziału w konkursie
na najpiękniejsze bukiety zielne przygotowywane na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Konkurs odbywa się internetowo. Bukiety uwiecznione na zdjęciach należy przesyłać do organizatorów.
Rozstrzygnięcie odbędzie się 15 sierpnia 2020 r. (sobota). Więcej szczegółów na:
www.cudownamocbukietów.pl

INFORMACJE DODATKOWE:
W związku z trwającym stanem epidemicznym na czas trwania Nocy Cracovia Sacra (14.08-15.08.2020r.),
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ww. wydarzenia, zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza się
następujące zasady:
- wejście na każde wydarzenie będzie limitowane (szczegóły w programie)
- każdy uczestnik ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek, chust, chusteczek lub
przyłbic
- każdy uczestnik ma obowiązek stosowania płynu dezynfekującego ręce (będzie dostępny przed każdym
wejściem) lub używania jednorazowych rękawiczek ochronnych, założonych zaraz po wejściu.
- każdy uczestnik ma obowiązek zachowania wymaganej odległości - minimum dwóch metrów
od innych osób.
Osoby nie stosujące się do ww. wymogów nie będą wpuszczane.
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych wynikających z przyczyn od niego
niezależnych

