


Pozdrav primátora

Šest kostelů v Přerově a dva v místní části se 
letos otevřou všem lidem, jejichž kroky zamíří na 
Noc kostelů. Jubilejní desátý ročník této úspěšné 
akce je důkazem, že má cenu pozvat zájemce na 
prohlídku svatostánků i pod „rouškou tmy“…
že možná právě tento aspekt lidi láká k tomu, 
aby otevřeli nejen dveře kostelů a modliteben, 
ale dost možná i svá srdce. Příjemným bonusem 
je vždy bohatý program, který je každoročně 
v nabídce. A na co se můžeme těšit letos? Mně 
osobně třeba zaujal „evangelický bufet“ v kostele 
Českobratrské církve evangelické, biblické tance 
v kostele svaté Máří Magdalény či modlitba za 
město Přerov v kostele svatého Vavřince, kde 

letos poprvé návštěvníky provedou chrámem nové obyvatelky farnosti – misijní 
sestry. Pěkné bude zcela jistě i vystoupení pěveckého sboru Vokál v hned několika 
svatostáncích, nebo výstava obrazů malířky Anny Sypěnové v kostele svatého 
Petra a Pavla v Penčicích. To je jen velmi stručný výčet – akcí, nabídek a možností 
jsou desítky. A já věřím, že si najdete čas a v pátek 24. května večer se společně se 
svými blízkými vydáte na společnou cestu, která vás zavede na Noc kostelů... za 
poznáním, ztišením, rozjímáním, zábavou, ale třeba i dobrodružstvím. 

Petr Měřínský, primátor města Přerova



•	Pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevo-
vání krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů.

•	Projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavě-
li a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit 
o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti.

•	Nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby 
potřebným.

•	Znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), 
která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a ob-
divovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem 
minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní pro-
gram, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, worksho-
py nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či 
klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit 
do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co 
bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také 
v  roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 
2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na 
několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé 
České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc 
kostelů (estonsky Kirikute Öö) také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé ve 
Švýcarsku.

Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala na 500 000 návštěvnických 
vstupů ve více než 1 500 kostelech, kde pořadatelé připravili na 7 000 programů.

Program všech otevřených chrámů a modliteben najdete na:  
www.nockostelu.cz

Co je Noc kostelů
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Kostel sv. Vavřince 1.

Kontakt:
Římskokatolická farnost Přerov
Kratochvílova 6
Přerov
www.farnostprerov.cz

Program
kostel je otevřený od 18.00 do 22.15
18.00–18.30 Program pro rodiny s dětmi CMŠ 

„O velkém a malém světle“
18.30–19.30 Komentovaná mše svatá
19.30–21.30 Prohlídka varhan s ukázkou hry na ně 

Misijní sestry, nové obyvatelky naší farnosti, 
vám nabídnou prohlídku kostela formou 
naučné stezky a odpoví na vaše otázky

21.30–22.00 Varhanní koncert – Martin Kordas 
22.00–22.15 Modlitba za město a závěrečné požehnání

Zajímavou knihu si můžete koupit v naší farní knihovně.  
Kávu a čaj vám nabídneme na faře.

Historie
Farní kostel sv. Vavřince, původně gotický 
kostelík, prošel rozsáhlou barokní přestav-
bou a rozšířením v  letech 1722–1732, při 
kterém byla původní východo-západní ori-
entace kostela změněna na orientaci severo-
-jižní. Pozdně barokní interiér vznikl v letech 
1792–1794. Přístavbou kaple Božího hrobu 
a novobarokní předsíně hlavního vchodu z let 
1910–1912 byl kostel opět rozšířen. V  téže 
době byl interiér citlivě doplněn vitrážový-
mi okny a sochami. Poslední stavební úpra-
vou bylo zřízení kaplí Panny Marie Lurdské 
a sv. Judy Tadeáše pod kůrem v roce 1954.

