


Pozdrav primátora

Akce „Noc kostelů“ otevře už po 
osmé dveře od kostelů či mod-
liteben. Je nabídkou nejen pro-
hlídky v nočním čase, ale i pří-
slibem zajímavého programu. 
Poučného a zábavného. V Pře-
rově se v tento den otevře hned 
pět svatostánků – a zájemci si 
opravdu mají z  čeho vybírat. 
V  kostele svatého Vavřince je 

čeká například povídání nemocniční kaplanky, která prozradí, že 
život v klášteře není jen o modlení…  V kostele svaté Máří Mag-
dalény v Předmostí bude zcela jistě zajímavé podvečerní povídá-
ní o liturgických předmětech a oděvech. Kostel svatého Michaela 
archanděla na Šířavě zase rozezní vystoupení schóly Boží Bang. 
Zajímavou nabídku přináší i pravoslavný chrám sv. Cyrila a Me-
toděje, kde mimo koncertního vystoupení čeká na zájemce výsta-
va o tragickém období heydrichiády. A kostel Českobratrské círk-
ve evangelické? Ani ten nezklame. Mimo jiné je tam připraven 
program pro děti – a to od biblického večerníčku až po pátrací hru 
podle biblické knihy Jonáš.

Přeji všem krásně strávenou noc, příjemnou prohlídku či tiché 
rozjímání.

 

Vladimír Puchalský, primátor Přerova



•	Pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání 
a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architek-
tonických pokladů.

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

•	Nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby 
a služby potřebným.

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

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před jedenácti lety ve Vídni, kde 
také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kir-
chen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kos-
tely 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 a o rok později také v Estonsku.

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 
1400 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 
8 000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kos-
telů svědčí i 450 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během 
večera a noci. 

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů po-
znávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které 
nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí 
i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět kon-
certy, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, 
možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zku-
sit si zahrát na varhany, sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, 
nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele 
křesťanských chrámů. 

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

Co je Noc kostelů



 1.

Kostel sv. Vavřince 1.

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

Program
kostel je otevřený od 18.00 do 22.30
18.00–18.30 Vystoupení dětí z Církevní mateřské školky
18.30–19.30 Komentovaná mše svatá
19.30–22.30 Vejděte a nahlédněte... 
•	Služby pro seniory a Domácí hospicovou péči vám 

představí Oblastní charita Přerov
•	Život v klášteře není jen modlení – sestra Marie Goretti, 

nemocniční kaplanka, vám řekne víc
•	Pedály, měchy a píšťaly, to vše si prohlédnete na kůru
•	 Sakristie a bohoslužebné předměty, řekneme vám, k čemu slouží
•	Cechovní podstavníky měly v kostele své důležité místo
•	 Ukážeme vám kněžské ornáty z 19. a 20. století
•	Koupit zajímavou knihu si můžete v naší farní prodejně
•	Kávu a čaj vám nabídneme na faře

Historie
Farní kostel sv. Vavřince, původně 
gotický kostelík, prošel rozsáhlou ba-
rokní přestavbou a rozšířením v letech 
1722–1732, při kterém byla původní 
východo-západní orientace 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 vitrážovými okny a sochami. 
Poslední stavební úpravou bylo zřízení 
kaplí Panny Marie Lurdské a sv. Judy 
Tadeáše pod kůrem v roce 1954.

Nedělní bohoslužby: 9.00, 10.30, 18.30



 2.

Kostel sv. Michaela 2.

Historie
Kostel sv. Michaela archan-
děla ze 13. století byl prav-
děpodobně původním far-
ním kostelem. Od povýšení 
Přerova na město byl až 
do 19. století užíván pou-
ze jako hřbitovní. Velkou 
přestavbou prošel v  letech 
1791–1792. Od roku 1857 
byl dán k dispozici sestrám 
Neposkvrněného početí 
Panny Marie ze soused-
ního kláštera. Po vyhnání 
sester roku 1950 se stává 
filiálním kostelem farnosti 
Přerov.

Nedělní bohoslužby: 7.30

Program
kostel je otevřený od 19.00 do 22.00

19.00–19.15 Volný vstup
19.15–20.15 Vystoupení scholy Boží Bang
20.45–21.45 Historie kostela – p. Mollinová
21.45–22.00 Volný vstup

Kontakt: 
Kostel sv. Michala
Šířava
Přerov



 3.

Kostel sv. Maří Magdalény 3.

Historie
Původní kostel stál již před ro-
kem 1362. Při přestavbě v letech  
1769–72 získal barokní vzhled. Po po-
žáru v  r. 1831, kterému padlo za oběť 
celé Předmostí, byl kostel opravován 
až do r. 1853. Z  této doby pochází 
podstatná část vnitřního zařízení. 
Z r. 1902 pochází fresková výzdoba 
stropu, v r. 1951 byly zakoupeny nové 
2manuálové varhany. V posledních 
letech prošel kostel většími opravami.

Pravidelné bohoslužby: 
neděle v 8.45
pondělí v 18.00

Program
kostel je otevřený od 19.00 do 22.00

19.00–19.45  Příběh Máří Magdalény  
slovem, zpěvem, tancem

19.45–20.30  Pod liturgickou pokličku  
Povídání o liturgických předmětech a oděvech

20.30–21.15  Když se snoubí hudba se slovem  
Varhanní koncert Sabiny Krásné

21.15–22.00  Zpěvy z Taizé

Kontakt: 
Římskokatolická farnost Předmostí
Tyršova 5
Přerov–Předmostí



 4.

Historie
Pravoslavný chrám 
sv.  Cyrila a Metoděje se 
nachází na jižním okra-
ji městské památkové 
zóny města Přerova. 
Budova bývalé synagogy 
v Přerově stojí v místech 
původní synagogy, prav-
děpodobně ze 16. století. 
V roce 1832 byla zničena 
požárem, roku 1860 ob-
novena a posléze opět 
v  roce ohněm 1868 zni-
čena. Současná stavba je 

výsledkem rekonstrukce na konci 19. století, podle projektu přerovského 
rodáka židovského původu a vídeňského architekta Jakoba Gartnera. Na 
počátku 50. let minulého století zakoupili budovu přerovští 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 gene-
rální oprava celého objektu. 

Nedělní sv. liturgie: 9.00

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje 4.

Program
chrám je otevřený od 19.00 do 22.00

19.00–19.30 Otevření chrámu s úvodním slovem 
o historii objektu 

19.30–20.00 Vystoupení pěveckého souboru Vokál 
20.00–22.00 Prohlídka chrámu a výstavy o tragickém 

období heydrichiády

Kontakt: 
Pravoslavná církevní obec v Přerově
Wilsonova 16
Přerov



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 kostelu přistaven 
sborový dům, kde se v přízemí 
nachází tzv. Komenského sál 
a v 1. patře farní byt. V letech 
1997–99 dochází k odstraňo-
vání povodňových škod a k cel-
kové změně interiéru kostela. 

Nedělní bohoslužby: 10.00

Program
kostel je otevřený od 18.00 do 22.15

18.00–18.15 Úvodní slovo + info
18.20–18.40 Biblický večerníček pro děti i dospělé
18.45–19.15 Děti – pásmo Světla
19.20–19.45 Komentovaná prohlídka kostela
20.30–21.15 Koncert ADD Gospel
 Představení evangelíků v Přerově: Kdo jsme a oč nám jde
21.20–21.40 Komentovaná prohlídka kostela
22.00–22.15 Zakončení  

Současně s programem v kostele bude ve vedlejších prostorách probíhat 
pátrací hra pro děti podle biblické knihy Jonáš, výstava o J.A.Komenském, 
prodej křesťanské literatury, Komenského všední i sváteční dobroty – 
výtěžek pro Diakonii ČCE

Kostel Českobratrské církve evangelické 5.

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

 5.



 6.

Historie
Rada starších Církve  
československé zakoupi-
la v  r.  1933 bývalé kino 
Olympia a tento objekt 
přebudovala v křesťanský 
kostel – zde se od této 
doby schází společen-
ství věřících této církve. 
 
Nedělní bohoslužby: 9.00

6.

Program
kostel je otevřený od 18.00 do 22.00

18.00 Koncert pěvecké skupiny Gospel
19.00 Dokumentární film o Bibli kralické
20.00 Přednáška o Jednotě bratrské
20.30 Jan Amos Komenský – připomenutí výročí narození 
20.40 Dokument Jan Amos Komenský... a tak trochu 

Přerovský
21.00 Myšlenky z díla J. A. Komenského
21.15 Bible, čteme evangelium podle Jana
21.55 Závěrečná modlitba a požehnání
22.00 Ukončení programu

Kontakt: 
Církev československá 
husitská – Sbor Jana 
Blahoslava 
Havlíčkova 11
Přerov

Sbor Jana Blahoslava
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