Nedělní bohoslužby: 9.00, 10.30, 18.30
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Kostel sv. Maří Magdalény

Historie
Původní kostel stál již před rokem 1362. Při pře-
stavbě v letech 1769–72 získal barokní vzhled. Po 
požáru v  roce 1831, kterému padlo za oběť celé 
Předmostí, byl kostel opravován až do roku 1853. 
Z  této doby pochází podstatná část vnitřního 
zařízení. Z roku 1902 pochází fresková výzdoba 
stropu, v roce 1951 byly zakoupeny nové 2manu-
álové varhany. V posledních letech prošel kostel 
většími opravami.

Pravidelné bohoslužby: 
neděle v 8.45
pondělí v 18.00

Program
kostel je otevřený od 18.30 do 22.00

18.30–19.00 Volný vstup – kostel, věž, kůr
19.00–19.45 Kytarový koncert žáků ZUŠ
19.45–20.30 Historie kostela
20.30–21.15 S Pannou Marií – biblické tance
21.15–22.00 Ztišení a zpěvy z Taizé

Kontakt: 
Římskokatolická farnost Předmostí
Tyršova 5
Přerov–Předmostí
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Kostel sv. Michaela

Historie
Kostel sv. Michaela archanděla ze 
13.  století byl pravděpodobně původ-
ním farním kostelem. Od povýšení 
Přerova na město byl až do 19. století 
užíván pouze jako hřbitovní. Velkou 
přestavbou prošel v letech 1791–1792. 
Od roku 1857 byl dán k  dispozici se-
strám Neposkvrněného početí Panny 
Marie ze sousedního kláštera. Po vy-
hnání sester roku 1950 se stává filiál-
ním kostelem farnosti Přerov.

Nedělní bohoslužby: 7.30

Program
kostel je otevřený od 19.00 do 21.55

19.00–19.15 Volný vstup
19.15–20.15 Vystoupení scholy Boží Bang
20.15–21.55 Volný vstup k soukromé 

prohlídce kostela

Kontakt: 
Kostel sv. Michaela
Šířava
Přerov

3.
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Program
kostel je otevřený od 20.00 do 22.00

20.00–22.00 Možnost soukromé prohlídky 
a ztišení

Kaple sv. Jiří

Historie
Kaple je původně ranně středověkou stav-
bou, pravděpodobně ze 13. století. Po ně-
kolika požárech byla přestavěna v  barok-
ním slohu rodinou Přepických ze Želátovic. 
Dnešní vzhled získala po přestavbě v první 
polovině 20. století.

Modlitba růžence: pondělí 18:00, 
květen – říjen

Kontakt: 
Kaple sv. Jiří
Horní náměstí
Přerov
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 5.

Historie
Pravoslavný chrám sv.  Cyrila 
a Metoděje se nachází na jižním 
okraji městské památkové zóny 
města Přerova. Budova bývalé 
synagogy v  Přerově stojí v mís-
tech původní synagogy, pravdě-
podobně ze 16. století. V roce 
1832 byla zničena požárem, roku 
1860 obnovena a posléze opět 
v roce ohněm 1868 zničena. Sou-
časná stavba je výsledkem rekon-
strukce na konci 19. století, po-
dle projektu přerovského rodáka 
židovského původu a vídeňského 

architekta Jakoba Gartnera. Na počátku 50. let minulého století zakoupili budovu přerov-
ští pravoslavní, opravili ji a v roce 1953 vysvětili na chrám sv. Cyrila a Metoděje. V roce 
1997 byla budova prohlášena za kulturní památku. V letech 1996–2001 proběhla díky 
Městskému úřadu Přerov a Ministerstvu kultury ČR generální oprava celého objektu.

Nedělní sv. liturgie: 9.00

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje 

Program
chrám je otevřený od 19.00 do 22.00

19.00–19.10 Otevření chrámu s úvodním slovem
19.15–20.00 Vystoupení pěveckého souboru Vokál
20.00–22.00 Prohlídka chrámu a výstavy

Kontakt: 
Pravoslavná církevní obec v Přerově
Wilsonova 16
Přerov
http://pravoslavi-prerov.hys.cz
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Historie
Rada starších Církve československé 
zakoupila v r. 1933 bývalé kino Olym-
pia a tento objekt přebudovala v křes-
ťanský kostel – zde se od této doby 
schází společenství věřících této církve. 
 
Nedělní bohoslužby: 9.00

Program
kostel je otevřený od 18.00 do 21.00

18.00 Přivítání, čtení Bible, modlitby, písně
20.15–20.45 Koncert Smíšeného pěveckého sboru Vokál
21.00 Ukončení – závěrečná modlitba

Kontakt: 
Církev československá husitská 
Havlíčkova 1821/11  
Přerov

Sbor Jana Blahoslava 6.



Kostel Českobratrské církve evangelické 7.

Historie
Základní kámen kostela FS  ČCE v  Přerově 
byl položen dne 9. května 1907 a slavnost-
ně otevřen a posvěcen dne 25. března 1908. 
Architektem se stal tehdy známý Otto Kuhl-
mann (1873–1948). V roce 1931 byl ke kos-
telu přistaven sborový dům, kde se v přízemí 
nachází tzv. Komenského sál a v 1. patře far-
ní byt. V  letech 1997–99 dochází k odstra-
ňování povodňových škod a k celkové změně 
interiéru kostela. 

Nedělní bohoslužby: 10.00

Program
kostel je otevřený od 18.00 do 22.15

18.00 Úvodní slovo
18.10–18.45 Biblický večerníček pro děti i dospělé 

„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC“ – zpívání
18.45–18.55 Slovo k výstavě Jany Kolmačkové
19.00–19.30 Vystoupení kytarového souboru žáků ZUŠ B. Kozánka
19.30–20.00 Komentovaná prohlídka kostela a přilehlých prostor 

představení evangelíků v Přerově: Kdo jsme a oč nám jde
20.00–21.00 Koncert skupiny Šansonika
21.00–21.30 Komentovaná prohlídka kostela
21.30–22.00 Vystoupení pěveckého souboru Vokál
22.00–22.15 Zakončení – meditace

Současně s programem v kostele bude probíhat i ve vedlejších prostorách od 19 hod. 
výstava obrazů Jany Kolmačkové, tvořivá dílna, hra pro děti a hravé dospělé, 
multimediální představení Českobratrské církve evangelické a Farního sboru ČCE 
v Přerově, „Evangelický bufet“ – grilování, palačinkárna.

Kontakt: 
Farní sbor ČCE v Přerově 
Č. Drahlovského 912/1
Přerov

e-mail: cce.prerov@gmail.com
web: www.cceprerov.estranky.cz 
mobil: 604 708 768
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8.Kostel sv. Petra a Pavla – Penčice (Přerov XIII)

Historie
První zmínka o obci je na listině olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíka z června roku 1141. 
Dle této listiny již tenkrát Penčice patřily k ma-
jetku olomoucké kapituly. První zmínka o faře 
v  Penčicích je v  předhusitském urbáři z  roku 
1399. Tehdy byly Penčice hordou markrabě-
te Prokopa zcela zpustošeny. V  roce 1612 byl 
starší dřevěný kostel stržen a  nahrazen no-
vým. Ten v roce 1623 vyhořel a v roce 1673 byl 
na jeho místě postaven kamenný. Velký požár 
v roce 1706 zničil faru, vedle stojící školu i kos-
tel. Zároveň byly zničeny všechny historické 
dokumenty a  cenné knihy. Po  dalším požáru 
v roce 1834 byl postaven kostel v dnešních roz-
měrech.
Nedělní bohoslužby: 10.30
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Kontakt: 
Římskokatolická farnost Penčice
Kokory 1
751 05 Kokory

Program
kostel je otevřený od 18.00 do 20.00

Výstava obrazů MgA. Anny Sypěnové: Vstoupit v tichu
Úvodní slovo: Mgr. Kamil Šromota
Hudební vstup: Bohdana Onderková – violoncello
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